

/

la ciutat

17 de juliol del 2006

Els veïns volen més
habitatge protegit
per a Sant Josep

L’Ajuntament
recuperarà
la gestió del
Poliesportiu
de les Planes

Debaten el Pla de millores per al barri
la idea de futur. “Volem que sigui
un barri per a les persones, equipat,
ben comunicat amb la resta de la
ciutat perquè ara estem separats
per grans infraestructures”, assenya
la Piñar. El dirigent veïnal apunta
com a prioritats: “l’ordenació vial i
després el soterrament de les vies
del tren, i en equipaments volem
un ambulatori i un mercat i, per da
munt de tot, la creació d’habitatge
protegit perquè els nostres joves
han d’abandonar el barri i la ciutat
per trobar pisos a preu assequible”.
El més important per a la presi
denta de l’Agrupació de Veïns Blocs
Ciutat Comtal, Mari Carmen Hueso,
“és que estiguem unides totes les
entitats per millorar el barri i que tinguem el sentiment que hem de su-

Reunió entre veïns i representants de l’Ajuntament

mar”. Sobre les aportacions a la reunió que ha fet l’entitat que presideix,
Hueso assenyala: “volem un barri
tranquil i cívic perquè les infraestuc
tures són importants però també el
dia a dia, aconseguir que el nostre
barri torni a ser el que era, un barri

tranquil on la gent es coneix, més
cívic, que no es deteriori el mobi
liari urbà, en definitiva volem un
barri humà per a les persones”. Sant
Josep, ubicat al Districte I, té 20.000
habitants i 0,57 quilòmetres qua
drats. # m . solé

Consens per a la residència per a
discapacitats al barri de Bellvitge
Hi ha un compromís amb els veïns d’urbanitzar-ne l’entorn
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L’Ajuntament de L’Hospitalet ha
presentat el nou projecte de
residència per a discapacitats
que s’ha de construir al carrer
de la Mare de Déu de Bellvitge.
La nova proposta neix després
de les queixes dels veïns de la
zona i sembla que al final s’ha
arribat a un consens entre les
necessitats de les famílies amb
persones discapacitades i els

L’Ajuntament recuperarà la ges
tió del Poliesportiu de les Planes
que fins ara manté l’Associació
Esportiva L’Hospitalet. La deci
sió s’ha pres arran de l’informe
elaborat per la Comissió Tècnica
Interdepartamental sobre la si
tuació econòmica.
Segons l’informe, l’entitat ha
entrat en un procés d’insolvèn
cia que ha provocat incompli
ments contractuals que obliguen al
rescat de la concessió.
Els problemes econòmics de
l’AE L’Hospitalet es van iniciar amb
les obres de remodelació del pa
velló. Els diners de l’explotació del
recinte no van ser suficients per
fer front a la inversió “fins arribar el
moment en què va deixar de pagar
a la Seguretat Social i a Hisenda”,
ha dit el tinent d’alcalde d’Esports,
Antonio Bermudo.
Per la seva banda, la portaveu
del Grup Municipal de CiU, Meritxell
Bor ràs ha dit que aquest cas és de
la “màxima gravetat” i no entén per
què no es va prendre aquesta decisió el 2004 “quan ja se sabia que
l’AE L’Hospitalet no estava al corrent
de les quotes de la SS i d’Hisenda”.
Borràs ha dit que en el pròxim Ple demanarà que s’adoptin responsabi
litats polítiques. “Crec que s’han
de produir dimissions, però deixa
rem que sigui l’alcalde qui posi els
noms”.
El PP s’ha afegit a la petició de
responsabilitats i demana la dimissió
del responsable de l’Àrea d’Esports,
Antonio Bermudo. # redacció
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Construir habitatge protegit i
p
més equipaments han estat
a
les propostes que de forma ma
r
joritària han fet els veïns i les
t
entitats de Sant Josep en la ter
i
cera reunió que s’ha organitzat
c
per debatre el Pla de millores
i
del barri. A aquesta reunió hi
p
van assistir el tinent d’alcalde
a
del Districte I, Mario Sanz, i l’asc
sessor tècnic de l’Alcaldia, Pep
i
Castro.
ó
Ara, un cop perfilades les
propostes, l’Ajuntament les estu
diarà, i entre setembre i octubre est à prevista una última reunió per
decidir els projectes definitius. “La
proposta dels veïns de més ha
bitatge protegit va en la direcció
del projecte que té el Govern de
construir-ne a la cantonada de l’a
vinguda d’Isabel la Catòlica amb la
de Josep Tarradellas o a l’avinguda
de Vilafranca, amb el canvi que su
posarà el soterrament de les vies del
tren”, ha explicat el tinent d’alcalde.
Altres propostes dels veïnals
per renovar el barri són la construc
ció d’un àrea bàsica de salut i un
mercat. Segons Mario Sanz, les associacions i entitats han fet un es
forç i han presentat propostes molt
interessants.
Per al president de l’Associació
de Veïns de Sant Josep, Manuel Piñar, aquesta tercera reunió els ha
ser vit per treure conclusions de
les anteriors i comprovar que hi ha
coincidència en la identificació de
les necessitats del barri i també en

veïns de l’entorn on s’ha d’ubicar la
residència.
Aquest nou equipament social
tindrà 28 places, distribuïdes en
dues plantes. El projecte ha recollit
els acords a què van arribar l’Ajun
tament i els veïns de conservar una
àrea enjardinada i mantenir més se
paració amb els edificis d’habitatge
de Bellvitge. El regidor de Benestar
i Família, José Vicente Muñoz, ha

declarat que a partir de l’acord ja es
començarà a treballar en el projecte
executiu.
L’acord també és assumit per l’Associació de Veïns de Bellvitge. El seu
secretari, Ferran Vives, ha destacat
el compromís d’urbanitzar l’entorn,
i Muñoz ha dit que la intenció del
consistori és fer-ho de forma paral·
lela a la residència i que s’inaugurin
el mateix dia. # redacció

