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Centre de Serveis i Cultura
de Bellvitge i el Gornal
Acull el Centre Cultural, la Biblioteca, la Regidoria i els Serveis Socials
El Centre Municipal de Serveis i
Cultura del Districte VI ha entrat
en funcionament. Bellvitge i el
Gornal compten amb un nou
equipament que acull la Regidoria, els Serveis Socials de Bell
vitge, la Biblioteca i el Centre
Cultural.
L’edifici té una superfície útil total
de 5.492 metres quadrats repartits
en quatre plantes, una d’elles sub
terrània, i està ubicat a l’avinguda
d’Amèrica, 69, als terrenys de l’antic
camp de futbol de Bellvitge, on s’ha
fet també una plaça anomenada de
la Cultura.
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Façana principal del nou equipament

La nova Regidoria ocupa 229 metres quadrats en la planta baixa de
l’edifici, mentre que els Serveis So
cials del Districte VI disposen de
567 metres quadrats repartits entre
les plantes primera i segona. Aques
tes noves instal·lacions permetran
atendre la ciutadania en unes mi
llors condicions i oferir un servei de
més qualitat.
El Centre Cultural té 752 me
tres quadrats de la segona planta.
L’equipament també disposa d’una
sala d’actes de 452 metres qua
drats amb un aforament de 350
persones.

La nova Biblioteca, que substitu
eix la del carrer de França, compta
amb un total de 1.801 metres qua
drats i disposa d’un fons documen
tal de 20.400 volums, 3.800 CD i
vídeos i altres publicacions. També
tindrà un fons especialitzat en es
ports i vida sana, i dues aules amb
tecnologia d’última generació on es
podran programar activitats de for
mació en tecnologies informàtiques
per diferents col·lectius d’usuaris i
serveis d’ofimàtica.
Igual que la resta d’equipaments
de la Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet, organitza activitats de fo
ment de la lectura, com l’Hora del
Conte, tertúlies literàries, trobades
amb autors i altres espectacles literaris.
La Biblioteca agrupa els serveis
que abans oferien la Biblioteca de
Bellvitge i la Sala de Lectura Ramón
Fernández Jurado i n’ha unificat els
fons bibliogràfics. # r .

El salón Construmat
cierra las puertas con
286.000 visitantes
La 15ª edición de Construmat ha ce
rrado las puertas en los centros de
Monjuïc y Granvia L’H con 286.000
visitantes, un 8% más que en su an
terior edición, y con el 10% más de
superficie. El éxito de participación
coincide con un punto de inflexión
en el sector. Un informe difundido
en la presentación del salón avisa
de que se producirá una “cier ta
desaceleración en la actividad de la
edificiación residencial”.

Un estudio señala
las preferencias de los
estudiantes de FP
Sanidad, electrónica y administración
son las disciplinas preferentes de
los estudiantes de L’H, según un es
tudio realizado por la Fundación Ci
rem. A éstas les siguen servicios socioculturales e informática. Se ha detectado que en la ciudad hay un alto grado de estudiantes de grado superior, en detrimento de los de gra
do medio o universitario. También
hay una presencia mayoritaria de
mujeres en la FP.

Constituida la Comisión
Institucional de
Fira de Barcelona
La nueva comisión supervisará la eje
cución del plan financiero para la am
pliación del recinto ferial en Granvia
L’H, entre otras funciones. Del nuevo
organismo, presidido por el presiden
te de la Generalitat, José Montilla,
forma parte el alcalde de L’Hospitalet.
La constitución de la comisión es la
última de las novedades que se pro
duce en Fira de Barcelona, según el
último acuerdo de financiación apro
bado en 2006.

