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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Can Serra
250 noves places d’aparcaments de zona verda
yyy A l’estiu començaran les obres de construcció d’un nou aparcament d’àrea
verda de 150 places al costat del camp de futbol, que sumades a les ja
existents, facilitarà que els veïns del barri tinguin accés prioritari a 250 places
regulades. El distintiu per aparcar costarà un euro a la setmana i els veïns, per
accedir-hi, hauran d’estar empadronats i tenir el cotxe domiciliat a la ciutat. y

L’actual ascensor sobre les vies s’aprofitarà per fer accessible l’estació del Metro

Arriba l’ascensor del
Metro de Just Oliveras
Districte I. La construcció de l’ascensor i també la
remodelació del parc de la Serp i de la plaça de
Puig i Gairalt, obres molt reivindicades pels veïns
El Centre està d’enhorabona perquè
ja han començat els treballs previs
per a la instal·lació d’un ascensor a
la parada del Metro de la rambla de
Just Oliveras, una obra molt reivindi
cada. Aquesta estació de la Línia 1 i
la de Collblanc de la Línia 5 són les
dues úniques de la ciutat que enca
ra no són accessibles.
Les obres de l’ascensor del Me
tro es perllongaran durant 15 me
sos i aprofitaran l’actual elevador

que comunica el Centre amb Can
Serra a través del pont per sobre
de les vies, que quedarà fora de
servei durant vuit mesos a partir del
juny. Les obres també afectaran la
circulació de l’avinguda de Josep
Tarradellas que tindrà un carril tallat
a la confluència amb la rambla de
Just Oliveras.
D’altra banda, és previst que en
un parell de mesos comencin les
obres de remodelació del parc de

la Serp i també de la plaça de Puig i
Gairalt, més coneguda com el parc
de la Tortuga.
Aquestes actuacions van ser
anunciades en el Consell del Dis
tricte I pel regidor Alfonso Salmerón,
que va explicar que “s’intentarà que
les obres no afectin la totalitat dels
espais perquè els veïns puguin
continuar utilitzant el parc mentre
es realitzen els treballs de remode
lació”. El parc de la Serp tindrà més
zona de jocs infantils, la pista espor
tiva serà tancada i s’hi instal·laran
cistelles de bàsquet i porteries de
futbol, mentre que a la plaça de Puig
i Gairalt hi haurà pistes de petanca i
un espai per als gossos. y

Centre-Sant Josep
Vint-i-cinquè aniversari del Grup de Botigues
yyy El Grup de Botigues del Centre-Sant Josep ha celebrat l’aniversari
amb una festa per recordar que va néixer per posar en comú els seus
problemes i que va crear una xarxa per atreure clients. Dels fundadors
sols queda en actiu Carme Aliaga, que té una botiga de productes
dietètics al barri del Centre. y

La Torrassa
Asseguraran les restes
del Castell de Bellvís
yyy Aquesta antiga fortificació va
ser identificada fa pocs anys entre
les parets de l’antiga masia de la
Torrassa i data dels segles X al XIII.
En els treballs previs a la consolidació
s’han descobert murs, un fossar i
unes voltes medievals. y

Santa Eulàlia
Dissabtes de cultura al barri
yyy El CC Santa Eulàlia, Plàudite Teatre i el Grup de Comerciants del barri han
iniciat una activitat mensual d’actuacions artístiques a diferents indrets. Les
entrades per als dies 26 d’abril, 31 de maig i 28 de juny es poden comprar al
CC Santa Eulàlia (3 € la individual i 8€ l’abonament per a tres espectacles). y

Comencen les obres del nou edifici
del Mercat de la Florida
Malgrat la pluja, el 30 de març es va col·locar com estava previst la
simbòlica primera pedra de l’edifici del nou Mercat de la Florida. Ara,
les màquines ja treballen en la construcció del nou equipament. El
nou edifici acollirà les parades del mercat, un aparcament soterra
ni, un supermercat, un servei municipal encara per determinar. Les
obres tindran una durada aproximada de dos anys i mig.

