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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

El Centre, Sant Josep i Sanfeliu
s’aboquen en projectes solidaris

yyy Las obras de reforma,
que acabarán en diciembre,
consisten en la ampliación de
la zona de aparcamiento con
un solar anexo y la apertura
de un nuevo espacio de
descanso con elementos
de práctica deportiva para
jóvenes y para gente mayor. y

Districte I. Els dies 13
i 14 de desembre,
tornen les Jornades
SoL’Hidàries a la
rambla de Just Oliveras
Les Jornades SoL’Hidàries de les
en
titats del Districte I tornaran a
ocupar un any més la rambla de Just
Oliveras per mostrar la seva tasca i,
alhora, col·laborar en diversos pro
jectes altruïstes. La cita que convo
quen les associacions del Centre,
Sant Josep i Sanfeliu és els dies 13 i
14 de desembre, d’11 a 14 hores, a
la rambla de Just Oliveras, entre els
carrers de Barcelona i de Tarragona.
Al tancament d’aquesta edició,
encara s’estava configurant el pro
grama definitiu, però l’organització
ja ha avançat algunes de les propos
tes. L’activitat solidària se centrarà
enguany en la recollida de joguines

Bellvitge
Nuevos espacios
públicos para la
calle del Prat

Districte I
Consell especial
sobre les antenes
de telefonia mòbil
Edició 2013 de les jornades solidàries en les quals participen les entitats del Districte I

noves i educatives per als infants i
de roba d’abric per a la gent gran,
que aniran destinats a la campanya
de Nadal de la Creu Roja de L’Hos
pitalet. També es recolliran diners

per a la Marató de TV3 –enguany
dedicada a la recerca sobre les
malalties del cor–, i taps de plàstic
per aconseguir fons per a causes
solidàries.

Durant les dues jornades, hi hau
rà tallers d’activitats diverses, espe
cialment per als infants, caga tió solidari, sardanes, balls populars i un
vermut. y

yyy La sessió es va convocar
per parlar sobre la nova
legislació estatal, que és
més permissiva. A L’H, les
emissions de les antenes no
superen el màxim permès però
veïns i Ajuntament voldrien que
els índexs fossin inferiors. y

Concejalías móviles en la Florida y Can Serra
Distritos IV-V. A partir
del 1 de diciembre
en dos equipamientos
Los vecinos de la Florida y Can Se
rra podrán disponer de un servicio
más próximo de su concejalía de
distrito a partir del 1 de diciembre.
La regidoría se trasladará los lunes
y miércoles al Centro Municipal la
Florida Ana Díaz Rico, y los martes y
jueves, a una de las paradas interio
res del Mercat de Can Serra. Des
de allí se podrán realizar trámites
como solicitar la tarjeta de trans
porte y la limpieza de paredes y
fachadas, obtener volantes de resi
dencia y convivencia e información
municipal y registrar instancias. y

Santa Eulàlia celebra la Fira de tardor

La primera concejalía móvil se instaló en Can Serra

Els comerciants de Santa Eulàlia han celebrat l’arribada de la nova es
tació amb una fira d’artesania i alimentació i tallers infantils a la zona co
mercial, acompanyats de càpsules artístiques en llocs insòlits, a càrrec
de Plàudite. Amb un abonament de vuit euros es permet assistir a tres
espectacles de música i teatre. Les càpsules es programen cada mes.

