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El nou Mercat de la Florida serà
una realitat a final de l’any 2016
Districte V. L’equipament
acollirà les parades del
mercat, un aparcament
soterrani, un
supermercat i diferents
serveis municipals
Les obres del nou Mercat de la Flo
rida avancen a bon ritme i és previst
que finalitzin el darrer trimestre del
2016. La infraestructura i els serveis
del seu entorn es van adjudicar el
desembre de 2013 a l’empresa Fer
rovial Agroman, SA, per un import
de prop de 15 milions d’euros.
L’alcaldessa, Núria Marín, va visi
tar aquest mes l’estat de les obres
i va dir que “la idea és que per a la
campanya de Nadal del proper any
el nou Mercat de la Florida ja estigui
funcionant”.

s’ha quedat amb un únic accés a la
cruïlla amb el carrer de Llevant.
“Aquestes obres formen part de
les inversions estratègiques que du
a terme l’Ajuntament en la renovació
dels mercats per tal d’impulsar el
comerç”, va dir l’alcaldessa, que va
afegir que “cal que donem suport
al comerç de proximitat dels barris
perquè són dinamitzadors de l’eco
nomia de la ciutat”.

Les obres del nou Mercat ja es comencen a veure

Els treballs de l’equipament afec
ten, en diferents fases, la circulació
de vehicles per la zona. Mentre
durin les obres roman tallat el tram

de l’avinguda de la Primavera, entre
els carrers de l’Enginyer Moncunill i
del Pedraforca, i l’aparcament muni
cipal de l’avinguda de la Primavera

L’equipament
El nou mercat es construeix al
solar de l’antic edifici i tindrà una su
perfície de 18.089 metres quadrats
distribuïts en cinc plantes. També hi
haurà un local municipal que encara
no té un ús definit.
El projecte també inclou la urba
nització de l’entorn i de l’espai alli
berat de l’avinguda de la Primavera.
A més es millorarà la xarxa de cla
vegueram del carrer de Castellvell. y

Gestímul-Centre, un
servei per dinamitzar
la memòria dels avis
Districte I. Per facilitar
les capacitats afectives,
cognitives i funcionals
Les Fundacions Santa Eulàlia i Sant
Roc han obert un nou centre desti
nat a potenciar i mantenir les habi
litats cognitives, físiques i psicoso
cials de les persones afectades per
dèficit de memòria, o demències
com l’Alzheimer. Es tracta del Ges

tímul-Centre ubicat al carrer d’Enric
Prat de la Riba, 220. L’objectiu de
Gestímul –n’hi ha un altre a Santa
Eulàlia– és aconseguir la millora de
la qualitat de vida de la gent gran
que participa en els seus progra
mes. El nou espai pot acollir 24 per
sones al dia en sessions de matí o
tarda. “Es treballa per estimular les
capacitats de la gent gran amb de
mències, aconseguir una millora de
la seva qualitat de vida i la de les se
ves famílies i, de passada, endarre

Districte III
Comencen les
obres de reforma al
carrer de Castelao
yyy El projecte preveu nova
pavimentació de les voreres i
la vorada des de la cruïlla amb
el carrer del Mestre Carbó fins
a l’avinguda del Carrilet. Es
mantindrà l’arbrat existent.
Pel que fa a la mobilitat, es
modifica el traçat del carrer del
Mestre Carbó des del carrer de
Castelao fins el carrer de l’Uva
per tal que les voreres siguin
paralel·les. Les obres tindran
una durada de quatre mesos. y

Santa Eulàlia
El comerços sortegen
vals de compra per
valor de 1.000 euros
yyy El Grup de Comerciants sorteja
1.000 euros entre els seus clients
en una campanya de promoció del
comerç del barri. Per obtenir una
butlleta s’ha de fer una compra
mínima de 15 euros en alguna
de les 80 botigues adherides. El
sorteig es farà davant de notari
el 31 de març. L’objectiu de la
campanya és ajudar els clients i
promocionar el comerç local. y

Sant Josep
El Casal de Gent
Gran estrena un local
complementari

Treball en un dels tallers d’estimulació de les capacitats cognitives

rir la seva dependència”, explica la
neuropsicòloga Berta Murillo.
Pel que fa a l’atenció, “hem atès
592 persones, la qual cosa suposa
un creixement d’un 23% respecte

de l’any 2013”, diu Jofre Fuguet,
director de Serveis d’atenció a la
comunitat i acció social de la Funda
ció Santa Eulàlia. Les dades estan
recollides en la Memòria 2014. y

yyy Es tracta dels baixos del carrer
del Migdia,12, on fins ara hi havia
els serveis de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme. Ara l’entitat
té 471 metres quadrats més, que
s’afegeixen als 487 del local del
carrer de Santiago de Compostel·la.
Amb l’ampliació, el casal disposa
d’un aula de manualitats, una
d’informàtica, espais polivalents i
una sala de juntes més gran. y

