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Durant els anys 1996 i 1997 es construiran 232 nous pisos dins la segona fase del projecte

Nou impuls al pla d’habitatge públic
CRISTINA SÁNCHEZ

Magatzem
per als
residus no
orgànics

ARXIU

La segona fase del Pla de l’Habitatge de L’Hospitalet, que suposa
la construcció de 232 nous pisos
de promoció pública, es durà a terme durant els anys 1996 i 1997,
segons l’acord assolit entre l’alcalde de la ciutat, Celestino Corbacho, i el director general d’Urbanisme de la Generalitat, Joan Antoni Solans. La reunió mantinguda per Corbacho i Solans va servir també per confirmar la imminent aprovació definitiva per part
de la Generalitat del Pla Especial
de la Tecla Sala i del projecte de
construcció d’una deixalleria a la
zona industrial de L’Hospitalet.
Els 232 nous pisos que s’edificaran en la segona fase del pla
s’ubicaran al Gornal (148 habitatges), l’avinguda del Carrilet (40) i
al carrer Campoamor (44). Aquestes s’afegiran a les que ja s’han
engegat a les mateixes zones, uns
altres 376 habitatges de promoció
pública inclosos al Pla de l’Habitatge signat per l’Ajuntament i la Generalitat al 1994. Segons l’alcalde
Corbacho, “es tracta de què el pla
de l’habitatge no s’aturi i que continuï en aquesta segona fase. La
nostra voluntat –explica– és que,
un cop es duguin a terme les dues
fases previstes, preparem zones i
sòl de la ciutat que en un futur siguin susceptibles d’acollir habitatges perquè la construcció de pisos de caràcter públic no sigui un
fet aïllat i puntual sinò que sigui
una constant any rera any”.
La intenció de l’Ajuntament i de
la Generalitat és que aquesta se-

LA DEIXALLERIA

El Gornal acollirà una nova promoció d’habitatges públics en la segona fase del pla
gona fase del Pla de l’Habitatge
comenci a final de 1996, mentre
que es van acabant els habitatges
iniciats a la primera, que acompleixen els terminis previstos.

El PERI Tecla Sala rep el
suport de la Generalitat
El director general va confirmar a l’alcalde que la Comissió
d’Urbanisme de la Generalitat aprovarà pròximament de forma definitiva el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de Tecla Sala, pen-

dent d’unes petites modificacions
a petició de la mateixa Direcció
General d’Urbanisme. Aquest pla,
que afecta una superfície de 75.000
metres quadrats, permetrà abordar
l’ordenació urbanística de l’entorn
del Centre Cultural Tecla Sala, i
preveu el trasllat del Camp municipal de Futbol a la zona esportiva
de Feixa Llarga –la reubicació comportarà també la remodelació de
l’actual Estadi de Beisbol–; la construcció de 120 habitatges i locals
comercials de promoció privada, i
la creació d’un parc que contribuirà

a augmentar les zones verdes del
municipi. Pel que fa a la xarxa viària, el PERI proposa millores a l’urbanització i enjardinament de l’avinguda de Josep Tarradellas i l’obertura del carrer del Canigó.
Sobre aquest projecte, Celestino Corbacho ha anunciat que
“aquest any es desenvoluparà el
pla i les obres d’execució començaran l’any vinent. Aquest és un pla
molt important per a la ciutat –segons diu l’alcalde– per les profundes transformacions que implica en
una zona tan cèntrica”.

El carrer d’Arquímedes,
ubicat entre la Carretera del
Mig i la Travessia Industrial,
serà l’emplaçament on s’ubicarà la futura deixalleria
de L’Hospitalet, un magatzem per recollir residus sòlids no orgànics on aniran
a parar totes aquelles deixalles que no poden llençar-se a les escombraries,
com ara mobles o runes.
La Generalitat donarà llum
verda en el termini d’un mes
a aquest projecte perquè
es pugui iniciar la seva execució. La deixalleria té un
cost de 300 milions de pessetes i L’Hospitalet, segons
explica l’alcalde, “ha demanat finançament als Fons
de Cohesió de la Unió Europea i, en principi, el govern espanyol ha informat
favorablement sobre el projecte. També hi ha subvencions de la Junta de Residus de la Generalitat. Si tot
va bé, la deixalleria pot començar a construir-se l’any
1997”, conclou Celestino
Corbacho.

