LA CIUTAT

14 de març del 2005

/

11

Sostenibilitat i comerç,
debat europeu des de L’H
Iniciativa de la Xarxa de ciutats europees intermèdies
L’Hospitalet ha estat l’amfitriona d’una nova reunió de ciutats
de la xarxa Cintes, Xarxa de ciutats europees intermèdies. En
aquesta ocasió, la trobada ha
tingut com a temes el desenvolupament sostenible i el comerç, en el marc del projecte
Eu.Top.Com (European Town
Partnership on Commerce).
L’Ajuntament va participar presentant les iniciatives que en
aquestes matèries es porten a
terme a la ciutat.
L’alcalde Celestino Corbacho va
oferir al Palauet de Can Buxeres
una recepció oficial de benvinguda
a les comissions de les diferents
ciutats participants en aquest fòrum:
els municipis francesos de Bayonne
i de Massy, aquest últim encapçalat
pel seu alcalde i actual president de
la xarxa Cintes, Vincent Delahaye; la
ciutat italiana d’Ascoli Piceno, presidida pel seu alcalde, Piero Celani, i
els representants de la ciutat hongaresa de Nyíregyháza.
L’Ajuntament forma part de la
iniciativa comunitària INTERREGIIIC, dins de la qual s’emmarca el
projecte Eu.Top.Com, que té com a
objectiu l’intercanvi d’informació i
posada en comú d’experiències so-
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Alfons Bonals durant la seva intervenció a Rennes

L’H dóna exemple en
igualtat d’oportunitats
GABRIEL CAZADO

L’Ajuntament exporta el programa Activa’t

Recepció de benvinguda als representants de Cintes

bre comerç en ciutats de dimensió
mitjana.
En aquest fòrum, L’Hospitalet, a
través de les àrees de Promoció
Econòmica i de Medi Ambient, va
presentar el projecte pilot sobre un
model local de comerç en el marc
del desenvolupament sostenible;
va exposar els plans de dinamització comercial que es duen a terme

a les zones comercials, i va explicar
les polítiques d’aplicació de l’Agenda 21 local. També va fer una presentació dels mercats municipals.
Les jornades han inclòs un extens programa de visites a les zones comercials dels barris de Santa
Eulàlia i de Collblanc i a les instal·lacions municipals de l’Àrea de Promoció Econòmica. # REDACCIÓ

Compartir experiències en matèria de polítiques d’igualtat d’oportunitats i de conciliació de
la vida familiar i laboral ha estat l’objecte de la conferència
transnacional que diferents municipis europeus, entre ells
L’Hospitalet, han celebrat a la ciutat
francesa de Rennes. El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Alfons Bonals, i la regidora de Serveis
Socials i del Programa de la dona,
Dolors Fernández, han estat presents per explicar, entre d’altres accions, el programa Activa’t, orientat
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a facilitar l’accés al món laboral de
dones en atur a través de la formació i l’assessorament. Des del 2002,
quan es va engegar l’acció, l’Ajuntament ha atès un miler de dones, de
les quals 170 han completat tot l’itinerari formatiu.
El fòrum s’inscrivia dintre de la
Iniciativa Comunitària Equal del
Fons Social Europeu, en la qual participen les ciutats de Prato (Itàlia),
Rennes (França) i L’Hospitalet amb
l’objectiu de definir una acció comuna en l’àmbit de la igualtat social i laboral. # R.

