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La reforma de
Collblanc-la
Torrassa avança

L’H es reafirma
amb el pla de
Lula da Silva
‘Fam Zero’
Frei Betto, assessor del president del Brasil, Lula da Silva, i
excoordinador del programa
Fam Zero, ha visitat L’H on ha
estat rebut per la primera tinenta d’alcalde, Núria Marín, i
per membres del Consell Municipal de Cooperació. L’Ajuntament col·labora, a través del
Fons Català de Cooperació, en
aquest pla del govern brasiler,
que persegueix pal·liar la desnutrició crònica que pateixen 50
milions de brasilers.
Segons Betto, Fam Zero està suposant un avanç molt positiu per al
país. El programa està concebut so-
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Les actuacions del Pla de reforma integral de Collblanc-la Torrassa van canviant de mica en
mica la fesomia d’un districte
que té més densitat de població del municipi, amb 47.000
habitants. Aquesta operació urbanística té l’objectiu d’esponjar tot el districte amb l’enderroc, en total, de 300 habitatges
i la construcció de zones verdes i equipaments.
Una de les actuacions per a la
millora de la qualitat de vida del barri serà la construcció d’un aparcament subterrani al parc de la Marquesa, la primera pedra del qual es
va posar el 9 d’abril. Tindrà una superfície de 5.666 m2 amb cinc semiplantes que tenen una inclinació
menor i més accessibilitat, i disposarà d’una capacitat per a 263 vehicles. Les places d’aparcament seran
per al veïnat resident a la zona i es
vendran en règim de concessió durant un període de 50 anys.
La societat municipal L’H 2010
és l’encarregada de construir l’aparcament que estarà situat a l’illa
compresa entre els carrers de Farnés, del Llobregat i d’Occident. Les
obres tindran una duració de 12
mesos i s’ha previst que l’aparcament entri en servei l’any vinent.
Pròximament també s’iniciarà la
remodelació del parc, un projecte
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que es farà en dues fases i que
preveu la seva ampliació i la remodelació de l’actual zona verda.
“Fins ara, l’Ajuntament ha destinat a Collblanc-la Torrassa 24 milions d’euros aconseguits amb les
plusvàlues d’operacions urbanístiques com la Granvia o la carretera
de Collblanc, en els pròxims anys
invertirem altres 18 milions d’euros, dels quals la Generalitat hi
aportarà 9 milions mitjançant la Llei
de Barris”, ha explicat l’alcalde,
Celestino Corbacho, en una visita
recent al barri.
“En total a la zona s’invertiran 42
milions d’euros, una quantitat que
per a l’Ajuntament tot sol seria molt
difícil de finançar”. # MARGA SOLÉ

GABRIEL CAZADO

Es col·loca la primera pedra del pàrquing
de la Marquesa

Acte de col·locació de la primera pedra del pàrquing

Un hotel de Jean Nouvel en la plaza Europa
El grupo Catalonia gestionará este rascacielos de 25 plantas y 350 habitaciones
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El grupo Catalonia ha presentado el proyecto del hotel que se
construirá en la futura plaza
Europa, diseñado por el prestigioso arquitecto francés Jean
Nouvel. El equipamiento tendrá 350 habitaciones distribuidas en 25 plantas y se construirá entre las torres diseñadas
por el urbanista japonés Toyo

Ito como puerta de entrada al recinto de la Fira en L’Hospitalet.
El alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho, agradeció al grupo
Catalonia que haya encargado el
diseño del hotel a un arquitecto de
prestigio como Jean Nouvel, “porque este establecimiento también
contribuirá a configurar la nueva
Granvia”. Según el alcalde, el distri-

to económico de L’H junto con el
22@ de Barcelona deben constituir
el motor económico de Catalunya.
El hotel Catalonia constará de
dos edificios combinados en blanco y negro y estará rodeado de vegetación para evocar el clima mediterráneo. Las obras se iniciarán en
enero de 2006 y se prevé que abra
sus puertas en 2008. # REDACCIÓN

Frei Betto
bre la base de polítiques no assistencialistes, sinó d’inclusió social i sota
els paràmetres dels drets i dels deures. Per exemple, perquè una família
rebi menjar ha d’assegurar que els
seus fills estiguin escolaritzats i que
els membres que són analfabets
també vagin a classe.
Núria Marín va aprofitar la visita
de Betto per refermar-li el compromís de l’Ajuntament amb aquesta iniciativa del govern brasiler. # R.

