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Mobilitat. L’actuació urbanística afecta un tram de 325 metres de longitud i una superfície de 2.500 metres quadrats

El carrer del Príncep de Bergara
serà zona de prioritat invertida
A inicis de juliol es va iniciar la refor·
ma del carrer del Príncep de Bergara
entre el carrer Major i l’avinguda del
Carrilet. La intervenció, que com·
portarà una modificació de l’espai
actual, preveu renovar el paviment
de la calçada, ampliar les voreres i
eliminar la zona d’aparcament.
El resultat serà una zona de prio·
ritat invertida amb les dues voreres
simètriques al mateix nivell que la
calçada i un carril de circulació amb
velocitat limitada a 20 km/h. “Totes
aquestes mesures permetran que
l’accessibilitat dels vianants sigui
més còmoda”, explica el tinent d’al·
caldia d’Espai Públic, Pepe Castro.
“Hem començat pel carrer Major i
seguirem avançant fins a l’avinguda
del Carrilet”, afegeix.
La reforma també inclou la re·
novació de l’enllumenat, la retirada
de les línies aèries de baixa tensió,
la substitució dels embornals de la

PRODUCCIONES MIC

La reforma es realitza
per adaptar la via als
requeriments del Pla
de mobilitat urbana
sostenible de L’H

Treballs de reforma del carrer Príncep de Bergara, entre el carrer Major i l’avinguda del Carrilet

xarxa de clavegueram, la instal·lació
de nou mobiliari urbà i la renovació
de la senyalització viària horitzontal
i vertical. S’estima que les obres tin·
guin una durada de sis mesos.
Pilar Palau, presidenta del Grup
Botigues del Centre i Sant Josep,

considera que “és una obra molt
esperada perquè en dècades no
s’ha fet cap actuació a la zona. Els
comerciants volen que l’entorn mi·
llori, però aquesta remodelació ha
d’anar acompanyada de la reforma
de tota la zona comercial del Centre

que ha quedat morta i obsoleta”. La
presidenta també mostra la inquie·
tud dels comerciants per l’eliminació
de la zona d’aparcament i espera
que l’Ajuntament ofereixi alguna al·
ternativa com ara bonificar els clients
que utilitzin l’aparcament de la plaça

de l’Ajuntament, per exemple. Palau
també lamenta l’endarreriment en
l’inici de les obres que “segons les
informacions havien de començar la
setmana del 25 de juny. A més, s’hi
han instal·lat unes reixes que entor·
peixen l’accessibilitat als comerços”.
Aquestes reixes, segons l’Ajunta·
ment, només es mantindran mentre
duri l’enderroc de voreres per motius
de seguretat.
La comerciant afirma que “quan
la reforma estigui finalitzada, podrem
valorar fins a quin punt la intervenció
ha respectat les demandes del col·
lectiu de botiguers, com ara que no
s’instal·lin pilones a les voreres com
estava previst en el projecte”.
Per la seva part, Josep Blanco,
president de l’Associació de Vene·
dors del Mercat del Centre, espera
que l’obra contribueixi a la millora de
l’entorn, però exposa la intranquil·litat
dels paradistes per l’eliminació de
la línia d’aparcament del carrer que
també comportarà que desaparegui
l’actual zona de càrrega i descàrre·
ga: “Confiem que un cop finalitzades
les obres, l’Ajuntament doni una so·
lució a la manca de zones de càrrega
i descàrrega del barri del Centre”,
afegeix Blanco. y

El Centre. Pendents de l’autorització de la Generalitat per retirar les restes de fibrociment de la teulada de l’immoble

Finalitza la neteja de
la zona esfondrada
de l’edifici de l’Òpera
Les obres de neteja de la teulada
esfondrada d’una de les naus de
l’històric edifici de l’Òpera, al car·
rer de Francesc Moragas del Cen·
tre, han finalitzat satisfactòriament.
L’empresa especialitzada contracta·
da per la propietat ha retirat els tros·
sos d’uralita que van caure a terra el
2 de juny i els ha eliminat seguint els
protocols de tractament de residus
contaminants.

