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Obres d’arranjament per millorar
diversos carrers de L’Hospitalet
Corresponen al Pla d’actuació 2006-2007 i han tingut un import global d’un milió d’euros
solament a Can Serra. “Al barri de
Bellvitge, s’hi farà un estudi general
per intentar anar millorant els passejos entre els blocs i els vials que hi
ha entre els edificis d’habitatges”, va
manifestar el regidor, que va afegir
que “en els pròxims anys intentarem
també invertir un milió d’euros cada
any en aquest tipus d’obres de
millores dels carrers i de les zones
entre els barris, que són les més
properes als veïns i les veïnes”.
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men Amaya, la travessia Industrial i el passatge Oliveras són
p
alguns dels indrets on s’estan
ú
realitzant obres de millores als
b
carrers, les voreres i els espais
l
entre blocs d’habitatges, segons
i
el cas. El regidor de Serveis Muc
nicipals i Manteniment de la Via
a
Pública, José Vicente Muñoz, va
visitar les zones per comprovar
l’estat de les obres, que és previst
que finalitzin aquest gener.
Les obres visitades corresponen
al Pla d’actuació 2006-2007, han
tingut un import global d’un milió
d’euros i les ha finançat l’Ajuntament. “Es tracta de la tercera fase
de l’avinguda de Carmen Amaya, al
barri del Gornal; el passatge Oliveres al barri de Collblanc; el carrer de
Mossèn Santiago Oliveras i també
la Riera de la Creu, al Centre”, va
explicar Muñoz durant la visita.
El regidor també va fer una pas
sejada per la travessia Industrial,
“que està en fase de construcció
amb una mitjana al costat dels blocs
de Bellvitge que pràcticament ja
està acabada, i després arranjarem
l’indret que està més cap a la zona
industrial. Tot plegat està en temps
d’execució d’obres”, ha manifestat.
Pel que fa a Can Serra, al carrer
de Badajoz “hi havia unes voreres
amb un ciment molt superficial i
els veïns tenien raó quan planteja-

Arranjament de les voreres al carrer de Badajoz

Del que es tracta és que
la ciutat sigui cada dia més
passejable per tothom

ven que alguna cosa s’havia de fer.
S’han aixecat totes les rajoles de les
voreres i s’han construit nous desguassos amb suficients desnivells
perquè les aigües vagin a parar a
les clavegueres i no es filtrin per

sota dels blocs d’habitatges, que es
el que produïa les humitats”, va dir
Muñoz.
Aquestes obres entre blocs seran un model de com han de quedar a altres indrets de la ciutat i no

Totes aquestes obres de millora
de carrers i d’espais entre blocs
estan incloses en el Pla de mobilitat
de la ciutat, que recull que cap vorera ha de tenir menys de dos metres,
si és possible. “Fonamentalment, el
que fem és que la simbiosi entre
vianant i vehicle sigui compatible
i que el vianant pugui moure’s, es
pecialment les persones amb dis
capacitat, amb cadira de rodes, amb
cotxet de nadons o carrets de la
compra, en definitiva, que la ciutat
sigui més passejable”, va dir Muñoz.
El regidor va manifestar que la
intenció de l’Ajuntament és que, a
més de continuar amb les obres de
gran envergadura, aquest mandat
serà el de les petites obres que tenen a veure amb la vida quotidiana.
“Amb aquesta filosofia volem fer del
microurbanisme un dels aspectes
importants del mandat”, va afegir
Muñoz. # marga solé

La oficina de la Vivienda de L’Hospitalet ofrece el impreso
para solicitar la nueva ayuda de alquiler para jóvenes
La sede de la calle Llobregat 116-120 ofrece información sobre la renta para
la emancipación de los jóvenes y también el formulario para optar a esta
ayuda. El Ministerio de la Vivienda concede 210 euros para el alquiler, 600
para la fianza y 120 para el aval. Las ayudas son para jóvenes entre 22 y 30
años que tengan unos ingresos anuales brutos de 22.000 euros.

Oposición a que se
construya una central
térmica en el puerto
El Consell de la Sostenibilidad de
L’Hospitalet ha manifestado su oposición a la construcción de una Central Térmica de Ciclo Combinado en
el nuevo puerto al considerar que
su actividad afectará a la ciudad. Pro
pone que se declare una moratoria
indefinida sobre el tema y que se
elaboren estudios de impacto. Se
dio cuenta del acuerdo en el Pleno.

La exposición al humo
ambiental puede provocar
1.228 muertes al año
El estudio lo han realizado investiga
dores de la Agencia de la Salud Pública y el Institut Català d’Oncologia
y evalúa las muertes atribuibles a
la exposición por humo de tabaco.
Según el resultado, han muerto por
humo ambiental: 771 mujeres y
348 hombres por dolencias cardio
vasculares; y 49 mujeres y 60 hombres, de cáncer de pulmón.

El Incasòl construirá 29 viviendas de protección oficial en
la zona de Creu Roja-Vallparda
Serán de protección oficial y se incluyen en el Plan para el derecho a una
vivienda de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge. Se construirán 14
pisos en la calle del Albiol y otros 15 en la calle de la Vinyeta. También se
iniciará la primera fase de unas instalaciones deportivas en la zona de las
calles de Aprestadora, Amadeu Torner, avenida del Carrilet y de la Fortuna.

