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Empleo

Sostenibilitat. Recull les aportacions de diferents col·lectius de L’H

L’H aumentó un
13% los puestos
de trabajo
localizados entre
2001 y 2011
Los últimos datos hechos públicos
por el Institut d’Estadística de Ca
talunya (Idescat) señalan que los
pues
tos de trabajo localizados en
L’Hos
pitalet se incrementaron un
13% entre 2001 y 2011 hasta al
canzar los 75.257 empleos. Es el
mejor dato de toda la serie histórica
conocida de la ciudad.
Los datos de Idescat indican
que en 10 años se han creado en
L’H 8.767 puestos de trabajo. Sin
embargo, la actual crisis hace que
la población ocupada residente
sea menor respecto a 2001 en un
4,3%, aunque el número de resi
dentes aumentó en este período.
Según la alcaldesa Núria Marín,
“el desarrollo del Distrito Económi
co Granvia L’H, con una ocupación
del 65%, ha sido clave en este
aumento de empleos y con él L’H
se confirma como el segundo motor
económico de Catalunya”. Desde
2011 hasta ahora, el Distrito Eco
nómico ha recibido más grandes
empresas, como Puig, Telefónica o
el Hotel SB, que se espera mejoren
los datos de L‘Hospitalet en el próxi
mo informe de Idescat. y

Breus
ICV escull en primàries
Júlia Carballeira com a
cap de llista per al 2015
Amb un 52,6% dels vots, els mi
litants d’ICV a L’H han escollit en
procés de primàries Júlia Carba
lleira com a cap de llista per a les
municipals del 2015, per davant
de Lluís Esteve, l’altre candidat. La
formació treballa ara per fer una
candidatura d’esquerres per al
pròxim Govern municipal. y

El PP demana
explicacions per una
bandera republicana
Carril bici a la Granvia de L’Hospitalet, al seu pas per Santa Eulàlia

La ciutat prepara un nou
Pla de mobilitat per al 2020
El document, que s’està presentant als consells
de districte, vol afavorir la mobilitat dels vianants
i fomentar el transport públic i sostenible
L’Ajuntament, amb el suport de la
Diputació de Barcelona i de l’Àrea
Metropolitana, ha elaborat un nou
pla de mobilitat urbana per a la ciu
tat per marcar les actuacions que
es duran a terme a L’Hospitalet fins
a l’any 2020 per aconseguir una

mobilitat més sostenible i segura.
El document s’està presentant
aquest mes als diferents consells
de districte de la ciutat per donar-lo
a conèixer i exposar les propostes
que s’han inclòs durant el procés
participatiu. El document consta

d’un centenar d’actuacions i s’hi
està treballant des del 2009. És
previst que a final d’any es porti a
debat al Ple municipal per a la seva
aprovació.
El nou Pla de mobilitat urbana de
L’Hospitalet vol afavorir la mobilitat
dels vianants, potenciar els itinera
ris en bicicleta, promoure l’ús del
transport públic i l’ús racional del
cotxe, reduir accidents, controlar la
contaminació i aplicar la tecnologia
per a una mobilitat sostenible. y

Durant la concentració a L’H per
demanar un estat republicà el dia
que el rei Joan Carles va anun
ciar l’abdicació, el Grup Municipal
d’ICV-EUiA va penjar una bandera
republicana de la façana de l’Ajun
tament. El PP ha demanat explica
cions a l’alcaldessa i proposa fer
un reconeixement al monarca. y
FE D’ERRADES. El nom correc
te de l’artista que cita Francesc
Marcé a l’entrevista de la pàgina
19 de l’edició 288 és Joan Soler i
Jové, no Jové Solé com es publi
cava per error. D’altra banda, el
número correcte del Telèfon VIA,
que apareix a les pàgines centrals
de l’edició 288, és el 900 28 29
30 i no el 902 28 29 30 que es
va publicar erròniament. y

