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S’intensifica el dispositiu de
seguretat a la zona de Femades
Mossos, Guàrdia Urbana i Policia Nacional controlen l’entorn de les discoteques de Cornellà

Mossos d’Esquadra, Guàrdia
Urbana de L’Hospitalet i de
Cornellà i Policia Nacional han
intensificat en les darreres setmanes la vigilància a l’entorn
de les discoteques del polígon
Femades de Cornellà per garantir la tranquil·litat dels veïns
del barri del Centre de L’Hospitalet, els més propers als locals
del municipi veí, davant els aldarulls, sorolls i brutícia que genera
la clientela els caps de setmana. Els
agents van establir també un cordó
policial per allunyar els clients de la
zona residencial i conduir-los per
l’interior del polígon fins el metro.
Mentrestant, l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín; l’alcalde de
Cornellà, Antoni Balmón, i el conse
ller d’Interior de la Generalitat, Joan
Saura, mantenen contac tes per
buscar una solució al problema i
s’espera saber si és possible tancar
l’accés a L’H des de Cornellà i les estacions de Metro i de Ferrocarrils de
l’avinguda del Carrilet les nits dels
caps de setmana, com ha proposat
l’alcaldessa de L’Hospitalet arran de
la darrera baralla registrada, que va
causar un ferit greu i 6 detinguts.
El Ple municipal de L’Hospitalet,
per la seva part, ha demanat a l’Ajuntament de Cornellà que executi la
sentència del Jutjat número 13 de
Barcelona que declara nul·les de ple
dret les llicències dels locals i que
respon a la denúncia presentada
per dues veïnes afectades del barri
del Centre, un primer pas per poder
posar fi al problema. Tots els grups
municipals s’hi van mostrar a favor,
tot i que només PSC, PP i ICV-EUiA
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gabriel cazado

Mentre es resol la
nul·litat de les llicències
de les discoteques
del polígon Femades
de Cornellà, la policia
intensifica els controls
per garantir el descans
dels veïns de L’H

Dues de les discoteques del polígon Femades es troben al carrer Coure de Cornellà

van votar l’acord de Ple. CiU volia que
l’Ajuntament avalés els veïns davant
possibles recursos i que l’Ajuntament
es personés en la causa, però la Se
cretaria i la Intervenció municipals
consideren que la legislació vigent no

ho permet. Així, CiU proposa ara crear una comissió que estudiï el trasllat
dels locals i presentarà al Parlament
un conjunt de preguntes.
Per la seva part, el PP, a través
del seu grup municipal a Cornellà,

va portar al Ple del municipi veí el
tancament de les discoteques, que
va ser rebutjat, mentre ICV-EUiA
planteja també fer una reflexió so
bre el model d’oci dels joves i la
gestió dels espais d’oci nocturn.

El PSC recorda que L’Hospitalet es
gasta 300.000 euros en seguretat i neteja, mentre que Cornellà
cobra els impostos dels locals.
L’Ajuntament de la ciutat veïna,
per la seva part, ha dit que recorrerà
la sentència, així com les discoteques, que, fins i tot han amenaçat
els veïns a denunciar-los. L’alcaldessa Núria Marín els ha contestat:
“Si volen denunciar algú, que sigui
l’Ajuntament o a mi mateixa”.
Els veïns del Centre esperen
també que s’executi la sentència
i van intervenir davant el Ple de
l’Ajuntament per demanar el suport
del govern municipal, ja que consideren que s’ha mostrat “distant i
insensible” fins ara.
El conflicte va sorgir quan l’Ajuntament de Cornellà va traslladar
l’oci nocturn fora del seu teixit urbà
i va concedir llicències al polígon
industrial Femades, tot i que, com
diu la sentència, només s’hi poden
ubicar establiments de lleure per
als treballadors. Ara, el públic de
les discoteques causa molèsties als
veïns del Centre, barri adjacent amb
Femades, tot i els dispositius que ha
posat L’H per evitar-les . # r .
Més informació
www.digital-h.cat

‘Fem 100x100 L’Hospitalet’
Campanya municipal que recorre la ciutat i posa en valor els nostres barris
El L’eslògan 100x100 L’Hospitalet ja és familiar per a la
ciutadania des que es va donar
a conèixer el 2009. Ara, recorre
els barris per explicar les millores que s’hi han dut a terme.
Fem 100x100 L’Hospitalet, aquest és l’objectiu de la
campanya que posa en relleu els
nostres barris i recorda a la ciutadania els serveis que té al seu abast
en qüestions bàsiques de l’Estat
del Benestar, com la seguretat
ciutadana, l’ocupació i la formació
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ocupacional, l’atenció a la gent gran
i l’educació. A cada barri, a més,
s’expliquen les actuacions fetes o
previstes en espais públics, així com
els nous equipaments oberts o els
equipaments en que s’hi treballa.
Tot això es pot veure un cub gegant de 3 x 3 metres que viatja per
la ciutat. Ja ha visitat Santa Eulàlia,
Can Serra i Collblanc-la Torrassa, i
ara s’ubicarà a l’av. Severo Ochoa de
Pubilla Cases (del 17 al 20 de juny),
la pl. dels Veïns de Granvia Sud (del
18 al 20 de juny), a la pl. de l’Ajun-

tament del Centre (del 18 al 24 de
juny), al passatge dels Cirerers de
Sanfeliu (del 21 al 24 de juny), l’av.
Carmen Amaya del Gornal (de l’1 al
4 de juliol) i al parc de les Planes
de la Florida (del 2 al 4 de juliol).
Després de l’estiu anirà a Bellvitge
i a St. Josep. Alhora, s’ha estrenat
una pàgina web interactiva que, a
través del personatge de la Vicenta,
ens convida a visitar els barris. # r .

El cub 100x100 L’H

Web 100x100 L’H
www.fem100x100lh.cat

