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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Continuen les obres del
centre per a joves al Romero
Collblanc-la Torrassa. L’Ajuntament avançarà
el 100% dels diners mentre la Generalitat
no reprengui els ajuts de la Llei de barris
A l’octubre s’han reprès les obres
per construir un equipament per
a in
fants i joves a l’antic cinema
Rome
ro. L’Ajuntament ha decidit
avançar el 100% del seu cost men
tre la Generalitat, que havia de fi
nançar el 50%, no torni a impulsar
el programa de la Llei de barris.
Les obres del nou equipament
van quedar aturades tot just comen
çar el gener del 2011, arran de
l’anunci de la Generalitat que sus
penia les subvencions que donaven continuïtat a la Llei de barris.
En aquest projecte s’incloïen l’equi
pament del cinema Romero i la
dotació de la Torre Barrina per fer
un centre dedicat a l’audiovisual i a
les noves tecnologies, en total una
inversió de 4 milions que havien de
pagar a parts iguals l’Ajuntament i la
Generalitat.
L’Hospitalet ha decidit finançar el
total dels dos equipaments mentre

no es reprèn la Llei de barris. En el
cas del cinema Romero, l’alcaldessa
Núria Marín, ho va anunciar davant
el Ple municipal tot explicant que
“es tracta d’un equipament prioritari per al Districte II i la crisi no la
poden pagar els nostres infants i
els joves”.
Sales, espais i auditori
L’edifici del cinema es troba entre
els carrers del Doctor Martí i Julià, del Montseny i del Rosselló, a
Collblanc-la Torrassa. Al carrer del
Montseny tindrà un espai lliure amb
arbres i jocs infantils. La construcció
serà de 3 plantes, amb una super
fície total de 1.000 m2. Comptarà
amb espais polivalents, aules, ta
llers, sales de reunions i un auditori
per a 150 persones.
En aquests espais s’oferiran
serveis d’esplai i centre obert, en
tre d’altres, amb la vocació de ser

Entre els anys 1989 i 1992 es va fer
a Barcelona una important obra ur
banística, la ronda de Dalt, una cons
trucció que va afectar sobretot el barri
de Sanfeliu. Al llarg de la seva his

yyy La plataforma Protegim el Canal
de la Infanta ha presentat una
instància a l’Ajuntament perquè es
protegeixin les restes d’aquesta
infraestructura que es troben al
carrer de la Terra Baixa i que han
sortit a la llum a causa d’unes obres.
L’Ajuntament afirma que les obres
no afecten la troballa. y

El Centre
Recogida de firmas
para el caso de David
yyy La plataforma Justicia para David
recogió firmas el 5 de octubre en
la plaza del Ayuntamiento para
modificar la Ley de discapacidad
de forma que proteja a los
discapacitados psíquicos y evitar
casos como el de David, vecino del
Centre que murió en un psiquiátrico
argentino tras abandonar el hogar
familiar con la mayoría de edad. y
L’edifici del cinema Romero

punt de referència per al jovent dels
barris de Collblanc i de la Torrassa.
El projecte s’està dissenyant amb
la participació de les entitats del
Districte II.

Vint anys de la ronda de Dalt
Sanfeliu. Exposició
de 78 fotografies
d’Antonio Trujillo

Sant Josep
Més restes del Canal
de la Infanta

tòria, Sanfeliu ha anat canviant. Una
de les seves transformacions més
importants va ser la construcció de la
ronda de Dalt. Ara es compleixen vint
anys de l’edificació d’aquesta via que

arxiu

El cost de les obres d’adequació
de l’equipament a l’antic cinema Romero és de 3,3 milions d’euros. Es
preveu que les obres finalitzin el
darrer trimestre de l’any 2013. y

va canviar el barri. Una transforma
ció que es pot veure en les imatges
d’Antonio Trujillo, membre del grup
Fotoviva (a les fotos, el c. Sanfeliu,
abans i després de la ronda). A l’ex
posició, es mostren instantànies dels
anys preolímpics, juntament amb la
seva visió actual. Trujillo ha explicat
que “amb motiu de la celebració del
20è aniversari dels Jocs Olímpics,
vaig pensar que seria una bona idea
fer un homenatge al meu barri amb
la recuperació de 39 fotografies an
tigues i altres actuals on es veuen
els canvis produïts”. L'exposició Vint
anys de la ronda de Dalt al barri es
pot veure al Centre Cultural Sanfeliu
fins al 25 d’octubre. y

Bellvitge
Falconers solidaris
amb els nens
malalts de càncer
yyy L’Associació de Falconers
de les Comarques de
Barcelona va fer a la Feixa
Llarga una exhibició solidària
amb els nens malalts de
càncer dels hospitals de
Sant Joan de Déu i de la Vall
d’Hebron. Hi van participar
200 falconers de Catalunya. y

