PRIMERA PLANA

DIARIDIARI
DE L’HOSPITALET
DE L’HOSPITALET
20 de18
aetembre
de juliol del 2010
2011

3

Institucions. La reunió s’ha centrat en tres eixos: seguretat i civisme, desenvolupament econòmic i cohesió social

Primera trobada entre el
president Mas i l’alcaldessa
Núria Marín ofereix
col·laboració entre
ambdues institucions
per avançar en el
desenvolupament de
Catalunya i de L’H
Marga Solé

Economia, seguretat, disciplina i cohesió social són alguns dels temes
que l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i el president de la Generalitat, Artur Mas, han tractat en el
primer contacte institucional entre
tots dos dirigents que va tenir lloc al
Palau de la Generalitat el 29 de juny.
En sortir de la reunió, Núria Marín
va dir que havia explicat al president les seves prioritats per a la ciutat i que “hem coincidit plenament
en la necessitat de col·laboració institucional per avançar en el desenvolupament de Catalunya i de L’H”.
Pel que fa a temes econòmics,
van parlar del desenvolupament
de la plaça d’Europa i del Districte
Econòmic, de l’eix de la Granvia i
també de projectes de futur com
el BiopoL’H, tot plegat molt lligat al
soterrament de les vies.
Altres aspectes tractats a la reunió van fer referència a la disciplina, la seguretat, la convivència i el
civisme i, en aquest sentit, Marín va
dir que “hem coincidit en l’estratègia de continuar col·laborant Ajuntament i Generalitat conjuntament
amb els cossos policials, Mossos
d’Esquadra, Guàrdia Urbana i Poli
cia Nacional, per tal de donar més
tranquil·litat i ser més efectius als
carrers i en les comunitats de veïns”.
Sobre aquest aspecte, l’alcaldessa
va destacar la bona predisposició
del president d’anar incrementant,
any rere any, la dotació dels Mossos
a la ciutat “tal com nosaltres fem
amb la Guàrdia Urbana”.
En el tema de la cohesió social
“he fet un comentari molt genèric
sobre les retallades, en el sentit que
ara més que mai s’han de preservar

Artur Mas i Núria Marín en un moment de l’entrevista al Palau de la Generalitat

tots els aspectes que tinguin re-
lació amb l’educació, la salut i les polítiques socials”, va dir Marín. Sobre
formació i projectes estratègics
tots dos van estar d’acord que
aquests temes s’han d’abordar juntament amb sindicats i empresaris.

projecte de país. Implicació en el soterrament de les vies
L’alcaldessa i el president van
estar d’acord que el soterrament
de les vies és important per a
L’Hospitalet però també per al
país i que s’ha d’executar al més
aviat possible. Marín va recordar
la reunió pendent amb el ministre
de Foment, José Blanco, per
continuar parlant-ne i cercar
solucions reals i efectives perquè
el projecte pugui començar tan
aviat com es pugui. “És una
obra estratègica i necessària
no només per cosir la ciutat
sinó també per a la segona
transformació de la Granvia,
que arribarà soterrada fins al
riu”. L’alcaldessa va afegir que
“aquest projecte és cabdal per
executar el projecte BiopoL’H i
permetrà també generar riquesa
i ocupació”. Pel que fa a la

Bona predisposició
del president a
augmentar el
nombre de Mossos
arxiu

mobilitat, una obra prioritària és
l’estació intermodal de la Torrassa,
que permetrà intercanviar les línies
1 i 9 del Metro i les de Rodalies de
Vilanova i Vilafranca. “La L9 ha de
connectar la Fira, l’aeroport, L’H i
Barcelona amb el teixit empresarial
i econòmic”, va dir Núria Marín.

Precisament, el Parlament
de Catalunya ha aprovat una
resolució de CiU pactada
amb ICV-EUiA per demanar
a Foment que soterri les vies
de L’H. La portaveu i diputada
de CiU, Meritxell Borràs, s’ha
felicitat d’aquest acord.

Núria Marín i el president també
van repassar els convenis i acords
entre totes dues administracions
que encara estan pendents a la ciutat per part de la Generalitat, com
equipaments sanitaris o residències. “Hem convingut acordar un
calendari real en funció de les possibilitats econòmiques de la mateixa Generalitat”, ha explicat l’alcaldessa. y

