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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

La Porta
Nord s’acaba
d’urbanitzar

L’Hospitalet
commemora
un any més
el Dia Mundial
de l’Alzheimer
El Centre. Activitats
participatives fins al
dia 21 de setembre

Collblanc-la Florida. Al final d’any es preveu que
finalitzin les obres per acabar d’urbanitzar
l’entorn de la nova zona residencial

Granvia Sud
Nou local per al Club
Petanca Ildefons Cerdà
yyy El club de petanca ocuparà
aquesta tardor, coincidint amb
l’inici de la temporada, un nou local
públic que està sent remodelat per
l’Ajuntament i que també es farà
servir com a magatzem municipal.
El local es troba als baixos d’un
edifici d’habitatges, al carrer de
l’Arquitectura, 32. y

Una de les parcel·les la delimiten
el passatge del Cementiri, el carrer
del Doctor Ramon Solanich i Riera,
el carrer de Josep Sunyol i la carretera de Collblanc. Aquí es vol donar
continuïtat urbana a l’espai entre
l’Escola Pere Lliscart i els edificis de
nova construcció, el de Regesa i el
d’habitatge assequible de La Caixa
que està en obres. Per salvar el
desnivell que hi ha, es posaran murs
i rampes que connectin la carretera
de Collblanc i el carrer del Doctor
Ramon Solanich. A l’espai entre
aquest carrer, l’Antiga Travessera i
la carretera de Collblanc se salvarà

Pubilla Cases
A la venta el DVD
de las procesiones
yyy La Cofradía 15+1 ha
recuperado una antigua
tradición y ha puesto a la venta
por 10 € un reportaje en video
de la Semana Santa. Puede
comprarse en la entidad los
martes y jueves por la tarde. y

Enderroc a les obres de la Porta Nord de L’H

el desnivell amb terrasses.
També es preveu enderrocar dos
edificis que hi ha entre el carrer de
Josep Molins i la carretera de Collblanc i urbanitzar l’accés a l’aparcament de l’edifici de Qualitat Habitat-

El Centre
L’Ateneu, a la Setmana
del Llibre en Català
yyy El Grup Teatral Margarida Xirgu
de l’Ateneu de Cultura Popular
va escenificar el 8 de setembre
el fragment Conversió i mort de
Quim Federal de la Ronda de mort
a Sinera, de Salvador Espriu, dins
la Setmana del Llibre en Català
a l’avinguda de la Catedral de
Barcelona. y

ge Social –la promotora del sindicat
UGT– i demolir un altra construcció
a la cruïlla entre l’avinguda de Josep
Molins i l’Antiga Travessera. L’empresa adjudicatària de les obres és
Assignia Infraestructuras SA. y

La Florida
Romería de la
Virgen de Gracia

yyy La Hermandad Rocieros
de Carmona ha celebrado
la Romería de la Virgen de
Gracia con una conferencia,
actuaciones en el Centro
Claveles y una romería hasta
una ermita de Blanes. y

i

Més info: www.alzheimerhospitalet.cat

arxiu

Les darreres obres per acabar d’urbanitzar la Porta Nord, la nova zona
residencial creada a cavall entre
els barris de Collblanc i la Florida,
han començat aquest estiu, amb la
previsió que finalitzin en uns quatre
o cinc mesos. L’espai, de 8.664 m2,
s’ha de pavimentar i enjardinar, i s’hi
ha d’instal·lar enllumenat públic i
mobiliari urbà, amb una inversió que
supera el milió d’euros.
El projecte actua sobre quatre
zones independents que es troben
al voltant dels edificis de nova construcció i altres edificis que han de
ser enderrocats.

L’Associació de Malalts d’Alzheimer
de L’Hospitalet organitza aquest setembre un programa d’actes commemoratius del dia mundial dedicat
a aquesta malaltia, fixat per l’OMS
el 21 de setembre. Les activitats
van començar el 13 de setembre,
al tancament d’aquesta edició, amb
taules petitòries als mercats de la
ciutat i amb la 17a edició del Mercat de Vell, on la venda d’objectes
de segona mà serveix per recollir
diners per a la causa. En paral·lel,
l’entitat tenia previst fer la rifa solidària d’una cistella i un contacontes per a infants a la rambla de Just
Oliveras.
Els actes segueixen el 19 de
setembre amb una conferència del
cap de la Unitat de Demències de
l’Hospital de Bellvitge, el doctor
Ramon Reñé, sobre els darrers
avenços en medicació per a malalts
d’Alzheimer, a l’Auditori Barradas.
El dia 21, també al Barradas, el
Grup de Teatre Margarida Xirgu de
l’Ateneu de Cultura Popular posarà
en escena Calders a l’escenari, en
benefici de l’associació. L’entitat
tancarà els actes el 29 de setembre
amb un sopar per als socis. y

Contra la mala olor als contenidors
Aquest estiu s’ha començat a utilitzar un producte orgànic per netejar els contenidors i evitar les males olors que desprenen les restes orgàniques. L’Ajuntament ha fet proves a Collblanc-la Torrassa,
la Florida i les Planes i Pubilla Cases i Can Serra. El nou sistema és
totalment biològic, no conté productes químics i és respectuós amb
el medi ambient.

