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Les biblioteques
de Bellvitge i Fdez.
Jurado es traslladen
Nou equipament a la avinguda d’Amèrica
La nova biblioteca del Districtecnologies informàtiques per difete VI, que prestarà servei als
rents col·lectius d’usuaris i serveis
barris de Bellvitge i el Gornal,
d’ofimàtica en règim d’autoservei.
s’obrirà el proper dia 21 d’abril,
La biblioteca tindrà també un
coincidint amb les Festes de
espai chill out, una zona on l’usuari
Primavera. Mentrestant, a parpodrà aïllar-se de sorolls i de la
tir d’aquest mes de març tant
presència d’altres persones per po
la Biblioteca de Bellvitge com
der gaudir de la lectura de manera
la Sala de Lectura Fernández
relaxada i individual.
Jurado han tancat les portes per
El nou servei està integrat a la
preparar la unificació
dels seus fons bibliogràfics que restaran a disposició del
usuar is en el nou
equipament.
Les noves instal
lacions bibliotecàries
ocuparan par t del
nou Centre Munici
pal de Serveis i Cult u r a d e l D i s t r i c t e
VI, que s’està construint a l’avinguda
d’Amèr ic a, 69, on
també hi haurà les
noves dependències
de la Regidoria del
Districte, el Centre
Cultural i l’Oficina de
Benestar Social del
barri.
El nou equipament del Districte VI
La zona de biblio
teca, amb 1.800 m2,
comptarà amb un fons inicial de
Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet
25.000 documents, entre llibres, re
i, com la resta, organitzarà activitats
vistes, música, DVD i d’altres docucom ara l’Hora del Conte, tertúlies
ments electrònics. També tindrà un
literàries, trobades amb autors i esfons especialitzat en esports i vida
pectacles literaris, entre d’altres.
sana i dues aules amb tecnologia
El nou equipament sòcio-cultud’última generació on es podran
ral es construeix a un espai públic
programar activitats de formació en
que es diu plaça de la Cultura. # r .

L’alcalde, els portaveus municipals, Rafael Luna, Manuel de Madre i Rosa Cullell

Reunió del jurat dels XI
Premis Ciutat de L’Hospitalet
Els guardons es lliuraran el pròxim dia 27 d’abril
El jurat dels Premis Ciutat de
L’Hospitalet es va reunir l’1 de
març a Can Buxeres per decidir els guardonats de l’onze
na edició en les modalitat s
d’Arts i Cultura; Drets Humans
i Convivència; Comunicació;
Economia Social, Sostenibilitat
i Noves Tecnologies; Cooperació i
Solidaritat, i Premi d’Honor. La cerimònia tindrà lloc el 27 d’abril.
Opten als guardons aquelles iniciatives, treballs o aportacions de

persones físiques o jurídiques i organitzacions de tot tipus, que s’a
daptin a cadascuna de les categories, en qualsevol àmbit territorial, segons les bases aprovades per l’Ajun
tament. No obstant això, en la con
cessió del Premi d’Honor tindran
preferència aquelles actuacions i
trajectòries desenvolupades a la
ciutat.
El jurat d’enguany està presidit de
manera honorífica pel president del
Govern central, José Luis Rodríguez

Zapatero, i de manera executiva per
l’alcalde, Celestino Corbacho. Hi formen part també els portaveus dels
cinc grups municipals; el conseller
de Governació Joan Puigcercós; els
diputats del Parlament Joan Boada (ICV-EUiA), Manuela de Madre
(PSC), Rafael Luna (PPC) i Joana Ortega (CiU); Rosa Cullell, directora del
Gran Teatre del Liceu; els periodistes
Juan Cruz i Arturo San Agustín, i el
president del RACC Sebastià Salvadó.
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L’enderrocament dels nous nínxols del cemen
tiri barceloní de Sants, ubicat al districte de
Collblanc-la Torrassa, s’ha dut a terme, després
de l’ordre do
nada per l’Ajun
tament per no
disposar de la llicència d’obres corresponent
i per causar un fort impacte visual. L’empresa
Serveis Funeraris de Barcelona, gestora d’a

Vist a L’H

quest recinte, va construir l’any passat aquests
200 nínxols, per tal d’ampliar la capacitat del
cementiri, sense tenir en compte que es cons
truïen en una zona contigua al pati de l’escola
Pere Lliscart. Precisament, per dur a terme
l’enderroc va ser necessari instal·lar una grua
en el pati de l’escola. La construcció d’aquests
nínxols no havia finalitzat encara, la qual cosa
ha facilitat els treballs d’enderroc.
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