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Una edició especial es distribueix gratuïtament als domicilis de la ciutat

El Diari L’HOSPITALET resum els
principals esdeveniments del 97
Aquest mes de març els ciutadans
reben a casa seva una edició especial del diari L’HOSPITALET que
recull els principals esdeveniments
que van passar a la ciutat durant
1997. Mes a mes, aquest anuari recull l’activitat institucional i social
del municipi de la qual destaca la
posada en marxa del projecte
L’Hospitalet pel civisme.
La publicació, amb 16 planes
(4 en color i 12, blanc i negre) i un
tiratge de 110.000 exemplars, es
fa el bustiatge de forma gratuïta a
tots els domicilis de L’Hospitalet.
El 1997, L’Hospitalet va veure
finalitzat el seu primer Pla d’Habitatge Públic al Gornal, Carrilet i
Campoamor després de 20 anys
sense cap promoció pública. També en el capítol d’obres i projectes, la ciutat va guanyar nous espais com la plaça Lluís Companys
o el nou pont de la ‘Vanguard’,
mentre Santa Eulàlia inaugurava
un nou edifici per a la regidoria de
districte i l’aula de cultura. El Centre Cultural Tecla Sala començava la seva reforma per construir la
Biblioteca Central i, alhora, les bi-

blioteques de la ciutat impulsaven
un pla per modernitzar els seus
serveis. El Consistori en ple es va
traslladar al Palau de la Sarsuela
per lliurar als Reis Joan Carles i
Sofia la medalla d’or de la ciutat i
L’Hospitalet es va adherir al Pacte
Industrial Metropolità per al desenvolupament econòmic.

L’any del compromís
cívic per a la ciutat
Però, sens dubte, 1997 va ser
l’any cívic, l’any que va veure la llum
un compromís institucional i ciutadà per millorar la qualitat de vida de L’Hospitalet, alhora que s’afegia als actes de l’Any europeu
contra el racisme i la xenofòbia.
Els Premis Ciutat de L’Hospitalet van recordar Delclaux i Ortega Lara, llavors segrestats per
ETA, i el Ple municipal va retre homenatge als lluitadors antifranquistes. Les Festes de Primavera a
l’abril, i el festival Grec, al juliol, van
posar la nota festiva i cultural de
l’any. L’esport va viure un dels seus
moments més importants al mes
de juny, amb els premis a la Gent
de l’Esport.

La Guàrdia
Urbana renova
la seva flota
amb 26 nous
vehicles
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L’anuari es distribueix per tts els domicilis de la ciutat

La Guàrdia Urbana de L’Hospitalet
ha incorporat 26 nous vehicles a
la seva flota dins el procés de renovació del seu parc mòbil que ha
de modernitzar-lo en un termini de
tres anys. Entre les noves adquisicions destaquen ciclomotors
elèctrics, motocicletes per a llocs
de difícil accés i una grua per retirar vehicles pesants.
Els vehicles van ser presentats
al parc de Les Planes, on l’alcalde
Celestino Corbacho va inspeccionar les noves adquisicions. Set
cotxes patrulla, amb un disseny
més petit i funcional que l’actual;
onze ‘vespes’ per als equips de
barri; cinc motocicletes, dues preparades per a llocs de difícil accés; dos ciclomotors amb bateries
elèctriques recarregables, i una
nova grua per retirar vehicles pesants o de grans dimensions.
Els nous vehicles incorporen
les últimes novetats tècniques i els
cotxes patrulla disposen d’eines
especialitzades per a primers auxilis. Aquesta adquisició ha suposat una inversió de 34 milions de
pessetes.

