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Projecte per
fer nous pisos
protegits entre
Santa Eulàlia i
el Gornal

Els sindicats UGT i CCOO xifren entre un 50% i un 70%
el seguiment dels funcionaris
i treballadors de l’Administració pública, els empleats de
l’Ajuntament, de la Ciutat de la
Justícia i dels centres sanitaris.
L’Ajuntament xifra la participació
en el 27%.

80.000 persones i 327
botigues participen
en el Mes del Comerç

gabriel cazado

La Generalitat i el Ministeri d’Habitatge han acordat impulsar,
juntament amb l’Ajuntament de
L’Hospitalet, 309 nous habitatges protegits entre els barris de
Santa Eulàlia i el Gornal. Seran
6 edificis, quatre dels quals
són promoguts per cooperatives sense afany de lucre com
Entorn Habitatge SL, que ja ha
començat a edificar-ne un.
El M i ni s te r i d ’H a b i t a t g e
aportarà entre aquest any i el vinent
un total de 857.100 euros per urbanitzar el sector delimitat pels carrers
d’Amadeu Torner, de l’Aprestadora,
de Ferrer i Guàrdia i de Narcís Monturiol, on es faran els pisos. Aquesta
quantitat cobreix el 10% del pressupost necessari, que puja a 8,7 milions d’euros. L’Institut Català del Sòl
assumeix la resta del finançament.
El Ministeri hi participa pel fet que
aquesta zona està qualificada com
a àrea d’urbanització prioritària cosa
que permet dedicar el 100% dels
edificis a habitatge protegit.
Dels 309 pisos públics previstos,
77 seran de lloguer. A més, aquesta actuació permet crear prop de
30.000 metres quadrats de zona
verda i ordenar la vialitat de la zona.
# redacció
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Els treballadors públics
de L’H se sumen a la
jornada de vaga del 8-J

Escolars del barri ajuden a enjardinar el nou espai d’ús ciutadà

Escolars i entitats enjardinen
un nou espai a Santa Eulàlia
Al carrer Transversal, al costat del Centre de Formació d’Adults
Santa Eulàlia ha recuperat un
nou espai per a ús ciutadà al
carr er Transversal, entre l’edifici d’habitatges protegits i el
Centre de Formació d’Adults
del barri. És un espai de 800
metres quadrats, amb grans
jard ineres de plantes aromàtiques, tres arbres, bancs i papereres.
En la plantació de la vegetació
han participat els mestres i uns 100
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alumnes de primer a cinquè curs de
primària de l’escola pública Bernat
Desclot, monitors, treballadors i
alumnes del Taller Bellvitge i personal del Pla d’Ocupació i UTE Jardins
Bellvitge.
La iniciativa ciutadana vol fomentar el respecte i el bon ús de l’espai públic per part de la població.
L’alcaldessa, Núria Marín, que va
visitar els treballs d’enjardinament,

va anunciar que l’Ajuntament arranjarà noves zones en diferents barris
per tal que col·lectius ciutadans i
escoles les preparin a la primavera
per col·laborar en el manteniment
de la ciutat. “Amb la implicació de la
ciutadania esperem mantenir millor
els espais públics. A més, amb les
escoles volem treballar també en
l’educació pel civisme”, va afirmar
l’alcaldessa. # redacció

El Mes del Comerç ha organitzat
activitats a quatre zones comercials de la ciutat durant el mes
de maig amb un notable èxit
de públic i de participació de
com erciants, que consoliden
aquesta iniciativa per potenciar
el nostre comerç i apropar-lo a
la ciutadania.

La ciutat assesora en
desenvolupament urbà
un municipi del Líban
L’Ajuntament de L’Hospitalet, a
través de l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), ha elaborat 6 projectes de transformació urbana per al municipi Bourj
Hammoud, al nord del Líban,
per tal de cooperar amb la ciutat i ajudar-la a millorar la zona
portuària.

