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Serveis. Recta final de les obres de la nova àrea residencial que també amplia el parc de Can Buxeres

La Remunta estrena el
tercer tanatori de la ciutat
El Tanatori L’Hospitalet
Ronda acaba d’obrir
dins la urbanització
de l’ARE Remunta
La urbanització de la nova àrea re
sidencial estratègica (ARE) de la
Remunta està enfilant la recta final.
El Tanatori L’Hospitalet Ronda va
obrir portes el 3 de desembre i en
les pròximes setmanes comença
ran les obres d’ampliació del parc
de Can Buxeres, mentre segueix la
construcció d’habitatge i l’adequa
ció d’un nou edifici per a l’Escola
Bressol el Patufet en aquests ter
renys guanyats per a la ciutat.
Aquest tanatori és el segon de
l’empresa Àltima a L’H i el tercer de
la ciutat. Es troba a l’avinguda de
Ramon Frontera, entre les vies de
Renfe i la ronda de Dalt. L’edifici és
dels arquitectes Ribas & Ribas, ha
tingut un cost de vuit milions d’eu
ros i consta de sis sales de vetlla

Adéu al mític
bar Deportivo
de la rambla
El bar de la rambla de Just Olive
ras, famós per les seves patates
braves i truites, va tancar el 30
de novembre, un cop finalitzat
el contracte de lloguer del local,
que els propietaris no van actu
alitzar, com estableix la nova Llei
d’arrendaments urbans (LAU).
L’edifici serà enderrocat per fer
un nou local comercial, oficines
i habitatges.

Breves
Proyecto audiovisual en
Torre Barrina y
el Centro la Bòbila
Ambos centros municipales aco
gen el proyecto cinematográfi
co Videovalores, producido por
Daoud Sarhandi y dirigido a jó
venes de 18 a 35 años de L’H e
inscritos en el paro. La finalidad es
fomentar la reflexión en torno a los
valores éticos universales, sobre
los que impartirá un taller la ca
tedrática Victoria Camps. La ins
cripción está abierta hasta el 31
de enero: www.videovalores.org.y

El Síndic de Greuges
recibe consultas en su
visita a Collblanc

Edifici del nou tanatori de l’empresa Àltima, al carrer de Ramon Frontera

i un oratori per a 200 persones.
L’equipament d’Àltima –empresa
formada per la unió dels negocis
familiars Ventura, Fenés i Viñas– ha
permès fer 10 nous contractes.
Dins la urbanització de la zona

residencial de la Remunta, s’estan
ultimant les obres d’adequació de
l’entorn del tanatori amb un nou pas
sota les vies, un ramal de sortida de
la ronda de Dalt i enjardinament.
En les pròximes setmanes es

preveu que comenci la darrera fa
se d’aquesta àrea per ampliar el
parc de Can Buxeres en més de
25.000 m2 amb jocs infantils, apa
rells d’exercicis per a la gent gran,
espai per a gossos i horts socials. y

El equipo técnico del Síndic se
trasladó a Torre Barrina, donde
atendió a 23 personas, cinco
de Barcelona y el resto de L’H.
Los ciudadanos presentaron 12
quejas y nueve consultas, rela
cio
nadas con el consumo de
agua, gas y telefonía, temas de
urbanismo, vivienda, movilidad, y
medio ambiente. Seis de quejas
presentadas fueron sobre temas
municipales. y

Convenio entre Cruz
Roja y Ayuntamiento
sobre prevención
La entidad ha renovado el conve
nio con el Ayuntamiento mediante
el cual Cruz Roja destinará equi
pos preventivos en conciertos,
partidos de fútbol, fiestas mayo
res y actuaciones en las calles en
las que se requiera la presencia
de socorristas o puntos de asis
tencia sanitaria. El Ayuntamiento
aportará 38.245 euros para la
prestación de estos servicios. y
FE D’ERRADES. El nombre cor
recte de places del pla de treball
del qual s’informava a la pàgina 6
de l’edició 294 de L’HOSPITA
LET és 74, no 47 com apareixia
al titular. y

