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Un equip de cinc treballadors recorre els barris per treure grafits i cartells de carrers i places

La brigada L’Hospitalet pel civisme
neteja de pintades la via pública
PILAR GONZALO

Actuacions
efectuades

JUAN VALGAÑÓN

La brigada de neteja en plena feina a la plaça de les Comunitats de Sanfeliu
Urbana. A més, s’han instal·lat plafons per col·locar anuncis i no ‘empaperar’ les parets de la ciutat.

Civisme, Antonio Bermudo, qualifica l’actitud dels veïns “d’absolutament positiva”. Bermudo fa una
valoració molt bona de la marxa
de L’Hospitalet pel civisme. “Va començar amb una campanya d’informació, de presentació del manifest i de recollida d’adhesions per
tal de donar a conèixer el projecte. Aquest objectiu ja s’ha assolit i

La resposta satisfactòria
dels ciutadans de L’H
I mentre la brigada treballa, els
ciutadans observen com està quedant la seva ciutat. El regidor pel

ara ens trobem en una fase més
pràctica, però és molt important –
afegeix el regidor pel Civisme– que
no s’apagui la flama encesa el
passat estiu, quan les comissions
de festes de la ciutat van programar
actes cívics a totes les festes majors. Ara es tracta que les entitats
adherides impulsin activitats pròpies en el seu entorn”.

La foto

La unitat de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet pel civisme, integrada per deu
agents, ha efectuat un total de 6.000 actuacions des
de la seva creació el passat mes d’abril. S’encarreguen de desenvolupar tasques d’informació, difusió i
prevenció destinades a
mantenir la qualitat de vida
dels ciutadans. Equipada
amb motos elèctriques no
contaminants, la brigada
s’ha centrat en aquesta primera fase de la campanya
en controlar els sorolls i
evitar els grafits i les pintades en les façanes, els
desperfectes en el mobiliari urbà, propaganda incontrolada i brutícia produïda
pels excrements dels animals de companyia.
Els agents d’aquesta
unitat han fet 1.146 actuacions relacionades amb
animals domèstics (com repartir tríptics pels carrers o
recollir gossos abandonats) i 1.421 per retirar propaganda incontrolada.
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FOTO CEDIDA PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS

El passat mes de setembre es va
posar en marxa un
nou instrument dins
la campanya L’Hospitalet pel civisme.
Es tracta d’una brigada de neteja, integrada per cinc
persones, que té com a missió
treure pintades i grafits dels espais
d’ús públic.
La seva feina s’ha planificat per
barris i així els hem vist treballar a
Bellvitge, on aquests cinc homes
han retornat al seu estat original
les parets dels dos mercats, dels
pàrquings municipals i de la regidoria d’aquest barri, entre d’altres
espais. Però també s’han fet accions puntuals en d’altres zones
com el parc de l’Alhambra (Santa
Eulàlia) i el parc de la Marquesa
(Collblanc), i la desenvolupada
aquests últims dies a la plaça de
les Comunitats del barri Sanfeliu.
La brigada no treballa sola,
acostuma a anar acompanyada
d’alguns membres de la unitat de
la Guàrdia Urbana especialitzada
en la campanya per desenvolupar
les seves tasques informatives i
per solucionar els problemes que
puguin sorgir.
Aquesta és una més de les actuacions que s’estan duent a terme dins la campanya L’Hospitalet
pel civisme. Al mes de juliol, es va
posar en marxa la unitat especialitzada en civisme de la Guàrdia

GUÀRDIA URBANA

Los voluntarios de medio ambiente visitan el vivero
Los voluntarios de medio ambiente de la ciudad visitaron el pasado mes de octubre el vivero municipal
acompañados por el teniente de alcalde de Medio Ambiente y Servicios, David Pérez, y la concejala de Juventud, María Freiría. Durante la visita, una cuarentena de voluntarios tuvo oportunidad de conocer, a través
de las explicaciones de los técnicos municipales, el trabajo que se desarrolla en este servicio, las especies
que se plantan en L’Hospitalet y los cuidados que requieren. El vivero municipal consta de dos instalaciones que se encuentran en el parque de Can Buxeres.

