12

/

LA CIUTAT

20 de febrer del 2006

ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

ICV-EUiA visita
el barri de Sant
Josep i les seves
associacions
El grup municipal d’ICV-EUiA
ha realitzat una visita al barri de
Sant Josep per apropar-se a la
ciutadania i fer-se ressò dels
seus problemes.
La visita s’ha centrat en els
punts que patiran una important
reforma: l’av. de Josep Tarradellas
i el carrer de Rosalía de Castro.
Segons el portaveu d’ICV-EUiA,
Alfonso Salmerón “el canvi tindrà
una gran repercussió perquè facilitarà la connexió entre els barris i la mobilitat dels vianants”.
També han mantingut contacte
amb veïns i associacions. # R .

El conseller primer, Josep
Bargalló, assistirà a la
inauguració, el 7 de març
“I obrirà solcs l’Esquerra catalana”
és el títol de l’exposició que s’inaugurarà el 7 de març, a les 20h, al
Centre Cultural Barradas, amb motiu dels 75 anys d’Esquerra Republicana de Catalunya. A la inauguració hi assistiran el conseller primer,
Josep Bargalló, i l’historiador Oriol
Junqueres, a més de dirigents locals i territorials d’aquest partit.
L’exposició serà itinerant i conté
documents i fotografies de la vida
d’ERC. L’Hospitalet és el primer municipi de Catalunya que l’acull i estarà oberta fins al 7 d’abril.
La mostra és un recorregut per
la història d’ERC i de la Catalunya
del segle XX i pretén recuperar la
memòria històrica dels que van forjar el projecte cívic i polític d’Esquerra Republicana de Catalunya. Així
s’hi podran veure les arrels que ar-

Macià va inaugurar una biblioteca a L’H l’any 1933

ranquen el març de 1931 a la Conferència d’Esquerres Catalanes; la
fundació del partit i la seva implantació i consolidació i també documents de les eleccions municipals
del 12 d’abril del 1931 on, contra
tot pronòstic, ERC fou el partit més

votat a Barcelona i a Catalunya. A
l’exposició també es mostrarà l’obra de govern de 1931 a 1939 i a
Francesc Macià proclamant l’Estat
català o visitant L’Hospitalet. També
hi haurà episodis de la guerra, l’exili
i la transició democràtica. # M . SOLÉ

El PP diu que
s’ha disparat el
consum elèctric
de l’Ajuntament
El Partit Popular de L’Hospitalet
ha denunciat que el consum
energètic de l’Ajuntament i del
sistema d’il·luminació pública
s’ha disparat des del 2003. Segons el portaveu dels populars,
Juan Carlos del Rio, “la factura
de la llum del municipi ha augmentat en un 30,45%. Això suposa que en només tres anys,
del 2003 al 2005, hem pagat
cent milions de pessetes més
respecte de la quantitat que es
pagava el 2003”.
En resposta a les crítiques,
el regidor de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Alfonso Salmerón, ha dit que l’increment de la
factura de la llum és conseqüència de la pujada de preus de
l’electricitat. Salmerón ha admès
que el consum es pot haver incrementat per la millora de l’enllumenat públic o la posada en
marxa d’equipaments. # R.

David Pérez participa en la
comissió que debat l’Estatut
Una delegació d’11 diputats
del PSC defensa el text
estatutari a Madrid
L’hospitalenc David Pérez, diputat al
Parlament català pel PSC, forma
part de la delegació socialista, constituïda per onze diputats, que defensen a Madrid el text de l’Estatut
en el marc de la Comissió Constitucional, presidida per Alfonso Guer-

ra. Entre el diputats es troben també Manuela de Madre, Miquel Iceta, Joan Ferran o Higini Clotas.
La Comissió Executiva de Federació del PSC de L’Hospitalet, de la
qual és portaveu David Pérez, ha
destacat la valentia del Govern de
Zapatero que ha donat suport a un
Estatut “ambiciós, constitucional i
amb un finançament transparent,
just i solidari”. # R.
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CiU ha denunciat que, malgrat
que es va signar un conveni de
col·laboració per arreglar la zona limítrofa entre L’H i Esplugues, el Govern local encara no
ha posat en marxa cap actuació.
La portaveu de CiU, Meritxell
Borràs, ha posat l’exemple d’alguns trams dels carrers de les
Planes, de l’Estronci o de l’Electricitat, sense urbanitzar.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme, José Antonio Molina, ha dit
que ja s’han aprovat alguns projectes com l’aparcament de la
Bòbila i que algunes zones limítrofes depenen de propietaris
privats. # R.

ERC exposa al Barradas imatges
i ‘papers’ de 75 anys d’història
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CiU denuncia
l’abandó de la
frontera amb
Esplugues

David Péréz, al centre de la segona fila

