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Reforma del parc de la Serp per
gaudir d’un espai més amable
Sant Josep. La millora del
parc estarà enllestida
cap a final d’any i el
2015 hi haurà un nou
aparcament soterrani
Les obres de remodelació del parc
de la Serp ja han començat i és previst que s’acabin aproximadament
a final d’any. També està en marxa
l’adequació de l’aparcament soterrani de l’avinguda de Catalunya, on
es traslladarà a principis del 2015 el
dipòsit municipal de vehicles, que
actualment hi ha al parc.
El projecte té un pressupost
d’1.851.146 euros i, pel que fa al
parc, es preveu l’arranjament de la
superfície, on es reformarà tot el
conjunt, s’ampliarà la zona de jocs
infantils i es millorarà la dotació
de la pista esportiva, entre altres
actuacions. Les pistes de petanca
seran traslladades a la nova plaça
de Puig i Gairalt, al costat de l’edifici
municipal del carrer del Migdia, amb
l’objectiu de crear un únic espai de
lleure i descans amb aquestes dues
places del barri de Sant Josep.
Com que les obres de la zona

Sant Josep
Cafè Bar Toni i Bar
Bea Bea van oferir
les millors tapes
yyy El Cafè Bar Toni s’ha endut
el premi a la tapa i servei de
qualitat de la primera edició
de Sant Josep de Tapes que
va tenir lloc durant la festa
major. El Bar Bea Bea s’ha
endut el guardó a la tapa
més popular. Durant quatre
dies, els 10 establiments
participants van vendre més
de 7.000 tapes. Entre els
clients també s’hi han sortejat
premis. y

Collblanc-la Torrassa
El Consell del
Districte tria el nom
per a tres places
Les obres es fan en diferents fases per no eliminar tota la zona de passeig

es perllongaran fins a final d’any i,
per tal que el veïnat pugui fer ús
del parc durant tot aquest temps, el
projecte es desenvoluparà en tres
fases amb l’objectiu que sempre hi
hagi una zona lliure d’obres.
Segons l’alcaldessa Núria Marín,
l’Ajuntament està fent un esforç
important d’inversió per impulsar

l’economia i crear ocupació. “Malgrat que les altres administracions
consideren que les inversions no
són necessàries i a pesar dels entrebancs que ens hi anem trobant,
hem incrementat les inversions perquè la ciutat les necessita i perquè
tenim unes finances sanejades”, ha
manifestat.

En aquestes obres l’Ajuntament
ha incorporat la clàusula de caràcter
social que s’inclou en els plecs de
condicions per licitar les obres de
més de mig milió d’euros i que dóna
punts si es contracten persones en
atur durant l’execució dels treballs.
Així ha estat en aquesta actuació
amb adjudicatària. y

yyy El grup de nomenclàtor
del Consell va proposar en la
reunió del 3 de juny anomenar
plaça de la Solidaritat l’espai
de la carretera de Collblanc
proper a la travessera
de les Corts; plaça de la
Tramuntana, a la Porta Nord, a
tocar de Pubilla Cases, i plaça
de Teresa Navarro, a l’espai
entre el carrer del Rosselló i el
passatge del Xiprer. y
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