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LA CIUTAT

Presentat el Pla director 20042007 de cooperació i solidaritat
L’H és el primer municipi català que té un document d’aquest tipus
L’Hospitalet ha elaborat un
Pla director de cooperació i
solidaritat que contempla els
projectes que es duran a terme des de la ciutat fins a
l’any 2007. El text ha estat
aprovat pel Consell Municipal de Cooperació de L’H i és
el primer d’aquestes característiques que elabora un municipi.
En el document es recullen
les aportacions dels col·lectius
ciutadans que treballen en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació. Alhora, l’Ajuntament continuarà col·laborant amb el Fons
Català de Cooperació, altres ajuntaments, l’Agència Espanyola de
Cooperació, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
El Pla director ha estat presentat públicament per la tinenta d’alcalde de Coordinació i Economia i
presidenta del Consell Municipal
de Cooperació, Núria Marín, i el director del Programa de Cooperació
i Solidaritat, Nicolás Cortés.
L’Ajuntament vol establir xarxes d’ONG, segons ha manifestat
Núria Marín, “per aconseguir que
entitats que treballen en un mateix projecte o localitat puguin
desenvolupar un treball conjunt”.
També es considera prioritari sensibilitzar la ciutadania en temes
de solidaritat, fomentar el debat
ciutadà i enfortir el teixit associatiu. Per això, l’Ajuntament establirà acords de caràcter bianual amb
les entitats de la ciutat implicades
en accions solidàries d’abast inter-
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EUiA abre un cineforo como espacio
de debate político
La formación inició el cine-foro el 19 de mayo con la proyección de la película No hay
motivo que incluye 32 cortos
de otros tantos directores sobre la actuación del gobierno del PP. Con esta iniciativa,
EUiA quiere iniciar un espacio
de debate y reflexión política
sobre la ciudad y el país a través de actos culturales abiertos a la población.

Campaña de control
de ruido de motos y
ciclomotores

GABRIEL CAZADO

El Ayuntamiento ha iniciado
la campaña Vehículos sin ruido 2004 para reducir la contaminación acústica que provocan los tubos de escape no
homologados o con deficiencias en ciclomotores y motocicletas. La campaña se lleva
a cabo cada primavera desde
2001, cada vez con más controles que han hecho disminuir el número de infractores.

El PP pedirá que se
justifiquen los viajes
institucionales

Núria Marín i Nicolás Cortés presenten el pla director

El document aprovat pel
Consell Municipal de
Cooperació recull les
aportacions dels
col·lectius ciutadans que
treballen en l’àmbit del
desenvolupament

nacional i farà un seguiment dels
projectes.
El Pla director 2004-2007 fixa
cinc zones com a prioritàries per a
la cooperació municipal: l’Amèrica
Central (El Salvador, Guatemala,
Hondures, Cuba, Nicaragua i Haití),
Amèrica del Sud (Colòmbia, l’Equador, Brasil, Bolívia, Perú i l’Uruguai), el Mediterrani (Argèlia, el
Marroc, Tunísia i Palestina), l’Àfrica
occidental (Costa d’Ivori, Maurità-

nia, el Sàhara occidental, el Senegal i Guinea Equatorial) i Àsia (l’Afganistan i l’Índia).
L’Hospitalet destinarà 450.750
euros als programes de cooperació durant l’any 2004, dels quals
un 60% anirà destinat a cooperació per al desenvolupament; entre
un 10 i un 15% es destinarà a ajut
humanitari, i la resta serà per per
campanyes i accions de sensibilització. # PILAR GONZALO

Los populares presentarán ante el próximo Pleno una moción para que se informe a la
oposición de los viajes institucionales que realicen los concejales a cargo de las arcas
municipales. ICV-EUiA, por su
parte, considera demagógica la propuesta porque los
viajes ya se comunican al Pleno municipal con total transparencia.

