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LA CIUTAT

12 de desembre del 2011 DIARI DE L’HOSPITALET

Ple municipal. L’Ajuntament insta la Generalitat a adaptar el Metro de Just Oliveras

L’última estació inaccessible
De les 12 estacions que el Metro té a la ciutat,
la de Just Oliveras és l’única no adaptada i que
encara no té pressupost assignat per fer-ho
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat
una moció presentada pels grups
PSC, PP i ICV-EUiA en la qual insta
la Generalitat a incloure en el pressupost del 2012 l’adaptació de l’estació del Metro de Rambla Just Oliveras. La proposta va comptar amb
el suport de PxC i amb l’abstenció
de CiU.
De les 12 estacions que la xarxa
del Metro té a la ciutat n’hi ha dues
sense adaptar: la de Collblanc de
la Línia 5, que es previst fer accessible amb l’entrada en funcionament
de la L9, i la de Rambla Just Oliveras,
de la Línia 1. Aquesta última ha es
tat pendent de diversos projectes
per adaptar-la amb escales mecàniques i amb ascensors però, se-

gons va explicar al Ple l’alcaldessa
Núria Marín, “els projectes eren
molt costosos perquè era una obra
complicada. Ara ja hi ha un projecte més econòmic i cal dotar-lo de
pressupost per fer-lo el 2012 sense
esperar més temps”.
El text de la moció destaca que
aquesta parada és la d’enllaç intermodal amb l’estació de Rodalies
Renfe de L’Hospitalet i, a més, arri
ba al centre de la ciutat on es troben diversos equipaments públics
com l’Ajuntament i La Farga que
presten servei a la ciutadania.
El grup de CiU va intentar intro
duir una esmena per fer que la Generalitat prioritzés l’adaptació de l’estació però sense marcar com a ter-

Petits i joves fan seu el Dia Internacional
de la Infància a la plaça de la Carpa
La plaça de la Carpa de Can Serra ha acollit enguany la celebració a L’Hospitalet del Dia Internacional dels Drets dels Infants decretat per l’ONU i que
cada any se celebra a un barri diferent de la ciutat. Al llarg de la jornada del
26 de novembre, es van programar activitats lúdiques i esportives per a infants i joves de totes les edats i dissenyades pels mateixos infants. Aquesta
commemoració neix de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets
dels infants de l’any 1989. De la convenció en va sortir una declaració per
protegir els menors i garantir el seu dret a la infància que s’ha anat incorporant a les legislacions de cada país, com a la Constitució espanyola i a l’Estatut de Catalunya. Mentre que als països no desenvolupats la infància no
té cobertes les necessitats més bàsiques, com l’alimentació, en el primer
món cal prioritzar l’atenció social, la formació i la participació dels menors a
la societat, precisament l’objectiu de la celebració a L’Hospitalet.

Estació de Just Oliveras

mini l’any 2012, però la seva proposta no va prosperar, per la qual
cosa es va abstenir.
El Ple municipal va aprovar també
l’ampliació del conveni amb el Consorci Sanitari Integral per al servei
d’ajut a domicili, una partida que
aquest any 2011 serà de 4,43 milions d’euros. Durant la sessió van
ratificar-se dues mocions per adherir-se al Dia Mundial de la Sida i al
Manifest del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, amb
els vots de tots els grups. També
van prosperar les propostes de CiU
perquè L’Hospitalet s’adhereixi a la
commemoració del 50è aniversari
de la mort del poeta i dramaturg Josep Maria de Sagarra, autor d’obres
com El cafè de la Marina o La ferida
lluminosa, i perquè se sancioni el
mal aparcament en diverses zones
de la ciutat on és habitual, com a
l’avinguda de Carmen Amaya. y

Comercio

Ampliación de horarios
de los mercados
municipales por las
fiestas de Navidad
Los mercados municipales amplían
sus horarios para facilitar las compras. Las paradas interiores de los
mercados de Collblanc, del Torrent
Gornal y del Centre abrirán por la
tarde el día 22 de diciembre. El Centre también tiene previsto abrir por la
tarde los días 24, 29 y 31 de diciembre y 5 de enero. En paradas exteriores, Collblanc y la Florida abrirán el
18 de diciembre y todos los días por
la tarde hasta el 5 de enero. El Centre y Torrent Gornal amplían horarios
también hasta el 5 de enero y Santa
Eulàlia abre el día 18 de diciembre. y

Medio ambiente

Todos los barrios
habilitan espacios
para recoger los
abetos en enero
Entre el 6 y el 16 de enero para convertirlos en abono. En el Centre, en
la pl. del Ayuntamiento; en Sant Josep, en Josep Tarradellas y calle Prat
de la Riba; en Sanfeliu, en la pl. de
les Comunitats; en Collblanc, ante el
mercado; en la Torrassa, en la pl. Espanyola; en Santa Eulàlia y Granvia
Sud, en Carrilet y en la pl. dels Veïns;
en la Florida, en Primavera y en pl.
Eivissal; en Pubilla Cases, en las
avenidas Tomás Giménez y Servero
Ochoa; en Bellvitge, ante el mercado
y en la calle Ermita, y en Gornal, en la
avenida Carmen Amaya. y

