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Ecologia. Primera fase d’una campanya que es perllongarà els propers anys

Programa de
subvencions
adreçat a
empreses i
emprenedors
L’Ajuntament ha aprovat les Bases
reguladores de les subvencions, incloses en els projectes municipals
L’H emprèn i L’H fem empresa. Els
objectius dels programes són, d’una
banda, incrementar l’ocupació a través de la creació de llocs de treball
propis, i, de l’altra, millorar l’ocupabilitat de persones que cerquen feina
i afavorir el teixit empresarial de la
ciutat.
En el cas del projecte L’H emprèn, la subvenció serà de fins a un
màxim de 4.000 euros i els emprenedors poden presentar sol·licituds
fins al 30 de juny. En canvi, L’H
fem empresa estableix una línia de
subvencions, adreçada a empreses
de l’àrea metropolitana, per finançar
fins al 50% de la contractació laboral de treballadors de L’Hospitalet
que estiguin en situació d’atur. El
període per realitzar la sol·licitud
serà fins al 31 de març.
Per a més informació cal contactar amb la Unitat de Suport a l’Empresa de Gornal Activa, al carrer
de Can Tries, 20, al telèfon 93 403
69 33 o al correu electrònic
centredempreses@l-h.cat. y
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Breves
Modificación definitiva
del recorrido de la línea
de autobús L12
El día 18 de enero entró en funcionamiento el recorrido definitivo
de la L12 por la reforma de la calle Progrés. La línea, que une Cornellà con Barcelona, ya no circula
por Progrés sino por la calle Llobregat, donde hay dos paradas,
una a la altura de la calle Mas y
otra junto a la calle Occident. y

La FP inicial registra la
participación más alta
de los ultimos 10 años
En aquest carrer del barri de Sanfeliu s’han eliminat arbres i escocells per fer la vorera més ampla

S’inicia una reordenació a
gran escala de l’arbrat viari
L’Ajuntament ha endegat una campanya de
reordenació i substitució de l’arbrat als carrers de
la ciutat, sota criteris mediambientals i sostenibles
Aquestes actuacions responen als
estudis dels plans de risc, de poda
i estratègic previst al futur Pla director de l’arbrat. Fins al mes de març,
s’estan fent més de 800 actua-cions
de reposició d’arbres secs i de
substitució d’arbrat, amb l’objectiu

d’introduir-hi espècies adaptades a
cada espai, d’efectes més beneficiosos per al medi ambient i de més
fàcil manteniment, tot ampliant la diversitat vegetal i reduint les plagues.
Paral·lelament, es retiren els arbres i s’anul·len els escocells en car-

rers amb voreres inferiors a 2,50
metres, per motius d’accessibilitat,
per resoldre conflictes amb les edificacions i amb les línies elèctriques i
telefòniques, així com per solucionar
les alteracions del paviment associades a les arrels.
El Partit Demòcrata Català i Ciutadans ha demanat explicacions a
l’equip de govern per no haver estat
informats d’una campanya d’aquest
abast. També a les xarxes socials
s’ha generat un important debat. y

En 2015-2016, 4.161 alumnos
participaron en cursos de FP inicial. La formación profesional para
la ocupación ha contado con
3.445 alumnos: 1.645 en formación ocupacional, que ha experimentado un fuerte crecimiento, y
1.800 en formación continua. y

El Kaliu Park ha recibido
230.000 visitas, un 10%
más que en 2016
El espacio lúdico, que por primera
vez contaba con pista de hielo, tobogán gigante y actividades infantiles, ha recibido visitantes de toda
Catalunya y algunos turistas de
Barcelona. La organización afirma
que ya es referente navideño del
ocio familiar. y

