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LA CIUTAT

12 dedesembre del 2011 DIARI DE L’HOSPITALET

Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Pubilla Cases
La regidoria assessora
els veïns per reclamar
danys a FECSA

Centre
L’Ateneu celebra
el 78 aniversari amb
poemes i sardanes

yyy La Regidoria dels Districtes IV
i V, situada al carrer d’Amadeu
Vives, 1, ofereix assessorament
per reclamar davant la companyia
FECSA a tots els veïns que el
passat dia 2 de desembre van patir
un tall de subministrament elèctric,
que va afectar els carrers del Molí,
de la Maladeta i de la Mina. y

yyy L’Ateneu de Cultura Popular ha
commemorat els seus 78 anys
d’existència amb una lectura de
poemes a la plaça de l’Ajuntament
amb obres de Pere IV, amb motiu
del 25è aniversari de la seva mort.
Tot seguit van fer una ballada
de sardanes amb el suport de la
Coordinadora Sardanista. y

El solar de la Remunta es troba a la carretera que enllaça L’Hospitalet amb Cornellà

L’H es desprèn de la darrera
caserna del municipi
Centre. El Consorci per la Reforma de la Granvia
enderroca el 40% del recinte de la Remunta
El Consorci per la Reforma de la
Granvia, organisme format per la Generalitat i per l’Ajuntament, ha dut a
terme els treballs d’enderroc d’un
40% de les edificacions de l’antiga
caserna de la Remunta, on s’ubicava l’escola eqüestre, la darrera caserna militar de L’H.

El consorci va comprar al Ministeri de Defensa per 17 milions
aquests 51.673 m2 on s’han de
construir habitatges i equipaments,
i ampliar el parc de Can Buxeres,
en una zona qualificada com a àrea
residencial estratègica.
Els treballs d’enderroc s’han dut

a terme entre octubre i novembre,
i s’han tirat a terra els edificis més
malmesos, com garatges i tallers,
mentre que es preserven la masia
del segle XVIII, els antics dormitoris dels soldats i 4 edificis més, i
també la font de la placeta central.
Ara s’estudia el valor històric i patrimonial de les restes del Canal de
la Infanta que passen per aquests
terrenys, que haurà de determinar la
Generalitat. y

Gornal
Les entitats surten al carrer per dinamitzar-lo
yyy Unes 25 associacions del Gornal van participar el 26 de novembre
en la Mostra d’Entitats, que aquesta vegada va incloure també una
fira d’artesania. L’objectiu era donar a conèixer al barri la seva tasca
i fomentar la participació, un dels eixos del programa de millora del
Gornal cofinançat per l’Ajuntament i pels fons europeus Urban.

