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Transformació urbaníst

Els plans són el resultat del consens i del tr

Collblanc-la
Torrassa es
transforma
L’Ajuntament de L’Hospitalet
està executant un ambiciós projecte per la remodelació integral del
Districte de Collblanc – la Torrassa,
un dels més antics de la ciutat, que
estarà enllestit l’any 2010.
La iniciativa, que es desenvolupa amb la col·laboració de la Comissió d’Entitats, es va beneficiar de la
primera convocatòria de la Llei de
barris, una important injecció econòmica que ha completat les aportacions municipals, d’altres administra
cions i operadors com “la Caixa”.
En total, en aquest Districte s’invertiran més de 100 milions d’euros que serviran per eixamplar i renovar carrers, crear nous espais ciutadans i equipaments i millorar l’ac
cessibilitat als habitatges amb la
col·locació d’ascensors als edificis.
També es promou un programa per
la rehabilitació de les façanes.

nous jardins de la sÉnia

ara

camí escolar
segur

n Nous espais ciutadans
L’Ajuntament ha expropiat edificis que posteriorment ha enderrocat
i que han donat pas a nous espais i
vials més amplis. D’aquesta manera
s’han guanyat zones com ara els
jardins de la Sénia i s’ha contribuït
a incrementar les zones verdes i
els espais de lleure d’aquest dens
Districte. Un exemple és la zona
enjardinada de Vidrieries Llobregat,
després de l’enderroc de l’antiga
fàbrica i la construcció en aquest
emplaçament d’un aparcament soterrat i d’habitatges protegits.
El Pla integral ha significat, entre
d’altres coses, guanyar dues hectàrees
de zona verda a Collblanc - la Torrassa.
També s’han creat nous edificis d’ha
bitatges per al reallotjament de les
famílies afectades. La mobilitat del Dis
tricte millorarà amb la col·locació, aquesta primavera, d’escales mecàniques
als carrers de París, de Graner i de
Martorell.
n Recuperació del patrimoni
El Pla integral també preveu la
rehabilitació dels edificis històrics de
Torre Barrina, la Casa dels Cargols i
la Casa de la Torrassa, així com la
construcció d’una escola bressol i
un casal de gent gran i l’adequació
per a persones amb disminucions
dels guals per a vianants.
El programa es completa amb
iniciatives per potenciar el comerç
de barri i de proximitat. #

abans

S’ha renovat
el carrer de
Rafael de
Campalans

El
����������������������
Camí Escolar Segur és
���
una iniciativa que té com
a objectiu la millora dels
carrers i cruïlles propers
als centres educatius i que
es marca com a prioritat
garantir la mobilitat segura dels alumnes.
Més concretament ,
el projecte consisteix en
l’adaptació de la senyalització; la millora de l’enllumenat públic i del mobiliari urbà; l’eliminació de
barreres arquitectòniques
i la incorporació de passos de vianants, i la col·
locació de guals i passos
rebaixats per travessar els
carrers amb més facilitat,
entre altres coses.
En total, s’ha actuat
sobre dos quilòmetres linials de voreres, s’han senyalitzat 77 cruïlles i se
n’han adaptat 91. Les mi
llores afecten cadascun
dels centres educatius
del Districte i el seu radi
d’influència. El carrer
de la Mare de Déu dels
Desemparats ha rebut
un tractament especial.
Aquesta via principal del
Districte de Collblancla Torrassa s’ha renovat
completament i s’ha dotat
d’una urbanització homo
gènia que dóna prioritat
als vianants davant els
vehicles.
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stica i social dels barris

reball conjunt de l’Ajuntament i les entitats

Con la
reurbanización
de la calle de
Belchite y el
programa Clau
comienza el
Plan integral
de FloridaPubilla Cases

Más espacios públicos y servicios
para la Florida y Pubilla Cases
La Florida y Pubilla Cases es la
segunda zona de la ciudad que se
ha beneficiado de la Ley de barrios
que impulsa la Generalitat con un
proyecto redactado con la colaboración de las entidades de los barrios
y que prevé la reforma integral de
uno de los distritos más densos de
L’Hospitalet.

nueva rambla

n Renovación de las calles

avenida de Catalunya

Con la remodelación de la calle
de Belchite han comenzado las actuaciones urbanísticas recogidas en
el Plan integral, que continuará con
la reforma y mejora de otras calles
de la zona; la supresión de barreras
arquitectónicas, y la transformación
de algunas de las vías en calles de
prioridad invertida. También se está
renovando el alumbrado público, se

Se creará una nueva
rambla que permitirá
ir paseando desde
la avenida de Tomás
Giménez hasta la

crearán caminos seguros para los
escolares y se establecerán ayudas
para la reparación de fachadas y
para la instalación de ascensores.

n Nuevo eje cívico
La reforma del Plan integral
prevé la creación de un nuevo eje
cívico que permitirá que los ciudadanos y las ciudadanas puedan
ir paseando desde la avenida de
Tomás Giménez hasta la avenida de
Catalunya, para lo que se remodelará la calle de la Primavera y una
parte de las avenidas de Catalunya
y de Miraflores.
También se urbanizará el tramo
comprendido entre las calles de
Sant Rafael, del Teide y la avenida
de C atalunya; y se mejorará la
accesibilidad al parque de las Planes, se remodelará el parque de
los Ocellets y se crearán nuevos
aparcamientos subterráneos en las
avenidas de Severo Ochoa y de
Catalunya.

n Más servicios para las personas
El pasado mes de enero se puso
en marcha una guardería municipal
de 112 plazas en el antiguo colegio
Joaquim Costa y se ha previsto
construir otra en la avenida de Catalunya, donde se instalará también el
nuevo centro de asistencia primaria.
Además, se remodelará el mercado
del barrio, dinamizador del comercio local.
En el ámbito social, un equipo
de mediadores sociales trabaja
ya en esta zona para facilitar la
convivencia y la integración de sus
nuevos vecinos. Además, se han
contratado 6 educadores para reforzar el trabajo con niños y jóvenes;
se ha iniciado el programa CLAU
de acompañamiento educativo de
niños en colaboración con las escuelas de Pubilla Cases y la Florida,
y se han puesto en marcha, en colaboración con diversas entidades, los
planes de entorno en las escuelas
para mejorar el rendimiento escolar,
la convivencia y el trabajo con las
familias. #

can rigal,
pulmón verde
El Ayuntamiento ha
empezado a trabajar en la
remodelación del entorno
de la masía de Can Rigal,
situada en la carretera de
Collblanc, que significará,
entre otros aspectos, la
creación de un gran parque de 80.000 m2.
Este gran espacio se
convertirá en un nuevo
pulmón verde para los
vecinos y vecinas de la
zona.
El proyecto prevé también la construcción en
los alrededores de la masía de Can Rigal de 1.000
viviendas, de las cuales
450 serán de protección
oficial.
También está previsto
que se traslade hasta
esta zona el Hospital General de L’Hospitalet.

