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L’alcaldessa demana
més efectius dels
Mossos d’Esquadra
En l’acte de distincions de la Guàrdia Urbana
L’alcaldessa de L’H, Núria Marín,
ha demanat a la Generalitat que
augmenti el nombre d’efectius
de Mossos d’Esquadra a la ciu
tat. La petició la va realitzar a la
delegada territorial de la Gene
ralitat, C armen San Miguel,
durant l’acte de lliurament de
distincions de la Guàrdia Urba
na de L’Hospitalet.
Núria Marín considera que
L’Hospitalet necessita més membres
de la policia autonòmica. “Sabem
que no és una qüestió que es pugui
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Núria Marín lliura la distinció a l’agent Juana Romero

assolir d’un dia per l’altre, però volem
que sigui al més aviat possible”.
Per a l’alcaldessa, la ciutat està
canviant molt en els darrers anys i
per garantir la convivència són ne
cessaris els cossos de seguretat. En
aquest sentit, Marín va destacar la
feina de la Guàrdia Urbana en matè
ria de convivència i com la ciutat se
n’ha convertit en un exemple. També
va parlar de la conjuntura econòmica
però va dir que la crisi no ha d’afectar
serveis prioritaris com la seguretat.
L’acte de la Guàrdia Urbana va
distingir la feina dels membres del
cos: Antonio Béjar, Julio Rubio, Juana
Romero i Antonio Carbajo, aquest
darrer a títol pòstum. També es van
distingir quatre ciutadans per la col·
laboració amb la Guàrdia Urbana:
José Ortiz, Teresa Jiménez Villarejo,
Antonio García Romero i Domingo
Jiménez. # n . t.

El Barça no tiene
intención de construir un
aparcamiento en Can Rigal
Así lo ha confirmado la alcaldessa de
L’Hospitalet, Núria Marín, tras hablar
del tema con el presidente del FC
Barcelona, Joan Laporta, a raíz de la
publicación en diversos medios de
comunicación, que lo daban por he
cho. Marín ha asegurado que el Bar
ça no está negociando esta cues
tión con el Ayuntamiento de L’Hospitalet y que “el futuro de Can Rigal
pasa por desarrollar el proyecto pre
visto y reorganizar la zona”.

Se instala una sonda de
campos electromagnéticos
en el CC Bellvitge
Es la segunda de estas característi
cas que se instala en la ciudad. La
primera se ubicó en la calle de Mig
dia. Estas sondas miden los campos
electromagnéticos procedentes de
las antenas de telefonía móvil. La
nueva ubicación responde a un ofrecimiento de la Generalitat para que la
nueva sonda envíe los datos al Centro de Telecomunicaciones y Tecno
logías de la Información, que próxi
mamente se ubicará en L’H.

Estudiantes de Holanda
y del IES Santa Eulàlia
visitan el Ayuntamiento
Unos cincuenta alumnos de la escuela Huygens de Eindhoven (Ho
landa) y del IES Santa Eulàlia han
visitado el Ayuntamiento y han sido
recibidos por el teniente de alcalde
de Educación, Lluís Esteve, en el mar
co del intercambio cultural y lingüísti
co que efectúan ambos centros. Los
estudiantes compartirán actividades
y talleres en L’H y, el próximo mes
de marzo, los alumnos hospitalenses
visitarán Holanda.

