serveis

15 de juny del 2009

Projectes del Fons Estatal d’Inversió Local:
n El Centre-Sant Josep-Sanfeliu.
Remodelació dels carrers de Di-.
goine, de la Talaia, de les Roselles, de Provença, de Roca Umbert, de Santa Anna, de la Casa
Nova, de Vilumara, de Girona, de
la Mare de Déu de la Mercè, de
Juan de Toledo, de Galvany, de
l’Estrella, d’Enric Prat de la Riba,
de Bernini, de l’Aviació i de l’Atmetller, i l’avinguda Carrilet.
n Collblanc-la Torrassa. Remodelació dels carrers del Dos de
Maig, de Llavinés, d’Estruch, de
l’Atlàntida, de Mercader, de Sort,
de Rius i Carrió, de Salvador Seguí, de Claret, de Cinca i de Besa,
i passatge Xiprer.  
n Santa Eulàlia. Remodelació
dels carrers de la Igualtat, de Cas
telao, del Comerç, de General
Prim, d’Àngel Guimerà, de Muns
i de Santiago Rusiñol
n La Florida. Remodelació del
carrer del Pintor Mestre Castellví.
n Pubilla Cases-Can Serra. Remo
delació dels carrers de Peníscola,
del Molí, d’Empecinado i carretera d’Esplugues, i urbanització pl.
de la Moncloa.
n Bellvitge. Reurbanització tram
final de la rambla de la Marina.
Fi d’obres: 2009
n Construcció estació Metro L9
Provençana (Santa Eulàlia). Final
previst: 2011.
n Ampliació pas inferior Riera
Blanca i reurbanització (Sta. Eulà-.
lia-la Torrassa). Final previst: estiu
del 2009. Afectació viària
n Construcció intercanviador
Metro L1 i L9 i aparcament a l’a-.
vinguda de Catalunya (la Florida). Final previst: 2011. Afectació viària
n Nou vestíbul estació Can Vida
let L5 del Metro (Can Serra). Fi-.
nal previst: tardor 2009. Afectació viària
n Nova estació Ernest Lluch L5
Metro carretera Collblanc (la Flo-.
rida). Final previst: primavera
2010. Afectació viària
Per consultar
desviaments trànsit:
www.canal-h.net

ENQUESTA

Què li sembla
la rehabilitació
del casal històric
de l’Harmonia?

Maria Piera
jubilada

Nenes miren la programació infantil de la Televisió de L’Hospitalet

Programació cultural i
infantil a la Ràdio i a la Tele

Tenia ganes de veure com havia
quedat. Jo la coneixia de la meva
joventut. En aquell moment ja era
maca però ara la veig preciosa,
arreglada però conservant tot el
que era antic i, a mi, això és el que
més m’agrada. Estic mirant els retaules de l’església. Just quan vaig
néixer es va cremar i no els havia
pogut veure fins ara.   

Espais especials als mitjans audiovisuals de L’Hospitalet
La intensa activitat cultural de la
ciutat  i programes especials adreçats als infants de L’Hospitalet són
dos dels eixos de la programació
dels mitjans audiovisuals públics
de la ciutat, la Ràdio i la Televisió. ���   
Per conèixer els espectacles
que es programen cada cap de set-.
mana al Teatre Joventut, al Barradas o a la Salamandra, entre mol-.
tes més activitats, els mitjans de
comunicació apropen a oïdors i
a espectadors l’actualitat cultural
de la ciutat. Tant la Ràdio com la
Televisió de L’Hospitalet tenen
espais dedicats a difondre tot allò
que conforma l’agenda local.
A la ràdio, el magazín Tots els
matins, dirigit per Anna Rodríguez,
entrevista els dijous a les 10.30h
els artistes que passaran pel Teatre Joventut i per l’Auditori Bar-.
radas. També els informatius diri-.
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gits per Antonio García Aráus
dediquen els divendres a l’agenda cultural. I el programa No li
donem més voltes de Jaume Gar-.
cía apropa les darreres novetats editorials i musicals de dilluns a divendres a les 17h. En-.
cara a la ràdio, l’Etnika de Carlos
Pulido fa un recorregut de dilluns
a divendres a les 23h per les músiques populars del segle XXI. Hi
tenen cabuda des de la rumba fins
al hip-hop.
A la Televisió, l’agenda setmanal la trobem a l’Imperdible. Cada
dijous a les 22h, Aurora Antón i
Eduard Ferrando fan un repàs a
l’actualitat cultural de la setmana.
Entrevistes, novetats, notícies i ac
tuacions per no perdre’ns res.
I tant a la Televisió com a la Ràdio, l’equip del Bad music (diven
dres a les 22h i dissabte a les

20h) ens apropa les novetats mu-.
sicals més alternatives.
Les escoles de primària poden visitar la Ràdio i la Televisió
de L’Hospitalet. Aquesta temporada hi han passat prop de 300
nens i nenes. Després, els alumnes participen en una tertúlia del
programa El mirador (dimecres,
21h). El Consell de Nois i Noies
té un espai quinzenal a Tots els
matins (dimecres, 10.15h).  
A la Televisió, l’Hospinens  (de
dilluns a divendres, 19h) és l’espai
on els més petits poden dir la se-.
va i seguir les seves sèries de di-.
buixos preferides. La Televisió
de L’Hospitalet es desplaça als
centres educatius de la ciutat per
enregistrar-lo. Per últim, el programa L’H educa (dimarts, 22h)
ens apropa l’actualitat del món
educatiu de L’Hospitalet.
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mosquits
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Carme Magraner
jubilada

Visc molt a prop d’aquí, al carrer Major, i abans que l’obrissin ja m’havia
cridat l’atenció, l’edifici i tot el conjunt
de la plaça Bordonau. La reforma
em sembla molt bé, té espais molt
amplis. També he vist els retaules
però hi havia massa gent. Ja tindré
ocasió de veure’ls millor més endavant. No coneixia l’Harmonia perquè
només fa 7 anys que vivim aquí.

Margarita Nicolás
professora de secundària

M’agrada, sobretot les golfes. La
segona planta potser m’agradava
més abans perquè es veia més
gran, tenia caliu i ara està més com-.
partimentada, però a les golfes hi
ha molt d’espai. Jo havia fet molts
cursets aquí, quan hi havia l’Ateneu
de Cultura Popular, havia fet pintura amb en Garrich i català amb la
Matilde.

