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La urbanització dels carrers de
Sanfeliu acabarà en dos mesos
Després s’iniciarà el procés per a la construcció de 631 habitatges, la meitat dels quals seran protegits
El projecte de reforma
urbanística de Sanfeliu
és cada cop més visible
a mesura que avancen
les obres previstes al Pla
de millores del barri. La
urbanització dels carrers
finalitzarà en breu
Les obres que s’estan fent en
aquests moments al barri de
Sanfeliu afecten la urbanització
dels carrers. Un cop enllestides,
s’iniciarà el procés d’elaboració
del projecte executiu per a l’e
dificació dels 631 habitatges,
la meitat dels quals seran de
promoció pública.
Actualment ja s’ha urbanitzat
el tram de l’avinguda de l’Electri
citat, des del carrer de Pompeu
Fabra fins al terme municipal d’Esplugues, i s’està finalitzant l’arranja
ment dels carrers de Sanfeliu i de
l’Estronci, des del carrer de Rubidi
fins al terme municipal d’Esplugues.
Aquests dos trams ja disposen de
nou enllumenat públic, clavegueram
i arbrat.
Les obres del parc situat entre
el carrer de l’Estronci i l’avinguda de
l’Electricitat estan molt avançades. El
nou parc, de 10.000 metres quadrats,

L’ampliació del Poliesportiu i la construcció de
la nova piscina coberta

L’apunt
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Obres d’arranjament del carrer de l’Estronci, que arribarà fins a Esplugues

consta de dues zones d’esbarjo, una
destinada als més menuts, amb jocs
infantils, i una altra zona amb aparells
d’exercici per a adults. També s’han
instal·lat bancs al voltant del parc i
s’ha proveït de nou enllumenat.

Els treballs per adequar el terreny a on es construiran els habitatges tindran una durada aproximada
de dos mesos. Els edificis que s’aixecaran combinaran pisos en règim
de renda lliure, promoció pública,

preu taxat, protecció oficial i lloguer
per a joves.
D’altra banda, ja funciona el
semàfor de l’avinguda d’Álvarez de
Castro, per millorar la seguretat a
la ronda de Dalt. També s’està ul

podrien estar enllestides
la pròxima tardor.
Finalitzades les obres,
l’equipament disposarà
d’una superfície de 7.180
metres quadrats, davant
els 2.280 metres quadrats
actuals. El Poliesportiu
tindrà una zona d’aigües
formada per una piscina
de natació i una piscina
lúdica. El projecte, a més,
inclou un espai amb bany
de vapor, sauna seca,
cabina de gel i dutxes biotèrmiques. També es preveu la construcció d’un
nou gimnàs, els vestidors
infantils i l’ampliació dels
vestidors d’abonats amb
un nou espai amb dutxes
i armariets.

timant el projecte per a la construcció de l’edifici que allotjarà l’escola
bressol i l‘escola d’adults al carrer
de l’Estronci. L’edifici s’ubicarà en
un solar de 1.400 metres quadrats i
tindrà dues plantes. # v. teixidor

Baixa el nombre de
delictes greus registrats
a L’Hospitalet el 2007
El Plenari de la Junta Local de
Seguretat s’ha reunit per conèixer les dades sobre seguretat
del 2007 que, en opinió del tinent d’alcalde de Governació,
Francesc Josep Belver, “mostren una tendència que ja prové
d’altres anys i milloren unes da
des que ja eren prou bones”.
Es redueix el nombre de delictes
greus, amb una tendència “molt clara a la baixa” i “comencen a ser residuals a la ciutat”, afirma Bel ver. Els
robatoris amb violència o intimidació
van baixar l’any passat un 17,47%; les
estrebades, un 20,92%, i el robatori
amb força a domicili, un 2,16%. Només “desgavella l’estadística” el robatori a l’interior de vehicles, segons
Belver, propiciat per la proliferació
de GPS portàtils que es roben “com
fa anys passava amb els radiocasset”, que ha augmentat un 43,19%.
Aquest és el delicte que més ha
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pujat no només a L’Hospitalet sinó
a tot Catalunya.
Francesc Josep Belver va afirmar
que la ciutadania ha incrementat
la seva percepció de seguretat i
que hi ha contribuït “la presència
preventiva als carrers dels cossos
de seguretat amb patrulles mixtes
formades per Mossos d’Esquadra i
Guàrdia Urbana”, per fer vigilància
de proximitat i patrullar a peu i prop
dels eixos comercials de la ciutat i
a les zones on hi ha més afluència
de gent.
També va millorar la convivència
i el civisme. L’any passat es van
produir 1.397 denúncies, un 76%
menys que el 2006 que n’hi van
haver 5.731. Es va aixecar acta a
715 locals de pública concurrència i
es va actuar a requeriment de veïns
en 3.500 habitatges. En aquest sentit, Belver va afirmar que es vetlla
perquè “els espais comercials s’ade-
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Plenari de la Junta Local de Seguretat

L’alcalde i el tinent d’alcalde de Governació a la reunió del Plenari de la Junta Local

qüin a la normativa vigent i, en cas
contrari, posar mesures correctores,
però si persisteixen en la irregularitat, ser inflexibles amb sancions o
tancaments”.
El Plenari de la Junta Local de

Seguretat, presidit per l’alcalde, Celestino Corbacho, està integrat pels
membres de la Junt a Loc al de
Seguretat –de la qual formen part
el tinent d’alcalde de Governació
i represent ant s dels cossos de

seguretat de L’Hospitalet–, pels
portaveus dels grups municipals i
representants de les entitats i as
sociacions ciutadanes que tenen
relació directa amb els temes de
seguretat. # p. g .

