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Primera visita institucional de
José Montilla a L’Hospitalet
L’alcaldessa Núria Marín exposa al president de la Generalitat els reptes que té la ciutat
El president ha deixat
clar el seu compromís
amb la ciutat i la
voluntat del Govern
de la Generalitat de
treballar amb els
ajuntaments i, en
aquest cas, amb L’H
“Els ajuntaments feu una feina
fonamental i ho dic amb co
neixement perquè la meva tra
jectòria és municipalista des del
1979 i, per tant, podeu tenir la
seguretat que per als reptes de
L’Hospitalet tindreu el Govern
de Catalunya al vostre costat.
En algunes coses perquè ens
pertoca, és la nostra obligació,
responsabilitat i competència,
i en altres, perquè encara que
no ens pertoqui volem treballar
plegats amb els ajuntaments
i en aquest cas amb el de L’Hospi
talet”, va dir el president de la Generalitat, José Montilla, en la seva pri
mera visita institucional a la ciutat, el
passat 28 de maig.
Montilla va saludar els membres
de la Corporació, va signar en el
Llibre d’Honor de l’Ajuntament i va
mantenir una reunió amb l’alcaldes
sa, Núria Marín, abans de dirigir-se
al Saló de Plens, on es va adreçar a
la ciutat.
Marín va lliurar a Montilla una
rèplica de L’Acollidora, símbol de la
ciutat, i va aprofitar per explicar-li
els trets distintius de L’H: “Es troba
en una ciutat moderna que encara
s’està fent però on es viu inten
sament, és oberta i avançada, on
hem compaginat grans projectes de
transformació i equipaments amb
programes que incideixen en el dia
a dia dels ciutadans, en projectes
socials.”
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El president de la Generalitat rep L’Acollidora de mans de l’alcaldessa, Núria Marín

“Seria millor tractar el
finançament amb l’economia
creixent al 4%”, diu Montilla

afrontar els reptes que m’ha mani
festat l’alcaldessa”.
El president del Govern tam
bé va parlar de la desacceleració
econòmica del país i va recordar
l’inici formal de la negociació del
nou sistema de finançament entre
Catalunya i el Govern de l’Estat.
“Som conscients que hagués estat
millor haver de tractar aquest tema

n Complicitat

La nova Granvia, amb la calçada deprimida

Per la seva par t, la por taveu
de CiU, Meritxell Borràs, va criticar
que la visita de Montilla fos una
opor tunitat perduda per par t de
l’alcaldessa “per reivindicar tot allò
que la Generalitat té pendent a
L’Hospitalet”, en referència als con
venis signats entre ambdues institu
cions, que encara no s’han executat.
# marga solé

L’alcaldessa va fer un repàs en el seu discurs dels principals pro
jectes que Generalitat i Ajuntament han endegat conjuntament
en la darrera dècada. Núria Marín va recordar la trascendència
de la transformació de la Gran
via, amb la urbanització de la
plaça d’Europa i el seu entorn,
un projecte que continua obert en una segona fase per tal de
fer arribar el continu urbà fins al riu Llobregat i per crear el parc
científic i tecnològic BiopoL’H. També s’ha treballat conjuntament
en la construcció de la Ciutat de la Justícia, on des del mes de
febrer s’hi ubiquen tots els jutjats de L’Hospitalet. Abans que
acabi l’any aquest equipament acollirà també els jutjats de la
ciutat de Barcelona.
Tanmateix, Generalitat i Ajuntament participen conjuntament
en la remodelació dels districtes II, IV i V, a través de la Llei de
Barris; en la construcció d’habitatge públic, segons es recull en el
Pla d’Habitatge de L’H; en la creació de nous equipaments socials
i sanitaris (hospital, ambulatoris, casals de jubilats, centres per
a joves) i en la millora i l’ampliació dels centres educatius (llars
d’infants, escoles d’infantil i primària i centres de secundària).
Pel que fa al transport, el govern autonòmic està construint
la Línia 9 del Metro i ha ampliat l’estació de Bellvitge de la Línia
1. També ha reformat les estacions d’Amadeu Torner i de Plaça
d’Europa|Fira dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

L’apunt
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L’alcaldessa va exposar al presi
dent els reptes de futur de la ciutat.
“Volem una ciutat socialment avan
çada, jove, viva i culta, propera als
seus veïns i veïnes i als barris. Una
ciutat del coneixement, innovadora,
de valor afegit, cohesionada i soli
dària que aportarà més riquesa a
Catalunya”. També va donar les grà
cies al president “per la complicitat i
el compromís polític i econòmic que
heu demostrat fins ara amb L’Hospitalet, la ciutat està segura que se
guirà comptant amb aquesta complicitat i compromís per fer possi
bles els reptes de modernitat que
proposem”.
A aquestes paraules, Montilla
va respondre: “crec que la Genera
litat estarà en condicions de poder

amb l’economia creixent al 4% ,
però malgrat tot, ara necessitem
els diners més que abans, entre
d’altres coses perquè hi haurà més
necessitats”, va dir. Montilla va afe
gir: “Sabrem estar a l’alçada de les
circumstàncies per afrontar una si
tuació de la qual es beneficiaran els
set milions i mig de persones que
viuen i treballen a Catalunya.”

