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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Comencen les
obres del centre
d’esport, formació
i economia
El Gornal. Instal·lació de
14.000 m2 en el marc
de la reforma del barri
L’any 2013, el Gornal obrirà les
portes d’un dels equipaments més
esperats al barri, les obres del qual
van començar a finals de març. És
l’equipament que oferirà serveis esportius per als veïns, un centre formatiu especialitzat en tècnics esportius i Gornal Activa, un servei per promocionar l’economia i oferir formació professional, especialment en
energies renovables.
L’edifici, de 14.000 m2 i amb una

inversió de 18 milions d’euros que
financen Ajuntament i Unió Europea
(FEDER), es troba entre els carrers
de l’Aprestadora, de Narcís Monturiol i de Can Tries i s’inclou dins el
projecte de regeneració econòmica
i social del Gornal.
El centre esportiu tindrà piscina
coberta, zona d’hidromassatge i
diversos espais polivalents, fins i
tot una pista. El Centre de Formació
de Tècnics Esportius vol ser un espai de referència per a aquest col·lectiu i el centre Gornal Activa oferirà
orientació a la ciutadania, formació
professional en energies renova
bles i atenció a emprenedors i
autònoms. y

Can Serra-Granvia Sud
Aparcament en zona
verda per a residents
yyy L’Ajuntament ha habilitat places
d’aparcament de zona verda a
Can Serra i a Granvia Sud. Els
residents, que tenen un distintiu per
al vehicle que els acredita, paguen
1 euro a la setmana per aparcar.
Els no residents han d’abonar 1,40
euros per hora, amb un màxim
permès de 2 hores, de dilluns a
divendres, de 8h a 20h. y

Collblanc-la Torrassa
Ítaca es traslladarà
al cinema Romero

Solar on s’està edificant l’equipament Gornal Activa

yyy Amb motiu de la celebració del
seu 34è aniversari, l’entitat d’esplai
va anunciar que es traslladarà a
l’equipament que es construirà
a l’antic cinema Romero. Ítaca
dóna servei a uns 200 infants i ha
aconseguit la qualificació de centre
obert, amb 40 places diürnes per a
infants en situació de risc social. y

Maig, Mes del Comerç a L’H
Els 4 eixos comercials han celebrat al maig el Mes del Comerç. Les activitats les han organitzat les associacions de comerciants de Collblanc-la
Torrassa, Centre-Sant Josep, la Florida i Santa Eulàlia, i hi han participat
unes 400 botigues que han sortit al carrer cada dissabte del mes (Santa
Eulàlia, al tancament d’aquesta edició). D’altra banda, el Mercat del Torrent Gornal està promocionant l’alimentació saludable i regala una barra
de pa als clients segons els aliments que hagin comprat.

