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Compromís cívic. La ciutat compta amb 250 voluntaris actius que fan 6.000 accions l’any

Reconeixement a la tasca
social dels Voluntaris de L’H
L’Oficina de Voluntariat
va registrar l’any
passat 6.000 accions
d’atenció social. Els
voluntaris han estat
reconeguts per la seva
tasca solidària
Una vintena de membres dels Vo·
luntaris de L’Hospitalet han vist re·
coneguda la seva feina a favor de la
comunitat. Eulàlia Muñoz, Francisco
Fernández, Carmen Vinagre Caba·
llero i Jesús Palomar van rebre, res·
pectivament, els premis Cor d’Or, el
Cor d’Argent i dos Cors de Bronze,
mentre que uns altres 17 voluntaris
van rebre mencions especials.
El Centre Cultural Santa Eulàlia
va acollir el 28 de febrer el lliura·
ment dels Premis Voluntari/Volun·
tària 2012, que atorga l’Àrea Muni·
cipal de Benestar i Famílies. En el
decurs de l’acte, l’alcaldessa, Núria
Marín, va enaltir les aportacions de
les voluntàries i els voluntaris de la
ciutat en època de crisi: “Travessem
moments difícils i, per això, la vostra
feina i la vostra generositat són més
valuoses que mai”, va dir Marín,
que els va animar a difondre la seva

Seguretat

Foto de família dels voluntaris premiats amb l’alcaldessa, Núria Marín, i la tinenta d’alcalde Dolors Fernández

Eulàlia Muñoz,
Francisco Fernández,
Carmen Vinagre i
Jesús Palomar reben
els premis Cor

tasca per sumar més persones de·
dicades al voluntariat.
Les tasques d’aquests voluntaris
són, en un 90%, d’acompanyament
social, especialment a persones
grans que viuen soles, discapacita·
des, infants i persones que pateixen
malalties mentals, entre altres col·

lectius. També col·laboren en tota
mena d’actes de ciutat, esportius i
culturals.
Els Voluntaris de L’Hospitalet
realitzen anualment unes 6.000
accions, hi estan inscrits uns 500
ciutadans, dels quals uns 250 són
membres actius. y

Política. Cicle de L’H Espai de debat al voltant de la indignació ciutadana

Operació
metropolitana
dels Mossos
contra el grup
Black Panthers
Més de 30 detinguts i una vintena de
registres van acabar el passat mes
de febrer amb la banda anomenada
Black Panthers després d’un opera·
tiu policial dels Mossos d’Esquadra
que es va dur a terme a les ciutats
de Barcelona, L’Hospitalet, Cornellà
i Esplugues.
Als 31 detinguts, d’edats com·
preses entre els 16 i els 37 anys,
se’ls acusa de pertinença a orga·
nització criminal, tràfic de droga,
extorsions, detenció il·legal, lesions,
homicidi en grau de temptativa,
robatori amb força i robatori amb
violència.
Segons el comissari dels Mossos
Josep Lluís Trapero, es tracta del
major operatiu fet fins ara a Cata·
lunya contra una banda d’aquestes
característiques. En aquesta macro·
peració hi van participar 150 agents,
i Trapero va destacar la col·laboració
de la Guàrdia Urbana i de l’alcaldes·
sa de L’Hospitalet, Núria Marín, en
l’operatiu que es va gestar l’octubre
passat arran de la denúncia d’alguns
joves que volien deixar la banda i van
ser intimidats pels Black Panthers. y

‘Smart City’

Prova pilot
per millorar la
distribució de
mercaderies
de L’Hospitalet
Fins al mes de maig es du a terme
un pla pilot a la ciutat per millorar la
distribució de mercaderies i la qua·
litat de vida al municipi en el marc
del projecte europeu d’investigació
Straightsol. Es tracta de disminuir
el trànsit pesant per la ciutat i reduir
circulació, sorolls i contaminació at·
mosfèrica.
La prova pilot la impulsen l’Ajun·
tament, la Universitat Politècnica de
Catalunya i l’empresa de transport
DHL i consisteix a concentrar totes
les entregues de mercaderies en un
centre dirigit per DHL. En aquest
punt es reben els productes i des
d’aquí es reparteixen als comerços
als quals van destinats. En aquesta
experiència hi participen una dese·
na de botigues del barri del Centre
i del centre comercial Gran Via 2,
que reben els productes en un horari més ampli i en una sola tramesa.
Són Carrefour, Modas Nardi, Vall·
honrat, Charo Miranda, Moda Bar·
celó, Sports As, Llibreria Perutxo,
Regals, Toica i Coytesa.
El projecte Straighsol es fa tam·
bé a Brussel·les (Bèlgica), Salònica
(Grècia), Utrecht (els Països Bai·
xos), Lisboa (Portugal), Oslo (Noru·
ega) i el sud d’Anglaterra. y

Jornada

ICV denuncia el
canvi educatiu
de CiU i PP
En una jornada sota el títol Recu·
perem la il·lusió per l’Educació, ICV
va denunciar que el model educatiu
que promouen els governs de CiU
a Catalunya i del PP arreu de l’Estat
estan amenaçant la cohesió social i
suposen un retrocés en els avenços
pedagògics, arran de les retallades
a l’educació catalana i de la reforma
educativa que promou el Govern
central. y

Darrera conferència del cicle amb Ignacio Escolar, Milagros Pérez Oliva i Santiago Vidal

Assemblea

Conferències sobre retallades,
privatitzacions i corrupció

EUiA, a favor
del dret a decidir
de Catalunya

L’H Espai de debat ha celebrat du·
rant febrer i març un cicle de con·
ferències dedicat a parlar sobre les
retallades socials, les privatitzacions
i la corrupció política com a princi·
pals causants de la indignació ciu·
tadana. El cicle s’ha dut a terme en
3 sessions temàtiques.
En la primera, el catedràtic de
ciències polítiques de la UAB, Joan

Esquerra Unida i Alternativa va cele·
brar el 21 de febrer una assemblea
sobre el dret a decidir amb la pre·
sència del diputat al Parlament, Joan
Mena, que va explicar la resolució
aprovada a la cambra catalana amb
el suport de la seva formació, una
proposta que consideren inclusiva
i que respecta la pluralitat de totes
les opcions. y

Subirats, va parlar sobre les retalla·
des de les polítiques públiques, la
corrupció i la indignació. La segona
va ser a càrrec de Joan Manuel del
Pozo, professor de la Universitat de
Girona i exconseller, i Albert Jovell,
metge i president del Fòrum Espa·
nyol de Pacients. La seva interven·
ció es va centrar en les privatitza
cions en educació i sanitat.

La tercera conferència que va
tancar el cicle el 4 de març la van
protagonitzar el magistrat de Jutges
per la Democràcia Santiago Vidal i
el periodista director de www.eldia·
rio.es, Ignacio Escolar. Tots dos van
parlar de la situació actual de la jus·
tícia i del problema de la corrupció,
moderats per la periodista Milagros
Pérez Oliva. y

