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L’illa de Vidrieries Llobregat tindrà
2
una zona verda de 3.800 m
Al solar s’hi fan 50 habitatges 30 dels quals seran de protecció pública, i un aparcament de 250 places
La urbanització de l’illa que
ocupava l’antiga fàbrica Vidrie
ries Llobregat està a punt de
finalitzar i és previst que totes
les actuacions que s’hi fan est iguin acabades a la tardor.
Aquesta obra està inclosa dins
del Pla integral de Collblanc-la
Torrassa.
Al solar s’hi construeixen 50
habitatges de 2, 3 i 4 habitacions,
II
30 dels quals seran de protecció
oficial, mentre que els 20 res
tants s’utilitzaran per a reallotjaments
causats per altres actuacions urbanís
tiques del districte. Ja s’estan redac
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tant les bases per a l’adjudicació dels
pisos de promoció pública.
L’interior de l’illa, ubicada entre
els carrers del Llobregat, de Mas i
de la Joventut, s’està configurant
com una gran zona verda de 3.800
metres quadrats i té un pressupost
de quasi un milió i mig d’euros
“que són finançats amb la Llei de

L’apunt

foto cedida pel gabinet de premsa

Els jardins interiors de
l’illa estaran oberts a
tot el barri i tindran
4 entrades, 2 pel carrer
del Llobregat, una pel
carrer de Mas i una
altra pel de la Joventut

La urbanització de l’anti
ga fàbrica Vidrieries Llo
bregat també ha permès

Edifici en construcció al solar que abans ocupava la fàbrica Vidrieries Llobregat

barris de la Generalitat, és a dir, el
50% va a càrrec de l’Ajuntament de
L’Hospitalet i l’altre 50%, per l’ens
autonòmic”, ha explicat el regidor
del Districte II, Pere Según.
Aquests jardins interiors estaran

oberts a tots els veïns del barri i tindran quatre entrades, dues pel carrer del Llobregat, una pel carrer
de Mas i una altra pel carrer de la
Joventut. “La zona quedarà tanca
da a les nits per evitar molèsties

als veïns”, ha dit el regidor, que ha
afegit: “estem esponjant una zona
densament poblada i això és molt
important per al barri”. Totes les
obres les està realitzant la societat
municipal L’H 2010. # marga solé

la creació d’un aparca
ment de tres plantes amb
una capacitat de 250 pla
ces per a cotxes i 7 per a
motos, i s’està estudiant
la possibilitat que algu
nes d ’aquestes places
siguin de rotació i la resta
en règim de concessió per
a un període de 50 anys.
Aquest equipament té un
pressupost de 2.462.000
euros.
D’altra banda, en els
baixos de l’edifici s’ubi
carà l’Oficina Municipal
d’Habitatge, que tindrà
448 metres quadrats en
una sola planta. L’adequa
ció del local té un pressu
post de 540.000 euros.
L’equipament substituirà
l’oficina que ara funciona
a la plaça Espanyola i que
té una capacitat limitada.
“Serà un equipament de
centralitat per a tota la
ciutat que ha recuperat
el barri de Collblanc-la
Torrassa”, ha dit Pere Según.

Comencen les obres
de l’aparcament de
l’avinguda de Catalunya
Ja han començat els treballs
previs per a la construcció d’un
aparcament subterrani per a
residents al barri de les Planes,
que construeix l’Ajuntament de
L’Hospitalet mitjançant la socie
tat municipal L’Hospitalet 2010.
Aquest nou aparcament tindrà
una capacitat per a 280 vehi
cles i es construirà sota el tram
enjardinat i les calçades laterals
de l’avinguda de Catalunya,
entre els carrers del Teide i de Ce
ravalls.
L’equipament tindrà 7.700 me
tres quadrats i s’estructurarà en
tres plantes subterrànies. L’accés
per als vehicles es farà per rampes
d’entrada i de sortida independents
ubicades a l’avinguda de Catalunya
a l’alçada del carrer de Ceravalls.
També hi ha projectats dos acces
sos per a vianants, un dels quals
disposarà d’un ascensor apte per
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a persones amb mobilitat reduïda.
La societat municipal L’H 2010
és l’empresa que s’encarrega de
l’obra de construcció i també de l’explotació. “Les obres les està fent la
empresa Fomento de Construccio
nes i Contratas, i els aparcaments
seran tots per a residents amb un
període d’explotació de 50 anys”, ha
explicat, Carles Puiggròs, gerent de
la societat L’H 2010.
Aquestes obres tenen un termini
d’execució d’un any i mig i els tre
balls han començat a la superfície
amb la preparació del solar, la nete
ja i el desbrossament per començar
a fer les pantalles abans de posar
les màquines que han de fer el fo
rat. “Les obres d’aquest aparcament
seran molt complicades i complexes
perquè per sota de la zona passa el
Metro i també hi ha molts serveis”,
ha dit Puiggròs.
Malgrat que el preu encara no

gabriel cazado

Tindrà una capacitat per a 280 vehicles

Els obrers ja estan preparant els terrenys de l’avinguda de Catalunya

s’ha fet públic, els veïns de la zona
de Pubilla Cases i la Florida ja poden
fer la reserva de sol·licitud de places
a la societat municipal L’H 2010,
al telèfon 93 448 75 95, en horari, ara a l’estiu, de 8 a 15h (a l’a

gost és tancat). Més tard, un cop
sol·licitada la reserva, se’ls requerirà
perquè facin un primer pagament
per formalitzar-la.
La construcció de l’aparcament
de l’avinguda de Catalunya s’inclou

dins del Pla integral de la FloridaPubilla Cases, que també preveu
la urbanització d’aquesta via i dels
carrers de l’entorn, i la construcció
de pisos per a joves i una escola
bressol. # m . solé

