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La sessió de setembre se centra en mesures socials

PILAR GONZALO
El primer Ple municipal ordinari celebrat després de les vacances va
aprovar la signatura de tres convenis entre l’Ajuntament i diferents
entitats i institucions en matèria de
política social. Els acords fan referència a l’eliminació de barreres
arquitectòniques, la reinserció de
drogodependents i la construcció
d’un casal i d’habitatges tutelats
destinats al col·lectiu de gent gran.
L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’IMSERSO i la fundació
ONCE per a la cooperació i la integració de persones amb minusvalies i la realització d’un programa d’accessibilitat. El conveni, dotat amb 20 milions de pessetes,
permetrà l’eliminació de barreres
arquitectòniques. Segons el tinent
d’alcalde de Política Social, David
Pérez, “L’Hospitalet és pionera en
aquestes qüestions però crec que
s’ha de millorar encara més”.
El segon conveni té com a objectiu portar endavant un seguit de
programes per facilitar la reinserció de drogodependents que es faran conjuntament amb l’entitat Projecte Home-Barcelona. L’acord vol
sumar esforços per poder treballar millor en la lluita contra les drogues i en la desintoxicació dels
drogoaddictes.
Finalment, l’Ajuntament i la

Moció de denúncia
per l’agressió d’una
voluntària a Chiapas
El Ple va aprovar per unanimitat una moció del grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa-Els Verds per denunciar
l’agressió contra María José
Vega quan feia d’observadora
dels drets humans a Chiapas.
La moció demana a l’ambaixador de Mèxic a Espanya que
obri una investigació per identificar els agressors i sol·licita al
ministre d’Afers Exteriors que
s’interessi per les condicions
dels espanyols que desenvolupen tasques humanitàries a
Mèxic.

Els regidors donen
suport a la població
de Timor Oriental
La unanimitat també va presidir la votació d’una moció presentada per CiU en la qual
s’expressa el suport del Consistori al poble de Timor Oriental; es condemna la violència
dels grups paramilitars després
del referèndum, i es demana la
intervenció de l’ONU per resoldre el conflicte. La moció es farà arribar al Parlament i al Congrés dels Diputats.

Conselleria de Benestar Social signen un conveni mitjançant el qual
el Consistori es compromet a posar a disposició de la Generalitat
uns terrenys per a la construcció
d’un casal i d’habitatges tutelats a
Bellvitge, destinats a la gent gran.
L’acord preveu la cessió dels terrenys aquest mateix any i la Generalitat s’encarregarà de fer el pla
especial i de la construcció de l’equipament. Aquests seran els pri-

mers habitatges d’aquestes característiques dels quals disposarà
L’Hospitalet.
Per David Pérez, “aquest és un
servei que ens falta. Tenim altres
equipaments com ara residències
o centres de dia. Ara, amb la construcció d’habitatges tutelats, la
gent gran tindrà pràcticament tot
el ventall de possibles serveis en
la seva pròpia ciutat, sense haver
de marxar fora”.
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Les persones minusvàlides,
els drogoaddictes i la gent
gran protagonitzen el Ple

L’Hospitalet elimina paulatinament les barreres arquitectòniques

