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Seguretat. La policia de la Generalitat es va desplegar a L’Hospitalet el 3 d’octubre del 2003

Deu anys dels Mossos a la ciutat
mera comissaria metropolitana que
assumien els Mossos, quan a la
ciutat només quedaven 70 agents
de la Policia Nacional. “Això ens feia
il·lusió però també sentíem una gran
responsabilitat”, explica el comissari
Ferran López, primer responsable
dels Mossos a L’Hospitalet. “Vam
tenir una molt bona rebuda, la gent
parava les patrulles pel carrer, s’in
teressava per la seva feina i els
donava les gràcies”. Ràpidament
es van coordinar amb la Guàrdia
Urbana en un treball conjunt que
s’intensifica dia a dia.
En aquests deu anys, la policia
de la Generalitat ha gestionat prop
de 400.000 incidents i ha fet més

Jornada de portes obertes a la comissaria de L’Hospitalet

de 21.000 detencions, segons l’in
tendent en cap, Josep Lluís Grassa.
“Aquestes dades parlen per si so
les. En l’àmbit delictiu, L’Hospitalet
no destaca per sobre de cap ciutat
de l’àrea metropolitana”. y

Reportatge Deu
anys de Mossos
Escaneja el codi i ac
cediràs al reportatge
de TV L’Hospitalet so
bre els Mossos

Empresa. L’Ajuntament crearà una agència de desenvolupament econòmic amb els empresaris

Potenciar el teixit econòmic de L’Hospitalet
L’Ajuntament té previst crear una
agència de desenvolupament eco
nòmic per treballar estratègies de
crei
xement a la ciutat. Així ho va
anun
ciar l’alcaldessa Núria Marín
durant un acte de l’Associació Em
presarial del Baix Llobregat i L’Hos
pitalet (AEBALL) dins la campanya
Salvem les empreses.
Marín va dir que “serà un òrgan
de col·laboració pública i privada
amb agents econòmics i socials.
Per al seu desenvolupament compto

Inaugurat el Centre
Paidós de Càritas per a
l’atenció a les famílies
Es tracta d’un projecte integral fruit
d’un conveni signat entre l’Ajunta
ment de L’H, Càritas Diocesana i la
Fundació Pere Tarrés, que centra
l’atenció en les famílies amb infants
de 0 a 6 anys. El servei atén ja 16
famílies, amb l’objectiu d’evitar fac
tors que generin situacions de po
bresa i exclusió social i que aques
tes es facin cròniques. El centre
està a Collblanc-la Torrassa. y

Dos anys abans del que era previst, el 2003,
els Mossos d’Esquadra van arribar a la ciutat
per fer-se càrrec de la seguretat ciutadana
El 3 d’octubre del 2003, els Mos
sos d’Esquadra es van desplegar
a L’Hospitalet i van inaugurar la co
missaria del carrer del Teide. Van
arribar en ple replegament de la Po
licia Nacional i dos anys abans del
que estava previst a petició de la
ciutadania i de l’Ajuntament per ga
rantir la seguretat ciutadana.
Per commemorar aquest decenni,
els Mossos van celebrar el 5 d’oc
tubre una jornada de portes ober
tes a la comissaria amb exhibició
d’especialitats policials, xocolatada
popular, jocs infantils i una cursa, a
la qual van convidar el teixit asso
ciatiu del municipi.
A L’Hospitalet hi va haver la pri

Breus

El president de Foment, J. Gay de Montellà, Núria Marín i Manuel Rosillo

amb la col·laboració activa d’AE
BALL i del teixit empresarial local”.
La campanya d’AEBALL ha
aconseguit recollir 74.000 signatu
res de suport en un any i mesures
favorables a les empreses i a la con
tractació en diversos municipis. El
president dels empresaris, Manuel
Rosillo, va agrair els suports rebuts
però va afirmar que “encara queda
molta tasca per fer”.
L’Ajuntament de L’Hospitalet va
ser un dels primers a adherir-s’hi. y

i Més info: www.salvemlesempreses.com

El Parlament insta a
posar més mòduls a
l’Escola Paco Candel
A proposta del grup d’ICV-EUiA,
la Comissió d’Ensenyament del
Parlament va instar la Generali
tat a construir més mòduls per a
l’Escola Paco Candel, que cada
any guanya 50 alumnes. També
es va aprovar demanar a la Ge
neralitat que s’obri la línia de P3
tancada a l’Escola Frederic Mis
tral. La proposta recull una moció
aprovada pel Ple municipal. y

L’Associació Alba Pérez
financia un projecte de
recerca de l’IDIBELL
La investigació la dirigeix el cap
del Grup de Recerca de Sarco
mes, Óscar Martínez-Tirado, i té
l’objectiu de trobar nous tracta
ments contra el sarcoma d’Ewing,
el segon càncer d’os més comú
que afecta infants i joves com la
desapareguda Alba. L’associació
ha signat un conveni amb l’IDI
BELL i ha donat 200.000 euros. y

