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La candidata republicana manifesta que la formació passa per un bon moment

El PP estudia
la revisión
del proyecto
de Ciudad
Judicial

Anna Simó encapçala per
primer cop la llista municipal
d‘Esquerra Republicana de
Catalunya a la ciutat. La formació ha presentat les candidatures del Baix Llobregat i
L’Hospitalet en un acte celebrat a Molins de Rei i ja ha
començat la precampanya
amb un sopar per a militants
a L’Hospitalet.
Simó ja va ser la número dos
a la llista d’ERC a les municipals
de 1999. Mai no han aconseguit
representació al Ple de l’Ajuntament, però l’alcaldable considera
que ara és diferent. “M’agrada ser
prudent, però estem en un bon
moment, ho veiem en l’increment de militància i en el suport
de la gent. Fa tres anys era impensable organitzar un sopar a
L’Hospitalet amb 80 persones.
De tota manera –apunta–, no és
fàcil, hauríem de doblar els vots”.
Simó manifesta que “la gent
d’ERC tenim una altra manera de
fer política. Tenim un ajuntament
d’esquerres però no ho és tant. Va
haver moments de dubte en donar
suport al consorci que proposa la
Generalitat per als ambulatoris, al

El concejal y portavoz adjunto del Grupo Municipal del
PPC en L’Hospitalet, Juan
Carlos del Río, y el portavoz
d e l g ru p o p o p u l ar e n e l
Ayuntamiento de Barcelona,
Emilio Álvarez, han creado
una comisión para estudiar
conjuntamente las propuestas de los vecinos de la zona
para revisar el proyecto urbanístico de la Ciudad Judicial.
Álvarez y Del Río, que en la
nota emitida por el PPC de L’Hospitalet se presenta como candidato a la alcaldía de la ciudad para las próximas elecciones municipales, pretenden apoyar a los
vecinos para pedir al Ayuntamiento de Barcelona la cesión de
los terrenos de Can Batlló para el
proyecto.
De l R í o acu sa al P S C d e
L’Hospitalet de no atender las demandas vecinales. Sin embargo,
el alcalde de la ciudad, Celestino
Corbacho, se reunió el 19 de febrero con la consellera de Justícia
para trasladarle la petición de los
vecinos y anunció que también
ha iniciado contactos con el
Ayuntamiento de Barcelona. # R .
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Anna Simó minuts abans del sopar amb militants organitzat a L’Hospitalet

principi es va negar a fer escoles
bressol municipals i en el poliesportiu del Centre s’ha presentat els
veïns com a egoistes”.
Simó creu que dels possibles

vots d’ERC hi hauria ciutadans exvotants de CiU i d’ICV, “de fet coneixem exvotants de Convergència que estan amb nosaltres des
de no fa pas gaire”. I recorda una

frase de l’antic cap de llista, Josep Valls: “amb ERC tenim dos
per un, la part d’esquerra i la part
independentista, i cap pesa més
que l’altra”. # C. SÁNCHEZ

