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Economia. Nissan, la farmacèutica Pzifer i la consultora Lowendalmasaï s’ubiquen a Granvia L’H, i Gallina Blanca amplia la seu

Degoteig constant d’empreses a
la plaça d’Europa de L’Hospitalet
El Districte Econòmic
rep noves empreses
de forma continuada,
entre les quals, seus
corporatives de grans
multinacionals
L’automobilística Nissan Motor Es
paña ha traslladat la seva seu cor
porativa a la plaça d’Europa. És la
darrera incorporació al Districte Eco
nòmic Granvia L’Hospitalet, on des
de juliol s’han traslladat empreses
multina
cionals com la farmacèutica
Pzifer i la consultora Lowendalmasaï.
A més, Gallina Blanca ha reafirmat
la seva aposta per L’Hospitalet i ha
anunciat que al desembre llogarà un
edifici sencer a la plaça d’Europa.
Nissan va inaugurar el 23 d’octu
bre la seu corporativa a l’antic edifici
de MRW del Districte Econòmic, on
s’ha traslladat des de Barcelona i des
d’on gestionarà les operacions de
vendes i màrqueting d’Espanya i Por
tugal. L’edifici també compta amb un
concessionari i un centre de formació
per als treballadors.
L’alcaldessa, Núria Marín, va as

sistir a la presentació de l’empresa
i va destacar que “Nissan incorpora
el valor afegit del Districte Econòmic,
una zona urbana, ben comunicada i
amb serveis a disposició de les em
preses. Des de L’Hospitalet treballa
rem per facilitar a les empreses de la
ciutat la mà d’obra que necessiten”.
L’emplaçament estratègic de
Granvia L’H ha atret també altres
multinacionals. Destaca especial
ment la farmacèutica Pzifer, que el
setembre va instal·lar la delegació de
Barcelona a la Torre Inbisa. El mateix
edifici ha triat Faca Export, líder en
embolcalls plàstics d’alta gamma.
L’H també ha estat la destinació de
la consultora Lowendalmasaï per
situar-hi la direcció del sud d’Europa
i Gallina Blanca ha decidit ampliar
les seves instal·lacions a la plaça
d’Europa i llogarà un edifici sencer.
L’Ajuntament ofereix a totes aques
tes empreses els serveis de la seva
borsa de treball, per facilitar la con
tractació de veïns de la ciutat. y

Marco Toro, conseller delegat, i Guillaume Cartier, vicepresident de màrqueting de Nissan, amb Núria Marín

Inauguració de la seu
de Nissan
Si escaneges el codi QR
podràs veure la notícia de
Televisió de L’Hospitalet

Sanidad. Protesta de trabajadores y usuarios por los recortes de la Generalitat, a la que se sumó Núria Marín con su ausencia

Polémico estreno de las
Urgencias de Bellvitge
La Generalitat inauguró el 25 de oc
tubre el nuevo Servicio de Urgencias
del Hospital de Bellvitge, que final
mente no contó con la presencia del
conseller de Salut, Boi Ruiz, pero sí
con trabajadores y usuarios que pro
testaron por los recortes sanitarios.
Por el mismo motivo, la alcaldesa
Núria Marín declinó asistir al acto.
Las urgencias triplican ahora la
superficie anterior y cuentan con 64
boxes y más equipos de radiodiag

nóstico en un nuevo edificio que se
completará en 2015.
Trabajadores y usuarios acudie
ron a la inauguración aunque los
Mossos, que rodearon el nuevo edi
ficio, les impidieron el acceso. Los
trabajadores, denuncian que no hay
personal suficiente para atender las
nuevas dependencias y la FAAVV de
L’H está recogiendo firmas contra
los recortes en la sanidad pública.
La alcaldesa Núria Marín mani

festó que no asistía al acto para de
mostrar que no comparte la política
sanitaria de la Generalitat. “En este
ámbito, como en educación, no
podemos dar pasos atrás y, des
graciadamente, en el Hospital de
Bellvitge se están dando”. Por su
parte, el portavoz municipal de ICVEUiA, Alfonso Salmerón, afirmó que
“el nuevo edificio no implica más
recursos y solo pretende tapar las
carencias de la gestión”. y

Protesta vecinal y de trabajadores en el hospital el 25 de octubre

