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La Godó i Tries acollirà un centre
innovador sobre gastronomia
També s’iniciaran els tràmits per a la reconversió de la zona industrial pròxima a l’avinguda del Carrilet
El Ple ha aprovat
dues actuacions
urbanístiques cabdals
per a la ciutat: la
rehabilitació de la
Fàbrica Godó i Tries i la
reconversió de la zona
industrial del Carrilet

L’Hospitalet s’adhereix
al web Redtrabaj@
del Ministeri de Treball
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet
s’ha adherit al web Redtrabaj@, una
iniciativa del Ministeri de Treball que
té com a finalitat afavorir la inserció
laboral a través d’Internet. El web
aplega els serveis a la ciutadania i a
les empreses que fins ara es trobaven dispersos.

El Ple de l’Ajuntament ha donat

P
llum verda a un conveni amb el
L
Consorci per a la Reforma de
E

Els grups municipals han aprovat una
moció del PP per l’abús de la Societat
General d’Autors i Editors (SGAE), sobre els comerços. L’Ajuntament ho traslladarà a la Subcomissió Parlamentària
del Congrés, que està debatent la Llei
de propietat intel·lectual.
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la Granvia perquè aquest or ganisme faci totes les actuacions necessàries per dur a terme la
rehabilitació de l’antiga Fàbrica Godó
i Tries. És previst que aquest edifici
aculli un centre innovador vinculat
a la gastronomia i a l’alimentació. El
conjunt industrial forma part del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic (PEPPA) de L’H.
El primer pas serà la realització
d’un estudi de viabilitat i la convocatòria d’un concurs d’idees que haurà
de concretar l’actuació que s’hi faci
i que caldrà que prevegi la rehabilitació i l’adequació dels edificis del
complex fabril i del seu entorn.
L’Ajuntament de L’Hospitalet és el
propietari de la finca situada al carrer
de Can Tries amb el carrer de les San goneres, en l’àmbit de la plaça d’Europa i del Districte Econòmic Granvia

L’Ajuntament denuncia
l’abús que pateixen els
comerços per la SGAE

Una gossera de Sant
Boi recull els animals
abandonats de la ciutat

Instal·lacions de l’antiga Fàbrica de Godó i Tries

L’H, amb una extensió de 15.100 metres quadrats i on s’ubica la Fàbrica
Godó i Tries. Aquesta finca està qua lificada pel planejament vigent com
a equipament.
D’altra banda, el Ple també ha

resolt el tràmit inicial d’una nova operació urbanística a l’àrea delimitada
per les avingudes del Carrilet i de la
Fabregada i els carrers de Pau Sans i
del Cobalt, per propiciar la reconversió
d’antigues indústries en establiments

comercials i oficines. Tots dos punts
han comptat amb el vot favorable de
l’equip de govern, PSC i ICV-EUiA, i el
vot en contra de l’oposició, PP i CiU,
que han criticat que siguin projectes
encara massa inconcrets. # M . SOLÉ

El centre és totalment innovador
ja que permet la tutela i l’adopció
d’aquests animals per dies o per hores. A més, a la gossera hi treballen
persones amb discapacitat que es
fan càrrec d’aquests animals com a
eina de socialització i d’integració.

L’Hospitalet 100 x 100
saludable, una eina per
prevenir malalties
L’Hospitalet 100 x 100 saludable consta de 550 iniciatives
vinculades a la promoció de la
salut, l’activitat física i l’alimentació. Aquestes iniciatives es
desenvoluparan al llarg de l’any
en els àmbits sanitari, esportiu,
educatiu, comunitari i laboral
des de la vessant de la promoció de la salut i la prevenció de
la malaltia.
En aquest sentit, s’ha posat en
marxa el programa Feu salut, pugeu
per les escales, als principals edificis
municipals. Aquest programa, que es
desenvolupa a l’entorn laboral, vol
animar els treballadors de l’Ajuntament i els usuaris dels edificis municipals a pujar per les escales. És una
forma senzilla d’augmentar l’activitat
física quotidiana que no requereix cap
equipament especial i que no suposa
una inversió de temps ni de diners.

A
C
T
I
V
I
T
A
T

“De moment l’acció es fa a l’Ajuntament i als edificis municipals, però
també es pretén que el ciutadà es
vagi mentalitzant, no només de l’ús
de les escales en els edificis públics
sinó també de les de casa seva perquè sols amb el fet de pujar escales
també està contribuint a la millora
de la seva salut”, ha dit l’alcaldessa,
Núria Marín, en la presentació.
L’Hospitalet 100 x 100 saludable
també inclou accions que ja es duen
a terme, com ara els programes Camina’m, que consisteix en caminades
guiades els diumenges al matí per
les zones verdes de la ciutat; Educació física a la piscina, per promoure
l’aprenentatge de la natació; Activitat
aquàtica per als discapacitats i per a
la gent gran, que es duu a terme als
poliesportius municipals; o Tai-txi als
parcs el mes de juliol.
Altres actuacions que es duran
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El programa consta de 550 iniciatives

Sessió de tai-txi el juliol passat al parc de Can Buxeres

a terme vinculades als bons hàbits
alimentaris son el programa AMED,
que promou l’alimentació mediterrània i saludable en els establiments
de restauració, a partir del maig de
2010, i l’exposició Menja bé, tu hi

guanyes que també promou hàbits
saludables i es podrà veure l’octubre al Poliesportiu del Centre.
L’H 100 x 100 saludable és fruit
del treball conjunt de l’Àrea d’Esports i de la Regidoria de Sanitat i

Consum de l’Ajuntament, en el marc
de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, de la qual L’H forma part.
És un fòrum que promou ciutats
més sostenibles i millors serveis de
salut. # M . SOLÉ

