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L’H. Espai a debat. L’entitat obre un cicle de col·loquis fins al 3 de juny per parlar del present i el futur del municipi

Debat sobre L’Hospitalet
amb polítics locals
L’H. Espai de debat torna a convocar el cicle
La ciutat a debat per analitzar el moment que
travessa el municipi i les perspectives futures
L’H. Espai de debat ha iniciat una
nova edició del cicle La ciutat a debat en el qual convida representants
de quatre dels cinc grups polítics
amb representació a l’Ajuntament
perquè expliquin la seva visió de la
ciutat i les seves propostes de futur.
El cicle va començar el passat
6 de maig amb Alfonso Salme-

rón, portaveu del Grup Municipal
d’ICV-EUiA, que va afirmar que
s’ha hagut de reorientar el programa municipal per fer front a la
situació de crisi. “S’ha aplicat un
mandat de resistència, per mantenir les polítiques socials”.
El calendari continua el 13 de
maig amb la portaveu de CiU, Me-

ritxell Borràs, amb una conferència
amb el títol L’Hospitalet, on anem.
El 27 de maig serà el torn del
portaveu del PP, Juan Carlos del
Rio, amb la xerrada L’Hospitalet,
presente y futuro. I tancarà el cicle
el 3 de juny l’alcaldessa Núria Marín,
en nom del PSC, amb el col·loqui
Sumem. Dissenyem L’Hospitalet
del futur. Tots seran a les 19.30h a
l’Auditori Barradas.
Ada Colau, el 14 de maig
Dins la programació ordinària
de conferències de L’H. Espai de

Juventud. Competición en tres categorías y diferentes estilos

Primer Festival de danzas urbanas el
18 de mayo en el barrio de Bellvitge
El 18 de mayo, la plaza de la Cultura y el centro cultural de Bellvitge acogerán el L’Hospitalet Street
Dance Festival, la primera competición de danzas urbanas que organizan el Àrea d’Esports i Joventut y

la asociación Urban Empire, con la
colaboración de la escuela de baile
Street Dance Area.
El festival tendrá tres categorías: Floor Wars Spain (batallas
de breakdance 3 contra 3); Urban

Display Battles (clasificatoria previa
del Campeonato de España de
Popping, Locking, Hip Hop, House,
Dancehall i Waacking 1 contra 1), y
GV2 AllStyles (competición 5 contra 5 de todos los estilos). y

Alfonso Salmerón, portaveu d’ICV-EUiA, el primer convidat

debat, el 14 de maig ha convidat
també al Barradas la portaveu de
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca a Catalunya, Ada Colau,
que participarà amb Esther Vivas,
activista i investigadora en movi-

ments socials i polítiques agrícoles
i alimentàries, que parlaran sobre
ciutadania i compromís polític. y

i Més informació: http://lhespaidebat.com

Emergències. Divuit anys de servei

Lliurats els guardons de l’Associació
de Voluntaris de Protecció Civil
L’Hotel Hesperia Tower va ser l’es
cenari de la celebració del Dia del
Voluntari de Protecció Civil, organitzat per l’entitat local. Durant la
jornada es van lliurar distincions a
membres dels cossos de seguretat. Entre els premiats es trobaven

els màxims representants a L’H de
Guàrdia Urbana, Mossos i Policia
Nacional. També es va premiar Jorge García Calvo, per la seva trajectòria de 20 anys fent tasques de col·
laboració i Francisco Jurado, pels
15 anys de servei a l’Associació. y

