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L’acte es va celebrar davant notari i obert al públic al recinte de La Farga

Sorteig dels habitatges de Digoine
22 habitatges construïts per l’empresa pública Regesa i són els que
han quedat lliures després de reallotjar els veïns expropiats per l’execució del Peri Casc Antic.
Els habitatges atorgats mitjançant sorteig tenen 58 metres quadrats i dos dormitoris, i set d’ells
disposen de plaça d’aparcament.
El seu preu de venda oscil·la entre els 7.300.000 i els 9.000.000.

REDACCIÓ
Els nou habitatges de promoció
pública construïts recentment entre els carrers Digoine, Frederic
Prats i Reforma del barri Centre
es van sortejar davant notari i en
una sessió oberta al públic el passat 29 d’abril a La Farga entre els
422 sol·licitants. Aquests nou pisos corresponen a dos edificis de

La foto

A finals del mes d’abril van entrar
en servei 7 nous vehicles adaptats
que han completat la renovació de
la flota d’autobusos urbans de la
ciutat. Actualment, els 20 vehicles
de l’empresa Rosanbus que cobreixen el servei de transport públic terrestre de L’Hospitalet tenen
el pis baix per a facilitar l’accés de
persones amb problemes de mobilitat i rampes i espais especials per
a cadires de rodes.

GABRIEL CAZADO

Renovada la
flota de la xarxa
d’autobusos
urbans

Els sol·licitants havien de presentar la declaració de renda familiar
de l’any 97 i acomplir els següents
requisits: estar empadronat a
L’Hospitalet abans del 31 de desembre de 1997; tenir ingressos
no superiors a 5,5 milions de pessetes anuals i superiors al 10% del
preu de venda de l’habitatge, i no
ser titulars de cap altre pis de caràcter públic o privat a L’Hospitalet.

notícia

La construcció d’aquests habitatges ha estat el primer pas per
dur a terme la remodelació del
Casc Antic, per obrir-lo a la ciutat i
convertir-lo en un passeig de vianants on es concentra el major
nombre d’equipaments culturals i
patrimonials de L’Hospitalet: el Museu, la casa de l’Harmonia, la biblioteca Can Sumarro, Ca n’Olivé
i l’Atalaia.
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Nueva zona
verde para la
calle Amadeu
Torner de más
de 6.000 m2
REDACCIÓN
Una nueva zona verde construida
en la calle Amadeu Torner, entre
Aprestadora, Natzaret e Independència, en el barrio de Santa Eulàlia, será inaugurada el próximo día
15. El espacio, de 6.320 metros
cuadrados, envuelve un edificio de
126 viviendas que cuenta con 248
plazas de parking y 6.000 m2 destinados a uso comercial. El complejo ha sido construido por la empresa PRIHAS.A., que ha cedido
los jardines a la ciudad.
En la zona verde, el Ayuntamiento ha instalado mobiliario urbano y una zona destinada a juegos infantiles, y se ha plantado
césped y árboles. Con este nuevo
espacio “estamos dando caracter
residencial a la zona de Amadeo
Torner –explica el teniente de alcalde de Obras y Disciplina Urbanística, José Antonio Molina– para
darle vida y unir Santa Eulàlia con
el Gornal”.
La empresa constructora también ha cedido al Ayuntamiento un
local de 1.000 m2 que se destinará a equipamiento para la zona.

