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13 de maig del 2002

Els premis de L’H recorden
les víctimes del franquisme
Manuel Tirvió rep el guardó d’Honor per promocionar la ciutat en la seva professió
La cerimònia dels VIII Premis Ciutat de L’Hospitalet
es va convertir en un homenatge a les víctimes
del franquisme amb el
lliurament del premi de
Comunicació al documental Els nens perduts
del franquisme del programa 30 minuts de TV3. El
guardó el va recollir l’equip
de 30 minuts acompanyat
de Julia Manzanal i Trinidad Gallego en representació de l’associació Mujeres del 36. El
públic va aplaudir dempeus
aquestes dones, protagonistes
del documental emès després
de dos anys d’investigació i entrevistes amb un centenar de
persones que van patir la separació forçosa de les seves famílies per la repressió franquista.
El premi d’Honor 2002 fou
Manuel Tirvió, propietari de la
Cocteleria Tirsa de la Torrassa,
un establiment amb 40 anys
d’història i un important
prestigi en el món del bàrman. El Tirsa organitza el
Concurs de Cocteleria
Ciutat de L’H. # C .S .
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Palmarès 2002

Especial Premis L’H:
www.canal-h.net/diari/
setmana/premis2002/
index.htm

Premi d’Honor

Comunicació

MANUEL TIRVIÓ

ELS NENS PERDUTS DEL FRANQUISME

Propietari de la
cocteleria Tirsa
des de fa 40
anys, és mestre de reconeguts bàrmans

Documental
del programa
30 minuts de
TV3 al qual va
dedicar 2 anys
d’investigació

Cooperació i Solidaritat

Economia i Noves Tècniques

HAWCA

PLASTIVIT, SA

ONG que treballa a l’Afganistan i el Pakistan pel benestar de dones i infants

Empresa de
plàstics que ha
rebut el certificat de gestió
mediambiental de la UE

Esports

Humanitats

ESCOLA DEL CE L’HOSPITALET

ALFONS FLORES

El club de futbol, nascut el
1957, forma en
aquest esport
a 180 nens de
la ciutat

Escenògraf,
director d’escena i fundador del grup
teatral GAT de
L’Hospitalet

El projecte de la Gran
Via surt a concurs
aquest mes de maig
El Consorci per a la reforma
de la Gran Via aprovarà
aquest mes de maig el concurs públic per al projecte
que convertirà aquest important eix de la ciutat en
una avinguda urbana. L’objectiu és millorar els accessos a L’Hospitalet i als equipaments que hi ha al seu
entorn, com la Fira, i construir una nova estació dels Ferrocarrils de la Generalitat al carrer d’Amadeu Torner.
El Consorci està format per
l’Ajuntament i la Generalitat i es
va constituir el passat mes de
febrer. En aquest període s’han
constituït els equips de treball i
s’ha elaborat el programa d’actuacions per als pròxims 4 anys,
del qual destaca l’aprovació
aquest mes de maig del concurs
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per a l’elecció i execució del projecte que reformarà la Gran Via al
seu pas per L’Hospitalet. Així ho
van anunciar durant la darrera reunió del Consorci, celebrada al
Palauet de Can Buxeres, el conseller de Política Territorial, Felip
Puig, i l’alcalde de L’Hospitalet,
Celestino Corbacho.
La Gran Via és un dels principals accessos a Barcelona i la
seva àrea metropolitana des de
l’aeroport. Tot i això, discorre
d’esquenes a la ciutat i als importants equipaments projectats en el seu entorn: la Fira, la
Ciutat Judicial, l’hotel dissenyat
per Richard Rogers, el centre
comercial Gran Via 2, etcètera.
A més, la Gran Via separa el terme municipal i obstaculitza la
connexió entre els territoris que
travessa.

GABRIEL CAZADO

El nou eix urbà estarà acabat en 4 anys

Reunió del Consorci per a la reforma de la Gran Via al Palauet Can Buxeres

El projecte de reforma corregirà aquesta situació i integrarà
la Gran Via en el teixit urbà del
municipi, alhora que facilitarà
els accessos a banda i banda
del seu traçat. Per millorar les

seves comunicacions amb transport públic col·lectiu, el Consorci ha inclòs en el projecte la
construcció d’una nova estació
del Ferrocarrils de la Generalitat
al carrer d’Amadeu Torner, junt

a la Gran Via, que enllaçarà amb
la Línia 9 del metro. La nova estació s’ha afegit al Pla Director
de Infraestructures 2001-2010
aprovat el passat 25 d’abril.
# CRISTI NA SÁNCHEZ

