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Obres de millora al barri
de Santa Eulàlia amb
les ajudes de l’AERI
Santa Eulàlia és la primera zona
on s’ha concretat la realització
d’obres a l’espai públic amb les
ajudes de l’AERI (Àrea Especial
de Rehabilitació Integral) que el
Ministeri d’Habitatge va concedir per als barris afectats per les
obres de l’AVE.
S’hi faran cinc projectes de
reforma urbana que tindran un
pressupost total de més d’un
milió d’euros. Els carrers del Cavall
Bernat i d’Isaac Peral i el passatge
Dos s’urbanitzaran amb un cost
de 238.000 euros. Ara es treballa
en la redacció dels projectes i les
obres podrien començar el mes de
setembre. També es millorarà l’estructura de les escales mecàniques
de l’avinguda del Metro, amb un
cost de 35.000 euros. L’alcaldessa,
Núria Marín, en el decurs d’una vista
a la zona va destacar aquesta reforma, ja que les escales mecàniques
connecten la Torrassa i Santa Eulàlia
“i mentre no se soterrin les vies de
la Renfe, és el punt d’unió entre els
dos barris, per això és important
millorar-ne l’accessibilitat”.
L’Àrea d’Urbanisme també treballa en el projecte de remodelació de
la plaça de l’Escorça, en el límit amb
el carrer de la Riera Blanca, que té
un pressupost de 740.000 euros
i que podria aprovar-se el mes de
setembre.
Pel que fa a la rehabilitació d’ha-
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bitatges, Núria Marín ha dit que
s’han tramitat més de 400 expedients i que la “gran majoria” ja ha
cobrat. Ha afegit que aquest 2010
“farem una campanya informativa
perquè la ciutadania que encara
no s’ha assabentat de l’existència
d’aquestes ajudes ho faci”. L’alcaldessa recorda que les ajudes a les
comunitats poden arribar al 50%
del pressupost de l’obra.
n Conveni amb el Ministeri
L’octubre passat la ministra d’Habitatge, Beatriz Corredor, i l’alcaldessa de L’H, Núria Marín, van signar un
conveni pel qual, en el cas que els

diners no s’inverteixin en la rehabilitació d’edificis, es poden destinar a
la millora de la via pública als barris
afectats. Aquest conveni actualitza
el signat l’any 2008 entre ambdues
institucions, que preveia l’aportació
ministerial de 17 milions d’euros
per a la rehabilitació d’habitatges
dels barris afectats per les obres
de l’AVE. Un milió ja es va assignar
durant el 2008, quan es va firmar el
primer conveni. El 2009 la dotació
va ser de quatre milions d’euros.
Els ajuts per a les zones dels barris del Gornal, Bellvitge, la Torrassa,
Santa Eulàlia, Sant Josep i les Planes
es gestionen a l’Oficina de l’Habitatge
(c. del Llobregat, 116). # P. G .
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S’arranjaran tres carrers, les escales mecàniques i la plaça de l’Escorça

Escales mecàniques de l’avinguda del Metro

Central d’energia de Zona Franca-Granvia
Produirà tres milions de megawatts l’any i donarà electricitat a les instal·lacions de la zona
L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, han posat la primera pedra de la futura Central de
Generació d’Energies de la Zona
Franca-Granvia L’H. Produirà tres
milions de megawatts l’any, la
meitat generats amb energies reutilitzades, i subministrarà
energia elèctrica, fred i calor al barri
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de la Marina, a les instal·lacions de
la Fira de Barcelona a la Granvia i
als hospitals de Bellvitge i Duran i
Reynals. El projecte començarà a funcionar l’any vinent i, quan estigui en
ple rendiment, contribuirà a reduir les
emissions de CO2 en més de 13.000
tones l’any.
D’altra banda, la Generalitat s’ha
compromès a instal·lar, de moment

amb caràcter provisional, una estació
mediambiental a la zona sud de la
ciutat per controlar les emissions que
produirà la central tèrmica de cicle
combinat que l’empresa Gas Natural
obrirà al final d’any a la Zona Franca,
prop del Port de Barcelona. També ha
acceptat crear una comissió de seguiment amb l’Ajuntament i les entitats
veïnals per supervisar l’activitat de la

planta de generació d’energia i evitar
que malmeti la qualitat de l’aire.
L’anunci de la instal·lació de la
central tèrmica va suscitar les crítiques de sectors ecologistes i veïnals,
que consideren que les emissions
que produirà deixaran encara més
partícules en suspensió, tot i que
Gas Natural afirma que les emissions
seran mínimes. # REDACCIÓ

