LA CIUTAT
Pla d’inversions

L’Ajuntament
invertirà 2,4M€
per reforçar
l’enllumenat
públic
El Ple municipal ha aprovat per
unanimitat destinar els 4,2 M€
del superàvit corresponent al
2018 a un pla d’inversions financerament sostenible. Un
57% d’aquesta quantitat es
destinarà a reforçar i millorar
l’enllumenat en punts de la ciutat on s’han detectat necessitats extraordinàries o sobrevingudes a la via pública.
“L’Estat ha permès que els
ajuntaments amb comptes sanejats puguin destinar el superàvit pressupostari a inversions
que no generen despesa corrent i per això hem aprovat un
pla d’inversions per millorar l’enllumenat allà on ha calgut; per
fer reformes a centres educatius i casals de la gent gran per
valor d’1,3 M€, i per continuar
eliminant restes de fibrociment
dels equipaments municipals”,
explica Cristian Alcázar, tinent
d’alcaldia d’Espai Públic. y
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Verd urbà. En vies estretes s’eliminen arbres per accessibilitat

El Pla municipal de l’arbrat
avança en mig de polèmica
L’Ajuntament ha iniciat
treballs de reposició i
retirada d’arbres, que es
perllongaran fins a final
d’any i que han aixecat
protestes veïnals
El Pla municipal de gestió de
l’arbrat preveu la renovació, nova
plantació i retirada d’exemplars a
tots els districtes de la ciutat fins
a final d’any. Aquest agost l’Ajuntament ha començat els treballs
a diversos carrers, en paral·lel a
la reforma d’algunes vies. Primer
es retiren els arbres, després es
pavimenta i, a la tardor, es plantaran espècies més sostenibles.
Tanmateix, en les voreres de
menys de 2,5 o 3 metres l’arbrat
es retira per fer el carrer més
accessible als vianants i evitar
que les capçades tapin l’enllumenat públic. Només es plantaran exemplars en cantonades
o eixamplaments de voreres.
El govern local assegura que
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Breves
Una parada de
autobús en recuerdo
de Dani Infante
El joven, que falleció en julio,
lideró la reivindicación para
colocar una marquesina de
bus delante del Duran i Reynals que protegiera a los pasajeros. Para la placa se recogen firmas en change.org. y

Acampada delante
del Ayuntamiento
por un alquiler social

Escocells buits al carrer de Bacardí de Santa Eulàlia

aquestes actuacions responen
a demandes veïnals per les molèsties que ocasionen els arbres
de grans dimensions.
Però no tothom hi està
d’acord. Veïns, entitats i formacions polítiques han fet accions
de protesta aquest estiu contra
la tala d’arbres. Demanen que
l’espai accessible es guanyi
en detriment d’aparcaments i
terrasses de bars, i que tots els
carrers estrets es facin de prioritat invertida perquè tinguin ar-

bres i siguin accessibles. L’Ajuntament ha afirmat que té previst
retirar 350 arbres i plantar-ne
480, i que farà preferents per
als vianants les vies que indica
el Pla de mobilitat, com el carrer
de la Mare de Déu de Núria, a
la Florida, on va tenir lloc una de
les protestes. Aquest col·lectiu
veïnal, del qual va fer de portaveu Marcela Kasparian, també
afirma que “els nous arbres són
petits i no faran prou ombra ni
absorbiran la mateixa pol·lució”. y

La PAH L’Hospitalet, una de
las plataformas por la hipoteca activas en la ciudad, mantiene la acampada que empezó en agosto en apoyo a
una madre con un hijo menor
deshauciados días antes. y

Movilización de la
plantilla de ServiAide
contra un ERE
Los 269 trabajadores de la
empresa de L’H han iniciado
protestas por el anuncio del
despido del 90% de la plantilla. El Grupo Zurich lo justifica
por causas productivas. y

