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Itaca desenvolupa a L’H un nou
programa de cohesió social

arxiu

Collblanc-la Torrassa.
L’Obra Social la Caixa
finançarà el projecte
per fomentar la
convivència cultural
La Fundació Obra Social la Caixa
ampliarà al Districte de Collblanc-la
Torrassa el seu Projecte d’intervenció comunitària intercultural, que
fins ara desenvolupava només a
alguns barris de la ciutat de Barcelona. El programa el gestionarà
l’Associació Educativa Itaca.
El projecte de la Caixa busca la
convivència intercultural en zones
residencials amb veïns de diferents
procedències, posant l’èmfasi en
l’àmbit socieducatiu i en els col·

Felipe Campos, director d’Itaca, en una de les seus de l’entitat

lectius d’infants, joves i famílies,
amb els quals treballa Itaca a Collblanc-la Torrassa. La iniciativa es
posarà en marxa un cop signat el
corresponent conveni entre les
parts implicades. A partir d’aquí es
crearan espais de trobada entre
veïns i iniciatives conjuntes.
El director d’Itaca, Felipe Campos, s’ha mostrat orgullós que la
Caixa hagi triat l’entitat per gestionar el projecte. “Itaca té per objectiu des de fa anys la integració
de persones immigrants, gent gran
i ciutadans amb discapacitats, i
aquest projecte és un nou impuls
per seguir treballant-hi”, afegeix.
Precisament Campos rebrà el 18
de setembre a Madrid el premi Jove
Emprenedor Social de la Universitat Europea. y

Collblanc
Reforma integral del
carrer de Graner

Bellvitge
Reordenació d’espais
al carrer del Prat

yyy Les obres de millora d’aquesta
via de prioritat invertida afecten tot
el carrer, tret del tram d’escales
mecàniques. Se substitueix l’actual
panot del terra per un asfaltat i
es canvia l’ubicació del mobiliari
urbà per evitar el pas indegut
de vehicles. També es millora la
xarxa de drenatge i es revisa tot
l’enllumenat. A més es renovaran
els arbres en mal estat. y

yyy Les obres són per reformar
els voltants del número 40, on
s’ampliarà la zona d’aparcament
connectant-lo amb el solar contigu,
antic pati de l’Escola Sant Roc.
També s’ordenarà la zona nord
del carrer per a esbarjo amb la
instal·lació de diferents elements
per a la pràctica esportiva, es
recol·locaran els bancs de la zona i
es pavimentaran les voreres. y

L’Ajuntament contracta
durant sis mesos
21 persones aturades
Les persones contractades faran
tasques de manteniment i millora
de la via pública i tenen un perfil
polivalent per fer feines de paleta,
soldadura, pintura, fusteria i neteja.
L’acció forma part del programa
Treball i formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a
persones a l’atur i receptores de la
renda mínima d’inserció. y

L’Hospitalet torna a
expressar el seu rebuig
a la violència masclista
La plaça de l’Ajuntament va aplegar una concentració de protesta
per la mort el 28 d’agost d’una
dona de 45 anys a mans de la
seva parella, que després es va
suïcidar, al carrer del Pedraforca
de la Florida. Fins ara, aquest any
han mort a Espanya 41 dones víctimes de violència de gènere. y

Continuen les protestes
contra les retallades a
la sanitat pública

Sant Josep
Festa dels Blocs Ciutat Comtal
yyy Aquesta zona de Sant Josep celebra la Mercè amb activitats
festives del 20 al 24 de setembre a la plaça Sant Jordi. Els actes
centrals tenen lloc el dia 24 amb una missa i una ofrena a la
Mare de Déu, una plantada i cercavila de gegants i capgrossos,
sardanes, mostra d’artesania i espectacle de so i foc amb l’entitat
Kabra. y
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Trabajos en el solar de la calle Felip Pedrell, en la Florida

Las antiguas viviendas de Felip
Pedrell dan paso a un párquing
La Florida. Durante
agosto se han
derribado los edificios
La zona de la Florida conocida
como la Porta Nord ha ganado un
espacio público que, de momento,
se dedicará a aparcamiento público para un centenar de vehículos.
Durante el mes de agosto se han

derribado las antiguas viviendas ya
vacías que se encontraban en la
pastilla de terreno comprendida entre las calles de Llevant, de Felip Pedrell y del Pedraforca, la avenida del
Torrent Gornal y la plaza del Cadí.
Ahora se está asfaltando el solar
y colocando iluminación para utilizarlo como aparcamiento provisional para residentes a partir de final
de año. y

Centenars de persones van participar el dia 3 a l’Hospital de Bellvitge en la primera assemblea per la
sanitat pública formada per treballadors i usuaris, que ha començat
a estudiar propostes contra el desmantellament del sistema. Per la
seva part, el centre ha començat a
obrir les unitats tancades a l’estiu. y

AEBALL demana
millores a l’accés en
autobús a Granvia L’H
La patronal de L’H i el Baix Llobregat ha denunciat que l’única línia
que uneix el Districte Econòmic
amb Barcelona és la 79, amb una
freqüència de pas molt inferior a
la necessària per a les empreses
de la zona. Moltes comptaven
amb l’L9 del Metro, que porta un
retard de més de dos anys. y

