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La Florida. Acaba la reforma de la emblemática zona verde

La nova plaça
d’Europa té nous
residents
L’Institut Català del Sòl (Incasòl)
va lliurar les claus dels primers 32
pisos de protecció oficial que ha
construït al carrer d’Herrero, a tocar
de la plaça d’Europa. L’acte va tenir
lloc poques hores abans de finalitzar
el 2010 al Centre Cultural de Santa
Eulàlia. Aquests 32 habitatges de
l’Incasòl tenen de 54 a 72 metres
quadrats i dues o tres habitacions,
segons la superfície. El seu preu de
compra oscil·la dels 134.000 als
170.000 euros.
Durant les pròximes setmanes,
és previst que es lliurin les claus
d’altres promocions públiques també promogudes per l’administració.
En aquest entorn, les organitzacions
sindicals i les associacions de veïns
han promogut l’edificació d’altres
blocs d’habitatge protegit.
Amb tot, el tinent d’alcalde Francesc Josep Belver, en qualitat d’alcalde accidental durant l’acte de
lliurament de claus, va destacar que
malgrat les dificultats que travessa
el sector de la construcció, el Pla
Municipal d’Habitatge “continua desenvolupant-se, amb un cert alentiment però seguint el pla que esta
va previst”. Belver va confiar que
a L’Hospitalet “s’assolirà l’objectiu
de posar en marxa 1.000 nous
habitatges dins l’actual mandat
2007-2011”. y
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Breus
Conveni entre el
BiopoL’H i l’associació
d’empresaris AEBALL
BiopoL’H i l’Associació Empresarial de L’H i Baix Llobregat
(AEBALL) han signat un conveni
per afavorir la innovació i la creació de nova activitat empresarial.
Aquest acord impulsarà fòrums
per reorientar la indústria cap a
noves oportunitats de negoci. y

Acaben les obres per
fer accessible l’estació
de Renfe de L’H

Un vecino utiliza el espacio de mantenimiento para los mayores del remodelado parque de Els Ocellets

‘Los Pajaritos’, reabierto
El emblemático parque de Els Ocellets de la Florida ha abierto la zona
remodelada durante los últimos meses para hacer accesible este espacio e integrar mejor todos los usos
de esta concurrida zona del barrio.
Un àrea donde se encuentran el
propio parque, el mercado municipal, el ambulatorio y el mercado semanal de los domingos.
El espacio ordenado tiene 4.456
m2 y se ha inspirado en la forma

de una flor. En la zona central hay
un espacio para actos públicos. I
alrededor, donde estarían los pétalos de la imaginaria flor, diferentes
zonas rodeadas por unas gradas.
En ‘Los Pajaritos’, como lo conocen muchos vecinos, ahora hay
juegos infantiles, aparatos de mantenimiento para la gente mayor y un
espacio para perros. Unas rampas
entre cada una de estas zonas
permite el acceso sin obstáculos

y mejoran la llegada al Centro de
Atención Primaria.
Los árboles existentes se han
mantenido en su mayoría y se han
plantado 25 nuevos, con la colaboración de alumnos de los colegios
Charlie Rivel, Joaquim Ruyra, Pau
Vila, Sant Gervasi y el Centre Educatiu Balaguer para incentivar el
buen uso de las zonas públicas. Las
obras han tenido un coste superior
a 1 millón de euros. y

Els treballs han consistit a pujar
l’alçada de les andanes per adequar-les als combois i a fer-hi un
recorregut en relleu per a les persones amb dificultat de visió, a
més d’instal·lar-hi rampes. L’estació de L’H també és punt de sortida del Tren Blanc a la Molina. y

’Anem per feina’ ha
beneficiat 30 persones
amb discapacitat
El programa, adreçat a persones
amb discapacitat psíquica d’entre 25 i 30 anys, permet als participants adquirir els coneixements
laborals per accedir a una ocupació. L’Ajuntament té la voluntat de
fer una nova edició. y

