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Protestes

Seguretat. Aquests vehicles permetran una major eficiència als agents

Pegida i
Unitat contra
el feixisme es
manifesten a la
rambla de L’H
Un fort cordó policial va impedir que
es trobessin els manifestants que va
reunir Pegida contra la islamització
d’Occident a la rambla de la Marina i
les persones que va reunir Unitat con
tra el feixisme a la rambla de Just Oli
veras per protestar contra els primers,
el passat 11 de març. Les manifesta
cions van acabar sense incidents.
Pegida va aplegar una setantena
de manifestants. Entre ells, el regidor
de PxC de L’H Daniel Ordóñez, que
va dir que es manifestava “contra la
immigració musulmana massiva que
no respecta la nostra forma de vida”.
Per la seva part, Unitat contra
el feixisme va reunir 300 persones,
entre elles polítics locals i també na
cionals del PSC, ICV, ERC, la CUP
i EUiA. És el cas del diputat David
Compañón, d’ICV-EUiA, que va ma
nifestar: “Estic aquí per donar suport
a les entitats antifeixistes i per afirmar
que no ens dividiran”.
Per la seva part, l’alcaldessa, Nú
ria Marín, va declarar que “L’Hospi
talet és una ciutat acollidora i coral.
Ens agrada sumar i treballar plegats.
No ens agraden aquestes manifes
tacions que l’únic que busquen és la
separació i generar odi”. y

Municipal

PP presenta
al·legacions al
PDU Granvia
El regidor del PP, Javier Díez, ha pre
sentat al·legacions al Pla director ur
banístic Granvia Llobregat, que pro
jecta la reforma del segon tram de la
Granvia fins al riu. Les al·legacions
se centren en el sector Cal Trabal,
la darrera zona agrícola de la ciutat,
i volen que no es permeti construir a
les parcel·les properes, reduir l’índex
d’edificabilitat i impedir l’ús industrial
de les noves construccions per con
servar la diversitat natural de la zona. y

Les 17 motocicletes són per control de trànsit i seguretat vial i els 12 escúters faran funcions de proximitat

La Guàrdia Urbana renova
el parc mòbil amb 29 motos
Les motocicletes formen part d’un programa de
renovació de la flota per substituir els vehicles
més antics, amb una inversió de 268.000 euros
“Una de les prioritats de l’Ajunta
ment de L’Hospitalet és la convivèn
cia i la seguretat i en aquest sentit
un dels elements importants és que
la policia local disposi del material
adequat”, ha dit l’alcaldessa, Núria

Marín, en l’acte de presentació de
29 noves motocicletes destinades a
la Guàrdia Urbana. A aquests nous
vehicles se n’hi afegiran 18 més
fins a final d’any: 12 cotxes patrulla,
2 furgonetes d’intervenció, 2 per a

trànsit i dos vehicles de policia. Ja el
passat mes de juny es van incorpo
rar 6 nous turismes amb ordinador
i connexió 4G. A l’actualitat el parc
mòbil operatiu de la Guàrdia Urba
nas de L’Hospitalet compta amb un
total de 38 automòbils, 31 escúters,
24 motocicletes i 8 furgonetes.
L’alcaldessa també ha avançat
que “és previst fer una nova con
vocatòria per incorporar 6 nous
agents a la policia local”. y

Precampanya

CiU recull
propostes
ciutadanes
La federació ha obert un procés par
ticipatiu amb la ciutadania durant dos
mesos per elaborar el seu programa
electoral per als comicis municipals
del 24 de maig. CiU està instal·lant
paradetes als barris per recollir les
propostes dels veïns, que també po
den participar al web www.ciulh.cat.
El cap de llista, Jordi Monrós, afirma
que “aquesta campanya és una de
claració d’intencions de com volem
que funcioni l’Ajuntament”. y

