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LA CIUTAT

L’Hotel Prestige Congress de L’H
obre les seves portes junt a la Fira
L’establiment té quatre estrelles i ha suposat una inversió de 24 milions d’euros

està pensat especialment per als
executius que tenen al costat una
de les zones de negocis més importants de l’àrea metropolitana
de Barcelona. El Prestige Congress
és capaç de donar als seus clients
tot allò que és necessari per desenvolupar la seva feina, allò que
l’ha portat aquí, amb les màximes
facilitats.
■ Noves tecnologies
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El nou hotel Prestige Congress

ènc
ia

A l’hotel és possible la transformació del dormitori en despatx en tan sols deu minuts mercès al disseny del mobiliari, disposa de servei de Shuttle Moving, per organitzar trasllats diaris
des de l’establiment a l’aeroport
o a on sigui necessari, i per un

ay

GRÀFIC CEDIT PEL GABINET D’IMATGE DE L’AJUNTAMENT

modern sistema PDA que pot ser
utilitzat com a traductor, gravadora, impressora i estar connectat a
Internet, amb la possibilitat d’enviar correus.
Aquesta tecnologia permet al
client estar constantment informat de l’import de la seva factura
a l’hotel, dels missatges que l’hi
arriben i l’ajudarà a moure’s per
la ciutat.
L’hotel posa també a disposició dels seus clients la possibilitat de fer servir les seves instal·lacions i la seva tecnologia tot i
que no s’hi hagi de pernoctar.
D’aquest hotel cal destacarne també la decoració, basada
en el seu objectiu principal, la comoditat del client. La colorteràpia
se suma als elements pensats
per tal que el professional cansat
per un intens dia de treball pugui
trobar l’últim en tècniques de relaxació i el lloc adient.
El grup hoteler Prestige va obrir
les portes al passeig de Gràcia de
Barcelona l’any 2002 i té previst
una pròxima expansió amb la inauguració, l’any que ve de dos nous
establiments, un a Lucena, a la
província de Còrdova, i un altre a
Ubrique, a Cadis, i està estudiant la
possibilitat de fer-ho a Madrid.
# REDACCIÓ

El nou hotel es
caracteritza per
l’aplicació de les noves
tecnologies al servei del
client, el perfil del qual
és fonamentalment
el d’un executiu

GABRIEL CAZADO

L’Hospitalet disposa d’un
nou establiment hoteler al
costat del recinte de la Fira,
l’Hotel Prestige Congress. El
grup Prestige, al qual pertany, té altres establiments a
Catalunya, cinc d’ells a Roses,
ciutat on es va crear l’any
1964 com a empresa familiar,
un altre al passeig de Gràcia,
així com un altre a Jerez de
la Frontera (Cadis).
Mentre que a l’hotel del
passeig de Gràcia un dels elements més destacables és el disseny, al Prestige Congress la novetat podria ser la innovació tecnològica. L’empresa propietària ha
invertit en la seva construcció 24
milions d’euros.
El Prestige de L’Hospitalet disposa de 160 habitacions amb televisió per satèl·lit, telèfon directe
i connexió sense fils d’1 Gb per a
PC, a més de la resta de comoditats que ofereixen els hotels d’aquesta categoria, amb quatre estrelles.
A més, el Prestige disposa de
nombroses sales de conferències,
en total 950 m2, també amb alta
tecnologia incorporada, les quals
poden ser compartimentades en
espais més petits.
L’establiment de L’Hospitalet
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GRANVIA L’H

Nous talls de trànsit a la Granvia per facilitar les obres
Els desviaments afecten el lateral nord en direcció a Castelldefels i un tros del tronc central de l’avinguda
El Consorci per a la reforma
de la Granvia ha anunciat
nous desviaments de trànsit
que permetran començar a
treballar en el tronc central
de l’avinguda.
Els primers desviaments
de trànsit es van iniciar el
passat dia 25 i afecten els
dos carrils del lateral nord,
direcció a Castelldefels, entre
els carrers de l’Alhambra i
d’Amadeu Torner. Desviaran el
seu recorregut per un nou traçat
més al nord, deixant lliure una
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nova zona d’obres entre el traçat
anterior i l’actual. Aquesta calçada acollirà de moment els dos
carrils dels vehicles que vénen
per la ronda del Mig i del lateral
de la Granvia. Els carrils centrals,
que vénen per sota de la plaça
Cerdà, seguiran per l’actual traçat.
La comunicació dels carrers
Independència, Igualtat i Blas Fernández, afectats per la construcció d’aquesta calçada alternativa,
s’obrirà al trànsit en el sentit que
tenien abans de començar les
obres.

El segon desviament es produirà a partir del 15 de juny. Els
carrils centrals d’entrada a Barcelona, entre l’avinguda de Vilanova i el carrer d’Amadeu Torner, es
desviaran per un traçat alternatiu
més al sud. En arribar a Amadeu
Torner, es torna a la situació actual i es permet la sortida des
d’aquest carrer, direcció Barcelona. Aquest pas alternatiu tindrà
quatre carrils, igual que té el tronc
central de la Granvia. Segons el
cap del servei de Circulació i Transports de l’Ajuntament, Francesc

Xavier Almirall, “els talls no suposaran la reducció de la capacitat
de pas dels vehicles, ja que s’han
construït unes calçades alternatives en els trams en els quals s’ha
de fer l’obra”.
Per la seva banda, el gerent
del Consorci per a la reforma de
la Granvia, Ramon Roger, ha afirmat que en cap moment es talla
l’avinguda, “les calçades de la
Granvia actual tindran uns desplaçaments laterals, hem planificat l’obra per no haver de tallar la
Granvia”.

Les obres per a la remodelació de la Granvia es van iniciar el
mes de novembre. Primer s’han
fet els desviaments dels serveis de
gas, aigua i telefonia. Ara s’està treballant en la construcció d’unes
pantalles, d’entre 7 i 15 metres de
fondària, que seran l’estructura que suportarà la Granvia soterrada. Després es treballarà a
les zones que aniran cobertes.
# PILAR GONZALO
http://canal-h.net/diari/
setmana/cortes_granvia

