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Ple municipal. El conseller de Territori ha anunciat que el nou metro s’endarrereix 2 anys més

L’H reclama a la Generalitat
que la L9 arribi el 2014
La L9 és vital per a
l’economia de L’H i
de Catalunya. Per això,
el Ple ha demanat que
funcioni l’any vinent
El Ple municipal ha instat la Genera
litat a finalitzar al més aviat possible
el tram de la L9 del Metro que passa
per L’Hospitalet i arriba a l’aeroport, i
que es mantingui la data prevista del
2014. El conseller de Territori, Santi
Vila, ha anunciat que l’obra s’endar
rereix fins al 2016.
La moció, presentada per PSC,
PP i ICV-EUiA va comptar amb el
suport de PxC i el vot en contra de

‘L’Hospitalet,
tapa a tapa’,
amb Ferran Adrià
L’Ajuntament, amb el suport del
Gremi d’Hostaleria i Alimentació
de L’Hospitalet i el Baix Llobregat
i la col·laboració de Ferran Adrià,
ha elaborat una guia que sugge
reix bars, restaurants i locals de
la ciutat. L’edició s’ha dis
tribuït
entre els assistents al Mo
bile
World Congress, que s’ha cele
brat a Granvia L’H amb un resul
tat molt positiu.

CiU. Els defensors de la moció van
destacar la importància de la L9 per
a l’economia catalana i l’alcaldes
sa, Núria Marín, va recordar que el
Mobile World Congress es va fer
a Granvia L’H per la promesa de
l’arribada del metro el 2014.
D’altra banda, el Ple va aprovar
commemorar el tricentenari del
Conveni de L’Hospitalet, l’únic trac
tat internacional signat a la ciutat
i datat el 1713. Aquest document
establia la retirada de les tropes ali
ades de Catalunya en la Guerra de
Successió i va suposar el principi
de la desfeta del 1714 i la victòria
de Felip V, que celebrem cada
Onze de Setembre.
Tots els grups van votar una mo
ció en suport del Dia Internacional

Commemoració
del 300 aniversari
del Conveni de
L’Hospitalet, signat
a la ciutat el 1713
de la Dona. Per la seva part, el PSC
i el PP van presentar un acord amb
propostes per a la Cimera Econò
mica i Social que se celebrarà a
Catalunya el 16 de març per inten
tar donar resposta als problemes
econòmics de la població.
També a proposta del PP, el web
L’Hdigital transmetrà en directe els
plens municipals i la Televisió de
L’H ho farà en diferit. A petició de

CiU, es plantejarà que la zona blava
es pugui pagar amb telèfon mòbil i
a La Farga s’estudiarà instal·lar una
agència d’innovació tecnològica.
ICV-EUiA va veure prosperar
dues mocions, una perquè es refor
mi la Llei de l’indult i una altra per
què el Parlament aprovi una llei que
fixi el mínim vital de les persones per
a una vida digna. Una tercera, amb
mesures contra la corrupció, va re
bre suport parcial per consolidar els
canals municipals de transparència.
Per últim, una moció de PxC va
mostrar el rebuig de L’H a la su
pressió d’una paga extra dels fun
cionaris de la Generalitat. ICV-EUiA
va anunciar que a partir d’ara no es
posicionarà sobre les mocions de
PxC per diferències polítiques. y

Política

El PP inicia
una ronda de
reuniones con
las entidades
vecinales
El Partido Popular de L‘Hospitalet
está realizando visitas en los barrios
de la ciudad para conocer sus de
mandas, la última al cierre de esta
edición el 6 de marzo cuando se
reunió con los vecinos del Centre,
que le trasladaron su preocupación
por la falta de escaleras mecánicas
y ascensor que hagan accesible la
estación del Metro de Just Oliveras,
pròxima a uno de los principales
CAP de la ciudad. También habla
ron de la limpieza de la zona de Fe
mades, para que el Ayuntamiento
de Cornellà se implique en ella. El
portavoz del Grupo Municipal del
PP, Juan Carlos del Rio, recogió sus
peticiones y anunció que las llevará
al Pleno municipal. y

20 de marzo

Ejercicio de
sirenas de aviso
a la población
El próximo 20 de marzo, la Genera
litat realizará una prueba de sirenas
de aviso a la población por riesgo
químico. Son tres señales de un mi
nuto cada una y el final se anuncia
con una señal continua de 30 se
gundos. En caso real, la población
debe encerrarse en casa, sintonizar
una emisora de radio que emita no
ticias y seguir las instrucciones. y

