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La Unió Europea ha invertit en
10 anys 22,3 milions d’euros a L’H
Una exposició al Barradas mostra la inversió dels fons europeus a Catalunya
Tot i que sovint es parla de
la llunyania de l’administració
europea, pocs ciutadans som
conscients de la inversió que
aquesta fa en el nostre territo ri. En la darrera dècada, la Unió
Europa ha invertit 22,3 milions
d’euros en projectes directes per
a L’Hospitalet, sense comptar
altres actuacions relacio na des
amb la ciutat i d’àmbit su pramunicipal.
Fins al 25 de maig, el Centre
Cultural Barradas acull una exposició que mostra els principals projectes finançats amb fons europeus a
Catalunya, i també a L’Hospitalet. La
mostra la van inaugurar el conseller
d’Economia de la Generalitat, Antoni
Castells, i l’alcaldessa, Núria Marín.
Entre els anys 2000 i 2005 la
nos tra ciutat va rebre 5,8 milions
d’euros provinents dels Fons FEDER
per a diverses obres d’urbanització,
entre les quals destaquen la plaça
de Francesc Macià a Santa Eulàlia,
el Centre Cultural de la Bòbila a
Pubilla Cases, el carrer del Llobregat
a Collblanc-la Torrassa, la primera
fase de la rehabilitació de l’edifi ci
protegit de l’Harmonia al Centre, les
escales mecàniques de Can Serra i
el carrer de l’Estronci de Sanfeliu.
Entre 2007 i 2013, L’Hospitalet
rebrà 9,5 milions d’euros més, en
aquest cas dels Fons de Cohesió,
que es destinen íntegrament a
unes obres que no s’aprecien en
la superfície però que són de vital
importància pel bon sanejament de
la ciutat: la xarxa de col·lectors.
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Les inversions europees es mostren al Barradas

Segons un estudi elaborat pel
Centre d’Iniciatives i Recerques
Europees de la Mediterrània,
l’oferta de formació professional a L’Hospitalet és de bona
qualitat i presenta un alt percentatge d’inserció laboral que
s’acosta al 70%.
L’estudi es va presentar durant la Primera Jornada Tècnica
de la Formació Professional organitzada a la ciutat, que va reunir a
la Bòbila 150 especialistes i agents
vinculats a aquesta formació amb
l’objectiu de reivindicar-la com una
opció formativa útil per trobar feina.
Durant la sessió es va presentar la
guia de la formació professional de
L’Hospitalet i es va constatar l’augment de la demanda experimentada en els darrers anys. # R .
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L’H se suma
al simulacre
per risc químic

Els alumnes de batxillerat
artístic de l’Institut Bellvitge
han participat en la cam-

Vist a L’H

La ciutat va realitzar amb èxit
el 3 de maig el simulacre per
risc de contaminació química
planificat per la Generalitat a 34
municipis catalans segons el pla
Pladesqcat, que va comprovar
l’efi càcia del Pla Municipal de
Protecció Civil. Les sirenes van
sonar durant 10 minuts a les 11
del matí i es van sentir a bona
part de la ciutat. En les darreres
setmanes, part de la ciutadania ha
rebut a casa seva informació sobre
què cal fer en cas de risc: entrar ràpidament a l’edifici més proper i no
sortir fins que acabi l’alerta. # R .
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panya L’Hospitalet estalvia
aigua que s’ha dut a terme
durant l’abril al Gornal. I ho
han fet amb un mural d’elements reutilitzats que pretén
conscienciejar sobre l’estalvi
de l’aigua i la preservació
dels mars i la fauna. El mural,
amb una aixeta que degota
com a imatge central, el van
presentar al regidor de Medi
Ambient, Alfonso Salmerón,
i va estar exposat al Centre
Cívic del Gornal.

Però encara hi ha una aportació
més. El Gornal ha rebut 7 milions
d’euros del Pla Urbal que se sumaran
a 7 més aportats per l’Ajuntament per
fer-ne la reforma integral. A la vista
d’aquestes xifres, no és gens estrany
que L’Hospitalet i el Baix Llobregat
concentrin prop del 20% dels recursos que la Unió Europa destina a Catalunya. Perquè, a més dels projectes
esmentats, els fons europeus també
han contribuït a l’ampliació de la Fira a
Granvia L’H, a construir la Depuradora
del Baix Llobregat i a millorar la xarxa
dels Ferrocarrils Catalans, que tenen
una incidència directa sobre els ciutadans de L’Hospitalet. # REDACCIÓ

L’oferta de FP a
L’H aconsegueix
prop d’un 70%
d’inserció laboral

