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ORGANITZACIONS

Dins el cicle ‘Històries de
L’Hospitalet’ organitzat per
les biblioteques
Acompanyat per alguns dels seus
antics ‘companys de lluita’, l’actual
conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura, va participar a la
Biblioteca de la Florida dins el cicle
Històries de L’Hospitalet. Saura va
recordar la seva vida en aquest barri on va créixer i on es va iniciar
com a dirigent veïnal.
L’actual conseller de la Generalitat es va acostar al món associatiu
a través del Centre Social de la Florida on jugava a tennis de taula
amb 15 anys. Ara, aquell centre social, que després esdevindria l’Associació de Veïns, el recorda com un
dels focus polítics i socials més importants de la ciutat on s’hi aplegava gent vinculada a partits com el
PSUC o Bandera Roja, però també
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Joan Saura juntament amb altres ‘companys de lluita’

gent que lluitava per un barri digne.
Per a Joan Saura, “la Florida és un
exemple de com la ciutadania va poder reivindicar i defensar els seus
interessos a través de la unió.”

La convocatòria d’eleccions per
al primer ajuntament democràtic,
l’any 1979, va atreure diversos dirigents veïnals, entre ells Saura, que
va ser escollit regidor. # E . PAVÓN

La Generalitat invertirá 42 millones en L’H
David Pérez, diputado en el Parlament por el PSC, ha explicado que
los presupuestos de la Generalitat invertirán en L’Hospitalet más de 42
millones de euros en el 2006, 12,5
millones más que en 2003.
El diputado ha atribuido este
aumento a la mejor sintonía entre
la Generalitat y el Ayuntamiento,
“ya que el actual Govern tiene una
especial sensibilidad hacia los municipios.”
Por su parte, Meritxell Borràs, diputada de CiU, acusa a los socialistas
de no “reconocer la verdad”. # R.

El diputado socialista David Pérez ante la prensa

CiU esmena els
pressupostos
de l’Estat amb
dues propostes
sobre la ciutat
El grup de CiU al Congrés dels
Diputats presentarà esmenes
als pressupostos generals de
l’Estat per tal que contemplin
partides pel manteniment del
baixador de Renfe ubicat entre
els barris de Bellvitge i Gornal i
per obrir una estafeta de Correus a Collblanc-la Torrassa.
La portaveu del grup municipal de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de L’Hospitalet,
Meritxell Borràs, ha afirmat que
el fet de recollir en pressupostos
el manteniment del baixador de
Renfe donarà “tranquillitat i concreció pel que fa a garantir el
manteniment del servei, tant reivindicat pels veïns”. En aquest
sentit, el PSC de L’Hospitalet ha
criticar les afirmacions de la
formació nacionalista per considerar que l’Ajuntament ja havia
arribat a un acord amb el Ministeri de Foment perquè no desaparegui aquesta estació.
Sobre la segona esmena als
pressupostos de l’Estat que CiU
ha anunciat que presentarà demanant una dotació de recursos per a la creació d’una oficina de Correus a Collblanc-la Torrassa, el grup municipal recorda
que ja va presentar una moció
al Ple sobre el tema. Consideren que cal una oficina pròpia
de Correus en aquesta zona per
donar servei a una població en
augment i cada cop més envellida. # REDACCIÓ
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El Partido Popular considera que
4.000 niños de entre 0 y 3 años
se quedarán sin plaza de guardería. El PP afirma en un comunicado que existen 6.614 niños de
estas edades y sólo 1.729 tienen
plaza en un jardín de infancia.
Los populares opinan que las
plazas proyectadas por el Ayuntamiento son insuficientes.
El PP también afirma que
los precios de la única guardería municipal que existe en
la ciudad son excesivos. “Se paga 135,72 euros al mes más
120,32 euros mensuales de comedor”, explica.
El teniente de alcalde de
Educación y Cultura, Mario Sanz,
ha salido al paso de esta denuncia afirmando que es un
error barajar la cifra de 4.000
niños, porque no todas las familias llevan a sus hijos a una
guardería en esta etapa educativa no obligatoria.
Por otra parte, el PP ha calificado de “opaca” la adjudicación de las obras de las 28 torres que se construirán en la futura plaza de Europa. Los populares consideran que la oposición debería tener representación en el Consorcio para la Reforma de la Granvia, ente encargado de asignar las obras y
en el que están representados
el Ayuntamiento y la Generalitat, para poder fiscalizar sus actuaciones. # REDACCIÓN

Joan Saura recorda els seus
inicis en el món de la política
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Una explosió al número 42 del carrer d’Holanda,
al barri de la Torrassa, va provocar un ferit amb
cremades al 50% del cos. La deflagració es va
produir el dilluns
14 de novembre
poc abans de les
12 del migdia. Segons fonts de Mossos d’Esquadra, l’explosió la va ocasionar una fuga en una
bombona de gas butà. L’incident es va originar

SUCCÉS

al local de la planta baixa de l’edifici on es trobava la persona que va resultar ferida i que en
el moment del succés estava dormint. La resta
de veïns de l’edifici van haver de ser desallotjats de l’immoble temporalment. De la mateixa
manera, també es va desallotjar una botiga
adjacent a l’edifici. Els bombers van inspeccionar
l’espai afectat i van dictaminar que no havia patit danys estructurals.

