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LA CIUTAT

Una entidad
quiere parar
los grandes
proyectos de
L’Hospitalet
La Plataforma contra la Especulación del Suelo ha pedido
una moratoria de los grandes
proyectos de la ciudad para
que se contemplen sus propuestas. Por su par te, el
Ayuntamiento asegura que
estas operaciones permiten
transformar la ciudad sin coste para el municipio, a la vez
que se obtiene plusvalías para invertir en las zonas que más
lo requieren.
La plataforma pretende paralizar los planes de Can Rigalt y la
Puerta Norte, la Ciudad Judicial y
la plaza Europa porque quiere reducir la edificabilidad para ganar
suelo público. También propone
un plan global del Casc Antic antes
de construir el Polideportivo del
Centre.
Sin embargo, Antoni Nogués,
gerente de la Agència per al Desenvolupament Urbà, recuerda que
planes como Can Rigalt y el polideportivo se han consensuado con
las entidades. “Además, proyectos
como el de la Puerta Norte permiten obtener ingresos para financiar
los planes integrales como el de
Collblanc-la Torrassa”. # R.

GABRIEL CAZADO
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Alumnes de l’escola Sant Josep-El Pi

El Ple aprova la creació d’una
xarxa de llibres de text
Segons una moció presentada per ERC per afavorir l’economia familiar
Els g rups municipals van
aprovar en el Ple de juny una
moció per crear una xarxa
municipal de llibres de text.
El seu objectiu és reduir la
despesa que han de fer les
famílies a l’inici del curs escolar. ERC va presentar inicialment la moció que va arribar al plenari signada pel PSC,
ICV-EUiA i CiU, mentre que el
PPC la va votar afirmativament
durant el Ple.
La xarxa de llibres de text seria gestionada per l’Ajuntament, i
els pares pagarien una quota modesta a l’any per crear una borsa
de llibres que els alumnes podrien utilitzar durant diversos
anys. Amb aquesta iniciativa també es fomentaria l’ús sostingut
del material i el reciclatge.

El Ple també va aprovar una
moció d’ICV-EUiA per donar suport a l’acció social de reinserció
de la població reclusa de L’H. Lluís Esteve va recordar que des de
Serveis Socials de l’Ajuntament
es treballa amb entitats que donen suport als reclusos, però la
moció va més enllà. Es demana
que l’Ajuntament, la Generalitat i
les empreses de la ciutat arribin
a un acord per tal d’oferir feina a
les persones que ja han complert
la pena o que estiguin en règim
obert. També és vol que aquesta
oferta de treball es faci extensiva
a les empreses que treballen per
a l’Ajuntament.
CiU va presentar tres mocions,
dues de les quals van ser aprovades. A la primera, l’Ajuntament
donarà suport a la campanya
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domini.cat que persegueix la
concessió d’aquest domini per
als internautes catalans. Per la segona, l’escola bressol municipal
s’incorporarà al protocol celíac de
Catalunya. Mitjançant la moció es
tindrà cura que se segueixi el rè-

L’Ajuntament dóna suport
a la campanya domini.cat
d’Internet
gim alimentari dels malalts celíacs, que no poden ingerir gluten. A la tercera, no aprovada, es
demanava la urbanització de l’entorn del poliesportiu de Bellvitge
Sergio Manzano.
El PP va veure rebutjades les
dues mocions que va presentar,

una per a la creació i difusió de
guies sectorials de bones pràctiques ambientals, i l’altra, perquè
l’Ajuntament retiri les fustes tractades amb creosota que s’han utilitzar a alguns parcs i jardins de la
ciutat. La moció es va denegar perquè l’Ajuntament ja ha decidit retirar-les.
Al Ple va intervenir Florencio
Santos en representació de l’AVV
de Sant Josep, que demanava el
posicionament dels grups respecte
el cas de Pablo Díez, treballador de
TMB que es va suïcidar després
d’haver estat acomiadat. També hi
van intervenir el veïns afectats per
l’ampliació de la Fira de Barcelona
a Granvia L’H. Els veïns van presentar al·legacions i van aconseguir
que les obres s’aturesin a 45 metres dels seus habitatges. # P. G.

El alcalde Celestino Corbacho
ha visitado la población cordobesa de Luque como devolución a la visita que el alcalde
de esta población, Telesforo
Flores realizó a L’Hospitalet
en 1997. Luque está situada
en el sur de Córdoba. Tiene
3.500 habitantes y la actividad
económica más importante es
la producción de aceite. 2.000
personas de Luque emigraron a
L’Hospitalet en los años de las
importantes emigraciones hacia
Catalunya. Ahora, hay unas 500
personas, además de sus descendientes. # REDACCIÓN
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Corbacho viaja
a Luque para
conocer la
población

Corbacho y el concejal José Vicente Muñoz, en su visita a Luque

La participació
a les eleccions
europees va
ser del 39,88%
Els votants de L’Hospitalet no
van tenir un comportament
diferent respecte als de Catalunya, l’Estat i Europa. La
baixa participació va ser la
nota dominant de la jornada
electoral del passat dia 13. A
la ciutat va votar el 39,88%
del cens electoral, la xifra
més baixa de les cinc convocatòries europees celebrades fins
ara a la ciutat.
La ciutadania de L’Hospitalet
va participar en un 39,88% a les
eleccions europees del passat
dia 13, quasi vuit punts menys
que al 1999. La xifra de participació va estar vuit punts per sota
respecte a la de 1999.
Pel que fa a resultats, el PSC
va ser la formació més votada
amb el 57,67% dels vots, seguida del PP, amb el 20,37%; ICVEUiA amb el 6,94%; CiU amb el
6,85%, i ERC, amb el 5,58%. La
resta de formacions no van arribar a l’1%.
Aquestes eleccions tenien especial rellevància per dos motius.
D’una banda, eren les més participatives, perquè tenien dret a vot
els ciutadans de 25 estats. D’altra
banda, el parlament escollit serà el
responsable d’aprovar la primera
Constitució europea. # R.
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