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Núria Marín estableix ponts de
diàleg amb les entitats veïnals
L’alcaldessa s’ha reunit amb la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet
Es farà una visita als
barris amb els tècnics
per explicar a les
entitats l’estat de tots
els projectes i veure
la situació actual i les
perspectives de futur

L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, s’ha reunit amb una representació de la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet, seguint la roda de contactes amb institucions i entitats
que ja va anunciar en el Ple d’Investidura del passat 19 d’abril.
Núria Marín ha explicat que
els temes tractats són, en general, els importants de la ciutat
–aparcament, soterrament de les
vies de Rodalies, la Línia 9 del Metro– i també els més propers a la
ciutadania com la sanitat, l’habitatge
o els projectes que hi ha previstos
de millora dels barris. “Hem fet una
mica de repàs general”, ha assenyalat
l’alcaldessa.
La característica principal de la
reunió han estat els compromisos.
“El meu és que farem una visita a
cadascun dels barris per explicar a les
entitats l’estat de tots els projectes i
també tindrem un contacte amb els
tècnics i els veïns per veure la situació
actual i quines són les perspectives
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Acuerdo para iniciar las
obras del ‘casal d’avis’
de avenida de Masnou
La diputada del Grupo parlamen
tario de CiU y portavoz en el
Ayuntamiento, Meritxell Borràs,
se ha mostrado satisfecha ante
la aprobación por unanimidad
de la Comissió de Benestar del
Parlament de una propuesta pa
ra la remodelación del casal de
gent gran de la Florida. Borràs
ha recordado que el tripartito se
comprometió en 2004 a hacer
esta remodelación.

Esquerra Unida
estrena nueva sede en
la calle de Santa Anna
La última reunión celebrada por
la Comisión Local de EUiA aprobó el calendario político que
desarrollarán en los próximos
meses, entre los que destaca la
celebración de diversos actos. El
primero de ellos tendrá lugar el
próximo 27 de mayo. Ese día Esquerra Unida i Alternativa inaugurará nueva sede ubicada en la
calle de Santa Anna, en el barrio
de Centre.
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Traslado de las oficinas
de la Concejalía de los
Distritos IV y V
L’alcaldessa reunida amb els representants de la Federació d’Associacions de Veïns

de futur que tenen cadascun dels
barris”, ha dit Marín.
Pel que fa als compromisos que
ha assolit l’entitat veïnal, segons el
seu president, Manuel Piñar, hi ha “la
continuïtat en tots els temes que estem desenvolupant, tant en els plans
integrals de diversos barris com en

la reforma d’altres, i veure de quina
forma ens coordinem per tenir el màxim d’informació i de participació en
tots els temes que com a ciutadans
ens poden afectar”, explica Piñar, i
afegeix que “també tenim el compromís de seguir amb aquests ponts
de diàleg i de participació de la ciu-

tadania”. El president de la Federació
d’Associacions de Veïns ha mostrat
la seva satisfacció per la reunió i el
tarannà de l’alcaldessa. “Coneixem
la seva predisposició a dialogar des
que era tinenta d’alcalde, pensem
que no canviarà i ens n’alegrem”, diu.
# marga solé

Las dependencias de la Concejalía de los Distritos IV y V, Pubilla
Cases, Can Serra, la Florida y les
Planes, ubicadas en la calle de
Pedraforca, se trasladan al número 27 de la calle del Molí. Se
mantiene el mismo número de
teléfono (93 437 71 25). Este
cambio de ubicación es provisional ya que la sede definitiva de la
Concejalía estará ubicada en un
nuevo local de la calle de Ibèria.

