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El presupuesto de 2011
blinda las políticas sociales
Bajo el criterio de austeridad, el Pleno municipal ha
aprobado el presupuesto municipal para este año,
185,7 millones de euros que se destinarán a gasto
corriente, un 2% menos que en 2010. Sin embar-

go, las políticas sociales se han preservado de esta
política de ahorro. Mientras suben las partidas para
ayuda a la dependencia, servicios sociales y guarderías, bajan las de prensa, publicidad, protocolo,

actos de ciudad y salarios. En paralelo, se ha incrementado el esfuerzo inversor y con una operación
de crédito se invertirán 25 millones de euros en seguir transformando L’H. PÁGINaS 3 y 4

La remodelada Oficina
d’Atenció Ciutadana
obre de nou les portes
al carrer de Girona

L’H obre a
Sanfeliu la
sisena escola
bressol
municipal

PÀGINA 5

GABRIEL CAZADO

Aquest mes s’ha obert l’escola bressol La
Casa de la Muntanya, la sisena llar d’infants
municipal de la ciutat, al barri de Sanfeliu.
L’edifici del carrer de l’Estronci, 1.400 m2
de nova construcció seguint criteris d’estalvi
energètic, acull també l’escola d’adults del
barri. Amb les 102 noves places de La Casa
de la Muntanya, L’H disposa de 600 places
d’escola bressol municipal. PÀGINA 5

Les biblioteques de
la ciutat s’acosten
al milió de visites
El primer Pla de biblioteques de L’Hospitalet ha culminat amb la creació d’una xarxa de
8 equipaments, la major part de nova construcció o remodelats, i amb una oferta de
serveis adequada a les demandes dels usuaris: fons audiovisuals, connexió a internet,
préstec de portàtils i llibres electrònics i activitats culturals diverses. Les biblioteques registren avui prop d’un milió de visites anuals i el 40% de la població de la ciutat té carnet
d’usuari. Cada dia, 3.200 persones passen per aquests equipaments i es presten més
de 2.000 documents. PÀGINES 12 i 13

Nova temporada de
música i de teatre al
Joventut i al Centre
Cultural Barradas
PÀGINA 16

Acaba la primera volta
de les lligues amb un
Hospi recuperat i canvis
al futbol territorial
PÀGINA 20

L’HOSPITALET publica
l’edició 250 i supera els
16 anys de trajectòria
PÀGINA 23

