6

la ciutat

16 de febrer del 2015 DIARI DE L’HOSPITALET

Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Nova imatge del parc de la Serp
i millora d’altres espais públics
Sant Josep. La zona de
lleure s’uneix amb
la nova plaça de Puig
i Gairalt per guanyar
espai i serveis
El parc de la Serp estrena aquest
mes la seva remodelació, un cop finalitzades les obres que han permès
acostar-lo a la nova plaça de Puig
i Gairalt, i guanyar així espai per al
descans dels veïns.
El projecte, consensuat amb els
veïns de Sant Josep, ha consistit en
la reurbanització de la superfície del
parc i en l’habilitació de la contigua
plaça de Puig i Gairalt. Totes dues
fan una mena de plaça discontínua
on s’han ampliat els jocs infantils,

Nova zona de jocs infantils ampliada al remodelat parc de la Serp

yyy En breve está previsto que finalicen las obras que realizan el
Ayuntamiento y el Àrea Metropolitana de Barcelona para adecuar un solar
comprendido entre las calles Caterina Albert, la travesía Industrial y la vía del
tren. El espacio estará rodeado de un talud ajardinado, ya que se encuentra
ligeramente por encima del nivel de la calle, con rampas suaves para los
peatones. Junto a la vía, como barrera física y visual se ha levantado una
duna ajardinada. La zona de juegos infantiles se sitúa en la parte central
del espacio, rodeada de una valla de madera. También se está instalando
alumbrado y mobiliario urbano, con una inversión de 153.786 euros. y

yyy Santa Eulàlia, patrona de la ciutat que dóna nom a un dels seus barris, es
commemora el 12 de febrer i comerciants i entitats ho van celebrar amb una
ruta històrica pel barri, tallers de recreació històrica, teatre i manualitats i una
xocolatada amb música. La celebració, però, seguirà el dia 21 de febrer amb
una nova convocatòria dels Dissabtes a Santa Eulàlia, a càrrec de Plàudite
Teatre. Hi haurà un conte, un joc teatral amb poemes de Vinyoli i música
amb Another Way. El preu és de 8 euros per als tres espectacles. Les
entrades es venen el mateix dia 21 al Centre Cultural Santa Eulàlia. y

Altres actuacions
Durant els últims mesos, l’Ajun
tament també ha dut a terme diferents actuacions per millorar l’acces
sibilitat a Sant Josep. A l’avinguda
del Carrilet, davant els números
162 i 172 s’ha construït una rampa
d’accés als habitatges per salvar el
desnivell existent.
També s’estan fent obres al carrer de Sant Eugeni per convertir-lo
en via de prioritat per als vianants.
S’han ampliat les voreres, s’han
millorat l’enllumenat i el desguàs
del carrer i s’ha plantat nou arbrat
ornamental. A més, s’està actuant
en un solar proper a l’avinguda del
Carrilet on hi havia unes pistes de
petanca en desús, per fer una nova
zona de descans per als veïns. Per
acabar, s’estan habilitant noves zones d’aparcament al barri. y

La Concejalía de
los distritos IV y V
se traslada a
la calle Belchite

Bellvitge
Nueva zona infantil y de ocio entre la calle
Caterina Albert y la travesía Industrial

Santa Eulàlia
Les entitats celebren la diada de la patrona amb
activitats infantils, culturals i històriques

s’ha millorat la pista esportiva i
s’han canviat d’ubicació les pistes
de petanca. L’aparcament soterrat
també s’ha reformat i el dipòsit municipal de vehicles s’ha traslladat a
l’avinguda de Catalunya.

Pubilla Cases. El 7 de
marzo habrá jornada
de puertas abiertas

Sanfeliu
Més de 800 corredors inscrits en la quarta
edició de la cursa Corre amb l’Apel·les
yyy Èxit de participació de la cursa de l’Institut Apel·les Mestres. Un
total de 850 corredors es van inscriure en les dues categories: 230, a
la milla, per a estudiants de secundària; 630, als 10 quilòmetres. Els
guanyadors dels 10 quilòmetres van ser Eric Monasterio i Kristina Trcka. y

Tras las obras de reforma, el 7 de
marzo tendrá lugar una jornada de
puertas abiertas para dar a conocer
las nuevas instalaciones de la concejalía de la Florida-les Planes-Pubilla
Cases-Can Serra, que se traslada a
la calle Belchite, número 5. También
se ha habilitado el número 9 para
el uso de entidades ciudadanas. La
concejalía abandona así el local de la
calle Ibèria, donde se ubica ahora el
Casal d’Avis de Pubilla Cases, que
ha ganado espacio y que también
podrá visitarse el día 7. y

