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El Gornal
amplia la seva
oferta comercial
Un dels històrics dèficits del barri del Gornal, la limitada oferta d’establiments comercials
dedicats a l’alimentació i a la
venda de productes de primera necessitat, s’ha resolt amb
l’obertura d’un supermercat de
l’empresa valenciana Mercadona, a l’avinguda de Carmen Amaya,
número 37. Aquest nou equipament
ve a complementar els plans de dinamització de l’activitat econòmica
i del comerç prev istos per al barri
i que han est at consensuats per
Ajuntament i veïnat.
L’increment de l’oferta comercial
del Gornal és una de les reivindica
cions històriques dels veïns, que
“des que es van tancar les galeries
d’alimentació que hi funcionaven
ens havíem de desplaçar a altres
zones de la ciutat, especialment a
Bellvitge, si volíem omplir el cistell”,
explica Teresa Jiménez Villarejo, representant de la Coordinadora d’Entitats del Gornal, que afegeix: “ara
hem demanat un estudi de dinamització per al petit comerç que opera

onal a la parada de la Torrassa
de la L1 del Metro, mentre
duren les obres de reconstrucció de la nova estació que
ha d’enllaçar amb la L9 i que
serà totalment accessible.
Els usuaris han denunciat les
dificultats per pujar i baixar a
les andanes d’aquest mòdul
provisional –més de 60 graons. Des del Departament de
Política Territorial es diu que
aquest accés només funcionarà fins a l’abril del 2011 i que a
cada andana s’hi ha destinat
personal específic per ajudar
les persones amb dificultats.
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El Departament de Política
Territorial i Obres Públiques
ha habilitat un accés provisi-

La Llei de barris ha atorgat 4
milions d’euros a Collblanc-la
Torrassa dins els plans de suport a aquelles zones que van
rebre ajuts en la primera convocatòria. La Generalitat ha aprovat aquest nou ajut que permetrà impulsar dos equipaments
per a joves al Districte II. En
concret, la dotació econòmica
es destinarà a la remodelació
de l’antic cinema Romero –al
carrer del Doctor Martí Julià–,
on es farà un equipament de lleure
infantil i juvenil, i a la posada en
funcionament de l’equipament de la
Torre Barrina, al parc de la Marquesa, des d’on es formaran joves en
noves tecnologies i mitjans audio
visuals. Els 4 milions es transferiran
a l’Ajuntament en dos terminis entre
2011 i 2012.
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al barri amb la intenció que no es
vegi perjudicat”.
El Mercadona del Gornal té 1.400
metres quadrats, ha creat 48 llocs
de treball i és el tercer que funciona
a la ciutat.

La dinamització comercial del
Gorn al, però, és un aspecte més
dels projectes de regeneració econòmica i social que s’estan duent a
terme a través de dos instruments:
el Pla de millores del barri, dissenyat
per Ajuntament i Coordinadora d’Entitats, i el programa Urban, finançat
per la Unió Europea i també plantejat pel Consistori i veïns. Tot plegat, amb l’horitzó temporal del 2013,
suposarà dotar el Gornal d’equi
paments, de serveis i de millors infraestructures per millorar les condicions de vida dels seus veïns i afavorir la integració i la igualtat d’oportu
nitats.
Jiménez Villarejo ha destacat
l’èxit d’alguns dels programes que ja
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Més ajuts
de la Llei de
barris per a
Collblancla Torrassa

Obertura d’un establiment Mercadona
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El Mercadona del Gornal ha creat 48 llocs de treball

estan en marxa com “l’oficina d’inserció sociolaboral, per on han passat 321 persones des del setembre;
les classes de dansa per alumnes
de l’escola Gornal, o la campanya
per estalviar aigua. També s’ha ampliat l’oferta de places de l’esplai Bo-

cins, s’han ampliat les trobades de
dones i durant la darrera Festa Major se’ns han presentat els plànols
de l’equipament Gornal Activa i del
poliesportiu, serveis que ocuparan
un mateix edifici de nova construcció a Can Trias”. # r . s .

Política Territorial emet un
informe favorable sobre el
planejament de la Remunta
L’alcaldessa, Núria Marín, es mostra satisfeta amb aquesta nova inversió. “En un moment de dificultat
econòmica com aquest, la Generalitat ha donat de nou suport a Coll
blanc-la Torrassa per fer projectes
que ajudaran a la cohesió social i a
una millor convivència”.
D’altra banda, el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha emès un
informe favorable al planejament urbanístic de la nova àrea residencial
a l’entorn de la Remunta presentat
per l’Ajuntament. En aquest sector,
que té una superfície de 10 hectàrees, s’ubicaran 797 habitatges, 478
dels quals comptaran amb algun
tipus de protecció. La zona comprèn els terrenys de l’antiga caserna
de la Remunta i s’estendrà cap al
sud del barri de Sanfeliu i el camí
de la Fonteta. Els plans previstos
permetran recuperar els terrenys de
la caserna de la Remunta i la seva
masia; l’obertura del carrer de Lleó
fins al de Miquel Peiró; ampliar el
parc de Can Buxeres, i reubicar els
habitatges del camí de la Fonteta,
actualment fora d’ordenament. # r .

