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LA CIUTAT

Santa Eulàlia renova totalment
les instal·lacions del seu mercat
La reforma ha costat prop de dos milions d’euros i s’obre el 18 de setembre
El Mercat de Santa Eulàlia ha
estat objecte d’una reforma
total de les seves instal·lacions. “Excepte les façanes,
tot és nou”, ha declarat el tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica, Alfons Bonals, a
punt per a la inauguració
oficial. Les obres han costat
1.919.000 euros, dels quals un
75 per cent ha estat a càrrec dels
concessionaris, i un 25 per cent,
de l’Ajuntament.
Amb aquesta inversió ha estat
possible fer una coberta nova, renovar quatre accessos, instal·lar
portes automàtiques, aire condicionat i calefacció, nova il·luminació i noves dependències per als
serveis, entre altres millores.
El Mercat de Santa Eulàlia és
un dels més antics de la ciutat i,
tot i que l’aparença externa és la
d’un edifici antic, per dintre està
absolutament remodelat, “en
consonància –diu Alfons Bonals–
amb un barri que es troba en ple
procés de renovació”.
Les obres del mercat han durat un any i han estat precedides
en el passat recent d’altres projectes com l’urbanització exclusiva per a vianants d’alguns carrers
i l’adequació del sentit del trànsit “de manera que els vianants
tinguin prioritat i es faciliti l’accés
al mercat. La renovació del Mercat de Santa Eulàlia és una de les
peces bàsiques del Pla de dinamització de Santa Eulàlia”, conclou el tinent d’alcalde, Alfons
Bonals . # C. GÓMEZ
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Campaña de
mejora del
asfaltado en
16 calles de
la ciudad
Los servicios municipales están trabajando en la mejora
del aglomerado del pavimento en 16 calles o tramos de
vía de la ciudad. Las obras se
han adjudicado a la empresa
Rogasa por 333.000 euros y
se prolongarán hasta la primera quincena de octubre.
Las calles en las que se renueva el asfaltado, todo o en
parte, son Lavínia (Santa Eulàlia),
Montseny, Ronda la Torrassa y Mas
(Collblanc-la Torrassa), El·lipse y
Cornellà (Sanfeliu), Francesc
Moragas y Barcelona (Centre),
Mare de Déu de Bellvitge, Prat y
Feixa Llarga (Bellvitge), Hierbabuena (Pubilla Casas), Carretera
d’Esplugues y Andorra (Can Serra),
Rosalía de Castro (Sant Josep) y
Marti Blasi (la Florida).
En la Carretera d’Esplugues,
considerada vía vertebral según
el Plan de Movilidad Sostenible,
el asfalto utilizado es sonoreductor. “En el resto de calles –según
explica la concejala de Servicios
municipales, Ana María Prados–
no puede colocarse porque este
tipo de aglomerado sólo está indicado en calles y avenidas que
soporten mucho tráfico pero no
aparcamientos y maniobras continúas que lo deterioran”.
La campaña de renovación de
asfaltado se inicia cada año en
agosto aprovechando el descenso del tráfico con motivo de las
vacaciones, ya que obliga a restringir la circulación. # REDACCIÓN
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Els comerços han posat en marxa una campanya de fidelització

La Florida. Espai Comercial és la marca d’imatge del nou pla d’actuació per promocionar el comerç urbà d’aquest barri que han
posat en marxa l’Associació de Comerciants de la Florida i l’Ajuntament.
Els principals carrers del barri, com l’avinguda de Miraflores o l’avinguda de Masnou,
llueixen banderoles amb un eslògan que vol
aglutinar el comerç del barri entorn l’objectiu de continuar esent un dels nuclis comercials més importants de la ciutat.
La Florida. Espai Comercial vol millorar l’o-
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La Florida

ferta mitjançant la decoració d’aparadors, per
la qual cosa ja han apuntat la possibilitat
d’arribar a un acord amb algun dels centres
educatius del barri per tal que aquests formin especialistes en aquest ofici.
Així mateix, volen millorar els serveis als
consumidors amb un programa de fidelització
i un catàleg de serveis, i alhora millorar els
serveis que es donen als comerciants amb la
implicació de propietaris i dependents. Un
altre objectiu d’aquest projecte és organitzar
activitats paral·leles i que pugui parlar-se
també de La Florida com Espai Cultural, Espai Esportiu o Espai Festiu.

El conseller de Justícia, Josep Maria Vallès, i
l’alcalde, Celestino Corbacho, han signat un
conveni per rehabilitar la masia de Can Colom dins de
les actuacions
previstes al
projecte de la Ciutat de la Justícia. El Departament de Justícia es compromet a aportar
els recursos econòmics, fins a un màxim d’un
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milió d’euros, per dur a terme la rehabilitació de l’edifici. Un cop rehabilitat, l’Ajuntament, propietari de la masia, el destinarà a
acollir un equipament per al barri de Santa
Eulàlia. Can Colom està situada al carrer de
Martí Codolar i està catalogada en el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de L’Hospitalet (PEPPA). La casa pairal
data del segle XVIII amb tres cossos.

