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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Les famílies sense
recursos pateixen
pobresa energètica

El edificio
del CAP se
licitará el
segundo
semestre del
año 2015

Collblanc-la Torrassa. Un estudi de la Fundació ABD
fet al Districte II afirma que 8 de cada 10 famílies
en risc d’exclusió no posen la calefacció a casa
La Fundació Acció Benestar i Des
envolupament i l’entitat ambiental
Ecoservei han fet un estudi sobre
pobresa energètica entre els usua
ris del programa L’Hospitalet Acull
d’inserció laboral i social, que pro
mou l’Associació de Veïns de Coll
blanc-la Torrassa entre persones en
risc d’exclusió social. Segons les
conclusions, 8 de cada 10 famílies
d’aquest col·lectiu no posa la cale
facció a casa pel preu de l’energia.
Més de la meitat de les perso
nes enquestades perceben menys

Bellvitge
Nous tancaments
a l’estació
yyy Adif està instal·lant tanques
al baixador de Bellvitge-Gornal
per impedir la invasió indeguda
de les vies que poden provocar
accidents i faciliten els robatoris
de ferralla. Els treballs, que
es duen a terme a diferents
estacions de Rodalies de
Barcelona, acabaran a final
d’any i es duen a terme durant
la nit per no afectar el servei. y

de 450 euros mensuals i un 13%
ha vist com li han tallat els submi
nistraments per falta de pagament
els darrers sis mesos. Un 87% de
les famílies afirma que hauria encés
més temps la calefacció si no fos
pel preu de l’energia i el 68% ha
demanat ajut per fer front als pa
gaments a serveis socials, entitats
o familiars.
Precisament, l’Ajuntament, a
través dels Serveis Socials, va
destinar des de gener del 2013 a
novembre del 2014 225.000 eu

Gornal. La Generalitat
informa en el Consell
del Districte VI

El preu de l’energia fa que hi hagi famílies que no posin la calefacció

ros per pagar el subministrament
d’aigua, electricitat i gas de famílies
en risc d’exclusió. I la Creu Roja
de Catalunya ha alertat que aquest
hivern un 70% dels usuaris de
l’ONG tindrà dificultats per pagar
els rebuts dels consums bàsics.

Pubilla Cases-Can Serra
La concejalía se traslada en enero a Belchite
yyy A finales de enero, la Concejalía
de los Distritos IV y V se trasladará
al número 5 de la calle de Belchite
y el Casal d’Avis de Pubilla Cases
ocupará al completo el edificio de la
calle de Ibèria. En la calle Belchite,
en el local del número 9, también
se han habilitado espacios para la
asociación de vecinos, la comisión
de fiestas y los comerciantes de
Pubilla Casas, y la fundación Salud
y Comunidad. y

També, el Ple municipal va apro
var en la sessió del passat mes
d’octubre una moció contra la
suspensió, dictada pel Tribunal
Constitucional, de la Llei contra la
pobresa energètica del Parlament
de Catalunya. y

Pubilla Cases
Error en la loteria del
CB Sant Josep Obrer
yyy L’entitat ha informat que el
número correcte per al sorteig
de la Loteria Nacional del 22
de desembre que ha reservat
és el 72.565 i no el que apareix
a les butlletes venudes, que és
el 47.157. Els afectats poden
bescanviar-les fins al 19 de
desembre al club, de 17.30 a
19h. S’ha aixecat una instància
davant notari de l’error. y

El director de Atenció Primària de la
zona Delta del Llobregat del Institut
Català de la Salut, Jordi Monedero,
informó durante la última reunión
del Consell del Districte VI que la
construcción del edificio del CAP
de Gornal, que ahora ocupa un local
provisional cedido por Mercadona,
se licitará durante el segundo se
mestre de 2015 y tendrá una dura
ción de 18 meses. Monedero tam
bién dio a conocer que la conversión
del antiguo ambulatorio de la rambla
de la Marina en centro de rehabili
tación osteomuscular, respiratoria y
neurológica no empezará a realizar
se hasta el primer semestre del año
próximo, y se prolongará durante 10
meses.
Por otra parte, el presidente del
Casal Ermita, Cancio Ramírez, pro
puso someter a votación la cons
trucción de un centro de día y resi
dencia asistida para gente mayor en
Bellvitge. “El barrio tienen 32.000
vecinos y es un servicio necesario
para que la gente no tenga que des
plazarse lejos”, argumentó Cancio
Ramírez. Su propuesta fue aproba
da por unanimidad y será trasladada
al Área Municipal de Bienestar y a la
Generalitat. y

