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El Poliesportiu del Centre obre les
portes amb més de 3.200 inscrits
El nou equipament disposa de cinc plantes, dues de soterrades i dues de visibles
La reordenació dels
accessos i els voltants del
poliesportiu ha fet possible
l’obertura d’una gran plaça
de prop de 3.300 metres
quadrats i d’un espai de
prioritat per als vianants

n Plaça pública

Vist a L’H

Esta cooperativa educativa se ha
visto obligada a cerrar sus instalaciones durante algún tiempo
para solucionar las grietas que
se han abierto en el techo del
edificio que ocupan. Los niños
se trasladarán esta semana a
otro centro educativo de la ciudad. Garabatos mantiene abierto
el período de inscripción para
el próximo curso y piensa abrir
puertas en septiembre.

Reconocimiento a
agentes y entidades en
el Dia de les Esquadres

El poliesportiu s’ha posat en marxa amb les master class

gabriel cazado

El Paluet de Can Buxeres ha estat l’escenari
de la recepció que l’Ajuntament ha ofert als
65 joves esportistes amb discapacitat psíquica
de la ciutat que
van participar
l’any passat a
Lloret de Mar en els jocs Special Olympics.
L’acte va aplegar al voltant de 140 persones,
entre esportistes, familiars, representants po-

La guardería Garabatos
de Sant Josep cierra
durante unos meses

A falta de los datos definitivos
de la preinscripción que se cerró
el 20 de abril, el Departament
de Educació de la Generalitat
tiene la intención de ampliar
las plazas en L’H para garantizar
que las aulas de los centros escolares e IES no acojan más de
25 alumnos. Así lo anunció la
teniente de alcalde de Educación en la última reunión del
Consell Escolar Municipal.

Les activitats al nou poliesportiu
es van iniciar ja la setmana passada
amb unes sessions de master class
per donar a conèixer l’equipament.
El dia 21 es va celebrar una jornada de portes obertes, a la qual van
poder assisstir els veïns per veure
com han quedat les instal·lacions.

D’altra banda, la reordenació
dels accessos i els voltants del nou
equipament ha fet possible l’orde
nació d’una gran plaça de prop de
3.300 metres quadrats i d’un ampli
espai de prioritat per als vianants al
llarg del carrer de la Riera de l’Escorxador fins al carrer de Barcelona,
en ple nucli històric de L’Hospitalet.
Aquesta actuació permetrà relligar
els vials dels voltants i connectar els
carrers de la Riera de l’Escorxador,
de Digoine i de Xipreret. El projecte
es completarà amb la rehabilitació
de la masia de Can Riera, catalogada com a patrimoni arquitectònic de
la ciutat. # redacció
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Tres nuevas líneas de
P3 y dos de 1º de ESO
para el próximo curso

GABRIEL CAZADO

El Poliesportiu del Centre inicia
aquesta setmana les activitats
espor tives regulars. Fins ara,
s’han pogut matricular totes les
persones que ho han sol·licitat,
més de 3.200.
L’equipament esportiu disposa de cinc plantes, dues de
soterrades i dues de visibles
des del carrer de Digoine, amb un
total de 12.000 metres quadrats
útils. Les dues inferiors abasten la
totalitat del solar —inclou les piscines i l’aparcament per a usuaris de
110 places–. Es preveu que l’equipament permeti, a plena ocupació
de les diferents activitats, l’assistència d’unes 1.500 persones per dia.
Respecte a les activitats, el centre compta amb un pavelló polies
portiu cobert de 27 per 45 metres
—que es pot dividir en tres pistes independents— amb grades retràctils
i amb capacitat per a 480 especta
dors; una sala de fitness de 430 me
tres quadrats, i tres sales més per a
activitats dirigides.
També disposa d’una piscina de
25 per 12,5 metres; d’una piscina
petita, i d’una zona d’hidromassatge. L’espai de serveis es completa
amb una sauna i un bany de vapor,
vestidors i cafeteria, i a l’exterior
s’ha instal·lat un rocòdrom.
El nou equipament ofereix, a
més, un servei integral de salut i
esport. A l’àmplia llista d’activitats
cal afegir-hi un centre de salut, integrat per metges, fisioterapeutes,
massatgistes i dietistes que faran el
seguiment dels usuaris.
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lítics i de les entitats Club Esportiu Asproseat,
Club Infantil i Juvenil de Bellvitge, Club Esportiu
Pubilla Cases i Can Vidalet, i l’Escola Estel-Can
Bori. L’alcalde, Celestino Corbacho, va destacar
l’esforç realitzat pels participants en aquests
jocs i va expressar la voluntat de presentar en
el futur la ciutat de L’Hospitalet com a candidata a acollir una pròxima edició dels Specials Olympics.

Coincidiendo con su festividad,
la policía autonómica reconoció
la labor de agentes y de representantes de la sociedad civil
que han destacado a lo largo
del último año por favorecer la
acción policial. Además de la
entrega de diplomas, se premió
a los cuatro finalistas del concurso de dibujo que los Mossos
organizaron entre escolares de
la ciudad.

