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Serveis. Protestes socials, laborals i institucionals contra les mesures de la Generalitat

L’H clama contra les retallades
previstes en sanitat i educació

Breus
La L5 del Metro queda
fuera de servicio
del 11 al 13 de junio
A causa de la ejecución de obras
de mejora en las infraestructuras, el Metro suspenderá el servicio de la L5 en el puente festivo
del 11 al 13 de junio entre las estaciones de Collblanc y Diagonal. L’ATM habilitará un servicio
especial de autobuses para cubrir este tramo y también pueden
utilizarse el Trambaix y Rodalies
Renfe. y

El municipio suspende
las licencias para
almacenes de residuos

Manifestació convocada l’11 de maig per les associacions veïnals a L’Hospitalet contra el pla per reduir els serveis sanitaris i educatius

La ciutat s’ha sumat
a les protestes contra
els ajustos anunciats
per la Generalitat
que afecten serveis
essencials
Professionals, usuaris i institucions
de L’H han protestat davant els ajustos pressupostaris anunciats per la
Generalitat en sanitat i educació públiques i esperen que es concreti
l’abast de les retallades.
Des de l’abril, cada dimecres,
el personal de l’Hospital de Bellvit-

ge talla el trànsit de la Granvia davant l’anunci de tancar plantes d’hospitalització i quiròfans i de l’acomia
dament de personal. També han començat protestes a l’Hospital General de L’Hospitalet.
Els centres educatius han triat el
mateix dia per protestar i alumnes i
professors surten al carrer a l’hora
del pati per demanar “un sistema
educatiu de qualitat, equitatiu i democràtic i augmentar la inversió en
educació per equiparar Catalunya
amb la Unió Europea”. En aquest
àmbit es preveu eliminar la sisena
hora, entre altres mesures.
Les institucions també s’han
sumat a la preocupació pel futur

d’aquests serveis bàsics. El Ple
municipal va aprovar l’abril una moció en defensa del sistema públic
de salut de Catalunya –amb els
vots de PSC i ICV-EUiA i el suport

Moció del Ple
municipal en
defensa del sistema
públic de salut
parcial de PP i CiU–, que demana
la retirada del pla de reducció i que
es busquin altres fórmules per pal·
liar el dèficit de la Generalitat. L’alcaldessa, Núria Marín, ha votat en

contra del pressupost del Consorci
Sanitari Integral, del qual forma part
L’H, per la retallada pressupostària i
ha demanat una reunió urgent amb
el conseller de Sanitat, Boi Ruiz,
sobre la repercussió ciutadana de
la retallada a l’Hospital de Bellvitge.
El moviment veïnal tampoc no
s’ha quedat enrera. L’11 de maig, la
Federació d’Associacions de Veïns
va aplegar unes 1.000 persones que
es van manifestar contra les retallades des de la plaça de l’Ajuntament al Centre d’Urgències d’A
tenció Primària Pura Fernández. L’entitat està recollint signatures de la
ciutadania per demanar a la Generalitat que aturi els ajustos. y

El Ayuntamiento no concederá ninguna licencia para instalar almacenes destinados a residuos en ningún barrio de la ciudad con el objetivo de estudiar
un plan especial que regule este tipo de establecimientos por
lo que respecta a su ubicación y
dimensiones. La suspensión ha
entrado en vigor este mes y estará vigente durante un año. y

Nuevo centro de
control y gestión del
tráfico en la ciudad
El nuevo centro de gestión de
tráfico controla 250 cruces semafóricos y otros elementos, como paneles informativos y cá
maras de tráfico. Este servicio
permitirá actuar más rápidamente ante posibles incidencias.
Además, la instalación de luces
LED en los semáforos supone
ahorrar en energía el equivalente al consumo de 321 familias. y

Acampada a la plaça de l’Ajuntament
Un grup de ciutadans ha seguit la iniciativa de les places de Catalunya i de la Puerta del Sol i han acampat
a la plaça de l’Ajuntament sota el lema L’H també s’indigna. Al tancament d’aquesta edició, els manifestants
no havien decidit la durada de la protesta, en principi prevista per a una setmana, per a la qual recullen
signatures de suport i demanen la col·laboració dels veïns. Cada dia convoquen a les 20h una cassolada i
després celebren una assemblea oberta per redactar un manifest de reivindicacions segons les propostes
que plantegi la ciutadania. La protesta demana més justícia social, habitatge i feina dignes i que no s’executin hipoteques, i considera els polítics i els bancs culpables de la crisi actual.

