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organitzacions polítiques

El grup municipal denuncia la
despreocupació de l’Ajuntament
sobre un problema que es va de
nunciar ja fa quatre anys referent
a uns pisos construïts de forma
incorrecta en uns altells d’una
finca del carrer del Pedraforca. Fonts municipals asseguren
que els continus recursos del
promotor retarden l’expedient
que té per objectiu enderrocar
l’obra il·legal i adverteixen que
l’obertura de possibles procedi
ments judicals per part dels afec
tats podria retardar encara més
aquest enderroc.� # r .

“El meu compromís és amb els barris, amb la gent, amb la convivència
ciutadana i amb la seguretat i el
civisme”. Sota aquests missatges,
l’alcaldable del PSC per als pròxims
comicis municipals, Celestino Corbacho, va presentar la seva candidatura i el seu programa electoral.
L’acte va comptar amb la presència
del president de la Generalitat, José
Montilla, i del president d’Aragó,
Marcelino Iglesias.
L’actual alcalde de L’H es va referir a la transformació de la ciutat
dient que “és la més important de
la seva història i s’ha fet pensant
amb els ciutadans”. Sobre els projectes en marxa, el cap de llista va
afirmar que pròximament “firmarem
el protocol per al soterrament de
les vies de Renfe i d’aquí a tres anys
les vies seran història”. Pel que fa
als barris va dir que tots ells tenen
projectes de reforma per millorarlos i que cap vorera tindrà menys
de 2,25 metres d’amplada. Corba
cho va explicar que s’hi faran altres
4.000 noves places d’aparcament;
4.400 pisos de protecció oficial; un
centre de salut, una escola bressol i
una residència assistida a cada barri; s’habilitaran més telealarmes i teleassistència a domicili, i es crearan
40 noves places de Guàrdia Urbana.
Pel que fa al comerç, Corbacho

Montilla i Corbacho, en la
presentació de la llista del PSC
va dir que s’han de complir les normes. “Amb tres mesos hem tancat
40 locals i hem ober t 60 expe
dients”, va assenyalar.
De la seva banda, Montilla va
dir als assistents que “teniu un gran
alcalde amb un gran projecte social
i tant un com l’altre tenen tot el su
port de la Generalitat”. Mentre que
Iglesias va mostrar admiració pel
treball de L’H: “és un punt de referència en el món local”. # r .

Alfonso Salmerón encapçala
la candidatura d’ICV-EUiA
L’objectiu és augmentar la
representació aconseguida
fa quatre anys
Acompanyen Alfonso Salmerón Lluís
Esteve, número 2; Josefina Gómez
Olivares, en el 3, i María de la Guia
Blanco Ramos, en el quatre. Tanca
la candidatura l’actual regidora d’E
ducació, Montserrat Company, que
deixa així la política de primera línia.
La coalició presenta una llista re
novada, jove, amb paritat d’homes
i dones i pensada en clau de futur,
segons van coincidir a afirmar tots
els que van intervenir en l’acte de
presentació celebrat el 20 de març
a l’auditori de La Farga.
Alfonso Salmerón va destacar
que la coalició presenta als electors
el resultat d’una bona feina feta en
el govern municipal, on “hem deixat
la nostra firma en molts dels projectes que s’han desenvolupat en
aquests últims quatre anys”.
Salmerón, regidor de Medi Ambient, va presentar les línies generals
sobre les quals girarà la campanya,

Alfonso
Salmerón,
al mig, i
Lluís Esteve,
a la dreta,
acompanyats
de Ramón
Luque i
Imma Mayol

gabriel cazado

CiU recorda que
existeixen els
pisos il·legals al
carrer Pedraforca

Montilla i Iglesias
acompanyen Corbacho
durant l’acte socialista

que són les polítiques –va dir– que
cal fer a l’Ajuntament: “aconseguir
una major presència de les polítiques socials, traduïdes en més pres-

ERC de L’H ha presentat la seva
llista per a les municipals del
27 de maig, de la qual fins ara

Vist a L’H
només es coneixia el candidat a alcalde, l’actual regidor
Eduard Suàrez. El número
dos és Jordi Millán, seguit de
Núria Palomar, Dolors Parra i
Xavier Fluvià. Millán, president
d’ERC, va dir que la llista es va
aprovar per unanimitat i que
té un equilibri d’edats, ja que
incorpora els sectors de població més marginats per l’actual
govern: el jovent i la gent gran,
per donar resposta a les seves
demandes.

gabriel cazado

Segons ha disfós CiU, el Síndic de Greuges considera que
l’activitat de les discoteques de
Cornellà que limiten amb el carrer de Femades no està emparada per les normes urbanístiques
en vigor que només permeten
instal·lar sales d’espectacles per
al personal de les empreses del
sector en una zona industrial.
D’altra banda, la Sindicatura, arran d’una queixa presentada
pel PP denunciant el soroll de
les obres de l’AVE i de la Ciutat de la Justícia, informa que
l’Ajuntament ha de verificar que
els treballs es fan segons la normativa. # r .

El PSC presenta programa i
llista per a les Municipals’07
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Informe del Síndic
sobre els sorolls
d’algunes obres i
del c. de Femades

supost, lluita a
fons per frenar
el canvi climàtic
i augmentar el
nivell de participació ciutadana
en les decisions
municipals”.
Per la seva
banda, Lluís Esteve, regidor de
Sostenibilitat, va
afirmar que ICV-EUiA és l’única força
política que pot “aconseguir que un
altre món i una altra societat sigui
possible”. # r .

