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Participació. Més de 2.300 ciutadans ja s’han inscrit a la plataforma del projecte L’H ‘on’ per definir el futur dels districtes

Propostes veïnals per als barris
Des de l’Ajuntament s’han recollit més de 1.800
enquestes en el marc del procés participatiu
A principi del mes de febrer l’Ajuntament va posar en marxa el procés participatiu L’H on dels barris
per recollir, de manera presencial i
en línia, les propostes i aportacions
dels veïns amb l’objectiu de definir
conjuntament el futur dels barris de
la ciutat. Des que va entrar en funcionament, més de 2.300 persones
ja s’han inscrit a la plataforma web
del projecte www.lhon-participa.cat,
on es registren 4.000 propostes.
També es poden fer aportacions a
través de les xarxes socials.
Pel que fa als canals de parti-

cipació presencials, s’han recollit
prop de 350 propostes sorgides
dels consells de districte i del Consell de Ciutat. A més, els veïns
també han omplert més de 1.800
enquestes a través de les urnes que
es troben en diferents equipaments
públics com biblioteques, centres
culturals o regidories de districte
i dels enquestadors. “Estem molt
contents de com està funcionant la
campanya i l’impacte està sent molt
positiu”, ha explicat el tinent d’alcaldia de Participació Ciutadana,
Manuel Brinquis.

Un informador parla amb una veïna al barri de Collblanc el febrer passat

Poden participar en aquest procés L’H on dels barris totes les
persones que viuen o treballen a
L’Hospitalet. Personal informador
recorre els carrers per donar-lo a
conèixer entre els ciutadans i durant
el mes de maig es faran sessions de
treball presencials.
Un altre canal de participació són
les comunitats de veïns, que podran
sol·licitar una reunió d’escala amb
el regidor corresponent. “Està sent
enriquidor per l’Ajuntament perquè
mostra com es pot tenir un contacte
directe amb la ciutadania i es produeix una sinergia entre la gent i el
consistori cap a un model de barri
que hem d’escollir entre tots”, ha
afegit Brinquis. y

Breves
La exposición ‘AmaGATS’
da a conocer la situación
de los gatos en la ciudad
La muestra está formada por 12 paneles informativos que explican la situación de los gatos que se encuentran en la calle y la gestión de estos
animales protegidos. La exposición,
organizada por el Ayuntamiento y
Progat Catalunya, realizará un ruta
por los distintos equipamientos de la
ciudad, empezando el mes de abril
por el Centre Cultural Sant Josep. y

L’Hospitalet ha sido
escenario de 214 rodajes
durante el año 2016
L’H se consolida como la segunda
ciudad catalana en numero de rodages. La Granvia, la plaza Europa o la
Ciutat de la Justícia son los espacios
más habituales. Polònia y Crackòvia,
las series Cites, Merlí, Nit i dia y Sé
quién eres o la película Oh, quina
joia!, de Ventura Pons, eligieron la
ciudad para algunas de sus localizaciones. y

El Barcelona Beer
Festival recibió más de
32.000 visitantes
En su primera edición en La Farga
de L’Hospitalet, tras cinco temporadas en Barcelona, la
 feria de la cerveza artesana registró cifras récord
de asistencia, superando los 30.000
visitantes del año 2016. Los organizadores del festival ya han confirmado su continuidad en la ciudad para
la próxima edición. y

La ciudad expresa su
pésame por la muerte del
pescador de la Florida
Mfeddal Sarghini tenía 34 años y
vivía en la ciudad desde hacía unos
años con su mujer e hijos. Sarghini
perdió la vida cuando el barco dónde trabajaba como pescador y mecánico, El Fairell, fue envestido por
un mercante ruso delante del Puerto
de Barcelona el pasado día 20 de
marzo. y

