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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Desviaments de trànsit al carrer del Montseny
La Torrassa. Fins al 31 d’agost es fan obres per
renovar el clavegueram entre Torrent Gornal i
passatge Oliveras i es desvia el trànsit i la L12
Des del 5 de març, el carrer del
Montseny roman tallat al trànsit entre l’avinguda del Torrent Gornal i
el passatge d’Oliveras per millorar
la xarxa de clavegueram. Les obres
es perllongaran fins al 31 d’agost,
per la qual cosa els vehicles són
desviats pel Torrent Gornal o pel
carrer de Vallparda fins al carrer de
Pujós, el carrer del Progrés i, de
nou, carrer del Montseny.
La línia d’autobús L12 també

s’ha desviat i té 3 parades provisionals: Torrent Gornal/pl. de Blas
Infante, carrer de Pujós/pl. de Canalejas i carrer de Pujós, entre Llobregat i Progrés. També s’inverteix
el sentit del trànsit del passatge
d’Oliveras, entre Mas i Montseny.
Les obres per renovar el clavegueram estan finançades en un
80% per fons europeus i en un
20% per l’Ajuntament. El cost del
projecte és de 242.000 euros. A

més de renovar el col·lector també
es faran noves voreres i es reurbanitzarà el tram del carrer del Montseny afectat. També es faran noves
les línies d’enllumenat elèctric.
D’altra banda, a final de febrer
van finalitzar les obres d’urbanització de l’entorn del metro i l’accés
al parc de la Torrassa, que s’han
fet un cop construït l’intercanviador entre la Línia 1 i la futura Línia
9 del Metro. L’espai destinat als
vianants s’ha ampliat en 1.800m2,
amb voreres més amples. També
s’han plantat una vintena d’arbres
i s’ha col·locat nou mobiliari urbà.
El projecte permet donar continuïtat visual als dos costats de

Tram afectat de Montseny

l’avinguda del Torrent Gornal, el
costat de la Torrassa i el costat de
la Florida, i és un pas més de l’anomenada Cornisa Verda de L’Hospitalet, que ha d’unir diferents parcs
de la ciutat d’est a oest.
L’entrada al parc de la Torrassa
s’ha ampliat en 800 metres qua
drats amb més espai per a ús ciu
tadà, mentre que a l’altra banda,
l’avinguda de Catalunya ha ampliat
les voreres en 1.000 metres quadrats. Després d’aquestes accions
només resten pendents els treballs
de jardineria i el trànsit s’ha restablert amb una nova xarxa semafòrica que incorpora llums LED per
estalviar energia. y

Bellvitge
La Biblioteca
ofereix consultoria
personalitzada
en informàtica
yyy La Biblioteca de Bellvitge ha
posat en marxa un nou servei de
reserva d’atenció personalitzada
en informàtica anomenat Reserva
un bibliotecari@. El programa
s’ha ideat arran de les freqüents
consultes rebudes sobre
informàtica i especialment internet
i està adreçat a tots els públics, tot
i que el perfil més habitual és el de
gent gran que comença a fer servir
la xarxa. Per aquells que vulguin
ampliar els seus coneixements, la
biblioteca organitza també cursos
bàsics d’informàtica i de noves
tecnologies. y

Santa Eulàlia
Mercat de pagès i botigues al carrer

La Florida
Mural en homenatge al Dia de les Dones

yyy Amb l’entrada del març, els comerciants de Santa Eulàlia van
convocar un nou cap de setmana de botigues al carrer que enguany
incorporava una novetat, un mercat de pagès amb venda de
productes del camp a les places de Pius XII i de Francesc Macià. y

yyy L’Associació d’Artistes Visuals La Kasa va pintar el primer cap de
setmana del mes un mural al parc de la Pau, al carrer de la Primavera, per
commemorar el 8 de març. El col·lectiu va convidar els joves del barri a
participar-hi. La Kasa funciona des de fa 5 anys i busca la integració i el
desenvolupament a través d’espais artístics. y

