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organitzacions polítiques

Els portaveus del PP i de CiU
han criticat la creació d’una
unitat especial de la Guàrdia
Urbana per a la convivència i el
civisme.
El por t aveu del PP, Juan
Carlos del Rio, ha qualificat la
creació de la nova unitat de po
lítica de “pegat” perquè, segons
ha dit, aquest nou servei està
integrat per guàrdies dels torns
de matí i tarda, de manera que
es redueix la plantilla en aquests
torns. Ha afegit del Rio que
aquest nou servei no solucio
na els problemes de seguretat
ciutadana perquè quan hi ha un
problema han d’anar-hi igual
ment la resta d’agents.
També la portaveu de CiU,
Meritxell Borràs, ha qualificat d’“o
peració de maquillatge” i “propaganda electoral” la posada
en marxa d’aquesta nova unitat
de la Guàrdia Urbana i ha afegit
que demanarà explicacions so
bre els canvis que comportarà a
la plantilla la nova situació. Segons la portaveu de CiU, la creació d’aquesta nova unitat és un
reconeixement del fracàs del govern municipal en matèria de
seguretat. # r .

Obert el procés participatiu
del PSC per a les municipals
El dia 5 de febrer serà
proclamat candidat a
l’Alcaldia pel seu partit
Celestino Corbacho, alc alde de
L’Hospitalet i primer secretari del
PSC a L’Hospitalet, va fer balanç
dels últims quatre anys al capdavant
de l’Ajuntament d’aquesta ciutat, un
cop escollit per l’executiva local del
seu partit com a candidat a l’Alcaldia
de L’Hospitalet.
Corbacho va fer un balanç positiu
del mandat. Durant la seva interven
ció davant militants i simpatitzants
a La Farga, es va referir a les grans
obres que han estat la prioritat dels
darrers quatre anys, entre elles, la
remodelació de la Granvia, la Porta
Nord, el soterrament de les línies
fèrries o les millores en els barris, la
recuperació del patrimoni històric i
la realització de nous equipaments
com el poliesportiu del Centre.
L’alcalde va fer referència també
als programes de polítiques socials
en marxa o que resten per fer, com
ara l’ajut a les comunitats de veïns
per a la instal·lació d’ascensors, o
els 3.000 habitatges de promoció
pública que es construiran fins al
2011. Corbacho va indicar que el
pressupost destinat a les polítiques
socials és el que més ha crescut
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Crítiques del PP i
CiU per la creació
d’una unitat de la
Guàrdia Urbana

Corbacho va fer balanç d’aquests quatre anys de govern
cada any. Com a resum de la gestió
del seu mandat, va afirmar: “Mai en
la història de L’Hospitalet s’havia
produït una inversió tan important
con la d’aquests quatre anys: més
de 200 milions d’euros, i el fet que
l’endeutament de l’Ajuntament sigui
menor que fa quatre anys”.
L’alcalde va presentar també la
seva web personal que ha comen
çat a funcionar amb vista a les elec

cions municipals, on els ciutadans
poden explicar com volen el futur
de la ciutat. Copsar aquesta opinió
és una necessitat per acabar de per
filar el programa, segons va explicar
el candidat, que serà proclamat pel
Consell de Federació del PSC, el 5
de febrer. # r .
La web del candidat:
www.corbacho.org

EUiA presenta
la campanya
‘Sempre a
l’Esquerra’
Esquerra Unida i Alternativa
duu a terme una campanya,
que s’estendrà més enllà de
les eleccions municipals, amb
el lema Sempre a l’Esquerra,
amb la qual volen fer arribar a
tots els ciutadans les diferents
polítiques que haurien de ser
aplicades en els diversos terri
toris, bé siguin barris, pobles o
ciutats, amb una visió d’esquer
res i tenint en compte les pecu
liaritats de cadascun.
La campanya va ser presenta
da per la diputada al Parlament
de Catalunya d’aquesta forma
ció política, Mercè Civit, i per
Alfons Salmerón, regidor de
l’Ajuntament de L’Hospitalet i co
ordinador d’EUiA a la ciutat.
Salmerón va dir que “ara
és el moment de dir tot el que
hem ajudat a aconseguir i què
volem fer a partir d’ara. Neces
sitem que L’Hospitalet conti
nuï canviant des de l’esquerra,
afrontant els reptes del segle
XXI, el desenvolupament eco
nòmic, però també la redistri
bució social de la nostra ciutat,
aconseguint més benestar i que
s’incrementin els serveis socials
a la ciutat”. # r .

