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L’Ajuntament regula el vel
integral en edificis públics
Les ordenances es modificaran per impedir l’ús del burca i del nicab
El Ple municipal va aprovar par-

donar resposta a aquesta situació”.
L’alcaldessa, Núria Marín, va explicar als mitjans el posicionament
del grup socialista. “Aquest és un
debat mediàtic que no és al carrer,
no m’he trobat ciutadans que em
demanin aquesta prohibició. Però,
no defugim el debat i no podem
estar a favor d’una vestimenta que
fa invisibles les dones. El PP, però,
ha demostrat en el Ple la voluntat
electoralista de la seva moció”.

p
cialment una moció del PP per
l
prohibir l’ús del vel integral,
e

concretament el burca i el nicab,
en instal · lacions municipals.
CiU va votar a favor de la proposta,
mentre que el PSC només va donar
el seu suport a dos punts de l’acord
i va rebutjar el text que proposava
instar instàncies superiors a prohibir
aquestes robes a l’espai públic, és a
dir, al carrer. ICV-EUiA va ser l’única
formació del plenari que va votar-hi
en contra.
El Grup Municipal del PP va proposar la prohibició del vel integral

Núria Marín responia així a la
plantada dels regidors populars que,
després d’un enfrontament verbal
entre el portaveu del PP, Juan Carlos
del Rio, i el tinent d’alcalde de Governació, Francesc Josep Belver, van
abandonar el Ple. Ambdós discutien
sobre el dispositiu de seguretat de
la zona de discoteques de Femades,
a Cornellà.
Aquest no va ser l’únic enfrontament de la sessió. Durant el debat,
la regidora popular Elisabet Bas va
desqualificar el regidor d’ICV-EUiA,
Lluís Esteve, per defensar la mediació en el cas del burca i votar en
contra de la moció del PP. Esteve
va dir que la prohibició suposa “una
intimidació partidista i electoralista
que alimenta el conflicte social”.
Tanmateix, ni ell ni l’altre regidor
del grup, Alfonso Salmerón, no
van abandonar els seus llocs dins
l’hemicicle de la Sala de Plens.
# c . sánchez

gabriel cazado

El PP abandona el Ple
per un enfrontament
verbal sobre el
dispositiu de seguretat
de Femades i insulta
ICV-EUiA perquè no va votar
a favor de la seva moció

n Discussió entre regidors

Sessió plenària de l’Ajuntament el 22 de juny

ser lliures”, en paraules de la tinenta
d’alcalde de Benestar Social, Dolors
Fernández. Només va quedar fora
de l’acord la proposta de demanar
com a Ajuntament a les instàncies
superiors la prohibició en tot l’espai
públic, ja que els socialistes van argumentar que totes les formacions

del Ple tenen representació al Congrés dels Diputats i al Parlament per
demanar-ho directament. CiU també es va sumar a la moció perquè,
segons la portaveu Meritxell Borràs,
“volem una ciutat d’homes i dones
lliures. Aquest tema afecta poques
dones però la nostra obligació és

El Ple va aprovar la reducció salarial de càrrecs electes, de confiança, funcionaris i personal laboral municipals, en compliment del reial decret-llei del 20
de maig que estableix mesures
extraordinàries per reduir el dèficit públic. Els acords van prosperar amb els vots socialistes i
d’ICV-EUiA, mentre que CiU es
va abstenir i el PP va votar en
contra d’alguns.

L’Hospitalet se suma
a la commemoració
de l’any Maragall
Amb una moció conjunta de
tots els grups, L’Hospitalet va
acordar sumar-se a la celebració
de l’Any Maragall amb motiu del
150 aniversari del naixement
del poeta català. Per aquest
motiu, es convoc aran ac tes
diversos, en especial impulsats
per la Xarxa de Biblioteques Municipals, i es demanarà la participació ciutadana per difondre la
figura de Joan Maragall.

Petició per mantenir
els Plans d’Entorn
a la Generalitat
La moció d’ICV-EUiA, que va
comptar amb el suport de tots
els grups, tret del PP, absent
del Ple, demana a la Generalitat
que mantingui a L’Hospitalet
els programes de cohesió social, com el Plans Educatius
d’Entorn, que funcionen en 4
zones educatives de la ciutat
cofinançats per l’Ajuntament i
que són “una veritable aposta
per la justícia social”.

El Can Vilumara, guanyador
de les Jornades Científiques
Dues alumnes del Mercè Rodoreda aconsegueixen el premi de Ciutat
L’Institut Can Vilumara ha estat
el guanyador de les Jornades
Científiques i Tecnològiques
2010 per a alumnes d’ESO, ci
cles formatius de grau superior i
batxillerat, en les quals han participat 12 centres de la ciutat.
Dues alumnes del Mercè Rodoreda, Lídia Romero i Sandra
Torrecilla, han aconseguit el guardó de Ciutat amb un treball sobre
la cervesa artesana Glops elaborada
L’Hospitalet.
El jurat ha destacat l’alta qualitat
dels 60 treballs presentats aquest
any, 43 dels quals han estat seleccionats per a la final. Per aquest motiu, enguany s’han atorgat moltes
mencions especials.
L’acte de lliurament de premis
al Centre Cultural la Bòbila es va
aprofitar per presentar a la comunitat educativa el projecte BiopoL’H,
el parc biomèdic i de ciències de la
salut que s’està configurant al tram
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per “motius de seguretat –ja que la
persona porta la cara tapada– i per
dignitat de la dona”, va defensar la
regidora Elisabet Bas. El PSC va facilitar que prosperés parcialment la
moció perquè “els socialistes alcem
la veu en tots els casos en què se
sotmet la dona i ara també ho fem,
no per islamofòbia, sinó per rebutjar
que es negui a les dones el dret a

Retallada de sous
per a regidors, alts
càrrecs i funcionaris

Lídia Romero i Sandra Torrecilla, amb el seu tutor

sud de la Granvia i que s’incorporarà a l’organització de les jornades.
Per aquest motiu, el doctor Gabriel
Capellà de l’IDIBELL va pronunciar
la conferència de l’acte. L’alcaldessa,

Núria Marín, va encoratjar els participants a aprofitar les oportunitats
formatives i laborals que els ofereix
la ciutat, de les quals el BiopoL’H és
una bona mostra. # c . s .

