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L’eix cívic entre la Florida i
Pubilla Cases pren forma
Districtes IV i V. Finalitza
el tram de l’avinguda
de Tomás Giménez
Les obres d’ordenació de l’eix cívic
entre Pubilla Cases i la Florida continuen a bon ritme i ja ha finalitzat el
tram de l’avinguda de Tomás Giménez entre la carretera de Collblanc i
el carrer de Covadonga. També estan quasi a punt els treballs que s’es
tan executant entre aquest carrer i la
plaça de Pubilla Cases.
L’ordenació de l’eix cívic permetrà a la ciutadania passejar per un
gran bulevard des de la carretera de
Collblanc fins a l’avinguda de Catalunya que connectarà amb el futur
parc de Can Rigal i amb els parcs
de la Torrassa i les Planes.
L’alcaldessa, Núria Marín, en una
visita a les obres finalitzades del
tram ja remodelat de l’avinguda de
Tomás Giménez ha assenyalat que
“aquesta actuació és important per
al veïnat ja que tindran en la nova
rambla un espai d’interrelació”.
Aquest mes de juny s’han iniciat
també les obres de reurbanització
del carrer del Doctor Ramon Sola
nich i Riera, entre el carrer de l’El
·lipse i la plaça de la Mare de Déu
del Pilar i es preveu que la primera fa
se hagi conclòs el mes de setembre.
L’actuació de l’eix cívic, acordada amb totes les entitats del barri,
és l’obra més important que s’està
realitzant dins del Pla integral de
Pubilla Cases i la Florida i suposarà
relligar els dos barris, que, a través

Un treballador rega la runa per no fer pols

Deconstrucció d’un edifici
del carrer de l’Ebre
Districte I. Els veïns es
queixaven de brutícia
i de males olors

L’avinguda de Tomás Giménez ja té a punt la primera fase

d’aquest llarg passeig, tindran un
punt de trobada per a la ciutadania.
La primera fase ha estat adjudicada
per un preu inferior als tres milions
d’euros, cofinançats al 50% per la
Llei de barris de la Generalitat.
L’àmbit de la primera fase té una
superfície de 32.594 m2, que està
delimitada al nord per la carretera

de Collblanc; al sud, pel carrer de
les Aigües del Llobregat; a l’est, pel
sector Porta Nord, i a l’oest, pel pas
soterrani de l’avinguda d’Isabel la
Catòlica.
Les obres de l’eix cívic continuaran amb dues fases més pel carrer
de la Primavera fins arribar a l’avinguda de Catalunya. y

Un immoble privat i abandonat, ubicat entre els carrers de l’Ebre i de
Juan de Toledo i que provocava molèsties als veïns per manca d’higiene i males olors, l’està deconstruïnt
l’Ajuntament.
A la vista de la incompareixença
dels propietaris, que havien estat
comminats a enderrocar o rehabilitar l’edifici, l’Ajuntament ha actuat
de forma subsidiària, prèvia declaració de ruïna econòmica de l’immoble. L’enderroc té un pressupost de
80.000 euros que es cobraran a la
propietat.
Segons ha explicat en una visita
a les obres l’alcaldessa de L’Hospi

talet, Núria Marín, aquesta és “la
primera actuació que fa l’Ajuntament
en una propietat privada per preservar l’entorn, ja que els veïns estaven
patint molèsties i males olors”.
L’edifici estava aixecat a partir el
convent de monges l’Estrella i a la
façana encara es conservava, gravada a la pedra central, la data de
1765, segons un article de Josep
Ribas a la revista Quaderns d’estudi
23 que edita el Centre d’Estudis de
L’H. Ribas també diu que en el subsòl hi ha galeries coetànies del convent que van ser utilitzades durant la
Guerra Civil com a refugis.
La Secció de Patrimoni de l’Ajuntament ha recollit imatges de les
diferents estructures de l’edifici i farà
un seguiment “per tal de recuperar i
preservar els possibles elements arqueològics d’interès”, ha dit Marín. y

La Unidad contra la Injusticia
Hipotecaria evita un desahucio
Sant Josep. Una familia
sin empleo puede
perder su vivienda
Una movilización ciudadana convocada por la Unidad contra la Injusticia Hipotecaria impidió el 16 de
junio el desahucio de una mujer y
su hijo de su vivienda de la calle de
Alòs. La familia está en paro y, una
vez gastados todos sus ahorros, no

ha podido hacer frente a la hipoteca.
Un centenar de ciudadanos se
concentró ante el edificio a primera
hora de la mañana para evitar el
desahucio. Los funcionarios judiciales no pudieron acceder al inmueble
y lo pospusieron. La Unidad contra
la Injusticia Hipotecaria reclama que
se modifique la ley para que una
hipoteca quede cancelada con la
devolución de la vivienda en caso
de impago. y

Protesta vecinal contra las
antenas de telefonía móvil
Distrito I. Instaladas en
la calle de Alòs y en la
avda. Josep Tarradellas
Vecinos del barrio de Sant Josep
han iniciado manifestaciones, que
piensan continuar todos los jueves,
para exigir al Ayuntamiento el desmantelamiento de dos antenas de
telefonía móvil, en la calle de Alòs y

en la avenida de Josep Tarradellas.
Los vecinos protestan porque, a
pesar de sus múltiples quejas, las
antenas continúan instaladas. El
Ayuntamiento decretó, el 3 de junio,
el desmontaje de las dos antenas,
pero las empresas de telefonía no lo
han ejecutado. Además, los vecinos
denuncian también que Adif está
instalando una antena entre las calles del Treball y de Alòs. y

