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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Ferrovial construirà
el nou equipament
comercial de la Florida
Districte IV. Les obres
del Mercat es preveu
que comencin al gener
El nou Mercat de la Florida serà
construït per l’empresa Ferrovial
Agroman SA. Les obres s’iniciaran
aquest mes de gener i han de fina
litzar el 2016, segons l’adjudicació
que ha fet la Junta de Govern Local.
La construcció del nou Mercat
de la Florida pretén impulsar el co
merç del barri. S’ubicarà al mateix

L’alcaldessa, Núria Marín, saluda una venedora del Mercat de Can Serra

El Mercat de Can Serra ha
millorat l’oferta i el servei
Districte V. L’equipament té ara un nou accés,
noves instal·lacions elèctriques i un supermercat
DIA de 1.080 metres quadrats
El Mercat municipal de Can Serra
torna a estar plenament actiu des
prés d’uns mesos de remodelació
de l’interior de l’equipament en el
qual s’ha incorporat la fórmula de
combinar parades de productes
frescos i un supermercat DIA de
1.080 metres quadrats, a més del
Caprabo existent. Pròximament s’a
fegirà a l’oferta una botiga de la mul
tinacional Schlecker.
La reforma realitzada, amb un
pressupost de 567.000 euros, res
pon a la voluntat de donar un millor

servei a la ciutadania i dinamitzar
aquest equipament i el seu entorn
comercial entre el veïnat de Can
Serra. L’alcaldessa, Núria Marín, en
una visita a la instal·lació, va mani
festar que “les obres formen part
de les inversions estratègiques que
realitza l’Ajuntament en la renovació
dels mercats per tal d’impulsar el
petit comerç”. Marín va dir també
que els mercats municipals i el con
junt del comerç local “tenen una
important funció econòmica i social
a la ciutat” .

Pere Andreu, president de l’As
sociació de Botiguers del Mercat de
Can Serra, ha valorat positivament
l’oferta complementària. “El super
mercat té productes que nosaltres
no podem oferir i nosaltres tenim
producte fresc que no tenen ells”.
Les obres han inclòs una nova en
trada pel carrer de Pere Pelegrí, el
canvi de paviment i la millora de les
instal·lacions elèctriques. En una
segona fase, encara pendent d’i
niciar, es restaurarà la coberta, es
reforçarà l’estructura i es millorarà
l’accessibilitat de l’edifici, amb una
inversió de 300.000 euros més. “El
resultat és bo, estem il·lusionats i
els nostres clients estan contents”,
conclou Pere Andreu. y

solar on hi havia l’antic edifici, amb
una superfície de 18.000 m2, dis
tribuïts en cinc plantes: dues amb
120 places d’aparcament i serveis
del mateix mercat; un supermercat;
la planta del Mercat i una altra per
a un equipament municipal. La
concessió del supermercat i del
pàrquing l’ha obtingut la cadena
Mercadona.
Els paradistes de l’antic Mercat
es troben des de 2008 en un recin
te provisional instal·lat a l’avinguda
de la Primavera. y

Can Serra
Comencen les obres de substitució del
paviment de la plaça de la Carpa
yyy El nou material és molt més resistent, serà fàcil de mantenir i, per
tant, durarà més. Se li farà un tractament de poliuretà de color blau, el
color característic de la plaça. Mentre durin els treballs, tres setmanes
aproximadament, es modificaran els accessos a l’Escola la Carpa. y

Bellvitge
L’Hospirineos se suma a una iniciativa solidaria
para servir un café a personas sin recursos
yyy El propietario del establecimiento de la Rambla de la Marina, Xesco
López, se ha sumado a esta iniciativa solidaria promovida en las redes
sociales y que siguen bares de diversas ciudades españolas. Se trata de
Cafés pendientes, que propone a sus clientes que paguen un café de
más que el establecimiento sirve a personas sin recursos. El bar registra
los cafés pagados y anuncia en su exterior cuantas consumiciones tiene
disponibles para quien lo necesite. La idea surgió en Italia en 2008 y la web
cafespendientes.es recoge los establecimientos que la siguen en España. y

