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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Un espai a tocar de la
via opta als premis FAD
La Florida. El concurs Racons Públics, obert a
tothom, proposa la transformació de dotze
espais metropolitans en desús
L’espai que va des del pont de Matacavalls fins al parc de les Planes és
el sector que el Foment de les Arts
i del Disseny (FAD) proposa aquest
mes de novembre per remodelar,
en el marc de la tercera edició de
Racons Públics, un concurs d’idees
que ha de sevir per recuperar dife-

rents espais públics abandonats. La
zona escollida és un espai amb els
usos encara per definir, que transcorre en paral·lel a les vies del tren
i la tàpia del Cementiri municipal.
L’espai triat es troba a la zona nord
de L’Hospitalet, també coneguda
com el Samontà.

Racons Públics és un concurs de
participació ciutadana en el disseny
de les ciutats i planteja la recuperació i la dinamització per a l’ús públic
d’espais urbans poc valorats. L’objectiu és obrir la disciplina urbanística a altres àrees del coneixement,
de les ciències i de les arts, i, alhora,
recuperar un total de dotze enclavaments significatius de l’àrea metropolitana a partir de les propostes
que facin els participants d'aquest
certamen de disseny. y

Espai proposat per fer projectes, entre la Florida i Sant Josep

Santa Eulàlia. Vocació i
cura dels avis i de les
seves famílies
La Fundació Santa Eulàlia va commemorar els primers 25 anys d’existència de l’entitat amb una festa
d’aniversari. El Patronat de la Fundació Santa Eulàlia va organitzar el
passat mes de novembre un emo-

tiu acte a l’Hotel Porta Fira, on van
assistir més de 500 persones. La
Fundació Santa Eulàlia ha atès fins
al dia d’avui 710 persones en règim de residència, 210 en règim de
centre de dia, el qual va ser pioner
a Catalunya, i 237 en els serveis de
Gestímul i Gesguard. La Fundació
Santa Eulàlia treballa al servei de les
persones grans amb una aposta per
la qualitat i la proximitat. y

cedida fundació sta. Eulàlia/ariadna arnes

Celebració de 25 anys de
servei a la nostra gent gran

L’alcaldessa Núria Marín amb el gerent de la Fundació, Josep Foguet

Can Serra
Homenatge als
avis més grans
de 85 anys
yyy L’Ajuntament ha homenatjat
els avis majors de 85 anys
de Can Serra en un acte
al casal. Els avis van rebre
una placa commemorativa
en reconeixement a l’esforç
i a la trajectòria vital d’una
generació. y

