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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Art al carrer per modernitzar el
barri i revitalitzar el comerç urbà
Pubilla Cases. L’associació
RebobinArt i el Centre
Cultural la Bòbila
impulsen amb els
comerciants del barri
el programa Dóna
la cara per la ciutat
Les cares de personatges com
Gregoria Ochoa, la primera presi
denta de l’Associació de Veïns de
Pubilla Cases; Francisco Padilla,
desaparegut president de la Coor
dinadora de Jubilats i Pensionis
tes, la vedet Amparito de Granada
i el primer president de la Cofradía
15+1, Francisco Segura, llueixen
des de fa unes setmanes pintats
per diversos artistes a les persianes
dels 18 establiments del Mercat de
Can Vidalet. També es poden veure
edificis de Pubilla Cases, la plaça
d’Europa i l’emblema L’H.

yyy La Comissió d’Actes
Culturals Mare de Déu dels
Desemparats organitza
del 23 al 27 de juliol la
celebració de la festa del
copatró de la parròquia. A
la plaça Espanyola es farà
el pregó, la revetlla de Sant
Jaume amb havaneres, jocs
infantils, balls i varietats. El
programa es completa amb
actes religiosos. y

La Florida-Pubilla Cases
Guanyadors de les
tapes més populars

Els artistes il·lustren les persianes del Mercat de Can Vidalet amb personatges de Pubilla Cases

la ciutat que impulsen el Centre
Cultural la Bòbila i l’associació Re
bobinArt, en col·laboració amb la
Regidoria dels Districtes IV i V, els

veïns i els comerciants de Pubilla
Cases, amb l’objectiu de revitalitzar
el comerç, modernitzar el paisatge
urbà i enfortir els vincles entre veïns. y

Bellvitge, de Festa Major del 6 al 14 de setembre

del barri al carrer el dissabte 13.
Durant els dies de festa, el públic
gaudirà del tradicional estand soci
ocultural, que enguany acompleix
25 anys i que s’inaugurarà el dia 6 a
les 21h. També tindrà lloc la Mostra
de Teatre Amateur de Bellvitge, a
més de balls amb orquestra, els po
pulars xiringuitos, la festa de la gent
gran, la nit jove, la nit infernal i una
multitud d’actes socials, culturals i
esportius. Aquesta és la 35a edició
de la Festa Major de Bellvitge, un
barri que el 2015 celebra 50 anys. y

Tabalers durant l’inici de la Festa Major de l’any passat

yyy A les rutes de tapes de la Florida
i de Pubilla Cases van participar
38 comerços. Els guanyadors de
Pubilla són Cafeteria Tasti, Can
Pepito i Granja Marín. A la Florida
han guanyat Rincón de Galicia,
Vaya Par i Tazas y Tarros. Granja
Marín i Tazas y Tarros s’han endut
el premi per la Tapa més popular. y

Collblanc-la Torrassa
L’Institut Eugeni d’Ors
estrena app

yyy Eugenicat és el nom de
l’aplicació per a mòbils que ha
posat en marxa el centre per a
la comunitat educativa. L’app
disposa d’informació del centre,
notícies i agenda, i envia missatges
personalitzats a pares i alumnes. La
idea va néixer dels estudiants de
quart d’ESO i l’han desenvolupat
amb l’ajut de professors i d’alumnes
en pràctiques de grau mitjà. y

Integració. Informe de la Taula Sectorial de L’H

arxiu

Les han pintat Aquiles, Penao,
Dibuixito i Darío Villamayor, l’autor de
les samarretes L’H is not Barcelona,
dins del programa Dóna la cara per

Districte VI. Per primer
cop el barri gaudirà
de botigues al carrer
La Comissió de Festes de Bellvit
ge està ultimant el programa de la
pròxima Festa Major que tindrà lloc
del 6 al 14 de setembre i a la qual
s’incorpora per primer cop el Mes
del Comerç que treurà les botigues

Collblanc-la Torrassa
Festes de Sant
Jaume

Celebració del 25è aniversari de la Coordinadora de Discapacitats

Els drets de les persones amb
discapacitat han retrocedit 30
anys a causa de les retallades
El Consell Municipal de Serveis So
cials de L’Hospitalet alerta en un in
forme presentat a final de juny que
els drets de les persones amb dis
capacitat ha patit un important retro
cés equivalent a 30 anys a causa de
les retallades.
L’informe l’ha elaborat la Taula
de Discapacitat del Consell amb
la col·laboració de 15 col·lectius
del sector i afirma que la retallada
general ha comportat greus con

seqüències socials. El document
proposa diverses mesures, com la
gestió compartida dels recursos i
que la Generalitat pagui els deutes
que té pendents amb el sector.
L’Ajuntament de L’H ha augmentat
aquest any el pressupost de benes
tar social un 2,7% i ha creat una
partida extraordinària per a famílies
i persones dependents de 970.000
euros per intentar compensar les
retallades d’altres administracions. y

