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LA CIUTAT

13 de març del 2006

L’H i Cornellà treballaran
junts en la seva frontera
Els alcades de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, i de Cornellà,
Antonio Balmón, s’han reunit
per concretar diferents actuacions que han de coordinar els
dos municipis en els seus terrenys limítrofs. La reunió ha estat l’avantsala d’un conveni que
se signarà en breu per agilitar
les actuacions de manteniment
de la via pública i d’urbanisme
i també per coordinar les actuacions policials en la frontera entre els
dos municipis.
Segons Celestino Corbacho, hi
ha veïns de la zona que s’han queixat del baix nivell de manteniment i
de neteja de la zona limítrofa entre
L’H i Cornellà. Per aquest motiu, “el
conveni entre els dos ajuntaments
servirà per millorar la qualitat urbana d’aquest espai. Cada ajuntament
assumirà una part del manteniment”, explica Corbacho.
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de Cornellà, a més de la Policia Nacional, que encara actua a la ciutat
veïna, i els Mossos d’Esquadra de
L’Hospitalet. Un dels seus objectius
serà coordinar els operatius que
actuïn els caps de setmana en l’àrea de discoteques de Cornellà i a
la zona que va d’aquestes fins al
Metro.
Els veïns de la zona s’han queixat reiteradament dels actes vandàlics i del soroll que ocasionen els

El carrer Coure a Cornellà, amb Famades, a L’H, al fons

Los Príncipes de Asturias, acompañados de autoridades y personalidades, entre ellas el alcalde Celestino Corbacho, inauguraron
Alimentaria, Salón Internacional de la Alimentación y las Bebidas,
celebrado del 6 al 10 de marzo en la Fira de Montjuïc i de
Granvia L’H. Cerca de 5.000 empresas líderes en la fabricación de alimentos y bebidas procedentes de 70 países ocuparon los 122.000 metros cuadrados de exposición. Por lo que se refiere a España, estuvo presente el 85% de la
industria de la alimentación. Al certamen asistieron 150.000 profesionales, 40.000 de procedencia internacional. La cifra de ocupación supuso un incremento del 10% respecto a la pasada edición. Además, la feria propició un volumen de negocio de 1.800
millones de euros. Algunos de los sectores representados en Alimentaria fueron bebidas refrescantes, cárnicas, lácteos, vinos, galletas, alimentación fuera del hogar, productos del mar; vegetales, conservas, aceite de oliva, congelados o alimentos ecológicos.
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 Coordinació policial
Un altre punt a què fa referència el conveni és la coordinació dels
diferents cossos policials. L’alcalde
de L’H ha explicat que es crearà
una taula operativa en què participaran la Guàrdia Urbana de L’H i la

usuaris de les discoteques situades
a la zona limítrofa amb L’H.
Celestino Corbacho ha dit que a
finals d’any es desplegaran els
Mossos a Cornellà i que és probable que en el futur aquest cos s’encarregui de vetllar per la seguretat
en les zones d’oci. Per tant, el desplegament de la policia autonòmica a la ciutat veïna també millorarà
les actuacions a l’àrea limítrof entre
els dos municipis. # R.
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Conveni per coordinar les actuacions a la zona d’oci
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