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AMIC-UGT ajuda
els immigrants a
aconseguir papers

Los inmigrantes sin papeles encerrados en las antiguas instalaciones del Teatro de la Ópera
han recrudecido su protesta para conseguir alargar el plazo del
proceso de regularización que
finalizaba el pasado 7 de mayo.
En el momento de enviar a imprenta esta edición, los 60 encerrados habían iniciado una
huelga de hambre y anunciaban
que sólo beberían agua.

dades, per a nosaltres són molt importants, perquè s’ha de tenir en
compte que a L’Hospitalet sols s’obre l’oficina dos dies a la setmana”,
ha explicat Jesús Husillos, president
d’AMIC-UGT de Catalunya.
Segons José Antonio Franch, secretari general de la UGT de L’H,
“en acabar el procés de regularització que està permetent a moltes
empreses legalitzar la situació dels
seus treballadors, es veuran els resultats. Si quan presentem la memòria
del 2005 ho fem amb les mateixes
dades del 2004, voldrà dir que alguna cosa no ha funcionat”.
Per sectors professionals, la majoria dels immigrants de L’H treballen a la construcció, l’hostaleria i el
servei domèstic. Pel que fa a la pro-

El ‘Consell de nois i
noies’ pide una ciudad
más sostenible
GABRIEL CAZADO

L’Associació d’Ajuda Mútua a
l’Immigrant a Catalunya (AMIC)
de la UGT ha presentat la memòria de l’any 2004 i el treball
que està fent aquesta entitat
en el procés de regularització
d’immigrants. Segons les dades presentades l’any 2004
van atendre 1.213 persones,
xifra similar a la dels anys 2003
i 2004 junts.
De totes les consultes s’han tramitat 417 expedients, dels quals
320 han estat de persones que ja
han aconseguit els papers, 90 encara estan en tràmit i 7 han estat
denegats. Dels 1.213 casos atesos
per AMIC-UGT, 800 eren de persones amb algun tipus de documentació i 400 no en tenien. “Aquestes

Husillos, Franch i Morales a la roda de premsa

cedència, segons Guillermo Morales, assessor d’AMIC-UGT L’Hospitalet, la majoria són llatinoamericans
(procedents de l’Equador, Argentina, el Perú i Bolívia), i, més del
50% tenen estudis professionals o

universitaris. Morales ha afegit que
el fet que quasi no hi ha persones
de l’Europa de l’Est a l’estadística
és per la seva manca de tradició a
confiar o participar en un sindicat.
# MARGA SOLÉ

El transport, protagonista de La Farga
Del 10 al 12 de maig, Fira española de l’ascensor, i 21 de maig, assemblea de transportistes
El centre d’activitats La Farga té
dues cites destacades amb el
sector del transport durant el
mes de maig. D’una banda, del
10 al 12 de maig, tindrà lloc la
segona edició de la Fira espanyola de l’ascensor, amb la presència de les principals empreses
nacionals i internacionals dedicades al transport vertical i als seus

components. La primera edició, celebrada el 2003 també a La Farga,
va aplegar més de 5.500 visitants
professionals. Enguany la superfície
d’exposició arribarà als 8.000 m 2.
La segona cita és el 21 de maig
quan el Gremi de Transport i Maquinària de Barcelona organitzarà la
seva assemblea general coincidint
amb la commemoració del seu 25è

GABRIEL CAZADO

F
I
R
E
S

La cúpula de vídrio de 24 metros de diámetro que albergará el
restaurante Evo de Santi Santamaría ya corona el Hotel Hesperia
Tower de Bellvitge. La cúpula culmina el edificio de 105 metros
de altura y fue levantada por una
grua de grandes dimensiones
que tardó tres horas en completar el proceso. Desde el restaurante se tiene un radio de visión
de 18 kilómetros sobre las ciudades de Barcelona, L’Hospitalet y la comarca del Baix Llobregat.
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Los ‘sin papeles’
encerrados en la Ópera,
en huelga de hambre

Han presentat la memòria de l’any 2004
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aniversari. Paral·lelament és prevista una fira de maquinària amb 45
expositors.
 Los 40 principales, en concert
El duo andalús Andy & Lucas i
els seus ritmes rumberos; el televisiu Manuel Carrasco, el grup Skue
Sweetnam, i el solista gadità David

Demaria han protagonitzat el cartell
del concert Primavera pop organitzat per Los 40 principales a La Farga el passat 30 d’abril. La cadena
radiofònica, fent gala del seu poder
de convocatòria, va aplegar més de
5.000 persones. Demaria (premi
Ondas 2004 pel tema Precisamente ahora) va ser el més aclamat pel
públic. # R . S.

Los 49 consejeros que integran
el Consell de Nois i Noies de
L’H, junto con estudiantes de
otras doce ciudades, han elaborado un manifiesto en el que se
posicionan sobre cómo les gustaría que fuera su localidad. El
documento, en el que piden
ciudades más sostenibles y con
más espacios públicos, lo han
entregado a sus ayuntamientos
respectivos.

Prisión para los jóvenes
que agredieron a un
chico que está en coma
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de L’H ha decretado prisión provisional para tres
de los cinco detenidos por apalear, presuntamente, a un joven
en la rambla de la Marina hasta
dejarlo inconsciente. El agredido,
Jordi D. F., de 20 años, es de Sant
Adrià y está ingresado en el hospital de Bellvitge. Los tres detenidos están acusados de homicidio en grado de tentativa.

