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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

La Generalitat suspèn la Llei de barris el 2012
Collblanc-la Torrassa i
Florida-Pubilla Cases no
rebran diners enguany
La Generalitat ha anunciat que durant el 2012 no abonarà les subvencions compromeses aquest any dins
la Llei de barris, sinó que es dedicarà a eixugar el deute que té amb els
ajuntaments corresponent a projectes executats el 2010 i el 2011.

Distritos IV y V
Reforma de la sede de
los servicios sociales
municipales de la calle
del Molí, 14, en el
barrio de Can Serra
yyy Los servicios sociales
municipales que atienden a la
población de la Florida, les Planes,
Pubilla Cases y Can Serra cuentan
con unas instalaciones reformadas
en la calle del Molí, 14. La mejora
integral de este local ha tenido
un coste de cerca de 450.000
euros. El espacio de 741 m2 se ha
hecho accesible para personas con
movilidad reducida. y

La Florida
Diversas entidades
convocan la Semana
de la diversidad
yyy Sensibilizar a favor de la
multiculturalidad y deshacer
tópicos asociados a la inmigración.
Éste es el objetivo de la Semana de
la diversidad que se ha convocado
en la Florida para dejar claro que la
crisis no la han creado los recién
llegados y para evitar la fractura
social. y

Segons la nota de premsa del Departament de Territori, amb aquesta
mesura “s’ha buscat una solució a
la preocupació manifestada pels
ajuntaments sobre la impossibilitat
de continuar executant les obres
programades” per dificultats econòmiques o falta de finançament. A
L’Hospitalet, precisament, les obres
previstes aquest any en el capítol
d’inversions eren les incloses en la
Llei de barris a Collblanc-la Torrassa i la Florida-Pubilla Cases, i les

del Pla Urban Gornal, finançades
amb fons de la Unió Europea, ja que
hi havia el compromís de pagar-les
al 50% amb altres institucions.
La Generalitat tenia previst destinar 4 milions d’euros entre el 2011
i el 2012 a Collblanc i la Torrassa
—en la setena convocatòria de la
Llei de barris— dins els plans de
suport a aquelles zones que van rebre ajuts en la primera convocatòria.
Aquests diners estaven destinats
a impulsar dos equipaments per a

joves, un a l’antic Cinema Romero
i un altre a la Torre Barrina, dedicat
al món audiovisual i a les noves tec
nologies.
Pel que fa a Florida-Pubilla Cases, el Pla integral inclou 50 projectes tant urbanístics com socials,
amb l’ajut de la Llei de barris, la qual
cosa suposa una inversió global de
17 milions d’euros aportats a parts
iguals per la Generalitat i l’Ajuntament que va començar l’any 2008.
Ara la Generalitat anuncia que

Remodelació de la plaça de l’Escorça de Santa Eulàlia
Durant sis mesos es perllongaran
els treballs de reordenació de la
plaça de l’Escorça, entre els carrers de Riera Blanca, Santa Eulàlia
i Martí Codolar, per millorar el pas
de vehicles i de vianants. S’ampliarà la plaça en 2.000 m2 i s’eliminarà
l’espai que ocupaven les parades
d’autobús i els parterres per instal·
lar-hi jocs infantils i elements per
afavorir la motricitat de la gent gran.
A més es mantenen els arbres en
bon estat i d’interès paisatgístic,
se’n retiren els afectats i se’n plantaran de nous. Les obres tenen incidència en el trànsit. y

Sanfeliu
Cursa popular de
l’Apel·les Mestres
yyy Mario Mazana i Kristina
Trcka van ser els guanyadors
de la cursa popular de 10 km
que va organitzar el 12 de
febrer l’Associació Esportiva
de l’Institut Apel·les Mestres
de Sanfeliu. També es va fer
un recorregut de 3 km per als
estudiants. y

atura la Llei de barris aquest any
perquè ha generat un deute amb
els ajuntaments des de l’any 2009,
quan “les quantitats justificades
pels municipis van quedar molt per
sobre dels recursos pressupostaris
disponibles”.
Davant aquest anunci, l’Ajuntament està estudiant la repercussió
que aquesta mesura tindrà en les
obres previstes als districtes beneficiaris de la Llei de barris durant
aquest any 2012. y

Centre
Reforma de l’estació
Av. Carrilet que afecta
la zona de pàrquing
yyy Les obres es fan per reforçar el
sistema de drenatge de l’estació
dels Ferrocarrils, ja que s’han
detectat filtracions de l’aigua
del freàtic. Durant els 15 mesos
d’execució del projecte s’ocuparà
part de l’aparcament situat entre
l’avinguda del Carrilet i la plaça de
la Mare de Déu de Montserrat i
s’eliminaran 40 places. Per aquest
motiu s’habilitarà una altra zona de
pàrquing amb 55 places al carrer
de Pau Casals, entre l’avinguda del
Carrilet i el carrer del Cobalt. y

Collblanc-la Torrassa
Nova edició del
programa Inserjove a
l’associació Itaca
yyy L’entitat està treballant aquest
curs amb uns 30 joves en risc
d’exclusió per orientar-los en el
moment del trànsit de l’escola a la
feina, de la vida infantil a l’adulta.
L’objectiu és afavorir la inserció al
mercat laboral i, en molts casos, els
joves es reincorporen a la formació
reglada. y

