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La Llei de barris ha invertit
27 milions a Collblanc-la Torrassa
L’alcaldessa diu que l’Ajuntament es presentarà a la setena convocatòria per seguir treballant
El president de la
Generalitat, José
Montilla, i l’alcaldessa,
Núria Marín, han
participat en la cloenda
de les actuacions de
la Llei de barris feta a
Collblanc-la Torrassa
“Aquest és un acte per parlar del
present i del futur que comença
avui, perquè tanquem la carpeta
però n’obrim una altra”. Amb
aquestes paraules, l’alcaldessa,
Núria Marín, va deixar clar que
l’acte de cloenda de les actuacions de l’anomenada Llei de barris al Districte II no era un punt i
final, sinó un punt i seguit.
Davant el president de la
II
Generalitat, José Montilla, l’alcaldessa va presentar “el consens,
la participació i el diàleg com les
bases per al desenvolupament dels
projectes de la Llei de barris. “Tenim
orgull de barri, idees, projectes i
continuarem treballant per buscar recursos”. Núria Marín va anunciar que
l’Ajuntament es presentarà a la pròxima convocatòria de la Llei de barris,
que serà la setena, en l’apartat del
contracte-programa per als projectes
que han finalitzat la seva execució,
amb noves actuacions, “perquè volem, tot i la crisi, continuar invertint
aquí, a Collblanc-la Torrassa”, va dir.
Per la seva banda, el president
Montilla va reconèixer que el programa de la Llei de barris “ens ha
convertit en un referent europeu i
els resultats són ben evidents a Collblanc-la Torrassa”.
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Actuacions
desenvolupades

En aquesta setena convocatòria,
l’Ajun tament es presentarà amb
dues actuacions adreçades a ampliar
l’oferta formativa i d’oci per als joves:
la rehabilitació de l’antic Cinema Romero com a equipament de lleure
infantil i per a joves, i la posada en
fun cionament de l’equipament de
Torre Barrina, un espai que oferirà
als joves una oferta formativa i d’oci
en l’àmbit de les noves tecnologies i
de la imatge.
Junt a president Montilla i l’alcaldessa, Núria Marín, va participar en
l’acte de cloenda de la Llei de barris
la presidenta de la Coor dinadora
d’Entitats de Collblanc-la Torrassa.
Carme Morro va explicar que la Llei
de barris i Àrees Urbanes d’Atenció
Especial va tenir els seus orígens en
el Pla Integral de Coll blanc-la Torrassa de l’any 2001. “l’Ajuntament,
en col·laboració amb les entitats
del Districte II, va fer una acurada
diagnosi de les necessitats i una
proposta d’actuació que tenia com
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n Equipaments per als joves

A dalt, Montilla i Marín, durant la visita al districte. A baix, Vidrieries Llobregat i el parc
de la Marquesa, dos dels projectes finançats per la Llei de barris

L’any 2004 la Generalitat va impulsar –per als barris de Catalunya
que necessitaven una atenció especial– la Llei de barris, que ha
suposat per a Collblanc-la Torrassa l’execució de 21 projectes i
una quantitat invertida al 50%
entre l’Ajuntament i la Generalitat de 27 milions d’euros.
Aquesta quantitat s’ha plasmat en l’actuació sobre 37.555 m2
de carrers, parcs i jardins; un increment de 9.434 m2 de zones
verdes i la plantació i substitució de 277 arbres; la instal·lació
de 177 ascensors i 3 trams d’escales mecàniques; l’adaptació
de 91 cruïlles; la creació de 5 noves zones de jocs in fan tils ; la col · locació i reno vació de 535 fanals, i l’am pliació de la xarxa d’equipaments culturals.
A més a més d’aquests 27 milions, entre 2004 i 2009 s’han
invertit al barri 62,5 milions per part d’altres administracions
–conselleries de la Generalitat, Mancomunitat de Municipis
de l’AMB, Di putació, fons FEDER, i FEIL i l’Ajuntament–, que
han permès realitzar 60 actuacions més.

L’apunt

a objectiu millorar la qualitat de vida
a través de la revitalització del teixit
urbà, social i econòmic, per a aquest
barri on avui vivim 53.000 ciutadans
en menys d’un quilòmetre quadrat”,
va explicar Carme Morro.
L’alcaldessa, Núria Marín, també
va fer un repàs de les actuacions
desenvolupades al barri i va afirmar
que la iniciativa del Pla Integral “ha
complert els seus objectius i treballar
junts ens ha fet més forts i més eficaços, i ha permès que a Collblanc-la
Torrassa, s’hagi aconseguit fer una
inversió global de quasi 90 milions
d’euros en cinc anys”.
Les autoritats van visitar el Casal
d’Avis de la Torrassa, una de les actuacions finançades amb la Llei de
barris. # MARGA SOLÉ

Gràcies a la Llei de barris,
Collblanc-la Torrassa ha
renovat espais urbans
i ha obert noves zones
verdes. És el cas de les actuacions fetes al parc de
la Marquesa, la plaça de
la Sènia, la plaça de les
Vidrieries Llobregat o la
refor ma del c ar rer de
Santiago Apòstol.
També ha millorat l’enllumenat públic , s’han
concedit aju des a la rehabilitació d’habitatges
i s’han fet nous equipaments com la Torre Barrina, el Casal d’Avis de
la Torrassa o el nou local
per a l’escola d’adults al
passatge Amat.
El districte s’ha vist
també lliure de barreres
arquitectòniques en carrers i ha instal·lat escales
mecàniques, ha incorporat les noves tecnologies
als edificis públics i ha
fomentat la sostenibilitat
amb campanyes per estalviar aigua. En destaquen a
més, els programes socials
com el Cicerone, un pro jecte d’acollida als nouvinguts en el qual han
pres part 500 alumnes.

