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Accesibilidad. Se trata de una demanda vecinal como alternativa a las escaleras

Proyecto

CEDIDA PER PUNT ÒMNIA SANFELIU-SANT ILDEFONS

Un ascensor conectará
Sanfeliu y Can Buxeres
El elevador facilitará
el acceso al parque,
especialmente a las
personas con movilidad
reducida, desde la calle
Riera del Canyet

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

A final de junio está previsto que
se inicien los trabajos de instalación de un elevador para mejorar la accesibilidad al parque
de Can Buxeres desde la zona
inferior del barrio de Sanfeliu.
La intervención responde a una
demanda vecinal que reclamaba una alternativa de acceso,
especialmente a las personas
con movilidad reducida, entre
la calle Riera del Canyet (antes
calle Miquel Peiró i Victorí), y el
espacio de la calle Aviació que
da acceso al parque.
Ambas calles se encuentran
separadas por un desnivel de 9
metros y su conexión consiste
en una escalera de cinco tramos y 60 escalones y otra, en
el interior del parque, de cuatro
tramos y 48 escalones. El nuevo ascensor, con capacidad
para 11 personas, superará 9,3
metros de desnivel y tendrá dos
paradas. La cabina será panorámica, tendrá iluminación led,

El Punt Òmnia
confecciona
un itinerario
botánico

Escaleras en la Riera del Canyet que salvará el ascensor de Sanfeliu

puertas automáticas de apertura central, alarma y cámaras
de seguridad, mecanismo de
rescate automático y pulsadores electromecánicos que
incorporan el sistema braille. La
caja contenedora será acristalada y estará equipada con una
lámina de protección contra el

vandalismo. Frente a las puertas
de acceso habrá señalización
para las personas invidentes
con franjas de pavimento táctil.
El proyecto tiene un periodo
de ejecución de seis meses y
prevé la construcción de una
pasarela para peatones de 16,4
metros de longitud y un voladizo

de 3 metros, que comunicará la
parada superior del elevador con
la calle Aviació, la colocación de
una baranda en el primer tramo
de las escaleras ya existentes
sobre la calle Riera del Canyet,
así como la mejora de la iluminación del parque alrededor de la
estructura del ascensor. y

Desde inicios de año el Punt
Òmnia Sanfeliu-Sant Ildefons
ha participado, en colaboración con el Àrea Metropolitana
de Barcelona, en un proyecto
comunitario, fotográfico y ambiental para crear un itinerario
botánico en el parque de Can
Buxeres.
Durante el mes de abril, y
tras recibir una formación específica por parte de una educadora ambiental de la AMB, una
decena de personas de entre
55 y 70 años vinculadas al Punt
Òmnia tomaron fotografías de
los árboles del parque para
ilustrar un catálogo de especies
que contará con la colaboración de expertos en botánica y
cuya publicación está prevista
para el mes de septiembre. y

Celebració. S’hi van reunir infants, joves, monitors i famílies

El dissabte 15 de juny el Centre
d’Esplai Xixell, del barri del Centre, va celebrar la seva festa de fi
de curs al parc de la Remunta, a
tocar de la seva seu social.
La celebració, que era oberta als veïns del barri, va aplegar
unes dues-centes persones
entre infants, joves, famílies i
monitors que van gaudir amb
l’espectacle d’animació de Rahmon Roma, organitzat en col·
laboració amb la Fundació La
Roda, que tenia l’aigua com a fil
conductor de jocs, balls i cançons. “Els més joves van acabar
remullats i s’ho van passar força
bé, tot i que l’ús de l’aigua era
mesurat per raons mediambientals”, explica Noelia Torres,
directora de l’Esplai Xixell.
Torres també destaca la importància d’aplegar tots els

CEDIDA PER CENTRE D’ESPLAI XIXELL

El Centre d’Esplai Xixell tanca el curs
amb una festa al parc de la Remunta

Animació amb balls, cançons i jocs amb aigua

grups que fan possible el projecte educatiu del centre: “des
de les famílies de l’espai familiar, fins als grups d’infants i joves
que participen en les activitats

de l’espai jove i dels grups
d’esplai”.
La festa va finalitzar amb un
berenar amb fruita, on tampoc
va faltar el pa amb xocolata. y

Passejada històrica per Just Oliveras
El Centre d’Estudis ha organitzat la segona edició de Ramblejant, una passejada amb mirada històrica per la rambla de
Just Oliveras i els voltants. El carrer de Parral, la Riera de la
Creu, el carrer de Santa Bàrbara, la plaça del Repartidor o el
Centre Catòlic, entre d’altres punts interès, han estat motiu
d’aquesta ruta guiada i teatralitzada.
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L’AGENDA

Entrevista
Joel León ‘Lion’, cantant i compositor. L’any
2014, la primera vegada que s’hi presentava,

va guanyar L’H Té Talent, i aquest any ha
arribat a la final del concurs televisiu ‘La Voz’

“M’agrada barrejar la música urbana
amb ‘funcky’, ‘trap’, ‘reggaeton’...”
JAUME FERRÁNDEZ

- Com van ser els teus inicis
en la música?
- Quan estava a l’Equador,
acompanyava la meva àvia a
l’església i m’agradava escoltar el cor. Des de sempre m’ha
agradat cantar, però mai se
m’havia acudit dedicar-m’hi.
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- Com va anar el concurs L’H
Té Talent?
- Va ser tot molt ràpid: em vaig
presentar al concurs i de sobte... a la final, i la vaig guanyar. Hi
he participat tres anys més, en
solitari i també amb un grup de
l’EMMCA.
- I llavors vas entrar a
l’EMMCA
- Sí, després de guanyar L’H Té
Talent m’hi vaig matricular i allà
vaig fer guitarra, veu, gòspel i
també pop rock.
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- En quina tendència musical et situaries?
- El que m’agrada i vull fer –no
el que faig–, és una barreja de
música urbana amb funky, trap,
reggaeton....

- Quins diries que són els
teus referents?
- És difícil de dir, escolto molta música. Potser Bruno Mars,
Justin Timberlake, Adele i, més
recentment, Mau i Richie.

- I aquest any, arribes a La
Voz... Com valores l’experiència?
- Sí, hi vaig concursar fins a
les finals del mes març. Abans
m’havia presentat a Factor X,
de Tele 5, però després d’una
primera selecció em van dir que
no entrava. Abans no seguia
aquests programes. Són formats molt complexos i entren
molts factors en joc. Res a veure amb L’H Té Talent que és més
genuí, o cantes o balles, però
fas el que t’agrada. A la televisió
tot és més dens. En qualsevol
cas, ha estat una experiència
per créixer.
- I ara, quins projectes tens
en marxa?
- Fins al novembre tinc programades algunes actuacions i de
cara a l’octubre, amb el meu
equip, estem preparant noves
cançons. y

Terror i rol
Jornada nocturna de rol ambientat en el terror i el misteri, a càrrec de l’Associació
Lúdica Necronomicon’s.
29 de juny, de 19 a 2h
Centre Cultural Sant Josep
Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32
www.ccsantjosep.cat

Exposició de
pintura
Los pinceles, yo y mi fuerza
de voluntad, de Jesús Pérez,
pintor amb paràlisi cerebral.
Del 27 de juny al 18 de juliol
Centre Cultural Sant Josep
Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32
www.ccsantjosep.cat

Conferència
Cinquanta anys de l’arribada
a la Lluna, amb observació
del relleu lunar des dels jardins de Can Sumarro.
9 de juliol, 21h
Biblioteca Can Sumarro
Carrer de la Riera de l’Escorxador, 2
www.bibliotequeslh.cat

