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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

L’illa de Cosme Toda, neta
Sant Josep. El solar
tindrà un ús provisional
per als veïns
L’Ajuntament, el propietari i els veïns
estudien donar un ús públic provisional a una part del solar de l’illa
Cosme Toda, un cop han finalitzat
les tasques de desmuntatge d’alguna de les naus que envolten l’antiga fàbrica de ceràmica. Els treballs
han estat a càrrec de la immobiliària
propietària dels terrenys, a instàncies de l’Ajuntament, per raons de
seguretat i salubritat, ja que hi havia
queixes del veïnat i dels industrials
de la zona.
L’alcaldessa Núria Marín, i el regidor del Districte I, Alfonso Salme
rón, han fet una visita al solar. Marín
ha explicat que “estudiarem de qui
na manera podem donar un ús so
cial provisional a aquests terrenys,
potser un aparcament o altres usos

La Florida té
un nou casal
Les obres de remodelació del
Casal de Gent Gran de la Florida
han suposat una inversió de quasi dos milions d’euros i ara l’equipament disposa de 1.500m2. Se
n’ha reformat la cuina i se n’han
millorat els espais educatius,
d’oci i noves tecnologies, així
com la sala de tallers, la d’informàtica, el gimnàs i la sala de ball.

Bellvitge
Serveis per als discapacitats psíquics
yyy L’equipament per a persones amb discapacitat intel·lectual
construït a l’avinguda Mare de Déu de Bellvitge s’ha posat en
marxa amb 28 places de residència i altres 12 de centre de dia. La
Generalitat ha adjudicat la gestió a l’Institut Paulo Freire. y
Solar de l’illa Cosme Toda un cop derruïdes les naus que l’ocupaven

relacionats amb el lleure”. Aquest ús
provisional només es faria fins al començament de les obres del projecte de l’illa Cosme Toda, que abasta uns 40.000 metres quadrats de
superfície. S’hi preveu la construc-

ció de nous habitatges (de renda lliure i protegits), espais lliures i equipaments.
L’antiga fàbrica de ceràmica va
ser dissenyada per l’arquitecte hospitalenc Antoni Puig i Gairalt. y

La Florida
L’Ajuntament rehabilita la plaça de Granada
yyy Les obres reurbanitzen un espai de 7.600 m2. S’està ordenant la zona
de jocs infantils, es construiran noves jardineres i es plantaran més arbres.
També es renovarà l’enllumenat de la plaça i s’impermeabilitzarà el sostre
del pàrquing subterrani. Els treballs finalitzaran a l’octubre. y

Pubilla Cases
Regulació de semàfors
per on passa el tramvia

Santa Eulàlia
S’arranja la font de la
plaça de Provençana

yyy Els ajuntaments de L’Hospitalet
i Esplugues i l’empresa TRAM han
acordat estudiar les freqüències
dels semàfors per on passa el
tramvia. Els veïns s’han queixat
del poc temps que els queda per
travessar cruïlles molt amples i amb
molts carrils. y

yyy A partir de la reforma, la font
utilitzarà l’aigua del subsòl, que
es bombejarà d’un pou obert a la
plaça de la Unicef (antiga Indo).
La instal·lació elèctrica es farà amb
bombetes LED per estalviar energia
i també es millorarà l’accessibilitat a
la plaça. y

