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la ciutat

L’Ajuntament estudia la futura
ubicació del casal de Bellvitge
L’alcaldessa recorre el barri per analitzar possibles actuacions de millora

Las últimas noticias sobre la situación de los tres cooperantes
secuestrados en África Occidental, entre las cuales está la veci
na de L’Hospitalet, Alicia Gámez,
han causado preocupación en
Asomobe. Esta entidad tiene un
convenio preferente con la organización de la Caravana Solidaria a África Occidental para representar a L’Hospitalet.
“Al conocer que la autora del
secuestro ha sido Al Qaeda estamos preocupados porque cree
mos que el tema puede alargarse
pero en cambio es positivo que los
secuestradores se hayan puesto en
contacto con el Gobierno porque
significa que los tres cooperantes
se encuentran bien”, ha explicado
la presidenta de Asomobe, María
Jesús López.
En L’Hospitalet han tenido lugar
muestras de solidaridad con los tres
secuestrados y especialmente con
Alicia Gámez, trabajadora de la Ciutat
de la Justícia. También mostraron su
pesar los ocho cooperantes hospita
lenses que regresaron de Mauritania
el 2 de diciembre, fecha que estaba
prevista, y que fueron recibidos en
el aeropuerto por la alcaldesa de
L’Hospitalet, Núria Marín. # r
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La visita a diversos equipa
v
ments i l’entrevista amb repre
i
sentants de diferents entitats
s
va constituir l’eix del recorregut
i
que l’alcaldessa, Núria Marín,
t
va efectuar el passat dia 27 per
a
Bellvitge. Un dels objectius era
concretar futures actuacions
de millora al barri. En aquests mo
ments, el govern municipal estudia
un ampli ventall de projectes per
executar a Bellvitge i ho vol fer amb
el consens del seus veïns.
Una de les qüestions que s’està
estudiant és el futur del casal de
gent gran, concretament, quina serà
la seva ubicació final, que es conei
xerà en poques setmanes. La idea
amb la qual es treballa és poder do
nar resposta a les necessitats d’oci
de les persones jubilades del barri.
D’altra banda, l’Ajuntament tam
bé estudia la possibilitat d’obrir els
caps de setmana els patis d’alguns
col·legis per tal que els joves de la
ciutat puguin practicar algun esport.
Núria Marín va exposar aquesta idea
durant la visita a les instal·lacions de
l’IES Bellvitge.
L’alcaldessa, Núria Marín, va ex
plicar que aquesta és una idea que
els alumnes han fet arribar a l’Ajun

Asomobe
continuará
con su tarea
humanitaria
en Mauritania

L’alcaldessa, Núria Marín, i el tinent d’alcalde d’Educació van visitar l’IES Bellvitge

tament i que ara mateix té moltes opcions de concretar-se l’any
vinent.
Durant la visita a l’institut, l’alcal
dessa es va interessar per les clas
ses descentralitzades de l’Escola de

Música-Centre de les Arts que es
duen a terme al propi centre d’ense
nyament en horari extraescolar.
Núria Marín també es va passe
jar pel mercat de carrer, on va
aprofitar per parlar amb clients i ve-

nedors. Allà mateix es va referir a l’a
posta que fa l’Ajuntament pel petit
comercial de la ciutat, ja que, va
afirmar, “el comerç de proximitat ac
tua com a motor econòmic a cada
barri”. # redacció

