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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Manifest per aturar
el PDU de la Granvia
Districte VI. La plataforma No més Blocs – Salvem
L’Hospitalet està recollint adhesions a un manifest
per aturar el projecte urbanístic de la Granvia
Aturar el PDU Granvia. Aquest és
l’objectiu de No més Blocs - Salvem
L’Hospitalet, un moviment que està
recollint adhesions per aturar el projecte de reforma de la Granvia que
inclou terrenys pròxims al riu i a la
finca agrícola Cal Trabal.
Al tancament d’aquesta edició,
la plataforma havia convocat una
manifestació contra el PDU. Con-

sidera que el projecte “és un pla
urbanístic fet des de dalt, decidit als
despatxos” que respon a “interessos
especulatius”. Per això volen que el
PDU s’aturi, obrir un procés participatiu, incloure Cal Trabal al parc
agrari del Baix Llobregat, fer horts
veïnals i evitar la construcció dels
26 gratacels que afirmen que hi ha
previstos i que repliquen el model

La Florida
Cursos gratuitos de
reparación y reciclaje
en el Centro Ana Díaz

Bellvitge
La Festa del Sol
celebra el Dia Mundial
del Medi Ambient

yyy Se realizan cada miércoles
de 10.30 a 13.30h, una semana
dedicados a la autoreparación de
objetos del hogar y otra a textil. El
objetivo es contribuir a disminuir
la generación de residuos, ayudar
al ahorro económico y fomentar la
creatividad personal. y

yyy La Comissió de Festes,
l’Associació de Veïns del barri i La
Saboga han celebrat la 28a edició
de la tradicional convocatòria amb
tallers sobre reciclatge, àmbit
energètic i bicicletes elèctriques,
música i un acte reivindicatiu al camí
del riu Llobregat. y

de la plaça d’Europa, que també rebutgen. “Volem parar-lo i, amb l’ajut
d’entitats i persones individuals, fer
un projecte que tingui a veure amb
la realitat de L’H i plantejar-lo a les
institucions”, afirma Jordi Morreré,
membre de Salvem L’H. El Pla per la
reforma de la Granvia l’impulsen la
Generalitat i l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Fins a principi de juny, s’havien
sumat al manifest uns 30 col·lectius
i entitats, i més de 350 persones. El
text es pot consultar a la pàgina web
nomesblocs.wordpress.com. y

Gornal
Reformas en el
Casal de gent gran
yyy El equipamiento ha renovado
los servicios en un espacio de
30m2. Ahora se abordará la
mejora de las pistas de petanca
del casal. También está previsto
reformar las antiguas pistas
deportivas del antiguo Pla del
Llobregat para abrirlas al barrio. y

Masia agrícola Cal Trabal

arxiu

Sant Josep
L’Associació Sumem
no va poder participar
a la Festa Major
yyy L’entitat ha denunciat que
l’Ajuntament no li ha donat permís
per instal·lar un estand informatiu
al parc de la Serp per segon any
consecutiu per difondre la seva
activitat. Fonts municipals afirmen,
però, que l’associació no va presentar
la documentació necessària. y

