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LA CIUTAT

El Ple es mostra a favor del
reconeixement del català a Europa
Aprovada una moció d’ERC, CiU i PP per preservar el patrimoni arquitectònic de la ciutat
El Ple ordinari de juliol ha
aprovat per unanimitat una
moció conjunta de suport al
reconeixement oficial de la
llengua catalana a la Unió Europea, tot i que els posicionaments han estat diversos.
Des de les files socialistes
Mario Sanz ha dit que la Unió
Europea “no pot girar l’esquena a
la pluralitat lingüística”. El republicà Eduard Suàrez lamenta que el
govern de Rodríguez Zapatero no
hagi pressionat més perquè la
constitució europea reconegui el
català com a idioma oficial. En la

sobre quines rehabilitacions s’han
de fer, el seu cost i l’origen dels recursos i sobre els usos que s’han
de donar als diferents elements
que constitueixen el patrimoni.
La moció proposa que en la redefinició d’usos es tingui en compte les entitats que actuen a la ciutat en favor de la conservació i el
manteniment del patrimoni. Pel
que fa als recursos econòmics,
s’indica la necessitat de fer les
sol·licituds pertinents a les administracions supramunicipals.
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El Ple municipal de l’Ajuntament vol que es reconegui el català a Europa

no s’ha fet prou perquè el català
sigui reconegut per les institucions europees.
També s’ha aprovat una moció presentada per ERC, CiU i PP
per preservar el patrimoni arqui-

tectònic de la ciutat. Els grups
que presenten la moció ressalten
“la necessitat objectiva i real de
rehabilitar, restaurar, mantenir i
donar ús al patrimoni” perquè
“forma part del llegat històric i

cultural, un llegat que volem i
hem de transmetre a les generacions futures”. Per aquest motiu, i
segons el text, en aquest mandat
l’equip de Patrimoni de l’Ajuntament ha de fer una planificació

Amb el vot en contra del PP,
el Ple va aprovar una moció de
reconeixement de les seleccions
catalanes, en especial de la selecció catalana de patinatge. El
portaveu del grup municipal popular va justificar el seu vot contrari perquè “no volem la desaparició de cap selecció espanyola”.
El plenari dóna suport a la llibertat sexual d’homosexuals i
lesbianes, rebutja les discriminacions envers aquests col·lectius i
es mostra a favor de regularitzar
el matrimoni entre parelles del
mateix sexe.
D’ICV-EUiA es van aprovar
dues mocions proposant mesures de recuperació i millora d’espais de la zona agrícola i de la llera del Llobregat i rebutjant les
mesures intervencionistes del govern nord-americà a Cuba. # P. G .

GABRIEL CAZADO

mateixa línia s’ha pronunciat la
portaveu de CiU, Meritxell Borràs,
qui ha afegit que cal poder dirigir-se a la Unió Europea en català i
rebre resposta en la mateixa llengua. Montserrat Company, d’ICVEUiA, considera un dret inqüestionable la utilització del català a
Europa, mentre que el popular
Juan Carlos del Río ha afirmat que
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A la sessió ordinària
del Ple es va aprovar una
moció de reconeixement
de les seleccions
catalanes, en especial de
la selecció catalana
de patinatge

■ Seleccions catalanes

El hotel Prestige Congress ha abierto sus
puertas junto a las instalaciones de la fira en
Granvia L’H. Al acto asistieron el alcalde, Celestino Corbacho, y José Moyano, presidente del Prestige Group, (en la foto). El hotel, de cuatro estrellas, tiene 160 habitaciones que pueden transformarse en despachos,

VIST A L’H

con servicios innovadores que permiten instalar una oficina en cualquier lugar, especialmente ideado para congresos. Precisamente,
el acto inaugural se hizo a través de una PDA
con la cual el alcalde abrió el sistema link me
que interconecta los servicios del hotel. A través de esta agenda electrónica, los clientes
pueden controlar sus gastos y contratar servicios.

