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ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

El grup municipal de convergència i Unió ha denunciat a
través d’un comunicat la “febre
constructora de grans edificis ”
per part de l’equip de govern i
“la manca de preocupació per
les problemàtiques concretes
de la ciutat”. En aquest sentit,
ha lamentat “la deixadesa del
govern local a l’hora d’elaborar
el Pla Integral de la Florida i
Pubilla Casas, un pla que hagués permès a aquests barris
optar a les ajudes que dóna la
Generalitat, a través de la Llei
de Barris, per fer obres de millora a barris de poblacions que
ho necessitin”, diu la nota.
Convergència i Unió considera que aquesta “lentitud” està suposant que ”dia a dia, l’estat de degradació de la Florida i
de Pubilla Casas sigui més acusat”, uns barris que, segons els
grup, s’acullen als criteris que
fixa la Generalitat per concedir
aquests ajuts. En el mateix comunicat es diu que els grans
projectes urbanístics de la ciutat –i es cita la Plaça d’Europa
prevista a Granvia L’Hospitalet–
“estan deixant de banda zones
ja consolidades que també necessiten d’inversió”. # REDACCIÓ

ICV aposta per una mobilitat
alternativa amb el cotxe elèctric
Aquest vehicle amb
bateries elèctriques i
pedals agafa els 90 km/h
Iniciativa per Catalunya Verds va
aprofitar el marc de la Festa Major
de Bellvitge per difondre els avantatges del cotxe elèctric com a forma de mobilitat sostenible. ICV va
presentar el model Twike, un vehicle híbrid que funciona amb bateries elèctriques i pedals i que
aconsegueix una velocitat de 90
quilòmetres per hora amb una autonomia de 60 km de recorregut.
Amb el patrocini d’aquest turisme que consumeix una energia neta i no contaminant, la formació
persegueix apostar per un transport
respectuós amb el medi ambient i
“molt adequat per a ciutats com la

Esquerra Unida i Alternativa ha
tret al carrer el primer número
d’una nova revista informativa
adreçada a militants, simpatitzants i votants potencials. Amb
un tiratge de 25.000 exemplars
i amb una periodicitat trimestral
el nou butlletí persegueix reco-

El Twike, vehicle elèctric patrocinat per ICV

nostra”, segons va destacar el president d’Iniciativa per Catalunya
Verds de L’Hospitalet, Lluís Esteve.
Per conduir aquest vehicle es re-

quereix matricular-lo i disposar de
carnet de conduir. El Twike ha estat
dissenyat per l’enginyer suís Patrick
Renau. # R.

El PP reclama caseta a les festes de Bellvitge
Presenta una denúncia
davant el Síndic de Greuges
per sentir-se discriminat
El PP de L’Hospitalet informa en
nota de premsa que ha denunciat
davant el Síndic de Greuges el
“tracte discriminatori” que rep per
part de la comissió organitzadora
de les Festes de Bellvitge, entitat

EUiA edita una
nova revista
amb periodicitat
trimestral

GABRIEL CAZADO

CiU lamenta que
l’equip de govern
no agiliti els
plans integrals

que des de fa sis anys, diuen, impedeix que els populars muntin
una caseta. El comunicat qualifica d’“exclussió arbitrària i injustificada” l’actitud dels organitzadors. De
la seva banda, la comissió de festes ha dit a través de Ràdio L’Hospitalet que el PP va quedar exclós de
la festa per incumplir les normes de
funcionament l’any 1999 i per ha-

ver titllat de “terroristes” els membres
d’aquesta entitat a través d’un article.
D’altra banda, el PP ha fet una
petició formal prèvia a la presentació d’un recurs contenciós-administratiu contra el govern local per
considerar que vulnera la Llei de
Règim Local en “no garantir la participació” del seu grup en les publicacions municipals. # R.

llir el posicionament de la formació sobre temes d’actualitat i
sobre la seva activitat política a
la ciutat.
En el primer número, el
coordinador local d’Esquerra
Unida, Alfons Salmeron, a través d’un article d’opinió analitza el repte que suposa el fenomen de la immigració i es fa
balanç del cicle de debats organitzat per EUiA a L’Hospitalet
mesos enrera. # REDACCIÓ

