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Urbanisme. Nova campanya de pavimentació de l’espai públic per millorar l’accessibilitat d’uns 70 carrers

Renovació a gran escala d’asfalt i voreres
Les obres, que s’han previst a tots els barris de la
ciutat, compten amb un pressupost d’adjudicació de
4,9 milions d’euros provinents del superàvit de 2018
La campanya de pavimentació,
en marxa des d’aquest mes de
maig, preveu la urbanització i
renovació d’asfalts i voreres en
una setantena de vies i espais
públics de la ciutat per tal de millorar-ne l’accessibilitat. Alguns
d’aquests carrers passaran a
ser de prioritat invertida, seguint
els criteris del Pla de mobilitat
urbana sostenible de L’Hospita-

Breus
App metropolitana
para pagar las zonas
azules y verdes
L’H se ha adherido a la aplicación AMB Aparcament Metropolità (para IOS y Android) que
permite pagar el aparcamiento
de las áreas azules y verdes con
el teléfono móvil. La app también
sirve para Barcelona y otros municipios metropolitanos. y

Mariquitas para luchar
contra el pulgón del
arbolado urbano
El Ayuntamiento está utilizando
tratamientos ecológicos para
combatir las plagas de los árboles de la ciudad. Por ejemplo,
está instalando cajitas con larvas de mariquita que se alimentan de pulgón para evitar el uso
de productos químicos. y

El Bosabé se alza con
el premio a la mejor
tapa del QuintoTapa
La tapa de Carxofa Prat & Gamba del Bosabé Restaurant ha
sido elegida como la mejor de
la ruta QuintoTapa de L’H 2019.
Muy cerca quedaron Matagana y El Brot de L’Hospitalet. La
tapa más popular fue la del bar
Caracas 2. y

Nuevos juegos
infantiles en la Florida,
Collblanc y Sta. Eulàlia
El área de juegos de la av. Primavera se ha diseñado según la
propuesta del Consell de Nois i
Noies. En Torrent Gornal, entre
Rius i Carrió i Sort, y en la plaza
de Can Trinxet, se reforman con
sombra y juegos inclusivos. y

let. El projecte té un pressupost
d’adjudicació de 4,9 milions
d’euros i es finança amb el superàvit municipal corresponent
a l’exercici 2018.
Aquesta campanya completa la duta a terme l’any passat
en un centenar d’espais públics
amb un cost de 10,3 M€, finançats amb el superàvit del 2016,
i les 40 actuacions de millora

Vista del carrer del Llobregat acabat de pavimentar

de l’accessibilitat realitzades
el 2017, amb un pressupost
superior als 2,5 M€.
Prioritat invertida
Entre les obres d’enguany,
destaquen aquelles que convertiran en vies d’ús preferent
per als vianants diversos carrers
en algun dels seus trams o bé
en la totalitat (carrers de Josep
Prats, de Tecla Sala, del Bruc,
de Joan Maragall i de Martorell;
passatge d’Oliveras; carrers de
la Cooperativa, de Bacardí, Modern, del Clotet, del Gasòmetre,
de la Mare de Déu de Núria, de
Collserola, de Piera, de Ceravalls, de Toledo, d’Empúries i
d’Andorra). y

