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Ciutadans
i entitats
donen suport
al poble palestí
tificant en la revifada de la Plataforma Aturem la Guerra a L’H.
Diferents grups polítics van presentar mocions al darrer Ple sobre el
conflicte a Gaza. El plenari va aprovar
la moció presentada pel PSC que
condemna les accions militars del
govern d’Israel a la franja, ja que es
consideren desproporcionades i contràries al Dret Internacional, i els atacs
de Hamàs contra la població d’Israel.
Alhora, expressa una profunda indignació per la dramàtica situació humanitària a la zona. # n . toril

Concentració a la plaça de l’Ajuntament durant el dies en què Israel atacava Gaza

Sentència sobre la residència de Bellvitge
El jutge titular del Tribunal Contenciós Administratiu número 1
de Barcelona ha dictaminat en
contra de la denúncia presentada per una cinquantena de veïns de Bellvitge que s’oposaven
a la construcció d’una residència per a discapacitats psíquics
a l’avinguda de la Mare de Déu
de Bellvitge.
Aquests veïns fa anys que intenten aturar les obres del centre que
construeix el Departament d’Acció
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Ciutadania i entitats de L’H, en
resposta a la crida de la Plataforma Aturem la Guerra, van
protagonitzar durant tres diven
dres consecutius concentracions silencioses de suport al
poble palestí de Gaza, a la plaça de l’Ajuntament. Les mani
festacions demanaven la fi del
conflicte bèl·lic entre Israel i la
franja de Gaza, que ha produït
una massacre entre la població
civil palestina.
Un cop decretada la treva, les
protestes s’han suspès de moment,
però les activitats continuen. L’enti
tat Casa sense Fronteres ha organitzat la projecció del documental
Palestina, la veritat assetjada i una
xerrada amb Osama Khaldy, de la
Comunitat Palestina de Gaza.
L’hospitalenca Pilar Massana,
membre de la Plataforma Aturem la
Guerra, considera que ara s’ha de
treballar per denunciar els atemptats indiscriminats que s’han produït
contra la població civil i que no poden quedar impunes. D’altra banda,
les manifestacions també han servit
per posar de nou en contacte ciutadans i entitats preocupats pels
conflictes bèl·lics al Pròxim Orient.
Aquest contacte podria acabar fruc-
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Amb manifestacions i mocions al Ple

Estat actual de les obres de la residència

Social i Ciutadania de la Generalitat.
El jutge considera que no hi ha in
compatibilitat entre la residència i
els habitatges del costat, raó que
al ·legaven els veïns, agrupats en
la Plataforma Veïnal de Bellvitge
contra l’Especulació, per oposar-se
a aquest equipament.
Les obres de l’edifici ja són en
marxa, si bé porten gairebé quatre
anys de retard respecte el calendari
inicial. El pressupost de les obres és
de 3,5 milions d’euros. # redacció

