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Urbanisme. Els treballs s’estendran a tots els barris i s’allargaran sis mesos

Núria Marín ha
estat ratificada
com a primera
secretària

Larga lista de espera
para la renovación del
DNI en la ciudad
L’H tiene una de las listas de espera más largas de Catalunya
para este trámite, según ha denunciado CCOO. Según en qué
momento, no se podía conseguir
cita previa porque el sistema había
agotado los 60 días de antelación
que admite. Fuentes de la Policía
Nacional explican el retraso por
un déficit de personal del 25%,
que esperan solucionar, y porque
se acerca la Semana Santa. y

El 13è Congrés del PSC de L’Hospitalet, celebrat els dies 3 i 4 de febrer
al Centre Cultural Bellvitge-Gornal,
va ratificar Núria Marín com a primera
secretària. També va escollir la nova
Comissió Executiva de Federació,
que barreja experiència amb joventut
i que va obtenir un 82% del suport
de la militància. El Congrés, que va
comptar amb el primer secretari del
PSC, Miquel Iceta, també va debatre
els documents que han de guiar l’ac-

Refuerzo de señalización
en la zona peatonal del
mercado de Santa Eulàlia
Treballs de pavimentació a la rambla de la Marina el cap de setmana del 4 i 5 de febrer

En marxa una campanya
de renovació de l’asfalt
tivitat del PSC a L’Hospitalet en els
propers anys. Marín va fer una crida
a la militància per “posar-se les piles i
actuar”. “Vull que el partit s’activi, vull
que cada militant sigui un activista”,
va explicar. Marín també va expressar
la voluntat de tornar-se a presentar
com a candidata a l’Alcaldia en les
pròximes eleccions municipals: “Si
em doneu suport, estic disposada a
encapçalar la candidatura”, va afegir.
En el Congrés es va proposar crear
un grup de treball que estudiï la viabilitat d’iniciar un procés de descentralització política i administrativa a la
ciutat, en què l’Ajuntament transfereixi competències als districtes. y

Breves

Les obres de pavimentació i urbanització tenen
un pressupost de 2,5 milions d’euros i afecten
diverses vies principals de la ciutat
L’Ajuntament ha iniciat una campanya per pavimentar i urbanitzar alguns carrers, dins del Pla d’inversions públiques municipals vigent. Els
treballs ja s’han iniciat, s’allargaran
fins a final de la primavera i afectaran
132.000 m2, superfície equivalent
a la de 16 camps de futbol. Eixos
principals com les avingudes de
la Fabregada, del Torrent Gornal, i
d’Isabel la Catòlica i carrers com els
de Mas, Montseny, Ponent o d’Enric
Prat de la Riba resulten afectats.

Coincidint amb els treballs de
pavimentació també es renova la
senyalització horitzontal de les calçades i se substitueix el tradicional
pas de zebra per la pintura a terra
de dues fileres de daus horitzontals
per evitar les relliscades.
Els primers punts on s’ha actuat
han estat la rambla de la Marina i
la ronda de la Torrassa, on els treballs d’asfaltatge ja han acabat. En
aquesta darrera via també s’hi ha
fet una acció integral de reparació

de voreres, mobiliari urbà i senyalització, així com la neteja a fons del
carrer i dels grafits dels immobles
que ho hagin autoritzat.
Als carrers dels Clavells i dels
Pins, les obres d’asfaltatge també
preveuen la urbanització sencera
de la via i la seva transformació en
zones de prioritat invertida. També
s’han iniciat altres actuacions com
la reforma integral de la rambla Catalana i la reurbanització del carrer
de Subur, a la Florida.
A més, en el marc de la campanya, s’està reparant el paviment en
mal estat dels passeigs centrals de
l’avinguda de Carmen Amaya i la
rambla de la Marina per millorar la
mobilitat dels veïns. y

El Ayuntamiento ha reforzado la
señalización de la zona para indicar que los vehículos no autorizados serán multados, ya que un
sistema de cámaras registra las
matrículas en los accesos de las
calles Anselm Clavé y Unió. Las
sanciones por circular sin permiso son de 200 euros, lo que ha
provocado protestas vecinales.
Las autorizaciones pueden solicitarse con instancia o al correo
control.acces@l-h.cat. y

El Hospital de Bellvitge
conmemora 25 años de
trasplantes de corazón
El primer trasplante fue en noviembre de 1991. Desde entonces se
han realizado 417 y el Hospital de
Bellvitge se ha convertido en referencia para Catalunya y Balears.
La media anual de trasplantes de
corazón supera los 16 y el perfil
del paciente más habitual es hombres de entre 50 y 60 años. y

Patrimoni. L’Ajuntament espera informe al març

Perseu: “El pi de
la Remunta és mort”
L’Associació per a la Defensa del
Patrimoni de L’Hospitalet, Perseu,
ha denunciat la mort del pi de la Remunta, quan es compleix un any del
seu trasplantament. L’entitat critica
la gestió que ha realitzat l’Ajuntament i lamenta la pèrdua d’aquest
exemplar, de 200 anys d’antiguitat,
que considerava patrimoni històric
de la ciutat. “Els nostres tècnics han
comprovat que el pi de la Remunta
és mort”, ha explicat Ireneu Castillo,
president de Perseu.
Segons l’entitat hi ha indicis clars
de la mort com que les agulles miren cap avall, que no té brots i que
té les branques seques. “Sabem
que les coníferes no suporten bé
un trasplantament i menys les de
l’alçada d’aquest arbre”, ha afegit
Castillo.
El pi va ser traslladat a final de
gener del 2016 a 60 metres del lloc
original, a l’avinguda de Josep Tarradellas. L’Ajuntament ha informat que
el manteniment del pi el fa la mateixa
empresa que va fer el trasplantament

El pi fotografiat a final de gener

i que n’espera un informe al mes de
març. Els grups municipals d’ERC
i d’ICV-EUiA-Pirates també han
lamentat la mort d’aquest exemplar
i en demanaran responsabilitats. y

