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Ascensors i reformes als carrers
per a Pubilla Cases i la Florida
Consens entre la comissió d’entitats i l’Ajuntament per a les millores a executar en aquests districtes
L’Ajuntament ha
presentat a entitats i
veïns algunes actuacions
del Pla integral de
Pubilla Cases i la
Florida, en especial la
instal·lació d’ascensors i
millora dels carrers
L’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, va presentar als
veïns i a les entitats de Pubilla
Cases i la Florida algunes de les
actuacions del Pla integral que
es començaran a dur a terme.
Corbacho va estar acompanyat
pel soci de govern i regidor
d’ICV-EUiA, Alfonso Salmerón;
la regidora dels districtes IV i V,
Fernanda Sánchez; el president
de l’Associació de Veïns de la
IV
Florida, Antonio García, i per la
presidenta de l’Esplai Pubilla
i
Casas, Nani Valero.
“Totes les cases de L’Hospi
V
talet que puguin tenir ascensor
han de poder fer la instal·lació”,
va dir l’alcalde. De moment, s’ha fet
un estudi al barri de Pubilla Cases.
Dels 1.041 edificis plurifamiliars que
no tenen ascensor 99 comunitats de
propietaris hi tenen interès; a 220 no
hi ha espai suficient per instal·lar-lo i
a 777 s’ho estan plantejant. En el termini d’un any, es podrien fer ja unes
50 actuacions.
Pel que fa a les millores als carrers, el director del Pla integral de Pubilla Cases i la Florida, Pepe Castro,
va explicar que la reurbanització començarà en una dotzena de carrers
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Corbacho, Sánchez i Salmerón, acompanyats per Valero i García en la presentació de les actuacions del Pla integral

“El futur l’hem de gestionar entre tots: veïns,
entitats i responsables municipals”, va dir l’al
calde Corbacho. La regidora del districte va
explicar que els
treballs del Pla
es faran en tres
direccions: comissió de seguiment, concreció i
redacció de projectes i actuacions socials.
El líder veïnal Antonio García va dir que
“aviat veurem els barris de Pubilla Cases i la

Opinions

Florida tal com els veïns els volem” i la presi
denta de l’Esplai Pubilla Cases va considerar
molt positiu el treball realitzat per les entitats.
El portaveu d’ICV-EUiA va destacar la impor
tància de que quan parlen del Pla integral els
líders veïnals ho fan en primera persona. “És
important que aquest pla us l’hagueu pres com
a vostre, perquè ho és i perquè vosaltres feu
política amb majúscules mentre que d’altres
només fan soroll”, va dir Salmerón.

de Pubilla Cases. Es farà amb el sistema de prioritat invertida; se suprimiran les barreres arquitectòniques;
s’eixamplaran les voreres; hi haurà
renovació de l’arbrat i de la xarxa de
clavegueram, i s’eliminaran les línies
aèries de llum i telèfon. El model és
el del carrer de Belchite, a punt d’o
brir-se, i se segueixen criteris del Pla
de Mobilitat Sostenible. Segons el
calendari, el Pla de millores de carrers
finalitzarà el 2011. # marga solé

Seguiment dels plans socials
de Collblanc-la Torrassa
Representants de l’Ajuntament
i de diverses entitats de Collblanc-la Torrassa es van reunir
el dia 24 per posar en comú els
diversos projectes de caire social adscrits en el Pla integral.
El tinent d’alcalde del Districte II i comissionat de l’Alcaldia per al Pla integral, Francesc
Josep Belver, va considerar
molt positiva la feina feta conII
juntament per l’Ajuntament i les
entitats veïnals. Segons Belver,
“estem assolint l’objectiu que ens
havíem plantejat al començament
quan vam posar en marxa el Pla
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integral. Però teníem clar que el
Pla és viu i que el 2002 no podíem
decidir totes les coses que eren
necessàries”.
Entre els projectes que es van
presentar destaquen els inscrits en
l’Àrea de Benestar Social i Família
destinats a l’atenció primària, a la
població major de 80 anys o el Programa Municipal per a la Dona. En
aquest sentit, la regidora de Serveis
Socials i del Programa pera a la Do
na, Dolors Fernández, va recordar
que els barris de Collblanc i la Torrassa tenen un alt índex de població
gran. “Molta d’aquesta gent no té

família que li doni suport dia a dia.
Per a ells és molt important que
els visiti un treballador social o un
sanitari”.
Collblanc-la Torrassa ha fet un salt
qualitatiu arran del Pla integral gràcies
al treball conjunt entre l’Ajuntament
i les entitats de veïns. Tot i això, encara queda feina pendent com els serveis als joves, tal com va explicar la
coordinadora d’entitats de Collblancla Torrassa, Carme Morro. “Hem de
treballar amb educadors de carrer,
en feines de mediació per estudiar
nous usos per als espais públics”, va
destacar Carme Morro. # r .
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Destaquen els programes de Benestar Social destinats a la gent gran

Ajuntament i entitats, reunits per parlar del Pla integral

