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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

El Pleno pide
a Fomento
la reforma
del apeadero
Bellvitge-el Gornal. Todos los grupos municipales
han votado a favor de exigir la accesibilidad del
apeadero y los puentes que unen los dos barrios
La accesibilidad del apeadero de
Bellvitge y los puentes que conectan este barrio con el Gornal sobre
la via de Vilanova continúan siendo una asignatura pendiente pese
a los reiterados compromisos de
Adif de mejorarla, mientras no se
ejecuta el soterramiento de las vías.
Por ese motivo, el Pleno municipal
aprobó por unanimidad una moción

de PSC, PP e ICV-EUiA que pide al
Ministerio de Fomento la inmediata
reforma. El Consistorio se suma así
a la recogida de firmas iniciada por
los vecinos de Bellvitge y el Gornal
con el mismo fin.
Esta es la segunda moción que
aprueba el Pleno para pedir la mejora de la accesibilidad del apeadero
y los puentes, para que se instale

Escaleras de la estación de Bellvitge y elevador para silla de ruedas que según los vecinos no funciona

un ascensor, para que funcionen
los elevadores para silla de ruedas
que bajan a la estación, para que
se reduzca la distancia entre los
andenes y el tren. En definitiva, para
que dejen de ser una barrera infran-

queable. El texto también reclama
que se busquen todas las vías de financiación posible para soterrar las
vías que pasan por L’Hospitalet, un
esperado proyecto que se ha visto
aplazado por la falta de recursos. y

La campaña vecinal
Escanea este código
con tu smartphone y
accede a la información de TV L’H sobre
la recogida de firmas.

Santa Eulàlia
Rodatge de la sèrie
‘KMM’ de TV3

Foto cedida pel centre Sant Jaume

yyy La Ciutat de la Justícia, la plaça
de Milagros Consarnau, l’hotel Lex
Eurostars i el carrer de Buenos
Aires van ser escenaris el 15 de
febrer del rodatge d’un capítol
de la sèrie d’investigadors privats
Kubala, Moreno i Manchón que
emet TV3, en el qual va participar
una de les seves protagonistes,
l’actriu Núria Gago. y

Collblanc-la Torrassa
‘Flahsmob’ a favor de les donacions de sang

La Florida
Benvinguda als veïns
de nous d’habitatges
yyy Al tancament d’aquesta
edició, l’alcaldessa Núria Marín
i el secretari general d’UGT de
Catalunya, Josep Maria Álvarez,
teniem previst donar la
benvinguda als 32 nous residents
en un edifici de protecció oficial
construït per la cooperativa
d’habitatges d’UGT a la Porta
Nord. Es tracta d’un edifici de 7
plantes amb aparcament. y

yyy Els alumnes de l’Escola Sant Jaume van fer el 23 de febrer una flashmob
(coreografia) per col·laborar amb la campanya de donacions de sang
que es duia a terme el mateix dia a la plaça Espanyola. També van fer
d’informadors i van fer difusió de la jornada a través de les xarxes socials. y

El Centre
Primer edifici de pisos a la Remunta
yyy L’alcaldessa Núria Marín i el president de Nouveaux
Constructeurs, Olivier Mitterrand, acompanyats pel regidor del
Districte I, Alfonso Salmerón, van posar la primera pedra de la
promoció Edifici L’H Centre, els primers habitatges de protecció
que es fan a la Remunta. Els 108 pisos de l’edifici estan venuts. y

Sanfeliu
Segona cursa ‘Corre amb l’Apel·les’

yyy Carme Ballesteros i Mario Manzana van ser els guanyadors de la cursa
de 10 km de la segona edició de la competició organitzada per l’Institut
Apel·les Mestres. També es va fer un recorregut d’una milla. Durant la cursa
es van recollir aliments per a les famílies necessitades de L’Hospitalet. y

