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L’H ‘on’. El objetivo es impulsar proyectos de futuro con la ciudadanía

El proceso participativo de
los barrios empieza a caminar

Reunión abierta del plenario del Consell de Ciutat en la antigua fábrica Can Trinxet de Santa Eulàlia

Ante el Consell de Ciutat se ha dado el impulso
definitivo y se han explicado los trámites para que los
ciudadanos puedan decidir qué hacer en su barrio
“Ahora es el momento de adaptar y
consensuar la estrategia que hemos
diseñado para hacer la transformación de la ciudad en cada uno de los
barrios”, explicó la alcaldesa, Núria
Marín, ante del Consell de Ciutat que
aprobó iniciar el proceso participativo

L’H on de los barrios. Marín preside el
Consell y el concejal de C’s, Miguel
García, es el vicepresidente.
La participación se podrá hacer
a través de internet o de forma
presencial en urnas instaladas en
equipamientos municipales y en

entidades. En enero se activarán los
canales de participación y en julio
se hará un primer informe. A finales
de 2017 se presentarán los resultados en los consejos de distrito.
Paralelamente se abrirá un proceso de presupuestos participativos
para que, a través de los consejos
de distrito, sean los ciudadanos los
que decidan a qué proyectos quieren
destinar el dinero para mejorar sus
barrios. En 2017 cada distrito tendrá
un presupuesto de 125.000 euros. y

Breus
La Cambra de Comerç ha traslladat la seu de la seva
delegació de L’H a l’equipament Gornal Activa
Es una ubicació estratègica per la proximitat amb el districte econòmic i al
mateix temps permetrà intensificar les sinergies entre l’Ajuntament i la Cambra de Comerç en un espai on s’ofereix orientació laboral, formació professional, suport a les empreses i atenció a l’emprenedoria. El president de
la Cambra, Joan Martorell, ha valorat molt positivament “disposar d’aquest
tipus d’espai per estar a prop de les empreses i de la promoció econòmica”.
Fins ara la Cambra tenia la seva delegació al Centre d’Activitats La Farga. y

Tornen a programar-se
les obres de l’L9 els dies
17 i 18 de desembre

La ciutat participa en
un projecte d’un cotxe
elèctric d’ús compartit

Després que fos ajornada per manca de subministrament de la ma
quinària necessària, la intervenció sobre l’L9 del metro per evitar
sorolls i vibracions als habitatges
de Collblanc s’ha programat per
als dies 17 i 18 de desembre. En
una part dels trajecte, els combois circularan per una única via i
a Collblanc els viatgers hauran de
canviar d’andana. TMB recomana
planificar els desplaçaments. y

L’Hospitalet forma part d’un consorci europeu que està desenvolupant un model de cotxe elèctric
compartit similar al del sistema d’ús
compartit de bicicletes que el maig
de 2018 es podrà provar de manera pilot a la nostra ciutat juntament
amb les poblacions de Lió i Glasgow. L’objectiu d’aquest servei és
enllaçar els transports públics de
les ciutats amb les zones periurbanes, industrials o entre municipis. y

La biblioteca Tecla Sala acoge la presentación del
cómic ‘Vinyetes a l’Escola per la Solidaritat’
El libro recoge dibujos de alumnos
de primaria de la ciudad que han
participado en el taller de Cómic
por los Derechos Humanos y la
Ciudadanía Global. Tres dibujantes
profesionales han trabajado en su
realización: Jaime Martín, Ricardo
Hermida y Albert Monteys. y

