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CiU demana explicacions a iViayor
Ore|a sobre les cues d'immigrants,
que qualifica de «situació penosa»
IC-V sol-licita que es revisin les sol·licituds de regulado denegades
F. ESPIGA / Barcelona
• El grup de Convergència i Unió
al Congrés ha adreçat quatre preguntes al Ministre de l'Interior sobre
les cues d'immigrants que darreraLes dues actuacions són
la primera resposta en clau
parlamentària a les aglomeracions d'immigrants
que han tingut lloc a la
capital catalana. El diputat
de CiU al Congrés dels Diputats Jordi Jané, explica
que l'objectiu de les seves
preguntes és bàsicament
informatiu. «Volem explicacions sobre una situació
que ha estat penosa, però
que no la volem atribuir
al govern estatal», comenta.
La formació nacionalista es pregunta quins procediments s'han seguit a
la Delegació ideí Govern
per la sol·licitud, el tràmit
i l'obtenció de documents,
quina valoració fa l'executiu dels serveis que s'ofereixen als immigrants, si
té coneixement de possibles irregularitats i, en cas
de resposta afirmativa,
què pensa fer. Jané confia
que el fet de demanar
aquestes dades «farà que
el Ministeri de l'Interior,
a l'hora de donar respostes, detecti els problemes
que s'han produït, i per
tant hi posi remei.»
Iniciativa per Catalunya-Verds és l'altra formació que, de moment, ha
optat per portar l'afer a
la cambra baixa. Ja ha elevat una proposició no de
llei en què demana al govern estatal que doti de
més recursos —^humans i

ment s'han format a la delegació
del govern de Barcelona. Amb
aquesta iniciativa parlamentària,
CiU busca que l'executiu es posicioni públicament sobre un episodi

que qualifica de «situació penosa».
Al mateix temps, IC-V ha presentat
una proposició no de llei en què
es demana una revisió dels e ^ e dients de regularització denegats.
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El president I diputat d'IC-V, Joan Saura, en el moment de presentar ahir un text de condemna a la
nova Mel d'estrangeria a l'oficina ques'tia oberta Barcelona pertramitar les sol·licituds del NIE. / EFE.

materials— les oficines
d'immigració, que posi els
mitjans necessaris per resoldre els retards en la tramitació de papers, i que
es faci una revisió de les
sol·licituds que han estat
vetades. Per justificar
aquesta última demanda,
esgrimeixen la desproporció de denegacions de papers oficials que s'ha donat
entre les demarcacions de
Barcelona (71%) i Girona
(17%).

PARA NAVEGAR Y SABER SI NEVARÁ EN REYES.

La llei, en el punt de mira
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• A més de la presentació de la proposició no
de llei, IC-V també va protagonitzar ahir un acte
de denúncia de la precària situació en què es
troba el col·lectiu d'immigrants. El president de
la formació ecosocialista i diputat al Congrés, Joan
Saura, va presentar davant l'oficina de Barcelona
on es tramiten les sol·licituds de regularització,
un escrit de condemna de la llei d'estrangeria.
La secció de sindicat Comissions Obreres de les
illes Balears també ha mostrat la seva oposició
al nou text, que ha d'entrar en vigor el dia 23
de gener, i ha anunciat que en farà cas omís.

El padró municipal de Tordera ja supera
els 10.000 habitants registrats
MONTSE MARTÍNEZ / Tordera
• Torderaja ha superat els
10.000 habitants. El padró
municipal té comptabihtzats 10.316 torderencs.
Haver arribat a aquesta xifra es traduirà en millores,
però també en una llista
de drets i deures. En les
pròximes eleccions municipals, els torderencs escolliran 17 regidors en lloc
dels 13 que tenen ara. L'Ajuntament rebrà subven-

cions més quantioses, però
alhora ha de garantir serveis bàsics que ja ofereix,
com la neteja viària i la
recollida d'escombraries,
entre altres. Segons informació de l'Associació Catalana de Municipis, els
municipis que superen els
10.000 habitants passen de
tenir 13 regidors a tenir-ne
17. És a dir, els torderencs
votaran d'aquí dos anys i
mig per escollir quatre re-

gidors més dels que hi ha
ara. Aquest és un canvi,
previst per la llei electoral,
que marcarà la política local i que pot arribar a produir transformacions en el
mapa de partits.
Segons l'Associació Cat a l a n a de Municipis,
a q u e s t a b a r r e r a dels
10.000 habitants obliga
l'Ajuntament a garantir tot
un seguit de serveis com
l'enllumenat públic, el ce-

mentiri, la recollida de residus, la neteja viària, l'abastament d'aigua, la
xarxa de clavegueram, els
accessos al municipi i la
pavimentació de la via pública, entre altres. L'associació insisteix que aquests
canvis no són gaire destacats, ja que la majoria
d'ajuntaments els ofereixen, com és tenir un cos
de la poUcia local o unes
mstal·Iacions esportives.

Te regalamos 4.000 ptas. para
que navegues por e-moción
y descubras que esta Navidad puede ser diferente
mientras compras, buscas, viajas, reservas, te informas,
preguntas... Recuerda que tienes iiasta el 17-02-01 para
descubrir todo lo que puedes conseguir cómodamente
a través de e-moción. Sólo necesitas darte de alta
con un teléfono WAP, o sl ya eres cliente de Movistar
Plus o Activa, cambiar tu teléfono por uno WAP.
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