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Activitats. Una festa amb xocolatada, música i cultura popular per gaudir a l’aire lliure del nou espai lúdic del parc

Les Planes estrena jocs infantils
El 6 d’abril al matí l’Esplai La Florida prepara un
seguit d’activitats per donar a conèixer la nova
zona de jocs infantils del parc de les Planes
El parc de les Planes compta des
del mes de març amb una nova zona
de jocs infantils que amb 3.000 me·
tres quadrats és la més extensa de
l’àrea metropolitana. La intervenció,
que ha dut a terme l’Àrea Metropo·
litana de Barcelona (AMB), en col·
laboració amb l’Ajuntament, esdevé
un espai central d’aquesta zona ver·
da que connecta els barris de Can
Serra i les Planes.
La nova àrea, executada amb
criteris d’accessibilitat, envolta una
de les xemeneies de les antigues
bòbiles que ocupaven aquests
terrenys i està formada per dos
plans separats per un talús amb un
fort pendent. Els jocs infantils són
inclusius i els seus elements s’agru·
pen per franges amb paviment de
cautxú de diferents colors. A la

franja del talús, la més singular, s’hi
han col·locat tobogans aprofitant el
desnivell del terreny i en altres es·
pais hi ha gronxadors, balancins de
molles, xarxes d’escalada i de túnel,
tirolines, arcs, cordes i estructures
múltiples. A la zona d’estada s’hi ha
plantat nou arbrat i instal·lat bancs,
cadires i papereres. La intervenció
també ha inclòs la col·locació de
nou enllumenat, una font i un apar·
cament de bicicletes.
A més de l’àrea de jocs infantils,
s’ha condicionat un correcà, s’han
ampliat les pistes de petanca i mi·
llorat l’antiga pista poliesportiva per
a diversos usos com ara bàsquet,
minibàsquet i corfbol.
Per tal de donar a conèixer
aquests nous espais del parc de les
Planes, el dissabte 6 d’abril, a partir

La nova àrea de jocs envolta la xemeneia d’una antiga fàbrica

de les onze del matí s’hi duran a
terme diferents activitats coincidint
amb l’inici de la temporada de la
Jugatecambiental de l’AMB que
gestiona l’Esplai La Florida. S’hi
dinamitzaran activitats a la nova
zona de jocs infantils i la comissió
de festes oferirà una xocolatada.
També hi haurà animació i activitats
de cultura popular.
“Amb aquesta festa, a més de
donar a conèixer la jugateca, volem
contribuir a revitalitzar el parc com a
espai per promoure activitats, tant
de l’esplai com de la comunitat, re·
lacionades amb els eixos mediambi·
ental, lúdic i de salut”, explica Anna
Cardona, coordinadora general de
l’Esplai La Florida.
Cardona afegeix que “en els
darrers mesos l’esplai ha reprès les
activitats al barri de les Planes en un
petit local del carrer del Llorer i, do·
nat que l’espai és molt reduït, volem
promoure activitats a l’exterior i el
parc de les Planes esdevé un punt
a potenciar.” y

Movilidad. Medida en periodo de pruebas que afecta el acceso del parque de les Planes desde la calle Sant Rafael

Señalización informativa del control fotográfico en pruebas

El acceso al parque de les Planes
desde la calle Sant Rafael, en el
barrio de les Planes, cuenta desde
mediados del mes de marzo con
una cámara de lectura de matrícu·

las. Tras diferentes reuniones man·
tenidas con los vecinos de la zona,
y de acuerdo con los mismos, el
Ayuntamiento decidió esta medida
de control para persuadir a las per·
sonas que acceden con vehículo
privado al espacio peatonal de la
calle Menéndez Pidal comprendido
entre la calle Sant Rafael y la calle
Vicenç Martorell, en la entrada norte
del parque. La circulación, y en su
caso el estacionamiento, en dicha
zona solo está permitida a vehículos
autorizados y de servicios.

