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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Nova proposta
d’ubicació per
a l’antena d’Adif

Santa Eulàlia
Desmantelada una
lavandería ilegal
yyy La Guardia Urbana ha
desmantelado un local de la calle
Salamina dedicado a lavandería
industrial y que no disponía de
permiso municipal, ni de las
condiciones de seguridad y
sanitarias correspondientes. y

Sant Josep. Persisteix el desacord veïnal i
de l’Ajuntament amb l’actual instal·lació

Antena ubicada entre el carrer del Treball i del Pintor Sorolla

Representants municipals es van
reunir amb l’empresa Adif per traslladar el desacord del municipi i dels
veïns amb l’emplaçament d’una antena de comunicacions instal·lada a
Sant Josep. L’Ajuntament proposa
col·locar-la a la subestació de Fecsa
Endesa de la Torrassa.

entre els carrers del Treball i del
Pintor Sorolla. Belver i Salmerón es
van reunir amb Alfonso Díez, subdirector de telecomunicacions d’Adif.
Els representants municipals van
proposar a Adif una ubicació alternativa per a la polèmica antena, a la
subestació de la Torrassa de Fecsa-

El tinent d’alcalde d’Espai Públic,
Francesc Belver, i el regidor del
Districte I, Alfonso Salmerón, van
viatjar a Madrid per mostrar la seva
disconformitat amb la instal·lació
que aquesta empresa ha fet de
forma unilateral d’una antena de comunicacions al barri de Sant Josep,

Endesa, on hi ha altres infraestructures. La companyia elèctrica està
disposada a iniciar negociacions
amb Adif per traslladar l’antena. El
subdirector d’Adif es va mostrar favorable a estudiar aquesta proposta
i, si és viable, no té cap inconvenient
a traslladar l’antena. y

El nou ambulatori encara no té data
Gornal. La Generalitat podria incloure el nou
CAP del barri als pressupostos del 2013
Jordi Monedero, responsable d’a
tenció primària de la ciutat, ha
confirmat en declaracions a TV de
L’Hospitalet que el nou CAP del
barri que s’ha d’ubicar al carrer dels

Joncs es construirà, si bé no es pot
concretar quan es farà. Monedero
ha assegurat també que es mantindrà el local del CAP actual mentre
no es construeix el nou edifici.

El màxim responsable de CATSalut a la zona, Daniel Fernández, va
donar la mateixa resposta als veïns.
Segons la portaveu de la Coordinadora d’Entitats del Gornal, Teresa
Jiménez Villarejo, “ens han comunicat que, degut a les eleccions
autonòmiques, tot s’ha endarrerit i
que segurament al juny ens podran

dir si el nou ambulatori entra en els
pressupostos del 2013. Sembla
difícil amb les retallades, però tenim
esperança”.
El CAP ocupa actualment i de
forma provisional un espai ubicat al
carrer Carmen Amaya i que pertany
a l’empresa Mercadona. El contracte de cessió finalitza el 2015. y

Bellvitge
Una nueva entidad
vecinal reclama local
yyy La Asociación de Vecinos
Independientes de Bellvitge
reclama al Ayuntamiento que le
ceda un local o espacio donde
establecer su sede social, y están
recogiendo firmas con este fin
entre los vecinos del barrio. y

Gornal
Recogida de
tapones para Lucía
yyy El dinero obtenido con
la recogida de tapones de
plástico es para que se
investigue la enfermedad que
padece Lucía, una vecina de
6 años, para la que ahora no
existe tratamiento. y

