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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Reabierta la carretera de Collblanc
Distrito II. La vía se
cerró para construir la
estación Ernest Lluch
La Carretera de Collblanc vuelve
a estar abierta al tráfico en la zona
norte de la ciudad después de varios
meses fuera de servicio para poder
construir la nueva estación Ernest
Lluch de la Línea 5 del Metro. Desde
el 1 de marzo, los vehículos pueden
transitar por esta vía de entrada y salida a la ciudad, una vez abierto el
tramo entre la calle del Cardenal
Reig y la avenida de Xile de Barcelona. También se ha abierto la circulación de la calle Ernest Lluch y del
pasaje del Cementiri de L’Hospitalet.
Una vez acabadas las obras a
cielo abierto de la nueva estación,
la Generalitat ha reurbanizado la
Carretera de Collblanc, con 4 carriles, dos por cada dirección, y
una anchura de 21 metros. Además
se están ampliando las aceras de
ambos lados, en las que se plantará
un centenar de árboles. El Ayuntamiento de L’Hospitalet también ha

El Síndic de
Greuges visita
el Districte II
Collblanc-la Torrassa. Ribó
ha atès 37 ciutadans

Una vecina del barrio muestra a Marín y a Hereu una foto antigua de la carretera de Collblanc

ensanchado las aceras de la Carretera de Collblanc, entre las calles
Rosich y Creu Roja y ha instalado
nuevo alumbrado. La alcaldesa de
L’Hospitalet, Núria Marín, y el alcal-

Avança l’ampliació
de la plaça Espanyola
La Torrassa. Hi haurà
jocs infantils i espai
d’esport per a adults
L’ampliació de la plaça Espanyola, a
partir de l’arranjament del solar que
ocupava l’antic centre d’atenció primària de la Torrassa, agafa forma dia
a dia. El nou espai permetrà guanyar
600 m2 de plaça amb una nova zona de jocs infantils i de jocs esportius
per a adults. Un altre element singular serà un banc de formigó adossat
a les parets mitgeres dels edificis
que han quedat a la vista després de
l’enderroc de l’antic l’ambulatori.
L’alcaldessa, Núria Marín, va visi-

tar la zona amb de representants de
la Comissió d’Entitats del districte, i
va dir que “un barri tan dens necessita aquest tipus d’actuacions per
esponjar els carrers i guanyar espais
de convivència”. y

de de Barcelona, Jordi Hereu, visitaron la zona el día de su apertura.
Por lo que respecta a la estación
Ernest Lluch, se ha construido en la
carretera, entre el Camí de Torre Me-

lina y el Pont d’Esplugues. Tendrá 4
accesos, dos en L’Hospitalet y otros
dos en Barcelona, y estará junto a la
estación Sant Ramon del Trambaix
para facilitar el enlace. y

El Síndic de Greuges, Rafel Ribó,
va atendre, en el CC Collblanc-la
Torrassa, 37 persones: 19 hi van
presentar queixes i 18 hi van fer
consultes. “En un sol dia he atès el
10% de les visites que vaig tenir a
L’H el 2010”, va dir Ribó.
Pel que fa als desnonaments per
no pagar la hipoteca, el Síndic va
dir que es pot reclamar a l’Administració informació i protecció per als
afectats. y

Infraestructures i serveis per a la ciutadania

Plaça d’Europa
Lliurats 40 nous pisos
públics de lloguer
yyy La Generalitat i l’Ajuntament
han lliurat les claus de 40 pisos de
lloguer protegit construïts al carrer
d’Herrero, a l’entorn de la plaça
d’Europa. És una nova promoció de
77 pisos –resten per assignar 37–,
de 57 m2 i 68 m2, amb un lloguer
mensual de 400 a 469 euros. En la
construcció, a càrrec de l’Incasol,
s’han invertit 8,23 milions d’euros.
Al mateix carrer d’Herrero s’ha
edificat una segona promoció
pública de compravenda, amb 75
pisos, dels quals 44 resten per
adjudicar. y

Bellvitge
La plaça Amalvígia
es creuarà al maig
yyy Les obres per habilitar
un pas per a vianants al mig
de la rotonda de la plaça
d’Amalvígia finalitzaran a
finals d’abril. La reforma,
amb un pressupost de
559.000 euros que realitza
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, respon a una
petició veïnal que demanava
una solució perquè els
vianants salvessin la
rotonda. y

Sant Josep
Projecte innovador de
l’acadèmia Pau Casals
yyy L’acadèmia d’idiomes Pau
Casals busca 25 famílies amb
fills de 18 mesos a 10 anys per
participar en un projecte innovador
per ensenyar anglès als infants,
des de casa i amb els pares com a
professors. Es tracta del programa
Bilfam, que implicarà 125 famílies
de 5 països europeus, i està basat
en aprendre repetint i fent servir la
gestualitat, igual que els nadons
aprenen la llengua materna. El
curs dura 16 mesos i el procés
per triar les famílies és obert. Més
informació: www.paucasals.com. y

