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Dos dipòsits
per recollir
aigua de
les capes
freàtiques
El sistema de reg que aprofita

M
l’aigua de les capes freàtiques
E
millorarà gràcies als dos dipòD
sits de què en pocs mesos disI

posarà la ciutat a Can Buxeres i
a les Planes. A més, es reforçaA
rà la xarxa d’interconnexió.
M
A Can Buxeres s’està consB
truint un dipòsit de 234 metres
I
cúbics de capacitat, dotat d’un
E
sistema de bombeig per omplirN
lo de l’aigua procedent d’una
T
mina que hi ha sota del parc. Un
cop finalitzat, se’n construirà un
altre a les Planes de més de 200
metres cúbics. En aquest cas, l’aigua
procedeix d’una bossa que hi ha al
voltant de l’estació de Metro de Can
Serra. L’excedent d’aquesta bossa
s’enviarà al dipòsit de Can Buxeres.
Els dos dipòsits comptaran amb un
sistema de cloració d’aigua per evitar
qualsevol tipus de problema de salut
publica.
Des de fa anys, l’Ajuntament ha
apostat per la utilització de l’aigua
de les capes freàtiques pel reg de
parcs i jardins. Ara s’entra en una
nova fase de perfeccionament de la
xarxa, amb la construcció dels dos
dipòsits i el reforçament de la xarxa
d’interconnexió. # R .

‘Barrios con proyectos’,
jornada de debate en L’H
Celestino Corbacho y Pasqual Maragall en la inauguración
El alcalde de L’Hospitalet, Ce-

L
lestino Corbacho, y el president
E
de la Generalitat, Pasqual MaY

ragall, inauguraron la jornada
Barrios con Proyectos, actuaciD
ones integrales dentro del proE
grama de la Ley de Barrios. En
la jornada también participaron
B
los consellers de Política TeA
rritorial, Joaquim Nadal; de MeR
di Ambient i Habitatge, FranR
cesc Baltasar; de Treball i d’InI
dústria, Jordi Valls, y las conseO
lleras de Salut, Marina Geli, y de
S
Benestar i Família, Anna Simó.
En la sesión inaugural, el alcalde, Celestino Corbacho, hizo un
repaso por la actualidad económica y
social de la ciudad y expresó el reconocimiento de los alcaldes a la Ley
de Barrios. “Hemos visto de ella
aportaciones económicas pero también el compromiso de un Govern
que no quiere estar de espaldas a la
realidad del país”.
El alcalde de L’Hospitalet explicó que la gran expansión económica de la zona de la Granvia sólo representa el 10% de la ciudad y el
otro 90%, es la ciudad de siempre,
la de las casas de planta baja y de
los barrios que están envejeciendo.
“Si no se llevaran a cabo transformaciones, poco a poco tendríamos

Remodelació
de la coberta
del pàrquing
dels jardins
Machado
La coberta de l’aparcament situat a les proximitats dels jardins d’Antonio Machado, al barri de Can Serra, es reconstruirà
totalment per evitar filtracions
d’aigua que afecten el soterrani. La regidoria d’Urbanisme
ha decidit renovar el paviment
de coberta dura que hi ha a
l’actualitat. L’objectiu de les
obres és acabar amb les filtracions d’aigua que es produeixen des de fa temps.
Amb anterioritat ja s’havien fet
algunes intervencions per combatre
les filtracions, però no han tingut
gaire èxit. Ara, l’Ajuntament ha plantejat una intervenció integral de la
coberta que suposarà refer la superfície de paviment dur que hi ha
a sobre de l’aparcament. Segons el
previst, no hi haurà espais amb
sauló i terra, es farà una coberta a
dos aigües per facilitar-ne l’evacuació quan plou i es treurà tot el
mobiliari urbà que pugui foradar la
capa d’impermeabilització per redistribuir-lo per la zona.
Aquest aparcament va ser un
dels primers que es va construir a
L’Hospitalet mitjançant el procediment de concessió. # REDACCIÓ
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Corbacho, Maragall y Nadal durante la inauguración

dos ciudades, la nueva y moderna,
y la otra, la de la marginalidad urbanística y social”.
En su intervención, Maragall destacó que el ascenso de L’Hospitalet
es uno de los éxitos más importantes que han sucedido en una
ciudad de este país en los últimos

veinte años. El President valoró la
Ley de Barrios como una de las
medidas emblemáticas del Govern
para la integración social de los barrios. Maragall explicó que al final
de la legislatura la Ley de Barrios
ayudará a mejorar a 60 zonas urbanas de Catalunya. # MARGA SOLÉ

