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LA CIUTAT

Luz verde para la construcción
del ambulatorio de Can Serra
La consellera Marina Geli anuncia en L’H que también se ampliarán los del Gornal y Just Oliveras
La construcción del Centro de
Asistencia Primaria (CAP) de
Can Serra pronto será una
realidad, al igual que la ampliación de los del Gornal y
de Just Oliveras, según manifestó la consellera de Sanitat i
Seguretat Social, Marina Geli
en una visita a L’Hospitalet.
La consellera estuvo acompañada por el alcalde, Celestino Corbacho, y por los concejales José Vicente Muñoz y Fernanda Sánchez. Geli también anunció
que se incrementarán las plantillas en la mayoría de los CAP de la
ciudad para poder atender la demanda ya que “el servicio es bue-
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no pero no se puede ofrecer en el
tiempo adecuado”.
Sobre la gestión de los CAP
de la Torrassa y Collbanc por parte del Consorci Sanitari Integral,
Geli manifestó que lo primordial
hubiera sido explicar a los usua-
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Según Geli, la Generalitat
no supo explicar que el
Consorci Sanitari Integral
que gestiona los CAP de
Collblanc y la Torrassa es
100% de responsabilidad
pública

Consorcio
de la Granvia

Marina Geli y Celestino Corbacho durante su visita a diversos CAP de L’H

rios que este consorcio es 100%
de responsabilidad pública. La
consellera explicó que se ha reunido con los integrantes de la
plataforma que se creó para protestar por esta gestión y que han

reconocido que la atención a los
usuarios es correcta. El alcalde,
por su parte, señaló que ha habido un cambio en la percepción
ciudadana y al final casi no ha
habido quejas por el cambio de

gestión. Marina Geli se reunió
también con el equipo directivo
del CAP del Gornal y en el de
Florida mantuvo un encuentro
con los directores del resto de
CAPS de la ciudad. # M. SOLÉ

El conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, es
el nuevo presidente del
Consejo General del Consorcio para la reforma de
la Granvia, tras los cambios políticos en el Gobierno de la Generalitat.
Nadal tomó posesión en
una reunión de los integrantes del Consorcio.
El alcalde, Celestino
Corbacho, manifestó
que las obras de reforma de la Granvia van a
buen ritmo y que cumplen los plazos previstos.
Los trabajos afectan a
los laterales entre el Gornal y la plaza Cerdà y algunos accesos y salidas
de Santa Eulàlia y del
distrito económico Granvia L’H han sido cerrados
al tráfico. Según Corbacho no ha habido grandes problemas de circulación. Se prevé que antes del verano finalicen
las obras de los laterales y en 2005 la totalidad
de la reforma.

Els Premis ‘Ciutat de L’H’ es
lliuraran cada dos anys
En el seu lloc es potenciaran les distincions ciutadanes del Ple
L’Ajuntament de L’Hospitalet
ha decidit lliurar els Premis
Ciutat de L’Hospitalet cada
dos anys, en comptes de cada any com s’ha fet en les
nou edicions anteriors. En el
seu lloc potenciarà les distincions ciutadanes que recull
el Reglament d’Honors i Distincions del Consistori.
La pròxima edició dels Premis
Ciutat de L’Hospitalet, els guardons més importants de la ciutat,
tindrà lloc l’any 2005. Els anys en
què no es lliurin, com aquest
2004, el Ple de l’Ajuntament concedirà distincions ciutadanes, un
altre honor recollit al reglament
municipal que fins ara s’havia
atorgat de forma esporàdica.
L’alcalde Celestino Corbacho
explica que els Premis Ciutat de
L’Hospitalet van néixer “per dotar
la ciutat d’un certamen de referència tant per al municipi com
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Els premiats reben L’Acollidora

de cara enfora, la qual cosa suposa cada any un esforç econòmic i organitzatiu. Avui –afegeix–
els premis estan ja consolidats i
considerem que hi ha prou a
convocar-los cada dos anys, més
si tenim en compte la difícil situació de les hisendes locals”.

El canvi b¡ennal permetrà
treballar millor en
l’organització
L’organització biennal permetrà, segons l’alcalde, treballar
millor l’organització i la designació del jurat, la qual cosa redundarà en la qualitat del certamen.
Aquest espai de temps també
permet “obrir un procés de reflexió sobre els guardons. Crec –diu
Corbacho– que les bases de la

convocatòria són correctes però
ara tenim més temps per aprovar-les i estem oberts a qualsevol
suggeriment”.
Enguany, l’Ajuntament lliurarà
distincions ciutadanes en un acte
més institucional per reconèixer
aquells conciutadans que hagin
destacat per mèrits especials o
extraordinaris prestats a la ciutat.
Segons el Reglament d’Honors i
Distincions de L’Hospitalet, cada
any es poden atorgar fins a cinc
d’aquests reconeixements.
Les darreres distincions lliurades, el febrer de 2003, van ser
per a Francisco Padilla (expresident de la Coordinadora de Jubilats), Marià Riera (antic conservador del Museu), Gregoria Ochoa
(membre de diverses entitats
de Pubilla Casas), Roser Garriga
(mestra del Gornal) i Joan Carrera (bisbe auxiliar de Barcelona).
# CRISTINA SÁNCHEZ

