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LA CIUTAT

Els premis ‘Ciutat de L’Hospitalet’
es lliuren el 25 d’abril a La Farga
Joan Clos, president de la Mancomunitat de Municipis, encapçala enguany el jurat
La cerimònia de lliurament
dels Premis Ciutat de L’Hospitalet tindrà lloc aquest any
el 25 d’abril a l’habitual escenari de La Farga. El jurat
d’aquesta novena edició ja
ha mantingut les primeres
reunions per decidir quins
seran els guardonats, tot i
que el resultat de les deliberacions no es donarà a conèixer
fins a la gala dels premis. El tribunal d’aquest any el presideix a títol honorífic Joan Clos, president
de la Mancomunitat de Municipis
de Barcelona.
A hores d’ara s’ultimen els
preparatius per a un dels esdeveniments que, amb les Festes de
Primavera, marquen l’abril. Els
membres del jurat s’han trobat al
Palauet de Can Buxeres per analitzar les propostes rebudes. La
presidència honorífica és canviant i enguany ha recaigut en
Joan Clos, mentre que l’executiva
la presideix l’alcalde de la ciutat.
En el jurat també es troben cada
any els portaveus dels grups municipals del Ple de l’Ajuntament, a
més de càrrecs polítics i representants destacats en els àmbits
que comprenen els guardons.
Els Premis Ciutat de L’Hospitalet s’estructuren en sis categories: Humanitats, Comunicació,
Economia i Noves Tècniques, Esports, Ciutat Cooperadora i Solidària i el Premi d’Honor. El seu
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President honorífic: Joan
Clos, president de la Mancomunitat de Municipis

GABRIEL CAZADO

Tribunal

El jurat reunit a Can Buxeres per deliberar sobre els guardons

objectiu és significar les aportacions més destacades dutes a
terme per persones o organitzacions durant l’any 2002 en benefici de la societat, i també reconèixer trajectòries exemplars i

contribucions individuals o collectives en el mateix sentit.
Els guardons estan dotats amb
15.390 euros que els guanyadors
hauran d’atorgar a organitzacions
sense ànim de lucre amb la fina-

litat de contribuir al seu desenvolupament. A més, els guardonats
rebran un diploma i una reproducció de L’Acollidora, el símbol de la
ciutat, escultura col·locada a la rbla
de Just Oliveras. # CRISTINA SÁNCHEZ

de Barcelona.
President: Celestino Corbacho, alcalde.
Vocals: Joan Francesc Marco (PSC), Salvador Torres
(PPC), Meritxell Borràs
(CiU), Ramón Luque (EUiA),
Montserrat Company (ICV),
i Jordi Petit (Mixt).
Humanitats: Josep Ferrer,
rector de la Universitat Politècnica.
Comunicació: Álex Salmon, director d’El Mundo.
Economia: Miquel Valls,
president de la Cambra de
Comerç.
Esports: Albert Batlle, diputat-president d’Esports.
Societat civil: Santiago Ballesté, president del Consell de Síndics.
Política: Ramon Camps,
(portaveu de CiU al Parlament), Miquel Iceta, (portaveu adjunt del PSC), Gaspar Llamazares (coordinador general d’IU), Rafael
Ribó (president d’ICV) i Daniel Sirera (portaveu adjunt del PP al Parlament).

Bellvitge i el Gornal
tenen un programa de
seguretat ciutadana
L’Àrea de Seguretat Ciutadana, Transports, Circulació i
Via Pública ha posat en marxa el Programa d’actuació de
la Guàrdia Urbana als barris
de Bellvitge i el Gornal. El
programa, presentat a les associacions de veïns del Districte VI, té per objectiu apropar
la policia local a les demandes de
la ciutadania.
Es tracta de l’adaptació de la
prova pilot de qualitat realitzada
en els últims mesos a Santa Eulàlia per a la prevenció, l’actuació
interdisciplinària i la satisfacció
de les necessitats dels ciutadans.
El programa entén per seguretat
un concepte global que inclou
aspectes com el civisme, la qualitat de vida i la cohesió social.
L’equip que treballa a Bellvitge i el Gornal és format per setze
agents, dos caporals i un sergent
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que treballen en jornada de matí
i tarda i que pretenen “convertirse en part del teixit social dels
barris”, segons ha dit el superintendent en cap de la Guàrdia Urbana, Manuel Martín.
L’equip adequarà a la realitat
els procediments d’actuació més
idonis davant les noves situacions de control que reclama la
societat com són els sorolls incontrolats, l’ocupació de la via
pública o les pintades de grafits.
El tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Clemente Murillo,
ha manifestat que aquest programa ja no és una experiència pilot
i s’estrendrà a tota la ciutat quan
la Guàrdia Urbana pugui destinar
menys efectius a les tasques de
seguretat ciutadana, de les quals
s’encarrega juntament amb la Policia Nacional. Això serà a partir
del desplegament dels Mossos
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Seguint el model iniciat a Santa Eulàlia

Murillo entre el superintendent Martín i el regidor del districte, Antonio Bermudo

d’Esquadra a la ciutat, previst per
al mes d’octubre.
Murillo ha manifestat que
aquest programa funciona en paral·lel amb un altre conjunt de

mesures per millorar la seguretat ciutadana, una d’aquestes
mesures és la central de comandament conjunt Guàrdia Urbana i
Policia Nacional amb el telèfon

únic. Segons Clemente Murillo
“la central permet millorar l’efectivitat policial perquè s’optimitzen
millor els recursos disponibles”.
# PILAR GONZALO

