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LA CIUTAT

23 de novembre del 2011 DIARI DE L’HOSPITALET

Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Ajuts per a la rehabilitació
Gornal-BellvitgeSant Josep-Santa Eulàliala Torrassa-les Planes
Ajuntament, Generalitat i el Govern
de l’Estat han signat un nou conveni
per valor de 4 milions d’euros per a
la rehabilitació d’habitatges dels barris del Gornal, Bellvitge, Sant Josep,
Santa Eulàlia, la Torrassa i les Planes
per a l’exercici de 2011.
Aquest conveni forma part de
l’acord assolit l’any 2008 dins el pla
AERI (Àrea Especial de Rehabilitació Integral) per atorgar 17 milions
d’euros a diverses zones de L’Hospitalet i compensar-les per les mo
lèsties derivades de la construcció
de l’AVE.
Enguany s’han presentat i acceptat per rebre la subvenció 223
expedients de veïns a títol individual
i de comunitats de propietaris, per
un valor de 3.212.000 euros. Abans

Bellvitge
Pavimentación del entorno del colegio
público La Marina
yyy El Ayuntamiento ha iniciado las obras de pavimentación del
colegio de primaria La Marina de Bellvitge, recientemente ampliado.
Por ese motivo no se podrá aparcar en las proximidades de la
escuela hasta el próximo 12 de diciembre. y
Obres de rehabilitació de la plaça d’Escorça, a Santa Eulàlia

d’acabar l’any s’espera tancar-ne
19 més, per un import de 690.000
euros.
Des del 2008, l'Oficina de l'Habitatge ha tancat 247 expedients
de finques i 650 d'habitatges par-

ticulars. A més, amb aquests ajuts
l'Ajuntament va finançar de forma
puntual durant l’any 2010 la rehabilitació de diversos espais públics,
com és el cas de la plaça d'Escorça,
del barri Santa Eulàlia. y

Sanfeliu
Els veïns del passatge
de Llunàs cedeixen la
via a l’Ajuntament

Santa Eulàlia
El Mercat amplia
l’horari i obre dimecres
de 17 a 20.30h

Actuación vecinal
en la pl. Llibertat
con mucho arte

yyy El passatge passa a ser públic i
és l’Ajuntament qui ha de costejarne el manteniment. Fins ara els
veïns sufragaven la neteja i la
reparació de la via, però el cost era
massa elevat, segons la comunitat
de propietaris. y

yyy Amb l’objectiu de facilitar les
compres i de dinamitzar les vendes,
el Mercat de Santa Eulàlia ha
decidit ampliar les tardes d’obertura.
A partir d’ara, a més dels divendres
a la tarda, com feia fins ara, obre els
dimecres de 17 a 20.30h. y

Los trabajos han ido a cargo de
un grupo de vecinos y también de
tres jóvenes sancionados a reparar
daños comunitarios por incumplir
la ordenanza de civismo. La actuación de esta plaza de la Florida se
incluye en el proyecto Contramur
dirigido por el TPK y orientado a la
intervención artística para rehabilitar y embellecer el paisaje urbano.

La Torrassa
XIX Setmana de la Família, a la parròquia
Mare de Déu dels Desemparats
yyy Fins al 27 de novembre la Comissió d’Actes Culturals vinculada a la
parròquia del barri de la Torrassa celebra, amb la col·laboració d’altres
entitats, aquestes dinovenes jornades de sensibilització i cooperació amb
un programa que inclou conferències, col·loquis, actes culturals i religiosos.

