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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Millors instal·lacions per al Casal
de Gent Gran al carrer d’Ibèria
Pubilla Cases. A l’antiga
seu, al carrer de
Belchite, ja han
començat les obres
per acollir la regidoria
L’edifici municipal del carrer d’Ibèria
acull des del 6 d’octubre el Casal de
la Gent Gran de Pubilla Cases, que
comparteix espai momentàniament
amb els serveis de la Regidoria dels
districtes IV i V.
Al mateix temps han començat
les obres de la nova regidoria que
s’ubicarà al local on hi era abans
el casal, al carrer de Belchite, 5-7.
Amb aquesta actuació el casal i la
regidoria intercanvien els seus usos.
Ara, el casal disposa d’unes

Usuaris del ‘casal’ a les noves instalacions del carrer d’Ibèria

instal·lacions més àmplies, de planta baixa i dos pisos amb ascensor.
A la planta baixa s’hi ubiquen la
perruqueria, el bar, el menjador, la
cuina office i els lavabos. A la primera planta s’han creat espais amplis
polivalents i a la segona hi ha una
zona de treball per fer tallers de manualitats i sales per a usos diversos.
També en aquesta planta segona hi ha la seu provisional de la
regidoria fins que s’acabin les obres
d’adequació del local del carrer de
Belchite, que es preveu que estigui
remodelat a final de març del 2015.
Amb aquest intercanvi d’espais es
permetrà l’adequació d’un altre local del carrer de Belchite, en aquest
cas als números 9 i 11, cantonada
amb el carrer de Simancas, per a ús
d’entitats. y

yyy El Departament de
Justícia ha lliurat a l’Esplai
de la Florida una medalla
de reconeixement pel
programa Justícia jove de
l’entitat, que, des de fa 20
anys, fa que menors que
hagin comès algun delicte
commutin la pena fent
un servei a l’esplai. “No
es tracta només que els
menors compleixin la seva
pena sinó que s’integrin
en programes educatius i
que no tornin a delinquir.
Amb molts d’ells ho hem
aconseguit”, ha manifestat
la directora de l’Esplai,
Merche García. y

El Centre-Sant Josep
El grup de botigues fa
una nova campanya
yyy Fins al 30 de novembre, per cada
10 euros de compra les botigues
associades lliuren una targeta
‘rasca’ que podrà tenir 5, 10 o 25
euros de premi que s’hauran de
bescanviar per vals de descompte
per utilitzar a les mateixes botigues.
En total repartiran 4.000 euros.
D’altra banda, el 31 d’octubre a la
plaça de l’Ajuntament, de 17 a 20h,
celebraran la castanyada. y

Colors diferents per a
vianants i vehicles al terra
de la zona comercial
Santa Eulàlia. La reforma
de l’entorn del Mercat
acabarà per Nadal
La zona de l’entorn del Mercat de Santa Eulàlia estarà a punt per la cam
panya de Nadal. S’està substituint el
paviment de llosetes per aglomerat
asfàltic continu, que evi
taels pro
blemes que provocaven les rajoles,
ja que és una zona de pas de veïns,
però també de càrrega i descàrrega
de vehicles. Per diferenciar l’espai
de pas de vianants i el de vehicles,
s’està posant aglomerat asfàltic de
colors, consensuats amb el veïnat: la
calçada serà grisa, i les voreres, blau
fosc (a la foto, a l’esquerra). y

La Florida
L’Esplai rep un
reconeixement

Sant Josep
Prioritat invertida al
carrer de Sant Eugeni
Gornal
La Mostra d’Entitats ha omplert l’avinguda de
Carmen Amaya amb tallers i paradetes

yyy Tallers de nutrició, conservació d’aliments i preparació de plats dins
de l’aula oberta de cuina, i també mostres de puntaires, sardanes,
manualitats, jocs infantils, pintura, maquillatge i sevillanes són algunes
de les activitats de la Mostra que han organitzat les entitats del barri. y
Mostres de color per al paviment

yyy Ja han començat les obres que
el transformaran en una via on els
vianants tindran prioritat. En aquest
sentit, s’ampliaran les voreres,
s’adequarà una línia d’aparcament
en semibateria i es plantarà nou
arbrat. També es crearà una illa de
trobada veïnal amb bancs i cadires
a l’espai d’unes pistes de petanca
en desús, al costat de l’avinguda
del Carrilet. y

