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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Reforma a fons de la rambla Catalana
Collblanc-la Torrassa. L’Ajuntament preveu iniciar a final
d’any una actuació integral per millorar la via
Reforma integral de la rambla Catalana. Aquest és el projecte que té en
cartera l’Ajuntament i que preveu iniciar abans que acabi l’any. L’actuació
comprèn tota l’extensió de la via, de
la Riera Blanca al carrer de l’Albereda, i es realitzarà per trams per no
paralitzar de cop el trànsit.
Els treballs volen mantenir un
únic sentit de circulació i ampliar les
voreres a 3,25 metres. La calçada
en tindrà 5,50, amb un carril per al
trànsit i un altre per a aparcament
i serveis, com ara els contenidors.

El Centre
Folcat Diabòlic fa
15 anys amb un
nou gegant de foc
yyy Totes les bèsties de foc
i les colles de diables de la
ciutat van participar en la
presentació del Folqui de
Foc, el primer gegant de foc
de L’H, en l’acte central del
quinzè aniversari de Folcat
Diabòlic. Tabalers, bèsties i
diables van fer un correfoc
pel barri, amb l’epicentre
a la plaça de l’Ajuntament.
El Folqui va ser apadrinat
per la Lilith i el Nemrod, els
dos gegants de foc de la
Coordinadora de Diables i
Bestiari de Barcelona. y

Santa Eulàlia
Fira comercial de
tardor a la plaça de
Francesc Macià
yyy Parades de venda de roba,
complements, alimentació
artesania, activitats infantils,
estands de menjar i
degustació van atreure el
públic del barri durant el
primer cap de setmana de
novembre. Drac d’Or també
va exposar els seus gegants,
en especial el nou gegantó
Hèrcules. y

A les voreres es col·locaran rajoles
de dibuix més rugós per disminuir
el lliscament en les zones de més
pendent i s’estudia instal·lar alguna
barana en algun punt. També es
renovaran l’enllumenat i la xarxa de
recollida d’aigües superficials i es
plantaran arbres de mida mitjana a
cada vorera. Les espècies d’arbrat
més grans s’intentaran col·locar als
xamfrans perquè disposin de més
espai.
La resta d’acabats –les papereres, les cadires o la continuïtat de la

Marín, reunida amb veïns i tècnics per parlar del projecte

font existent– seran estudiats amb
els veïns i la Regidoria del Districte.
Així ho va explicar l’alcaldessa Núria
Marín en la visita que va fer a la
rambla Catalana amb els veïns per
explicar-los el projecte previst per
l’Ajuntament.
Marín també va parlar amb els
residents sobre la possibilitat d’habilitar zones verdes d’aparcament
en aquesta via i en la zona limítrofa
amb Barcelona. “És un tema que
els serveis tècnics municipals estan estudiant i que debatrem amb
l’Associació de Veïns i la Comissió
d’Entitats de Collblanc-la Torrassa,
però no forma part de la reforma de
la rambla Catalana”. y

