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LA CIUTAT

Proposición de ICV y EUiA
contra la gestión de las ABS
La coalición electoral abre un proceso participativo para elaborar su programa
Iniciativa per Catalunya-Verds
y Esquerra Unida i Alternativa han presentado en el Parlament una Proposición de
ley contra el traspaso de la
gestión de las Áreas Básicas
de Salud de Collblanc y la
Torrassa a un consorcio formado por el Institut Català
de la Salut y Cruz Roja.
Las dos formaciones, que se
presentan en coalición en las
próximas elecciones municipales
junto con Els Verds-Esquerra Ecologista, visitaron los dos ambulatorios y recogieron la opinión de
los usuarios sobre el cambio de
gestión. El candidato a la Alcadía,
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Ramón Luque, y los números
dos, Montserrat Company, y tres,
Lluís Esteve, acompañados por la
diputada de ICV, Dolors Comas,
explicaron en un acto celebrado
en el Centro Cultural del Distrito II
su posición en defensa de la sanidad pública y contra la cesión

ERC proposa
gravar els
pisos buits
per promoure
el lloguer

Montserrat Company y Ramón Luque presentan las mociones del último pleno

de la gestión de los ambulatorios.
Luque explicó que la proposición
de ley persigue que los grupos
políticos del Parlament de Catalunya se posicionen sobre la gestión mixta de las áreas de salud.
En paralelo, ICV, EUiA y Els
Verds-Esquerra Ecologista han
abierto un proceso participativo para elaborar sus propuestas
electorales. La coalición instala

cada fin de semana stands en las
zonas de mayor afluencia para
conocer la opinión de la población sobre las 60 propuestas que
presenta para la ciudad y las 25
para cada barrio, y recoger las
ideas de la ciudadanía.
Los participantes pueden valorar de 0 a 5 cada una de las
propuestas de la coalición y añadir sus sugerencias. Además, se

ha abierto un apartado dirigido al
mundo asociativo para recoger
su opinión en temas como cultura, jóvenes, mujeres y solidaridad.
Los cuestionarios pueden responderse también a través de Internet y recibir on line el resultado
de la encuesta. # REDACCIÓN
Participación on line
www.itucomhoveus.org

Borràs critica que
l’Ajuntament no aposta
pel petit comerç

Presenta un recurs
contra el projecte de la
Ciutat de la Justícia

La candidata a l’Alcaldia de
Convergència i Unió, Meritxell Borràs, ha fet públics els
continguts del fulletó Les cares de la ciutat, distribuït entre la població i en el qual critiquen l’actuació del govern
de la ciutat. Les crítiques es
centren en el fet que “l’Ajuntament no aposta pel comerç urbà de la ciutat”. En aquest
sentit, Borràs ha destacat que
“fomenten les grans superfícies i
els impostos que en rep l’Ajuntament i les aportacions voluntàries no reverteixen en benefici de
la dinamització del comerç”.
La candidata a l’Alcaldia, ha
explicat que durant aquesta legislatura l’Ajuntament no ha actuat
en els mercats municipals i que
“han esperat fins ara que s’apropen les eleccions per promoure reformes” que, segons Borràs, “dei-

xen en mans dels comerciants i a
ells toca assumir la gestió de les
inversions i el gran pes de la despesa”.
En la seva publicació editen
un espai anomenat Les “falses
promeses” dels socialistes..., en
el qual parlen del conservatori de
música, encara no construït, i
dels nous habitatges al mercat
central. CiU també destaca que
Celestino Corbacho vol ser President de la Diputació de Barcelona,
i segons Borràs “si ara ens manquen serveis que tenen molts
municipis petits com el conservatori... imagineu-vos com anirem
quan la Presidència de la Diputació li ocupi la major part de les
seves hores...”. La candidata de CiU
també ha fet pública la disconformitat del grup amb l’edició dels
dos especials del Diari L’Hospitalet.
# EVA SERRANO

GABRIEL CAZADO

En el fulletó ‘Les cares de la ciutat’
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La candidata d’ERC a l’Alcaldia,
Anna Simó, ha presentat les
propostes de la formació en
matèria d’habitatge, juntament amb la campanya que
les joventuts republicanes han
començat per presentar una
iniciativa legislativa popular
sobre habitatge jove.
Simó ha explicat que “cal
analitzar les necessitats d’habitatge a L’Hospitalet, la reserva de
sòl, les accions de discriminació
positiva i les prioritats socials”. En
aquest sentit, planteja fer un estudi dels habitatges que tenen
deficiències estructurals, de les
dificultats d’accés i fer un cens
de pisos buits i gravar-los amb
l’impost de béns immobles per
fomentar-ne el lloguer.
En la mateixa roda de premsa, les Joventuts d’Esquerra Republicana van presentar la campanya que duen a terme per recollir 15.000 signatures de suport a una iniciativa legislativa
popular que es presentarà al Parlament de Catalunya per fer
parcs públics d’habitatges de lloguer i de compra a preus assequibles. A L’Hospitalet volen recollir 6.000 signatures.

P
O
L
Í
T
I
C
A

GABRIEL CAZADO

La coalición plantea 60
propuestas para la ciudad
y 25 para cada barrio,
además de recabar las
ideas de las entidades
sobre jóvenes, mujeres,
cultura y solidaridad

Anna Simó

CiU va presentar a la premsa Les cares de la ciutat

A més, ERC ha anunciat que
ha presentat un recurs contra el
projecte de la Ciutat de la Justícia. La formació vol reduir al
50% la seva edificabilitat i proposa descentralitzar els serveis per
reduir el volum d’edificis previstos. Segons Simó, “el projecte actual és insostenible, a causa principalment de la mobilitat. Es preveu un gran aparcament, una invitació que vinguin cotxes que el
barri no pot absorvir ni és previst
que ho pugui fer”. ERC farà una
campanya per informar els veïns
de Santa Eulàlia de com els afectarà el projecte. “La Generalitat” –
afegeix Anna Simó– “diu que reduirà la superfície edificada, però
el cert és que és insuficient. Proposem que es redueixi un 50%”.
# E. SERRANO/ REDACCIÓ

