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Institucions. Visites oficials del cap del Govern de la Generalitat i la consellera hospitalenca Meritxell Borràs a la ciutat

Esquerra, l’alcaldessa Núria Marín reunida amb al president Puigdemont a l’Ajuntament. Dreta, la consellera Meritxell Borràs signa al Llibre d’honor del consistori

Puigdemont dóna llum
verda al pla de la Granvia
En visita oficial, el president Carles Puigdemont va
acordar amb l’alcaldessa Marín que aquest any la
Generalitat aprovarà el soterrament de la Granvia
Només sis setmanes després de ser
investit president de la Generalitat,
Carles Puigdemont va visitar oficialment L’Hospitalet i davant els regidors del consistori va anunciar que
havia acordat amb l’alcaldessa Núria Marín aprovar aquest any el Pla
de desenvolupament urbà (PDU)
de la Granvia, la segona fase de la
transformació d’aquest eix viari.
El pla de la Granvia preveu el
cobriment fins al riu i la reordenació urbanística de l’entorn, que
inclou els terrenys de Cal Trabal,
per potenciar activitats públiques i
privades lligades a la biomedicina

i construir un parc de 25 hectàrees.
Puigdemont va afirmar que
“L’Hospitalet és el cor econòmic de
Catalunya, ròtula del nostre sistema
d’infraestructures i, per tant, una
peça clau per a la independència”.
El president feia així front comú amb
l’alcaldessa Núria Marín en la seva
petició per reclamar al Govern central les infraestructures pendents a
Catalunya, com la millora de Rodalies i el soterrament de les vies.
Davant el president, Marín va
reivindicar els projectes i serveis
pendents a L’H: soterrament de les
vies, inversió per al nou Districte

Cultural, reimplantació del servei
d’urgències pediàtriques a la ciutat
—com va aprovar el Ple municipal—
i reforma de la Granvia fins al Llobregat. “En aquests anys de crisi,
els ajuntaments i els ciutadans ens
hem sentit molt sols”, li va dir Marín.
Ambdues administracions van acordar fer una comissió bilateral per a
les qüestions pendents. La primera
reunió es farà abans de l’estiu.
Els grups polítics també van fer
arribar missatges al president. Ciutadans li va lliurar una còpia de la
moció aprovada pel Ple municipal el
2015 en defensa de la Constitució i
la legislació vigent. Per la seva part,
ICV-EUiA-Pirates li va presentar
reivindicacions sobre educació, sanitat, emergència social i habitatge.
Els grups PSC, ICV-EUiA-Pirates, ERC i CUP-PA també li van fer

La Xarxa Groga per
l’Educació Pública
fa arribar al president
les seves demandes
per a L’Hospitalet
entrega d’un manifest de la Xarxa
Groga per l’Educació a L’H que
reclama els edificis de les escoles
Ernest Lluch i Paco Candel, reformes pendents en altres centres i
més oferta de secundària, cicles
formatius i educació especial.
Des del PP, la portaveu Sonia Esplugas li va demanar que abandoni
el procés independentista i va criticar Marín per no haver-li dit, segons
va afirmar en nota de premsa.
Després de la recepció a l’Ajunta-

ment, el president va visitar el centre
especial de treball Tallers Bellvitge i
l’empresa BitNap Datacenter.
Visita de la consellera Borràs
El 7 de març una altra membre
del Govern de la Generalitat, l’hospitalenca Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, va visitar la
ciutat. Consellera i alcaldessa es
van comprometre a col·laborar en
diversos àmbits, i en especial en el
de l'habitatge. Les dues administracions volen agilitar el lliurament de
pisos protegits. La Generalitat també ajudarà en el procés de cessions
forçoses de pisos per part d’entitats
financeres. Marín i Borràs van visitar
més tard un edifici d'habitatges de
protecció per a joves que l'Incasol
construeix a l'avinguda del Carrilet. y

