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ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

ICV fa una
xerrada sobre
la renda bàsica
de la ciutadania
El president de la Xarxa de Renda Bàsica, Daniel Raventós, va
parlar a L’Hospitalet de la renda
de ciutadania mitjançant la qual
l’Estat ha de garantir unes condicions econòmiques mínimament dignes per a tots els ciutadans. Raventós va afirmar que
la renda bàsica la rebria tothom, independentment de si
està ocupat o a l’atur, per tant,
la majoria de la població guanyaria amb el cobrament i només els catalans més rics perdrien amb l’aplicació del sou
universal. # R .

La nova executiva
d’Esquerra s’ha renovat
parcialment
L’Assemblea Local d’Esquerra Republicana de Catalunya ha triat una
nova executiva local al capdavant
de la qual va tornar a ser escollit
Jordi Millán que encapçalava l’única
candidatura que es va presentar.
El renovat president del partit va
parlar de la feina realitzada per l’executiva sortint i va destacar els
bons resultats assolits. Aquesta nova executiva serà l’encarregada d’afrontar el nou cicle electoral i altres
reptes importants durant els pròxims dos anys.
La cloenda de l’assemblea va
anar a càrrec de Josep Vall, vicepresident general de la Coordinació Interna i Acció Electoral d’ERC i militant històric de L’H (dues vegades
cap de llista a les eleccions municipals). Vall va manifestar que veia
amb una gran satisfacció l’evolució

Nova executiva d’ERC

que havia fet la Secció Local durant
els 18 anys que porta militant i que
això era fruit de la bona feina que
s’ha fet al llarg del temps de manera successiva per part de cada executiva.
Vall també va dir que “l’objectiu

d’ERC és tornar a ser l’esquerra
hegemònica a tot Catalunya, com
era abans de l’aixecament militar
del 1936. Això ja s’està aconseguint
en algunes poblacions i n’hi ha
d’altres, com L’H, on costarà més,
però cal seguir lluitant”. # REDACCIÓ

Geli presenta las mejoras sanitarias para L’H
La consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli, presentó los
nuevos equipamientos y servicios
sanitarios que serán construidos o
remodelados en la ciudad en el período 2005/2012. Según Geli, L’H
es ya hoy una referencia en Catalunya por los servicios de asistencia sanitaria que dispone y por los
que están previstos. El acto, presentado por el alcalde, Celestino
Corbacho, se celebró en La Farga y
estuvo organizado por el PSC. # R .

El PP quiere que
se incremente
la plantilla de la
Guardia Urbana
El Par tido Popular pedirá al
equipo de gobierno que incremente la plantilla de la Guardia
Urbana para “hacer frente a los
problemas de la ciudad”, según
avanzan a través de un comunicado. El PP dice que “mientras
el número de agentes disminuye, la población de L’Hospitalet
sigue aumentando”.
Los populares cifran en 44
las bajas de agentes desde
2000 y en 25 las nuevas incorporaciones. Además alertan sobre lo que consideran “un alto
índice de absentismo laboral en
este cuerpo policial”. # R.
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El mural s’ha fet entre les av.
d’Isabel la Catòlica i de Josep
Tarradellas en el marc de la
campanya L’educació a les escoles, la religió a les esglésies,
organitzada per EUiA en defensa de l’escola pública i laica. El
coordinador del partit, Alfonso
Salmerón, ha manifestat que la
seva formació “defensa una
educació pública, compromesa
a oferir un ensenyament comú
per a tothom en una societat
plural; en aquest sentit, la laïcitat respecta a la llibertat de consciència dels professionals de
l’educació i de l’alumnat”. # R .

Jordi Millán, reelegit president
d’ERC de L’Hospitalet
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EUiA elabora un
mural en defensa
de l’escola
pública i laica

Marina Geli junto a Celestino Corbacho en La Farga

CiU pide una
remodelación
integral del
pasaje Blanchart
El Grupo Municipal de Convergència i Unió ha visitado el pasaje Blanchart, en el barrio del
Centre, para apoyar la reivindicación de los vecinos que solitan una remodelación integral
de esa calle. Denuncian que las
aceras son estrechas, que están
en mal estado, que circulan muchos camiones y que hay demasiadas barreras arquitectónicas. El concejal del Distrito,
Mario Sanz, ha respondido a
través de Ràdio L’Hospitalet diciendo que la reforma de esta
vía está prevista. # R.

Els estrangers poden renovar l’empadronament
fins al dia 25 de febrer, en horari especial de 16h a 20h
L’Oficina Municipal d’Empadronament tindrà un horari especial, de 16 a 20
hores, de dilluns a dijous, fins al dia 25 de febrer, per poder atendre totes
les sol·licituds de renovació del Padró dels estrangers no comunitaris que
porten des d’abans del 22 de desembre del 2003 a la ciutat, i que no
tenen un permís de residència permanent. El servei es presta a l’edifici de
l’Ajuntament del carrer de Girona, 10. La renovació del Padró cada dos
anys és obligatòria i els estrangers que no ho facin perdran l’antiguitat de
residència.

La regidoria dels
Districtes IV i V, amb
nova seu provisional
La Regidoria dels Districtes IV i V
que ofereix servei als barris de Pubilla Casas, Can Serra, la Florida i
les Planes ha traslladat provisionalment la seva seu a l’edifici de l’antiga escola pública Les Bòbiles, al
carrer del Pedraforca. Les instal·lacions anteriors, al carrer d’Ibèria,
seu de la Regidoria des del 1981,
se sotmetran a una reforma en profunditat, la qual s’espera que pugui
estar acabada el mes de març del
2007. Aquestes obres suposaran
una millora de l’accessibilitat i de
l’atenció als ciutadans dels dos districtes. El trasllat no repercutirà en
el servei.

El 17 de gener, sorteig
dels habitatges públics del
Mestre Candi i Pau Sans
Els 27 habitatges públics del carrer
del Mestre Candi, 47, i del carrer de
Pau Sans, 11-17, es sortegen el dia
17 de gener. L’Ajuntament ha rebut
4.501 sol·licituds per optar a un
d’aquests pisos. Els nous habitatges tenen entre 57 i 78 metres
quadrats, són de dues o tres habitacions i pràcticament tots tenen
plaça d’aparcament. La gran majoria de sol·licitants viuen a L’Hospitalet. Com és habitual, la demanda
ha estat superior a la d’anteriors
promocions d’habitatge públic, com
ara els 134 pisos de l’avinguda del
Carrilet, Gornal i Campoamor de fa
tres anys.

