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Les obres de rehabilitació de
Can Colom ja han començat
Un cop finalitzin els treballs, l’edifici acollirà el Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID)
Les obres de rehabilitació de la
masia de Can Colom, ubicada
al carrer de Martí i Codolar, 2-4,
a la frontera amb Barcelona i al
costat de la Ciutat de la Justícia,
ja han començat. “S’ha encerclat
tot el recinte i s’han tret els mae
terials de l’interior per poder cou
mençar les obres de la rehabil
litació integral de l’edifici”, ha
à
explicat la regidora del Districte
l
III, Santa Eulàlia, Granvia Sud i
i
Districte Econòmic, María Ánge
a
les Sariñena.
De moment es faran obres
de reafirmació de l’estructura de
l’edifici i de les parets de fora amb
bastides i es realitzarà un buidat
interior. “Només aquestes obres de
l’estructura tindran una durada de 14
mesos”, ha dit la regidora. De l’edifici
sols es mantindran les parets externes, la part de l’interior s’enderrocarà i es construirà de nou perquè
s’adapti a les noves normes urbanístiques. “Hi haura espais més diàfans i
se suprimiran totes les barreres arquitectòniques”, ha dit Sariñena.
La masia de Can Colom, un cop
rehabilitada, serà la nova seu del Programa Municipal per a la Dona/Centre d’Atenció i Informació a la Dona
(PMD/CAID), que ara està ubicat
als baixos del carrer de Santa Eulàlia,
101. “Les obres de reforma de la
masia de Can Colom es faran pensant en aquest nou destí i de forma
que facilitin la distribució del servei”,
explica la regidora de Santa Eulàlia,
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La masia de Can Colom
data dels segles XVIII-XIX,
quan la família Colom la
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L’apunt

Ja s’han iniciat els treballs preparatoris per a la reconstrucció de la masia

que afegeix que “amb la rehabilitació
es conservarà tot el perímetre de
l’edificació existent i, un cop finalitzades les obres, s’urbanitzarà la zona
verda dels voltants”. La superfície de
la masia de Can Colom és de 975
metres quadrats construïts en una
planta baixa, tres pisos i un terrat. Tot
plegat amb una superfície útil de 750
metres quadrats.
Malgrat la proximitat amb la
Ciutat de la Justícia, les obres de

Amb la rehabilitació
es conservarà tot
el perímetre de
l’edificació i, un cop
finalitzades les obres,
s’urbanitzarà la zona
verda dels voltants

rehabilitació de Can Colom no podran anar paral·leles a la posada en
marxa del recinte judicial.
“És impossible perquè sols la
col·locació de la bastida i la reafirmació de les parets de la masia tardarà 14 mesos i la posada en funcionament de tota la Ciutat de la
Justícia és prevista per al primer
trimestre de l’any 2009”, ha manifestat María Ángeles Sariñena.
# marga solé

va fer construir. És un edifici de tres cossos amb
una capella adossada a la
part posterior i una porxada amb columnes neogòtiques que ara es re
construirà. Abans i després de la guerra civil va
ser la seu d’una escola
privada que més tard es va
traslladar a Barcelona.
La masia està catalogada en el Pla especial de
protecció del patrimoni
arquitectònic (PEPPA) i
per a la seva conservació
es va fer una primera actuació l’any 2000, es van
desmuntar les columnes
de la façana, que es van
salvaguardar dins la masia.
Can Colom va passar
a equipament municipal
com a compensació en el
PERI de Martí i Codolar,
l’any 1997, en negociació
amb la llavors propietària, una empresa privada.
També es van recuperar
6.000 m2 d’espais verds.

Els camps de futbol
tindran gespa artificial
la pròxima temporada
Ja s’han iniciat les obres d’ins
tal·lació de gespa artificial als
camps de futbol de la ciutat.
Els treballs per col·locar la nova
superfície es preveu que finalitzin el 8 d’agost, per tal que la
pretemporada dels equips de
futbol ja es pugui iniciar sobre
gespa artificial.
Les obres afecten 8 camps de futbol municipals: del Centre, de la Florida, de Provençana, de Can Buxeres
(els camps de futbol 11 i futbol 7),
Puig i Gairalt, de Pubilla Cases, de
Bellvitge i del camp de futbol 7 del
CE L’Hospitalet, a la Feixa Llarga.
Tots aquests camps, amb excepció del de Pubilla Cases, formaven part d’un projecte de millora
d’aquestes instal·lacions esportives
que es va presentar el 2007. El
camp del Pubilla Cases en principi
no s’havia de veure afectat perquè
està pendent de traslladar-se a un
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altre punt del barri, ja que el lloc
que ara ocupa es destinarà a habitatges i equipaments. Aquestes
obres, però, no s’iniciaran abans de
2 o 3 anys i l’Ajuntament ha decidit
que seria un desavantatge per al
Pubilla Cases no gaudir de gespa artificial durant aquests temps.
Pel que fa als camps del Gornal
i de Santa Eulàlia, no es troben en
el projecte de millora. Precisament,
els partits de la lliga 2007-2008 que
encara queden per disputar, es realitzaran en aquests camps.
La gespa artificial que s’instal·
larà als estadis de futbol municipals
serà de darrera generació, de les
mateixes característiques que la que
ja es va instal·lar al camp municipal
del CE L’Hospitalet, a la Feixa Llarga.
La gespa artificial, a diferència de la
natural, permet fer un ús intensiu de
la instal·lació. A més, la nova superfície dels camps permetrà millorar
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S’inicia la instal·lació que acabarà l’agost

El camp de futbol del Pubilla Cases, a punt per iniciar la col·locació de gespa artificial

la pràctica espor tiva. Uns 2.000
jugadors de futbol dels diferents
clubs de la ciutat podran gaudir de
la gespa artificial a partir de la pròxima temporada 2008-2009.

Les obres també suposen la
millora dels dipòsits d’aigua que
permeten reutilitzar l’aigua de rec i
la realització de treballs previs per a
futures millores, como ara la instal·

lació de nova il·luminació, en els diferents terrenys de joc municipals.
Les obres, ara programades,
tindran un cost d’uns 4 milions d’euros. # núria toril

