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Nou espai cultural i de lleure
La Florida. Aprovació inicial
del nou equipament
públic per al barri
La Comissió de Govern ha donat
llum verda al projecte arquitectònic
de l’equipament cultural i de lleure
previst a la plaça dels Blocs de la
Florida. L’edifici, inclòs dins el programa d’actuacions de la Llei de
barris, es podria començar a construir a finals d’any i compta amb un
pressupost de més de 942.000
euros finançat al 50% entre Ajuntament i Generalitat.
Aquest nou espai polivalent és
una de les reivindicacions històriques de l’Associació de Veïns de
la Florida. Segons el seu president, Antonio García, “tenim previst
organitzar-hi activitats culturals i
formatives adreçades als joves del

Sanfeliu
Comencen els pisos
de protecció oficial
yyy La Fundació Família i Benestar
Social està construint, amb la
col·laboració de Caixa Catalunya
i l’estudi d’arquitectura Alonso
Balaguer, una promoció de 192
habitatges de protecció oficial,
112 de venda i 80 de lloguer al
carrer de l’Estronci. La primera fase
consta de 82 pisos, 50 en règim
de lloguer (40 m2 i aparcament) i
32 de venda (73 m2 i pàrquing) i
es farà en 24 mesos. Les següents
fases es construiran segons que es
vagin adjudicant els habitatges. y

Plaça dels Blocs la Florida on es construirà el nou equipament

barri, especialment a aquells que no
tenen feina ni estudien i que passen
les hores al carrer. I també podrem

ampliar l’oferta de tallers que ara per
motius d’espai no podem fer”.
El nou centre sociocultural tindrà

una sola planta de 450 m2 de superfície, dels quals 100 es reserven
per a un pati exterior. Entre les diferents dependències projectades
destaquen: l’aula d’informàtica, la
sala de lectura, un espai polivalent
de prop de 200 m2 divisible en sala
d’actes i taller, i un box insonoritzat per assajos musicals. Destaca
també el plantejament del terrat de
l’edifici on es plantarà un jardí de
190 m2 –el qual únicament serà accessible per a tasques de mante
niment– que aportarà beneficis mediambientals a l’entorn. Al pati exte
rior es reservarà una zona per a ta
llers d’horticultura.
L’edifici s’ha concebut de mane
ra que salva el desnivell existent
entre els habitatges que envolten
la plaça. L’origen dels Blocs de la
Florida es remunta al 1956 quan es
van construir sota el nom de Blocs
Onésimo Redondo. y

Final del concurs
‘Fem mates’
Iván Jiménez i Junjie Ji, alumnes
de 2on d’ESO de l’Institut Rubió
i Ors de Can Serra, participen,
en el moment de tancar aquesta
edició, a la final individual del concurs Fem mates, organitzat per la
Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques i la
Generalitat. Per grups, l’equip del
Rubió i Ors integrat per Tatevick
Paranikyan, Alejandro Gómez, Iván
Jiménez i Junjie Ji (a la foto, juntament amb la directora de l’institut)
ha quedat primers de 2on d’ESO.

Santa Eulàlia-Collblanc
Pàrquings provisionals
per als residents
yyy L’Ajuntament ha habilitat un solar
al carrer d’Albiol de Collblanc i un
altre entre els carrers de Bacardí
i de l’Alhambra de Santa Eulàlia
com a aparcaments provisionals
per a residents, mentre no es
construeixen els equipaments
previstos en aquests espais, una
escola a Collblanc i un CAP a
Santa Eulàlia. y

El Centre
L’AV organitza cursos
d’informàtica
yyy Són a nivell d’usuari, de 4 hores
setmanals, de 18 a 20h, els dimarts
i dijous o els dilluns i dimecres,
al local del carrer de Vigo, 3 i 5.
“Tenim Wi-Fi i els professors,
malgrat que, de moment, les
persones s’han de dur el seu
portàtil, però estem pendents de
subvencions per tenir ordinadors”,
ha dit el president, Antonio Bisbal. y

Bellvitge
Els veïns poden
recórrer davant Fecsa

foto cedida per l’institut Rubió i Ors

yyy Els veïns de Bellvitge que han
vist augmentada la potència de la
seva instal·lació elèctrica sense
sol·licitar-ho podran recórrer
a la companyia Fecsa-Endesa
per signar un nou contracte de
subministrament ajustat a les
necessitats reals, segons l’acord
assolit per l’Associació de Veïns. y

