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Remodelació urbanística integral
de Mare de Déu de Bellvitge
Les obres es faran entre la travessia Industrial i el carrer de la Residència i començaran el pròxim any
L’Ajuntament arranjarà l’avingu
da de la Mare de Déu de Bellvit
ge, entre la travessia Industrial
i el carrer de la Residència. El
projecte ha estat aprovat inicial
ment per la Junta de Govern Lo
cal i, entre altres aspectes, preveu la construcció d’una roton
da i l’habilitació d’una zona d’apar
cament en superfície.
Les obres de reurbanització te
nen un pressupost de tres milions i
mig d’euros. És previst que comen
cin a la primavera del 2007 i que
tinguin una durada de 10 mesos.
L’arranjament previst consistirà
en la remodelació integral de l’avin
guda, que passarà a tenir voreres de
cinc a set metres d’amplada i una
calçada de dotze metres i quatre car
rils: dos per a circulació de vehicles
–un en cada sentit– i dos més per
a aparcament. També es crearà un
carril per a les bicicletes i es farà la
reserva de l’espai necessari per si
en un futur el tramvia arribés fins a
l’Hospital de Bellvitge.
Els treballs es completaran amb
la instal·lació de nou mobiliari urbà,
la renovació de l’enllumenat i la plan
tació de nou arbrat. Així, es mantin
dran les palmeres que hi ha a la vo
rera del costat del Poliesportiu Sergi
Manzano i se’n plantaran de noves.
A l’altra banda del carrer també es
plantarà arbrat d’una espècie que
encara està per determinar.
Les obres t ambé per metran
urbanitzar l’espai entre blocs que

obres que es faran a l’avinguda Mare de Déu de Bellvitge perquè suposaran una millora considerable per
al veïnat. “L’arranjament de les vo
reres per fer-les més amples supo
sarà un gran avantatge pel que fa
a la mobilitat”, diu. Molina també
destaca que l’habilitació de carrils
per a l’aparcament en super fície
al costat dels carrils de circulació
de vehicles evitaran que l’avinguda
sigui una via ràpida.
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El projecte preveu
ampliar les voreres,
fer un carril per a
bicis, instal·lar nou
mobiliari urbà i
habilitar aparcament
en superfície

La reforma contempla habilitar zones d’aparcament en superfície

hi ha a tocar de Media Market i generar places d’aparcament en su
perfície al voltant del Poliesportiu.
Aquesta ha estat una petició del
Districte i dels veïns del barri, que
si bé ja utilitzen aquest espai per

aparcar, un cop estiguin finalitzades
les obres disposaran d’una zona
ordenada i urbanitzada.
El projecte es completarà amb
la construcció d’una rotonda a la
confluència de l’avinguda de la Mare

de Déu de Bellvitge i la travessia In
dustrial, que ordenarà i millorarà la
circulació de vehicles.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme,
Obres i Habitatge, José Antonio Molina, destaca la importància de les

Per la seva banda, el grup mu
nicipal de Convergència i Unió ha
recordat que ha reivindicat la remo
delació d’aquest carrer en diverses
ocasions al llarg d’aquest mandat.
CiU apunta que ha presentat tres
mocions sobre aquesta qüestió. La
portaveu del grup municipal, Meritxell
Borràs, ha dit que “hem sol·licitat el
projecte de reurbanització de la zona
per tal d’estudiar-lo i poder presentar
al·legacions i així ajudar, si escau, a la
millora del projecte”. # redacció

Llum verda per al projecte de
rehabilitació de Cal Gotlla
La rehabilitació de Cal Gotlla ja
compta amb un projecte executiu que ha estat aprovat recentment per la Junta de Govern Lo
cal. La reforma de la masia, que
es troba ubicada en ple Districte Econòmic Granvia L’H, s’inclou en el Pla de recuperació
del patrimoni arquitectònic de
la ciutat.
El Consorci de la Zona Fran
e
ca serà l’encarregat d’executar
c
el projecte i fer la rehabilitació,
o
segons el conveni signat entre
n
aquest organisme i l’Ajunta
ò
ment l’any 2004.
m
Les obres de reforma es
i
fan amb la finalitat d’instal·lar a
c
Cal Gotlla l’oficina del Districte
Econòmic Granvia L’H. El Con
sorci també serà l’encarregat de fer
un nou edifici de 4.500 m2 que es
construirà en terrenys municipals en
la part de la finca no ocupada per
la masia. L’immoble és destinat al

d
i
s
t
r
i
c
t
e

Centre de Serveis del Districte Eco
nòmic, i a la gestió i comercialització
del Centre de Serveis.
D’altra banda, Cal Gotlla també
allotjarà el Centre Europeu de la Cul
tura. Aquesta és una organització no
governamental que es va crear l’any
1950 a Ginebra amb l’objectiu de
promoure la cultura, l’educació i la
ciutadania europees en el marc de
la diversitat cultural. És en aquest
àmbit en el qual l’entitat desenvolu
pa diferents projectes.
n Masia del segle XVII
La masia de Cal Gotlla és situada
al carrer de Salvador Espriu, 54-58,
a l’espai de la futura plaça d’Europa. És una construcció del tipus
anomenat basilical, típic del segle
XVII, inclosa en el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic
(PEPPA). La masia té una superfície
construïda aproximada de 600 me

tres quadrats distribuïts en planta
baixa, primer pis, golfes i un cobert
annex.
Una de les característiques de
Cal Gotlla que la diferencien de les
altres masies que encara existeixen
a la ciutat és que ha conservat la seva planta sense addicions posteriors
i que manté un aspecte original
gairebé únic en tot el terme muni
cipal.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme,
José Antonio Molina, afirma que l’ac
tuació que es farà a Cal Gotlla “de
mostra el gran esforç que està fent
l’Ajuntament per tal de recuperar i
preservar el patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat. S’està avan
çant en aquest camí amb rehabilita
cions a Ca n’Arús, que s’inaugurarà
en pocs mesos, l’Harmonia, Can Rie-
ra o Can Colom”. # r .
web del Centre Europeu de la Cultura: www.ceculture.org
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La masia formarà part d’un conjunt d’equipaments públics

La masia de Cal Gotlla és al Districte Granvia L’H

