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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Adjudicades les obres de la
nova escola bressol Patufet
El Centre. La seu es
construirà en una
de les naus que
formava part de les
cavallerisses de
l’antiga Remunta
El parc de la Remunta acollirà la
nova seu de l’escola bressol Patufet, que ara està situada al carrer del
Príncep de Bergara. El Consorci per
a la Reforma de la Granvia, encarregat del projecte, ha adjudicat a l’empresa Copisa les obres d’un dels
edificis històrics destinats a equipaments del nou parc de la Remunta,
per un import de més de 730.000
euros. El termini d’execució és de 9
mesos a partir de l’inici de l’obra.
L’edifici que s’adequarà, situat
dins del recinte de l’antiga caserna
de la Remunta, és una de les antigues cavallerisses i consta bàsicament de planta baixa, tot i que en el
cos central hi ha també un pis. Tot
plegat ocupa una parcel·la de 1.350
metres quadrats.
La nova escola bressol, que
acollirà els nens i les nenes de l’actual Patufet, tindrà 697 metres qua-

La Florida. Coordina
las entidades para
promover la cohesión

Les actuals instal·lacions de l’Escola Bressol Patufet al carrer del Príncep de Bergara

drats amb el porxos i disposarà de
dos patis exteriors de 559 metres.
Aquesta escola fa 30 anys que ocupa l’antiga masia de Can Borni, un
edifici antic que no reuneix condicions per acollir infants i està afectat
per un pla urbanístic.
La Patufet és l’única escola bres

sol concertada al barri del Centre i
no n’hi ha cap de pública. La nova
escola disposarà de quatre espais
docents: tres sales d’infants i una
d’usos múltiples. Els espais de ser
veis tindran una cuina, un magatzem i altres zones per als serveis
administratius, on també s’inclouen

la direcció i els educadors.
Tota l’actuació s’emmarca dins el
Pla de reforma de l’antiga caserna
de la Remunta que s’està fent en
tres fases: a la primera es va adequar el parc i els jardins i la segona
és la que començarà pròximament i
que inclou l’escola bressol. y

Santa Eulàlia
celebra el seu
dia patronal
foto cedida per l’escola sant jaume

‘Flaixmob’ de la
Sant Jaume
per donar sang
Alumnes de 5è i 6è de primària,
ESO i batxillerat de l’Escola Sant
Jaume van fer el 15 de febrer
una flashmob solidària per animar el públic a donar sang a la
unitat mòbil instal·lada a la plaça
Espanyola. Van aconseguir triplicar les donacions habituals.

La Generalitat
dejará de
financiar
el plan
comunitario

L’Associació de Comerciants de
Santa Eulàlia ha decidit recu
perar la celebració del dia de la
seva patrona i el 12 de febrer
van fer una jornada de botigues
al carrer, tallers infantils i una visita als llocs emblemàtics de la
història del barri.

El barrio de la Florida puede perder
la figura del dinamizador del Pla de
Desenvolupament Comunitari que
financiaba la Generalitat. El 5 de
marzo, Ayuntamiento y entidades
de la Florida mantendrán una reunión con responsables del Departament de Benestar Social i Família
para saber oficialmente si el Govern
dejará de financiar este programa,
como ya ha anunciado.
Este plan, que funciona desde
hace más de 15 años, promueve
actividades de cohesión social con
el apoyo de entidades y de la administración local. El concejal del distrito, Josep Castro, ha afirmado que
“todos los recursos son necesarios
para la mejora del barrio. La Florida
tiene unos indicadores socioeconómicos difíciles”. Por su parte,
Nemesio Martínez, vicepresidente
de la AVV, ha añadido que la desaparición del dinamizador trastorna
el trabajo diario de las entidades. y