La instalación de la cámara de
control fotográfico, que se encuen·
tra en período de pruebas, cuenta
con la infraestructura de canaliza·
ción necesaria, el cableado preciso
para su alimentación y la conexión
mediante fibra óptica a la red muni·
cipal de comunicaciones.
Este sistema de control de ac·
ceso fotográfico para vehículos pri·
vados se ha llevado a cabo en otras
zonas de la ciudad, como es el caso
del área de mobilidad invertida en la
calle Progrés de Collblanc. y
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Nuevo control fotográfico de
acceso para vehículos privados

Mejora del mobiliario urbano en el área
de juegos infantiles del parque de la Pau
Durante el mes de marzo se han realizado trabajos de mejora en el en·
torno de la zona de juegos infantiles del parque de la Pau, en el barrio
de les Planes. La actuación ha sido realizada gracias al refuerzo de la
brigada municipal por personas empleadas a través del Pla d’Ocupació,
Treball i Formació del SOC y del Programa Nerthus del AMB.

DISTRICTE IV
I

DIARI
DIARIDE
DEL’HOSPITALET
L’HOSPITALET 20
25de
degener
març del 2019
2014
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Gent del barri
Susana Galiana, tresorera de l’Associació de
Diables i Diablesses de la Florida. L’entitat, que té

els seus antecedents a l’Esplai La Florida, celebra
aquest any les seves noces de plata

“Celebrar els vint-i-cinc anys
és tot un repte per a la colla”

Quinzena
de la dansa
Give me protein, de Kernel
Dance Theatrer, i Ephimera,
de Cia. Paloma Hurtado.
28 de març, 18 i 19h. Entrada lliure
Mercat Municipal de la Florida
Carrer de Sevilla, 2
www.dansametropolitana.cat

al matí i la Floribirra a la tarda, una
trobada amb passejada de tabalers
pels bars del barri.

JAUME FERRÁNDEZ

- Des de quan està vinculada a
l’entitat?
- Farà uns set anys i des de fa cinc
soc membre de la junta, ara com a
tresorera.

- I per les festes de la Florida...
- Tenim prevista una exposició al
Mercat de la Florida amb fotos, ves·
tits i altres estris de l’associació;
també exposarem totes les bèsties
de foc de les colles de L’Hospitalet
que després participaran en el cor·
refoc de les festes.
PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

- Com s’organitza l’associació?
- En total som una trentena de mem·
bres i tenim tres seccions: els dia·
bles, els tabalers i la bèstia de foc,
l’Heura de la Florida. La van cons·
truir els mateixos membres de la co·
lla l’any 2001 i es va decidir que fos
una dragona perquè inicialment la
majoria de components eren noies.
- Quines activitats organitzeu?
- Formem part de la comissió de
festes del barri, i participem en les
principals activitats que s’organit·
zen, com la Festa Major, Nadal,
Castanyada o Carnaval amb la cre·
ma del Rei Carnestoltes. A més de
sortides a altres festes de L’Hospi·
talet, amb L’Heura també participem
en trobades de bèsties de foc.
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- ¿Quins són els antecedents de
l’associació?
- Va començar fa vint-i-cinc anys a
partir d’una petita colla de diables
que s’havia format a l’Esplai La Flori·
da, entitat que va col·laborar en l’im·
puls de la colla.

- Així que esteu d’aniversari...
Com ho celebrareu?
- Vam començar a mitjan febrer amb
un sopar de germanor on es van tro·
bar membres de l’associació de tots
els temps. El 6 d’abril organitzem
la FL’Horifest, amb tallers infantils

- Com tancareu la celebració?
- Estem preparant una baixada de
carretons per a l’octubre que serà
la primera que s’organitza a la ciu·
tat. Aviat tindrem més detalls, com
el recorregut o les condicions de
participació.
- I després dels 25 anys, què?
- El grup no és molt nombrós i orga·
nitzar l’aniversari ja és tot un repte.
Serà una bona ocasió per donar a
conèixer l’entitat i les activitats que
fem, a veure si aconseguim engres·
car més gent per a la colla. y

Cinema al barri
Projecció del film Tres anuncios en las afueras (2017),
dirigida per Martin McDonagh.
29 de març, 18.30h. Entrada lliure
Centre Municipal Ana Díaz Rico
Plaça dels Blocs de la Florida, 15 b
www.bibliotequeslh.cat

Poti poti de contes
Concurs-exposició que con·
sisteix a relacionar 10 àlbums
il·lustrats i 10 pots amb un ob·
jecte a dins.
Del 25 de març al 6 d’abril. Entrada lliure
Biblioteca la Florida
Avinguda Masnou, 40
www.bibliotequeslh.cat

