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La Brigada de Restauració està actuant a les façanes dels col·legis públics

L’Hospitalet pel civisme neteja
de pintades els edificis escolars
Alguns
centres han
decorat les
instal·lacions
amb murals
dels alumnes

Més verd
i accessos
adaptats per
a l’Ermita
de Bellvitge
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CRISTINA SÁNCHEZ
L’Hospitalet pel civisme està netejant de pintades incontrolades les
façanes de les escoles públiques
de primària i secundària de la ciutat, dins la campanya de consciència cívica adreçada als més joves.
Des del passat mes d’abril, la Brigada Municipal de Restauració ha
actuat en 12 centres educatius i
d’aquí a principis de l’any 1999 té
previstes 14 actuacions més en
instal·lacions escolars.
El regidor delegat de Civisme,
Antonio Bermudo, explica que
“la intenció és arribar a tots els
centres públics que han demanat
aquest servei a mesura que s’entra en contacte amb cada una de
les escoles i dels instituts perquè
difonguin el missatge cívic”. La Brigada de Restauració pinta de nou
les façanes, en molts casos amb
l’ajut de les associacions de ma-
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Els alumnes del col·legi La Marina van crear aquest mural, un cop neta la façana de grafits
res i pares de l’escola, o bé, si el
material de les parets ho permet,
utilitza la màquina que va adquirir
l’Ajuntament per eliminar els grafits. Els alumnes d’alguns dels centres, com els col·legis Pau Vila, Pere Lliscart, Menéndez Pidal, La
Marina i Bernat Metge, han dissenyat murals per decorar les façanes de les seves instal·lacions.
Paral·lelament, en aquest darrer trimestre de l’any, es reemprendrà el cicle de xerrades a classe
per explicar als més joves què és
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el civisme. Aquest curs, les sessions compten amb la novetat d’un
llibre especialment creat per als
petits que va acompanyat d’una làmina perquè els escolars dibuixin
com veuen ells el civisme.
Bermudo es mostra satisfet de
la implicació del món educatiu en
el projecte cívic. “El curs passat
van participar 36 centres, per tant,
la resposta és molt positiva i cada
cop s’està parlant més arreu d’introduir el civisme com una assignatura a l’escola, on es formen els
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ciutadans adults del futur que tindran en les seves mans el manteniment de la ciutat”, manifesta el
regidor.
Però les tasques de restauració no es limiten als centres educatius. En els darrers mesos també
s’han netejat de pintades la plaça
de les Vidrieries Rovira, els parcs
de Les Planes i Can Buxeres, La
Farga, la futura regidoria del Gornal, entre d’altres, i s’ha eliminat
la publicitat incontrolada en diverses zones de la ciutat.

L’entorn de l’església de la Mare
de Déu de Bellvitge, comprés entre el carrer de l’Ermita i l’avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge
s’urbanitzarà, segons ha aprovat
el Ple municipal. Amb un pressupost inicial de 35.150.000 pessetes, les obres permetran pavimentar l’entorn de l’ermita, dotar-la de
més espais verds i facilitar l’accés
a les persones amb problemes de
mobilitat.
Els treballs d’arranjament, que
duraran quatre mesos, inclouen diferents actuacions, com l’enderroc
de l’actual paviment, la millora de
la xarxa d’embornals i de clavegueres, la pavimentació de la calçada, crear una zona de vianants
i una altra d’aparcament, la installació de l’enllumenat públic i la realització de diverses tasques de jardineria.
El Ple municipal, en la seva
darrera sessió corresponent al mes
d’octubre, va donar llum verda a
l’expedient de contractació i al plec
de condicions que regirà aquestes
obres que afecten un emblemàtic
indret del barri. L’empresa constructora s’escollirà a través d’una
subhasta pública oberta.
L’Ermita de Bellvitge, d’estil romànic, és un dels elements importants del patrimoni històric-artístic
de la ciutat. Els seus orígens es
remunten abans del segle XIII.
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Los vecinos reclaman a L’Hospitalet y
Barcelona la expropiación de Can Rigalt
Las federaciones de asociaciones de vecinos de L’Hospitalet y Barcelona reclaman de forma conjunta a sus respectivos ayuntamientos que se inicien los trámites para la expropiación de los terrenos
de Can Rigalt, actualmente propiedad del Futbol Club Barcelona.
Las entidades vecinales reivindican en aquel lugar, calificado como
zona verde por el Plan General Metropolitano (PGM) del año 1976,
la construcción de un parque.

Renfe restablece el servicio de los 101
trenes de cercanías que había suprimido
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El servicio de cercanías de Renfe restableció 26 de octubre los 101
trenes que fueron suprimidos el día 5 del mismo mes a causa del
contencioso laboral que mantenían los interventores de la compañía y que obligó a reducir el servicio. Los trenes suprimidos por la
compañía ferroviaria afectaron a las líneas C-1, C-2 y C-3, que pasan
por L’Hospitalet, y provocaron numerosas quejas de los usuarios.

Cable i Televisió de Catalunya empieza el
cableado de la ciudad en la zona de Bellvitge

L’H participa al Meeting Point amb plans d’habitatge
La ciutat ha participat en la segona edició del certamen Barcelona Meeting Point’98-Saló Immobiliari Internacional amb un estand on l’Ajuntament ha exposat els plans municipals d’habitatge. El Consistori ha mostrat
les principals actuacions urbanístiques previstes en el projecte L’Hospitalet, 2010, la clau de futur, com ara la
creació de 10.000 habitatges nous d’iniciativa privada i pública. La fira s’ha celebrat al recinte de Montjuïc.

La empresa Cable i Televisió de Catalunya (CTC), el segundo operador de la comunidad autónoma, ha iniciado las obras para instalar
una red de fibra óptica en L’Hospitalet, con lo que nuestra ciudad se
convierte en el segundo municipio catalán que cuenta con este servicio. La instalación de la red ha comenzado en el barrio de Bellvitge
y sus vecinos serán los primeros en recibir la señal, que a finales de
1999 podrá llegar a unos 80.000 abonados.

