LA CIUTAT

17 de maig del 2010

L’H acull un
simbòlic parlament
metropolità
L’Hospitalet ha estat la seu del
primer ‘parlament metropolità’,
una iniciativa de la publicació
gratuïta 20 minutos que ha reunit 15 alcaldes i alcaldesses de
l’àrea metropolitana per respondre les preguntes i les inquietuds
d’entitats i ciutadania. La trobada va
tenir lloc a l’emblemàtic Hotel Porta
Fira de la plaça d’Europa.
L’alcaldessa, Núria Marín, va actuar com a amfitriona de l’acte i va animar ajuntaments i associacions ciutadanes a treballar conjuntament a
favor de la qualitat de vida de la ciutadania. “Cal que el compromís i
la complicitat que nosaltres tenim
siguin compartits pels agents socials
i econòmics. És un esforç i un desig
que anirà en benefici de la gent i de
les nostres ciutats”, va manifestar.
Núria Marín va posar com a exemple de nous projectes que permeten
generar activitat econòmica la plaça
d’Europa. “És un somni que vam
tenir i que avui és ja una realitat a la
qual han contribuït empreses com
l’Hotel Porta Fira o la Fira de BCN
Granvia. Un somni col·lectiu i com-

D
E
B
A
T

Pantalles fonoabsorbents
a la Granvia per protegir
el barri del Gornal
Adif ha instal·lat 300 metres de pantalles fonoabsorbents per disminuir
el soroll que arriba de la Granvia als
edifi cis del Gornal. En els pròxims
mesos finalitzarà la neteja dels blocs
més propers a les obres de l’AVE i la
millora dels espais interiors, amb la
qual cosa es clouran les actuacions
incloses en el conveni signat amb
l’Ajuntament.

L’H s’adhereix al portal
Redtrabaj@ de formació i
inserció laboral
L’Ajuntament s’ha adherit als serveis
del portal Redtrabaj@, impulsat pel
Ministeri de Treball, que dóna eines
als usuaris per impulsar la formació
i fomentar la inserció laboral. El portal s’adreça a persones en situació
d’atur, que hi poden sol·licitar la
prestació i cercar feina, i als empresaris, que poden trobar professionals i registrar contractes.

Segona Mostra d’Entitats
del projecte Cicerone a
Florida, Pubilla i Can Serra
Estudiants dels instituts de la Florida, Pubilla Cases i Can Serra han
participat en la segona Mostra del
projecte Cicerone, una iniciativa que
permet que joves voluntaris acompanyin i ajudin alumnes nouvinguts.
En la jornada van col·laborar-hi els
serveis socials i les regidories d’Educació i de Joventut.

partit per tothom que avui genera
activitat econòmica”.
Entre les 30 entitats participants
es trobaven els sindicats UGT i CCOO,
i la CONFAVC. També hi va intervenir
un grup d’escolars de L’Hospitalet
que van fer arribar les seves peticions
als seus alcaldes i al president de la
Diputació, Antoni Fogué.
Els temes que s’hi van debatre van
ser: educació, seguretat, habitatge,
medi ambient, immigració, ajudes socials, sanitat, transports, etc. # R.
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Quinze alcaldes responen a la ciutadania

Els alcaldes metropolitans amb els nens participants i representats de les entitats
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