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Urbanisme. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i l’alcaldessa de L’H, Núria Marín, hi han posat la primera pedra

L’hort de Ca n’Arús dóna pas a
pisos per a joves i un casal d’avis
El nou equipament
s’ubicarà a la cruïlla de
la rambla de la Marina
amb l’avinguda del
Carrilet i tindrà tres
mòduls esglaonats

foto cedida per l’Ajuntament

Els habitatges de lloguer per a joves
i el casal de gent gran de Ca n’Arús
han iniciat el seu recorregut amb la
col·locació de la primera pedra de
l’edifici. Ho han fet l’alcaldessa de
L’Hospitalet, Núria Marín, i el conse
ller de Territori i Sostenibilitat, Santi
Vila. “El primer acte que vaig fer com
alcaldessa, l’any 2008, va ser la ces
sió d’aquest solar a la Generalitat de
Catalunya i avui hi posem aquesta
primera pedra que ens farà guanyar
per a la ciutat i per al barri del Centre
habitatges per a joves molt necessa
ris per a la seva emancipació i un
casal de gent gran”, ha manifestat
Núria Marín mentre omplia la pe
dra amb el Diari de L’HOSPITALET,
premsa del dia, monedes i un docu
ment acreditatiu de l’acte.
Marín ha posat en relleu que
les col·laboracions entre l’Ajunta
ment i la Generalitat, beneficien la
ciutadania i generen oportunitats a
les empreses que així poden crear
ocupació i mantenir llocs de treball.

Com és l’edifici

L’alcaldessa i el conseller introdueixen a la primera pedra documentació i monedes de l’any en curs

El conseller de Territori i Sosteni
bilitat, Santi Vila, ha manifestat que
és la primera pedra que li correspon
posar com a conseller aquesta le
gislatura “per fer un projecte nou que
no correspon a cap intervenció inte
gral,” i ha afegit que “aquests tipus
de polítiques justifiquen l’acció d’un

govern en un moment ple de dificul
tats i on els joves són els que més
ho pateixen, amb xifres esfereïdores
d’atur juvenil entorn d’un 48%”. L’edifici serà construït per l’Incasòl,
amb un pressupost de 3,88 milions
d’euros, sense IVA.
D’altra banda, el regidor de CiU,

Jordi Monrós, en una nota de prem
sa, ha demanat a l’alcaldessa i al re
gidor Alfonso Salmerón, que “actuïn
amb ètica política, perquè l’Ajunta
ment ha enviat una carta al veïns en
la qual s’apropien de la construcció
dels pisos a Ca n’Arús quan el muni
cipi només ha cedit el solar”. y

L’edifici que acollirà els
habitatges i el casal tindrà
forma esglaonada amb
plantes de nou, set i cinc
plantes d’alçada. Els 63
habitatges estan dissenyats
preveient la possibilitat
de poder ser ocupats per
persones amb mobilitat
reduïda. 56 tenen un
dormitori i, els 7 restants,
dos. També n’hi ha dos més
d’adaptats.
L’equipament municipal
per a gent gran ocuparà les
plantes soterrània, baixa i
primera amb accés per la
cantonada de l’avinguda del
Carrilet. Tindrà una superfície
construïda de 1.627,84 m2.
L’Ajuntament assumirà el cost
de compra i l’adequació del
local.
Per tal de millorar l’eficàcia
energètica de l’edifici,
s’ha previst un sistema
de calefacció centralitzat
sense gas a l’interior dels
pisos. També hi haurà un
comptador d’electricitat únic,
gestionat per una empresa
de serveis energètics.

Transportes. Entre el 2 y el 29 de agosto el servicio entre Hospital de Bellvitge y Avinguda del Carrilet lo cubrirán autobuses

Obras en la L1 del Metro
Con motivo de los trabajos de me
jora en la infraestructura de las vías,
el tramo de la L1 del Metro, entre las
estaciones de Avinguda del Carrilet
y Hospital de Bellvitge, quedará sin
servicio desde el sábado 2 de agos
to y hasta el 29 del mismo mes.
Los usuarios dispondrán de un
servicio especial de autobús que
realizará el recorrido entre la esta
ción de la Avenida del Carrilet y el

Hospital de Bellvitge con parada en
la estación intermedia de Bellvitge,
con los mismos horarios que el Me
tro. El resto de la línea, entre las es
taciones de Avinguda de Carrilet y
Fondo, continuará funcionando con
normalidad.
El servicio de convoyes entre las
estaciones de Avinguda del Carrilet
y Hospital de Bellvitge se restable
cerá la mañana del sábado día 30

de agosto. Para llevar a cabo estos
trabajos Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB) ha elegido el
mes de agosto porque es la época
del año en que menos usuarios re
sultarán afectados ya que las dos
estaciones que se cerrarán, Hos
pital de Bellvitge y Bellvitge, solo
registran en agosto 7.000 entradas
diarias, casi la mitad de los usuarios
habituales el resto del año. y

Estación del Metro Avinguda del Carrilet, en la rambla de la Marina

