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Urbanisme. Els tres edificis patrimonials i les dues xemeneies passaran a ser municipals i es recuperaran

Cosme Toda: equipaments,
295 pisos públics i zona verda
a partir del soterrament de les
vies de tren i de la posada en
funcionament de l’intercanviador de la Torrassa”, assenyala.
Tot i això la plataforma veïnal
Stop Massificació L’H Cosme
Toda, contrària a les promocions immobiliàries projectades,
reclama aturar el pla per “l’impacte sobre el paisatge urbanístic” que hi veuen i per “l’augment de la densitat de població
del barri”. Demanen que es
materialitzin els serveis projectats abans de la construcció de
nous habitatges.
Belver puntualitza que com
en tot planejament urbanístic
“s’ha contemplat un equilibri
entre residencial, equipaments
i zona verda, i durant aquest
mandat, mentre només s’hauran construït la meitat dels pisos previstos, s’avançarà en
els serveis ja projectats en
aquest barri”, com són una escola bressol municipal, un nou
centre d’atenció primària, el
trasllat del Centre d’Urgències
d’Atenció Primària a un edifici
més ampli i un nou casal per a
la gent gran. y

La promoció urbanística
prevista al sector de
Cosme Toda dibuixarà
un nou espai central per
al barri de Sant Josep
La reurbanització de la pastilla compresa entre els carrers
d’Enric Prat de la Riba, Canigó, Josep Tarradellas i Batllori,
de titularitat privada, preveu la
construcció de 590 habitatges
de renda lliure i 295 de protecció oficial –més del 30%–,
distribuïts en 12 edificacions
de diferents alçades. A més,
l’espai reservarà 15.000 metres
quadrats per a zona verda.
Aquesta promoció immobiliària permetrà la recuperació de
tres edificis patrimonials: la nau
central de Cosme Toda, Can
Batllori i Can Llopis, i les dues
xemeneies vestigi de l’activitat
industrial de la ceràmica desenvolupada al llarg del segle
XX. Uns edificis catalogats que
donaran peu a 16.000 metres
quadrats d’equipaments públics. Respecte els serveis que

Nau central de Cosme Toda, edifici noucentista projectat el 1923 per l’arquitecte Puig i Gairalt

acolliran, el primer tinent d’Alcaldia, Francesc Belver, apunta
que caldrà consensuar-los amb
diferents interlocutors.

Belver destaca que aquest
entorn de Sant Josep configurarà una nova façana urbana
que s’integrarà dins l’àrea d’in-

fluència del centre geogràfic de
la ciutat al voltant del Centre
Cultural Tecla Sala. “Una nova
centralitat que es redibuixarà

Ayuntamiento. La mejora del espacio público y la movilidad de las personas serán actuaciones prioritarias

Maite Revilla, nueva concejala
del Distrito I, declara sobre su
nombramiento que “supone un
reto importante al tratarse de
un distrito con centro histórico,
barrios residenciales y zona de
industria, con entidades muy
arraigadas en la ciudad y movimientos vecinales muy reivin-

dicativos que se preocupan de
su entorno”.
Afirma que en el barrio del
Centre está prevista la mejora
de la rambla Just Oliveras y
la calle Major, además de la
reforma integral de las plazas
Mare de Déu de Montserrat
y Lluís Companys. “Son pro-

yectos que cuentan con las
aportaciones de los vecinos a
través de procesos participativos”, destaca la edil, y añade
que “también estudiaremos los
posibles servicios que puedan
albergar los antiguos edificios
de la Remunta”.
En Sant Josep se llevará a

CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

Maite Revilla ocupará la concejalía
del Distrito I los próximos cuatro años

Maite Revilla

cabo la urbanización de Cosme Toda con una zona verde y nuevos equipamientos.
“Además, en el barrio, se ha
reservado el espacio para una
bressol”, apunta Revilla. En
Sanfeliu se llevarán a cabo
mejoras reivindicadas hace
años para mejorar la movilidad.
“Debido al fuerte desnivel hay
personas mayores que salen
poco de casa y se instalarán
accesos mecánicos”, afirma
Revilla. y
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L’AGENDA

Urbanisme. Mentre durin les obres hi haurà talls de trànsit a les zones afectades

Reformes al carrer de Tecla Sala i
a l’avinguda de Josep Tarradellas

Xapes per la pau
Taller per a infants a partir de
6 anys, acompanyats de les
seves famílies, per dissenyar
xapes amb motius solidaris.
24 de juliol, 18h. Inscripció prèvia
Biblioteca Tecla Sala
Av. de Josep Tarradellas, 44
www.bibliotequeslh.cat

Està previst que els
treballs de remodelació
finalitzin durant la
primera quinzena del
mes de setembre

Exposició de
pintura
PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

A inicis de juliol va començar la
reforma del carrer de Tecla Sala,
al barri del Centre, per convertir
el tram entre els carrers de Barcelona i de Joan Pallarès en zona
de prioritat invertida.
Els treballs preveuen l’ampliació de les voreres, on es
plantaran arbres i es mantindrà
la tanca de protecció en l’accés
al Col·legi Tecla Sala. El carrer
mantindrà un carril de circulació
i una línia d’aparcament que es
destinarà a zona blava. Mentre
duri la intervenció, el tram en
obres estarà tallat amb les consegüents afectacions de trànsit.
Durant la primera setmana
de juliol també van començar
les obres de renovació de la
vorera de l’avinguda de Jo-
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Obres al carrer de Tecla Sala (esquerra) i a l’avinguda de Josep Tarradellas (dreta)

sep Tarradellas –banda muntanya–, entre l’avinguda d’Isabel
la Catòlica i l’estació de Renfe,
també al barri del Centre. Es
repararà i s’unificarà el paviment, s’ampliaran els escocells
i, per millorar l’accessibilitat, se

suavitzarà el pendent del pas
de vianants que dona accés a
l’estació. Mentre durin els treballs es reduirà l’amplada de la
calçada en el tram afectat. Es
preveu que ambdues intervencions finalitzin durant la primera

quinzena de setembre.
D’altra banda, a Sant Josep
està prevista la urbanització
del carrer de Galvani, entre els
carrers de Sant Josep i de la
Muntanya, per convertir el tram
en zona de vianants y

Àngela Pedreño presenta
Flors. Més que bellesa, una
retrospectiva de l’autora.
Fins al 23 de juliol. Entrada lliure
Centre Cultural Sanfeliu
Carrer de l’Emigrant, 27
www.ccsanfeliu.cat

Cinema
Projecció de la pel·lícula
First Man (2018), de Damien Chazelles, dins del cicle I
el 69, què?
17 de juliol, 19h. Entrada lliure
Biblioteca Tecla Sala
Av. de Josep Tarradellas, 44
www.bibliotequeslh.cat