Els treballs es van aturar, poques
hores després d’haver començat, a
petició d’una comissió veïnal que va
denunciar davant l’Ajuntament que
no s’estaven prenent les mesures
de seguretat necessàries. Un cop
el consistori es va cerciorar que les
tasques es feien amb garanties es
va reprendre la neteja.
La primera fase de les actuacions
ha estat d’emergència per retirar les

Edifici de l’Òpera, entre els carrers Francesc de Moragas i Josep Prats

restes de la teulada esfondrada.
També s’ha treballat en l’apunta·
lament de l’estructura de l’edifici i
en l’actualitat es resta a l’espera de
l’autorització de la Generalitat per
retirar el fibrociment de les teulades
que es conserven en peu.
La comissió veïnal reclama que
l’Ajuntament insti la propietat a
mantenir nets els terrenys i que el
solar de l’Òpera acabi tenint un ús
comunitari.
Aquest edifici, a la confluència
entre Francesc Moragas i Josep
Prats, es troba abandonat des de fa
anys. Havia estat un cinema i poste·
riorment va albergar uns estudis de
TVE. Més tard el van ocupar fins al
2007, any que es va desallotjar i va
canviar de propietari. y
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Patrimoni. ‘Ramblejant’ es va sumar a les propostes de la festa major

Folklore. Danses del món al Casino del Centre

CEDIDA PEL CASINO DEL CENTRE

Una ruta històrica per
descobrir la Rambla
Actuació de l’any 2017 d’un grup folklòric d’Indonèsia

Nova edició d’Adifolk a L’H
El Casino del Centre acollirà el 15
de setembre una nova edició del
Festival Adifolk, amb l’actuació d’un
dels grups participants a les 46a
Jornades Internacionals Folklòri·
ques de Catalunya que se celebra·
ran del 13 al 24 de setembre a dife·

Una cinquantena de persones van participar en la ruta històrica anomenada ‘Ramblejant’

La rambla de Just Oliveras conserva diversos
edificis històrics d’inicis del segle XX que són una
mostra important del patrimoni modernista de L’H
La festa major del barri del Centre
va convocar aquest any una nova
activitat: Ramblejant, un recorregut
lúdic per la història de la rambla
de Just Oliveras a través dels seus
edificis més emblemàtics, organitzat

pel Centre d’Estudis de L’Hospitalet
i el Casino del Centre.
A més dels edificis del tom·
bant de segle XX que encara s’hi
conserven, es van comentar em·
plaçaments ja desapareguts que

conformen la memòria col·lectiva de
la ciutat, com ara els cinemes Impe·
rial o els Oliveras, de 1911 i 1925,
respectivament, i locals com el Bar
Deportivo.
La visita, teatralitzada a càrrec
d’actors de l’Ateneu de Cultura
Popular i del Centre Catòlic que
encarnaven personatges de L’Hos·
pitalet d’inicis del segle XX, va
finalitzar al Casino del Centre amb
motiu dels 145 anys de l’entitat. y

rents ciutats del país. “Comptarem
amb un grup d’Àsia, Llatinoamèrica
o de l’est d’Europa per apropar el
folklore del món a la ciutat”, explica
Josep Goyta, president del Casino.
El dia 16, a les 10.30h, l’entitat farà
una marató de ball country. y

Celebraciones. De Cirerers a Can Buxeres

Sanfeliu valora la nueva
ubicación de las fiestas
Las fiestas de Sanfeliu, celebradas
del 21 al 24 de junio, se emplazaron
este año en el acceso al parque de
Can Buxeres desde la calle Estron·
ci, debido a las obras que se rea·
lizaban en su ubicación habitual, la
plaza Cirerers.

“Los vecinos han acogido bien
el cambio y es un buen lugar para
celebrar la botifarrada, pero es un
espacio limitado para la verbena y
debemos considerar mejor el po·
sible cambio”, declara Antonio Gil,
presidente de la Comisión. y

