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OBRES EN CURS

nnn Projectes per ampliació i millora d’infraestructures de transport públic en execució i que
afecten la via pública:
n Construcció de les 7 esta
cions de la nova L9 del Metro a
L’Hospitalet: Provençana, Gornal,
Fira, Amadeu Torner, Ciutat de la
Justícia, la Torrassa i Collblanc.
Final previst: any 2011.
n Construcció de l’intercanviador
del Metro entre les línies L1 i L9
i d’un aparcament subterrani i
urbanització de la superfície a l’a-.
vinguda de Catalunya (la Florida). Final previst: any 2011.
Afectació viària
n Construcció de la nova estació Ernest Lluch de la L5 del
Metro, línia blava, a la carrete-.
ra de Collblanc (la Florida), entre les estacions de Collblanc i
de Pubilla Cases. Final previst:
primavera del 2010. Afectació
viària

ENQUESTA

Participa vostè
habitualment en
les activitats del
seu casal d’avis?

Isabel González

Casal d’Avis Pubilla Cases

Escolars visiten les instal·lacions de Ràdio i Televisió L’Hospitalet

Ràdio L’H estrena ‘L’hora
del pati’, un programa
adreçat als escolars

Vaig poc al casal, m’agrada ballar
i vaig a altres casals perquè el
ball del meu no m’agrada gaire.
També faig ioga al Centre Cultural
de la Bòbila. De tant en tant, em
trobo al casal amb les veïnes. El
meu marit hi va més que jo, juga
a cartes, a dominò, a la petanca...
El meu marit fa més anys que hi
va, des que es va jubilar.

L’actualitat del món de l’educació, a ‘L’Hospitalet educa’
Ràdio L’Hospitalet acaba d’estre
nar un nou programa en què els
escolars de la ciutat són els pro
tagonistes: L’hora del pati (dissabte, a les 13 hores)
El nou programa, dirigit per
Maria Antonia Sánchez, consta
d’una tertúlia amb escolars d’un
centre de la ciutat que serà l’espai central. A més hi haurà la música que els agrada, entrevistes
amb altres infants que realitzen
activitats esportives o culturals a
la ciutat i el concurs Contes del
món, en col · laboració amb el
programa Món obert (també de
Ràdio L’H)
L’hora del pati neix a partir de
l’èxit de les visites dels centres
escolars de la ciutat a l’edifici
dels mitjans de comunicació. En
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COMUNICACIÓ

gabriel cazado

nnn Projectes d’urbanització i reforma de la via pública i del clavegueram que s’estan executant ac-.
t ual m e n t al s d i s t r i c te s d e
L’Hospitalet:
n El Centre-Sant Josep-Sanfeliu
(Districte I). Millora dels carrers
de Rossend Arús, de Tarragona,
d’Enric Prat de la Riba, de Bernini,
de l’Aviació, de l’Atmeller, del Xipreret, Major i de Frederic Prats.
n Collblanc-la Torrassa (Districte II). Reforma de la plaça del
Vidre.
n Santa Eulàlia (Districte III).
Remodelació de les places dels
Avis i dels Veïns, reurbanització
dels carrers del General Prim,
del Comerç i de Muns, i reforma
de la xarxa de clavegueram als
carrers de Blas Fernández Lirola,
Transversal i d’Enric Morera.
n La Florida-Pubilla Cases-Can
Serra (Districtes IV i V). Remodelació de la plaça de la Moncloa,
reurbanització del carrer de Pubilla Cases, reforma dels carrers de
Cervantes, de Churruca, d’Oviedo, de Roses i de Mina, i millora
de la xarxa de clavegueram dels
carrers de Marcel·lí Esquius i
Vinaròs.

/

Recollida de
mobles
93 338 07 45

aquestes visites, que van començar el 2007, els escolars poden
conèixer les instal·lacions de la
ràdio i la televisió de L’H i participaran en una tertúlia sobre els
temes que els interessen.
En els dos darrers cursos han
passat per les instal·lacions dels
mitjans de comunicació 26 escoles. El pas de la primària a la se-.
cundària, el civisme, la crisi econòmica o l’ús dels ordinadors a
classe són alguns dels temes que
els escolars han exposat davant
dels micròfons.
El programa L’hora del pati es
podrà escoltar en directe i també
en diferit, per internet en el servei de ràdio a la carta de www.
digital-h.cat.
D’altra banda, Televisió de

L’H continua aquesta temporada
amb l’emissió de L’Hospitalet
educa, que dirigeix Alba Soler. El
programa consta d’un reportatge,
una enquesta i una entrevista
sobre una iniciativa en el món
de l’educació local i de notícies
d’actualitat.
L’H educa és un programa
que, des d’una òptica informativa
de proximitat, vol explicar quina feina s’està fent als centres,
quins plans d’innovació educativa
s’estan aplicant, amb quines dificultats es troben les escoles, què
preocupa els pares, què opinen
els alumnes i quines accions
s’emprenen per millorar la xarxa
educativa de ciutat.
El programa s’emet els dimecres a les 22.30 hores.
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Conchita Castro
Casal d’Avis Sanfeliu

Hi vaig de tant en tant, a fer el
cafè o a jugar al dominò, si no
hi ha massa cridòria. M’agradaria
fer més coses però tinc la mare
al meu càrrec i, ara, unes nétes
bessones d’un anyet, que són maquíssimes i m’agrada més anar a
veure-les. M’agradaria anar al nou
poliesportiu a fer natació però tinc
l’esquena malament.

María Roldán

Casal d’Avis Sanfeliu

Vaig al casal cada dia, al matí a fer
l’esmorzar i, a la tarda, faig el cafè i
vaig a buscar el meu marit, que fa
la partida al dominò. A mi m’agradaria fer més activitats, natació o
manualitats, però haig de cuidar els
meus néts i n’estic molt orgullosa.
Fa ja cinc anys que vaig al casal
amb el meu home, però ell hi va
més que jo.

