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Novetat. Ofereix allotjament i equipaments a estudiants, professors, científics i investigadors

L’Hospitalet obre un servei
d’habitatge universitari
internacional a Torre Barrina
La ciutat ha obert
una oficina al parc
de la Marquesa per
llogar habitatges a la
comunitat universitària
Des de l’1 de setembre funciona a
l’equipament de Torre Barrina, al parc
de la Marquesa, un punt d’informació
de Barcelona Centre Universitari, que
ara inclou també la Borsa d’Habitat
ge de l’Ajuntament de L’Hospitalet
al servei oficial d’allotjament de les
universitats i centres de recerca de
Barcelona.
Aquest Servei d’Habitatge Uni
versitari ofereix pisos de qualitat
amb lloguer assequible (amb la
norma de qualitat ISO 9001) a
estudiants i professors universitaris,
científics i investigadors estrangers
que facin estades professionals o
lectives a Barcelona. L’oferta de L’H
s’inclou en el marc de Barcelona
Centre Universitari (BCU), destinat
al col·lectiu universitari estranger,
al qual recomana activitats, allotja
ment, equipaments culturals i es
portius i serveis diversos.
Fins al desembre, des de Torre
Barrina es captaran propietaris, es
crearà la borsa d’allotjament i es di
fondrà el servei, a més de l’oferta de
poliesportius, biblioteques, teatres i
centres culturals de la ciutat. L’any

Breus
Més desinsectació
d’escarabats a causa
de l’onada de calor
El servei municipal de salut va in
crementar a l’agost el programa
de control de plagues aplicant
tractaments en àmplies zones. Es
va provar un producte nou davant
l’augment de paneroles que la
calor va provocar a molts muni
cipis. El problema va aixecar les
queixes de CiU i dels veïns, que
van fer una petició de fumigació a
traves de Change.org. y

La UOC ha tancat
la seva delegació a
L’Hospitalet
Els alumnes de la Universitat
Oberta de Catalunya que hagin
de fer tràmits presencials hauran
d’anar a altres seus i els tràmits
administratius, tutories o consul
tes es poden fer on line, com sempre. La delegada territorial de la
universitat, Mercè Mas, ha expli
cat que ara volen fer “un pas en
davant en matèria de serveis tec
nològics”. y

Punt d’informació obert a l’equipament de Torre Barrina, al parc de la Marquesa de Collblanc-la Torrassa

vinent es consolidarà el servei amb
una borsa permanent d’habitatge
universitari, atenció directa a la
comunitat universitària i científica i
difusió de l’oferta cultural, esportiva,
de restauració i oci de la ciutat.
Barcelona Centre Universitari
l’impulsen la Generalitat, l’Ajunta
ment de Barcelona i les sis universi
tats de la província. El servei de L’H
el van presentar a final de juliol a
Torre Barrina l’alcaldessa, Núria Ma
rín; el secretari general del Consell
Interuniversitari de Catalunya, Clau

di Alsina, i el vicerector d’Estudiants
de la UPC, Sisco Vallverdú.
L’alcaldessa, Núria Marín, ha
recordat que aquesta iniciativa és
fruit de les conclusions del procés
participatiu L’H on, en què es feia
referència a la necessitat de dur
a terme una experiència pilot a
la zona de Collblanc-la Torrassa,
aprofitant la proximitat del Campus
de la Diagonal, que combinés els
usos residencials i els serveis uni
versitaris. “L’Hospitalet és una ciutat
universitària, tant per vocació com

pel volum de centres i estudiants
que tenim al municipi”, ha afegit.
Per la seva part, Sisco Vallverdú
ha explicat que tenen un nombre
molt important d’estudiants i inves
tigadors que vénen d’altres països
i que necessiten un lloc on viure a
prop de la universitat. “L’Hospitalet
es troba molt a prop del campus i
per això és una opció per als nos
tres alumnes i investigadors”. y
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Més informació: www.bcu.cat

CiU es queixa per un
aparcament de motos
al carrer de Barcelona
L’espai s’ha habilitat en un carril
que era de circulació de cotxes a
l’alçada de la rambla de Just Oli
veras i ara els conductors l’han
d’esquivar i canviar de carril. Se
gons ha declarat el portaveu de
CiU, Jordi Monrós, “no hi ha cap
senyal que avisi als conductors
que el carril deixa de ser practi
cable i això suposa un perill tant
per als conductors com per a les
motos allà aparcades”. y

