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Institucions. El president Quim Torra visita oficialment la ciutat i tracta amb l’alcaldessa els projectes pendents

Torra i Marín observen des de
la cúpula de la Torre Hesperia l’entorn
de la Granvia i del futur clúster biomèdic

Compromisos
per resoldre
yyy Dotar l’Ajuntament de
més competències en
habitatge; augmentar
els efectius dels Mossos
d’Esquadra per a la ciutat;
finalitzar els equipaments
d’atenció primària
projectats, o la tan esperada
construcció de les escoles
Ernest Lluch i Paco Candel
seran alguns dels temes
que s’abordaran en la
pròxima reunió bilateral
Ajuntament-Generalitat,
anunciada pel president
Torra el passat 19 de
setembre, en la que ha estat
la seva primera visita oficial
a L’Hospitalet.

L’Ajuntament i la Generalitat
reprenen el treball conjunt
El president de la
Generalitat, Quim Torra,
s’ha mostrat compromès
amb el projecte de
transformació de la
Granvia fins al riu
Ha estat una visita institucional
reivindicada en diverses ocasions per l’alcaldessa Núria Marín
per tal de reprendre el diàleg
bilateral entre ambdues administracions i desencallar temes
pendents amb la Generalitat.
Entre les qüestions que s’hi van
abordar destaquen la reforma
de la Granvia i el clúster biomèdic projectat al voltant dels
eixos dels hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals i la millora
d’infraestructures en matèria de
mobilitat, com la nova estació
de l’L10 que entrarà en funcionament aquest novembre o el

soterrament de les vies de Renfe, que fracturen els barris.
El president Quim Torra, que
va tenir l’oportunitat d’observar
la ciutat des de la Torre Hesperia, va coincidir amb l’alcaldessa
a valorar la transformació de la
Granvia com un projecte estratègic per a L’Hospitalet i per al
país. “El hub biomèdic al voltant
dels hospitals de Bellvitge i
Duran i Reynals és tot un repte
i ha de ser una nova icona de
Catalunya”, va dir.
Núria Marín també li va traslladar que L’H “té avui una projecció econòmica consolidada
gràcies a l’impuls del Districte
Econòmic i de la Fira i té altres
projectes en ple desenvolupament, com el Districte Cultural,
que aspira a ser referent a Catalunya”. Respecte a això, Torra
va assenyalar que la Generalitat
estudiarà establir-hi “algun museu o col·lecció d’art”.

L’L10 DEL METRO

L’estació Ciutat de la Justícia, al novembre
Les obres de l’estació de metro Ciutat de la Justícia, de
l’L10 sud, encaren la recta final. La parada és previst que
entri en servei aquest novembre i registrarà uns 5.600
viatgers diaris. Aquesta estació, amb una inversió de 80 M€,
és la setena d’una línia que connecta Collblanc amb la Zona
Franca. El passat febrer es va obrir la parada de Provençana.

L’alcaldessa i el president
van avançar que pròximament
es reunirà la Comissió Mixta Ajuntament-Generalitat per
tractar compromisos pendents
en temes de seguretat ciutadana, d’educació, d’habitatge
i de salut. En aquest àmbit, un
dels projectes cabdals serà
la construcció per part de la
Generalitat d’un nou edifici per
a l’Hospital General a la zona
de Can Rigal, pendent de finançament. Torra es va mostrar
favorable que “cap ciutadà hagi
de sortir del municipi per rebre
atenció sanitària”.
Coincidint amb la visita, el
grup municipal de Ciutadans li
va retreure que el Govern desatengui problemes reals com
l’augment d’aules en barracons; el PP va criticar la manca
d’inversió pública a la ciutat, i
L’HECP va reclamar més mesures en matèria d’habitatge. y

