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L’alcalde i el gerent de la Ciutat Sanitària i Universitària signen un conveni de col·laboració

PILAR GONZALO
L’Ajuntament i la Ciutat Sanitària i
Universitària de Bellvitge han signat un conveni de col·laboració entre ambdues institucions amb l’objectiu de definir i impulsar actuacions destinades a incrementar els
vincles que actualment manté la
Ciutat Sanitària amb la ciutat de
L’Hospitalet.
El document ha estat rubricat
per l’alcalde, Celestino Corbacho,
i el gerent de la Ciutat Sanitària,
Pere Soley. Els dos han posat de
manifest que el conveni obre la
porta per mantenir una col·laboració bilateral estreta que s’ha d’anar
aprofundint.
En el text es reconeix la importància que té per a L’Hospitalet la
Ciutat Sanitària i Universitària, de
la qual es diu que “no sols és el
primer establiment hospitalari, sinó
que constitueix un nucli de dinamització de la seva identitat, de la

seva potencialitat en tots els sentits (econòmica, amb llocs de treball localitzats, etc.)”.
El conveni de col·laboració tindrà caràcter indefinit i recull el
compromís de les parts de treballar per tal de definir polítiques actives en diversos àmbits. Un d’aquets serà aprofundir en la identificació de l’organisme sanitari
amb la ciutat, desenvolupant activitats i actuacions en el centre que
tendeixin a reforçar la seva ubicació en el terme municipal. El gerent del centre hospitalari, Pere
Soley, ha afirmat que “sempre han
volgut la integració en l’entorn, perquè hem tingut la sensació de viure, ciutat i hospital, l’un a l’esquena de l’altre”.
L’Ajuntament i la Ciutat Sanitària també treballaran conjuntament per fomentar l’ocupació. En
aquest sentit, s’establirà una línia
directa de col·laboració amb l’Àrea
de Promoció Econòmica, per tal de
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L’Ajuntament i
l’Hospital de
Bellvitge, cada
cop més a prop

Moment de la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Hospital de Bellvitge

Identificar
més el centre
sanitari amb
L’Hospitalet

desenvolupar experiències formatives i de coneixement i adequació
de les necessitats d’ocupació que
hi ha a L’Hospitalet i a la Ciutat Sanitària.
El conveni facilitarà la vinculació i el foment de treballs voluntaris al centre hospitalari, creant
programes de treball amb el teixit
associatiu de L’Hospitalet i, principalment, amb el programa de vo-

luntaris que fomenta l’Ajuntament.
D’altra banda, l’alcalde ha destacat que també s’ha de col·laborar
en la solució urbanística de l’entorn de la Residència i, especialment, en la connexió amb l’Hospital Duran i Reynals. “La solució
més factible –diu Corbacho– és fer
una nova boca de metro de l’estació de la Feixa Llarga a l’altra banda de la Gran Via”.

