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Salud. Varias marchas de protesta recorren L’H cada semana y sigue el encierro en el CAP de Rambla Marina

Sigue la lucha por la sanidad
L’Hospitalet mantiene
el pulso con los
responsables del
Institut Català de la
Salut para mantener
los servicios sanitarios
En las últimas semanas es habitual
tropezarse con manifestaciones de
protesta por las calles de Bellvitge,
del Centre o de Santa Eulàlia reclamando una sanidad pública de
calidad, que vuelvan los médicos al
CAP de Rambla Marina y los especialistas al CAP de Amadeu Torner.
Los usuarios del ambulatorio de Bellvitge, que cesó su actividad el 28 de
octubre, mantienen desde hace más
de un mes un encierro para reclamar
que no desaparezca este servicio.
El pasado 28 de noviembre, los
vecinos de Bellvitge convocaron
una asamblea a la que asistieron
representantes de los grupos muni

cipales (PSC, PP, CiU, ICV-EUiA y
PxC) y también diputados del Parlament de varias formaciones para
que trasladen al Govern de la Generalitat su petición de que se mantenga el CAP de Rambla Marina.
Todas las formaciones, excepto
CiU, se posicionaron a favor de
reabrir el ambulatorio porque consideran que el CAP de la calle Ermita
no es suficiente para todo el barrio
de Bellvitge.
También profesionales y usuarios
del Hospital de Bellvitge y del Institut Català d’Oncologia mantienen
las protestas de cada miércoles
para cortar la Granvia en contra de
los recortes que se están realizando
en estos centros sanitarios.
Mientras tanto, la Generalitat ha
aprobado el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 que prevé, entre
otras medidas, que los médicos de
cabecera asuman la atención de especialistas en casos leves de oto
rrinolaringología, oftalmología y dermatología. y

Protesta de usuarios del CAP de Rambla Marina, encerrados en el ambulatorio desde el 28 de octubre

Policies. Dispositiu especial de Mossos i Guàrdia Urbana a les zones comercials per a la campanya nadalenca

Reforç de seguretat ciutadana per Nadal
Com cada Nadal, Mossos i Guàrdia
Urbana han posat en marxa un dispositiu especial de seguretat a les zones
comercials de la ciutat, on augmenta l’afluència de públic en aquestes
dates. El dispositiu es mantindrà fins
al cap de setmana dels dies 7 i 8 de
gener, en què el comerç obre amb
motiu de les rebaixes.
Aquest dispositiu especial es
desplegarà fins al 5 de gener a les
principals zones comercials: els
eixos de Collblanc-la Torrassa, la
Florida i Pubilla Cases, el Centre i
Sant Josep, Santa Eulàlia i Bellvitge.
També és present en grans centres
comercials com Gran Via 2, IKEA i
MediaMarkt i en els mercats ambulants de Bellvitge i dels Pajaritos.
A més, es cobrirà el primer cap de
setmana de gener en que comencen les rebaixes.
Les patrulles conjuntes de Mossos i de Guàrdia Urbana pretenen
enfortir la sensació de seguretat a

aprovades les càmeres

les zones comercials, tant per als
botiguers com per als compradors.
La policia també dóna consells de
seguretat amb visites personalitzades a les botigues, on reben informació dels comerciants i fan tasca
de proximitat.

Les patrulles
mixtes visiten els
establiments fent
tasca de proximitat
En aquestes dates també es
controla especialment la venda am
bulant, amb incidència a les diverses fires de productes nadalencs i
artesans que s’instal·len a diferents
barris de la ciutat
En paral·lel a aquestes mesures,
la Policia Nacional ha incorporat 10
nous agents a la dotació de la Comissaria de L’Hospitalet. y

Patrulla conjunta al Mercat de Collblanc

arxiu

El Departament d’Interior de
la Generalitat ha autoritzat a
l’Ajuntament de L’Hospitalet
la instal·lació de 32 càmeres
de seguretat, després de
rebre l’informe favorable de
la Comissió de Control dels
Dispositius de Videovigilància
de Catalunya.
La instal·lació d’aquests
dispositius ha de garantir el
dret a la intimitat i a la pròpia
imatge de les persones.
L’Ajuntament té previst
instal·lar aquestes càmeres en
diferents punts de la ciutat:
la rambla de Just Oliveras,
la plaça de Lluís Companys,
els voltants del Metro de
Collblanc, la plaça Espanyola,
els voltants del parc de la
Torrassa, els voltants del
Metro de la Florida, l’avinguda
de Severo Ochoa, els voltants
del Mercat de los Pajaritos i la
plaça de la Llibertat.

