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14 de desembre del 2009

OBRES EN CURS

nnn Millora i ampliació xarxa transport públic:
n Construcció de les 7 esta
cions de la nova L9 del Metro a
L’Hospitalet. Final previst: 2011.
n Construcció intercanviador Me
tro entre les línies L1 i L9 i aparcament subterrani i urbanització
av.  de Catalunya (la Florida). Fi
nal previst: any 2011. Afectació
viària
n Construcció nova estació Ernest
Lluch de la L5 del Metro, carrete-.
ra de Collblanc (la Florida), entre
estacions de Collblanc i de Pubilla Cases. Final previst: primavera
del 2010. Afectació viària

Fe d’errades
La cooperant de L’Hospitalet
que dóna nom a l’entitat Asomobe es deia Montse Bernat
i no Bernal i va morir d’accident de trànsit a Castelló
de la Plana i no a Cuba com
es deia al número 235 de
L’HOSPITALET.

a

COMUNICACIÓ

ENQUESTA

És important que
els joves recuperin
la història recent
dels barris de L’H?

La Cavalcada 2009 sortirà de l’edifici dels mitjans de comunicació

Els Reis Mags arriben
a L’Hospitalet a través
del web Digital-h
La Cavalcada sortirà des de l’edifici dels mitjans
Els Reis Mags d’Orient han enviat
un correu electrònic als mitjans de
comunicació de L’Hospitalet per
anunciar-los que, el 5 de gener,
arribaran a la ciutat a través de les
ones d’Internet. Concretament, a
les 5 de la tarda, sortiran del por-.
tal web Digital-h i començaran
la cavalcada des de l’edifici de la
Ràdio i la Televisió, a la plaça de
Francesc Macià número 25-29.
Ses Majestats han demanat que
tots els nens i nenes de la ciutat
els vagin a rebre i que, si encara
no ho han fet, els lliurin les cartes
amb tots els seus desitjos. La Ràdio, la Televisió i el Digital-h estan
molt il·lusionats amb aquesta notícia i estan treballant per poder rebre els Reis amb tots els honors.
Des del 14 de desembre, el
Digital-h (www.digital-h.cat) ofereix la possibilitat d’escriure una
carta electrònica als Reis per demanar regals i explicar bons propòsits. Es tracta d’una carta molt
màgica perquè arriba més ràpid
que les de correu convencional.
La Televisió i la Ràdio estan
preparant un programa especial (el
5 de gener de 17 a 20h) per re-
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gabriel cazado

nnn Projectes d’urbanització i reforma de la via pública:
n El Centre-Sant Josep-Sanfeliu
(Districte I). Millora de Rossend
Arús, Tarragona, Enric Prat de la
Riba, Bernini, Aviació, Ametller,
Xipreret, Major i Frederic Prats.
n Collblanc-la Torrassa (Districte
II). Reforma de la pl. del Vidre.
n Santa Eulàlia (Districte III). Remodelació places dels Avis i dels
Veïns, reforma de General Prim,
Comerç, Muns, Blas Fernández
Lirola, Transversal i Enric Morera.
n La Florida-Pubilla Cases-Can
Serra (Districtes IV i V). Remodelació pl. de la Moncloa, Pubilla
Cases, Mestre Serrano, avinguda del Bosc, Churruca, Toledo,
General Manso, Amadeu Vives,
Cervantes, Oviedo, Calderón de
la Barca, Ant. Travessera, Josep
Molins, Roses, Mina, ����������
Hierbabuena������������������������������
, Rosa de Alejandría, Luarca,
Ibèria, Òrrius, Numància, Aigües
del Llobregat Reforma clavegueram Marcel·lí Esquius i Vinaròs.
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Recollida de
mobles
93 338 07 45

transmetre en directe la cavalcada i
poder explicar amb tot detall el que
va passant a diferents punts de la
ciutat. Entrevistaran en exclusiva
Ses Majestats els Reis d’Orient, just
abans que comencin el recorregut;
hi haurà actuacions, reportatges,
connexions amb els reporters del
programa i, sobretot, molt de protagonisme dels nens i nenes que
participin a la cavalcada.
I un any més, els mitjans se
sumen a campanyes solidàries
de recollida de menjar i joguines

converteixen en un punt de recollida permanent. La Creu Roja necessita aliments com arròs, pasta,
galetes, cereals, llegums, farina,
sucre... per ajudar les famílies que
estan passant un mal moment
econòmic. També demanen regals
per a la gent gran com bufandes,
guants, mitjons, colònia o sabó. I
les associacions de veïns Gornal
Siglo XXI i Collblanc-la Torrassa recullen joguines noves perquè cap
nen no es quedi sense un regal
malgrat la crisi.
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Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

Antonio García

president AV la Florida

Sens dubte, seria bo que això es
fes a tots els barris. Els joves que
han recollit la història de la Florida,
que no han viscut tot això, han vist
que hem patit i el que ara tenen
gràcies al treball dels grans. Recordo la lluita per aconseguir l’ambulatori dels Ocellets o les escoles.
Quan ens manifestàvem, la policia
ens perseguia a cavall.

Carolina Aguado

expresidenta AMPA IES E. Fonserè

Vaig ser la primera dona presidenta
de l’AMPA. És molt important que
tothom sàpiga que el barri d’ara no
és el que vaig viure els anys 50. Tot
eren camps, vaig veure construir
els Blocs Florida i va ser vergonyós.
Tothom ha de saber el que va ser el
franquisme. No teníem res, hi havia
barraques, com ara veig als anomenats països del Tercer Món.

M. Paola Campero

estudiant de 2n de batxillerat

He participat en el treball que ha
fet l’IES Eduard Fontserè sobre la
Florida. Jo sóc de Bolívia i no sabia
res del barri. M’ha sorprès saber
que quasi no hi havia edificis. La
gent gran ens ha explicat la seva
vida, que era molt dura en l’època
de Franco. Seria bo que això es
fes a tots els barris, sobretot amb
alumnes estrangers.

