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Metro. El tram de la línia entre Can Vidalet i Collblanc romandrà tancat del 29 de juliol a l’1 de setembre

Comencen les obres de la
parada Ernest Lluch de l’L5
Els treballs d’adequació de la nova estació de metro
Ernest Lluch de l’L5 duraran 24 mesos i suposaran
una inversió de 15 milions d’euros
La Generalitat ha iniciat els
treballs per completar l’estació
de metro Ernest Lluch de l’L5,
situada a la carretera de Collblanc cantonada amb el carrer
d’Ernest Lluch, al límit amb Barcelona. A conseqüència de les
obres, el tram entre les parades
de Can Vidalet i Collblanc romandrà tancat del 29 de juliol
a l’1 de setembre. TMB ha previst un bus llançadora per cobrir
aquest recorregut i recomana
l’ús de Rodalies i del Tram segons la destinació del trajecte.
Amb una inversió de 15 M€,
els treballs per posar en funcionament la parada Ernest Lluch
s’allargaran fins a 24 mesos. La
nova estació —que permetrà la
correspondència amb les línies
T1, T2 i T3 del Trambaix— se
situa entre les de Collblanc i
Pubilla Cases, dues parades

Empresas

AEBALL aboga
por la reforma
fiscal para
atraer inversión
La Asociación empresarial de
L’Hospitalet i el Baix Llobregat
AEBALL ha aprovado en asamblea dar apoyo al plan para la
reforma del sistema fiscal que
ha elaborado la patronal Foment del Treball, a la que está
vinculada la entidad. Pretenden
que esta reforma sea una “palanca para estimular la localización de inversiones y de capital
humano en el territorio”.
En la misma asamblea también aprobaron el balance económico y de actividades de
2018. Destaca el incremento de solicitudes de servicios
planteados por los asociados,
especialmente de la bolsa de
trabajo y de formación, y el
aumento de asistentes a las
actividades organizadas por la
entidad.
En asamblea extraordinaria,
los socios también han renovado los órganos de gobierno.
Santiago Ballesté, como presidente, y la junta directiva saliente revalidaron sus cargos. y

distanciades per 1,2 km, un
dels trams més llargs de la xarxa de metro actual.
L’estació disposarà de tres
nivells (carrer, vestíbul i andanes) i tindrà accés a banda i
banda de la carretera de Co-

llblanc, a tocar de la cruïlla amb
la parada del Trambaix.
Durant l’estiu també hi ha
afectacions a l’L1 per millores
en el tram entre Clot i Fondo.
Com a alternativa, fins al 30
d’agost, TMB recomana l’ús de
Rodalies per moure’s en sentit
Hospital de Bellvitge; l’L9 Nord,
que connecta Santa Coloma
de Gramenet i Barcelona, i
l’L5, que enllaça amb intercan-

L’estació és a la ctra. de Collblanc, cantonada amb c. Ernest Lluch

viadors La Sagrera, Diagonal
i Plaça de Sants. L’L2 també
romandrà tallada del 27 de

juliol al 30 d’agost entre Paral·
lel i Sagrada Família. Més info:
tmb.cat. y

