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Avança l’ampliació del pas
inferior de la Riera Blanca
Passarà a tenir tres obertures per agilitar el trànsit de vianants i cotxes
L’empresa Adif, responsable de
les obres de l’AVE, continua la
reforma per ampliar el pas sota
les vies del carrer de la Riera
Blanca, aprofitant la construcció
de la línia d’alta velocitat, que
ha de creuar L’H fins a Sants, i el
desplaçament de les línies fèrries de
rodalies. Aquest pas inferior passarà
de tenir una obertura a tenir-ne tres,
una mesura que permetrà guanyar
capacitat i fluïdesa per a la circulació
tant de vianants com de vehicles.
La matinada del 30 de novembre a l’1 de desembre, Adif va realitzar amb èxit proves per verificar la
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Nou aspecte del pas inferior del carrer de la Riera Blanca

resistència del tram de l’estructura
del pas sota les vies del cantó mar
que ja ha estat reconstruït. Ara s’està realitzant el procés de desplaçament de les quatre vies de rodalies
des de la seva ubicació actual al seu
emplaçament definitiu també en el
cantó mar.
Les obres s’emmarquen en l’àmbit de la construcció del tram L’Hos
pitalet-la Torrassa-Sants de la línia
d’alta velocitat Madrid-Barcelonafrontera Francesa. En aquest tram,
amb una longitud de 4.793 metres,
hi ha previst, com a principal actuació, la construcció en part del re-

corregut d’un fals túnel entre panta
lles de formigó, un procediment que,
segons Adif, garanteix l’estabilitat del
terreny durant les obres, la seguretat
de les edificacions de l’entorn i minimitza l’impacte visual.
Adif, a través d’un comunicat, lamenta les molèsties que pugui provocar als veïns i agraeix la seva comprensió. Per a més informació, ha
habilitat un punt d’atenció al ciutadà
ubicat a l’Estació de Sants, un telèfon i una pàgina web.� # r .
Tel.: 93 218 40 25
www.adif.es

El Centre
d’Empreses
de Promoció
Econòmica
obté l’ISO 9001
El Centre d’Empreses de l’Àrea
de Promoció Econòmica ha
obtingut la cer tificació de la
norma UNE-EN-ISO 9001:2000
en les activitats d’assessorament i suport a les empreses i
a l’emprenedor per al període
2006-2009.
El sistema adoptat per
aquest departament per gestionar la qualitat de la seva
organització interna i del servei
que presta a l’usuari, segons el
certificat ISO 9001, queda garantit
ja que acompleix tots els protocols
i processos necessaris tant en els
seus procediments interns com en
la tasca del personal tècnic i en l’a
plicació d’un manual específic per a
cada una de les activitats que desenvolupa.
A través de la certificació s’aconsegueix un dels principals objectius
del sistema de gestió de la qualitat de l’organització: donar satisfacció a les necessitats i expectatives
de totes les persones i empreses
usuàries.
El centre té com a objectiu principal promoure, afavorir i impulsar i
donar suport al desenvolupament
d’iniciatives empresarials, acompanyant aquells que tenen una idea de
negoci en tot el procés de creació
de l’empresa fins a la consolidació
del projecte. També fomenta l’esperit emprenedor entre els joves de
la ciutat.
Els serveis que ofereix són: informació sobre creació d’empreses;
assessorament per a l’elaboració del
pla d’empresa; recerca de recursos
(ajuts i subvencions); formació per
a nous emprenedors; difusió de la
cultura emprenedora amb els premis L’H Joves Emprenedors, i xerrades de sensibilització en centres
d’ensenyament, entre altres. # r .
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Més informació a:
www.e-promocio.com

