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Sis ciutats intermèdies europees demanen 500 milions de pessetes a la UE

La lluita contra l’atur reuneix
la xarxa Cinte a L’Hospitalet
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Es creen els
premis
Ciutat de
L’Hospitalet
REDACCIÓN

Els alcaldes de les sis poblacions
integrants de la Xarxa de Ciutats
Intermèdies Europees (Cinte) van
signar el passat 29 de març un
acord de cooperació per treballar
conjuntament en el camp de la formació i la inserció laboral durant
els pròxims quatre anys. La Cinte
està integrada per L’Hospitalet i
Huelva, d’Espanya; Ascoli, d’Itàlia;
Massy, de França; Faro, de Portugal, i Nyregyhaza, d’Hongria. La
xarxa va ser creada l’any 1993 i
des de llavors ha desenvolupat diferents projectes.
Durant tres dies, una comissió
tècnica de la Cinte va acabar de
concretar els plans d’actuació de
lluita contra l’atur, que seran presentats davant la Unió Europea
per tal que aquesta els inclogui en
els seus programes de cooperació. En tot cas, la Cinte ha proposat
la seva participació en els programes Horizon, d’integració de collectius marginals; Now, d’integració de les dones, i Youthstart, per
als sectors o zones en crisi. Si la
UE accepta les propostes, aquests
plans rebran una subvenció d’uns
500 milions de pessetes. L’alcalde
de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, va afirmar, després de la signatura del document, que la xarxa
ha de mantenir unes relacions a
tres nivells: “bilaterals, fruit del lliure contacte entre integrants; multilaterals, que donin abast a totes
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Moment de la signatura del document de la Xarxa de Ciutats Intermèdies Europees

La cultura
és un altre
dels motius de
cooperació

les ciutats de la xarxa segons
acordin tots els membres; i amb
la Unió Europea”.
A més dels temes referents al
foment de l’ocupació i la formació
ocupacional, a la reunió de L’Hospitalet, la Xarxa de Ciutats Intermèdies Europees va abordar qüestions relacionades amb els intercanvis culturals, com ara l’organització d’un certamen cultural a ca-

da una de les ciutats, en el qual hi
participarien la resta de membres
de la Cinte. En aquest sentit, la proposta de L’Hospitalet és organitzar
una mostra d’obres d’artistes de
les sis ciutats al Centre Cultural
Tecla Sala. Una altra de les decisions de la reunió va ser que L’Hospitalet continuarà essent la ciutat
coordinadora de la xarxa europea
Cinte.

L’Hospitalet ha volgut premiar
aquelles persones i col·lectius que
hagin contribuït a difondre la imatge de la ciutat a l’àmbit econòmic,
social, esportiu o cultural al llarg
de l’any o de la seva trajectòria. Per
aquest motiu, l’Ajuntament concedirà anualment els Premis Ciutat
de L’Hospitalet que s’atorgaran durant la gala inaugural de les Festes
de Primavera. Els premis tenen dues
vessants, una d’àmbit local i una
altra d’externa.
En aquesta primera edició, es
presentaran els guardons d’àmbit
local perquè les persones i entitats
de L’Hospitalet puguin optar als
premis al 1996 per les iniciatives
realitzades al llarg de l’any. Aquests
guardons s’estructuren en vuit categories: a la millor iniciativa de comunicació, de solidaritat, esportiva, d’arts escèniques, de promoció
de L’Hospitalet, econòmica d’àmbit
de ciutat, cultural i el Premi d’Honor Ciutat de L’Hospitalet. Els guardons d’àmbit extern, que si que es
lliuren enguany, premien les millors iniciatives: esportiva, solidària, econòmica i cultural. El jurat
dels premis està presidit per l’alcalde, Celestino Corbacho, i composat per persones il·lustres dels
àmbits que es premien, assessorat
per un consell de tècnics de diverses àrees municipals. Els premis
d’àmbit local estan dotats amb
200.000 pessetes i els d’àmbit extern no tenen dotació econòmica.

