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Les velles Vidrieries
Llobregat donen pas
a una plaça pública a
Collblanc-la Torrassa
Els veïns de Collblanc-la Torrassa gaudeixen d’una nova plaça,
un espai de lleure i repòs de
3.800 m2 guanyats a una antiga
fàbrica, les Vidrieries Llobregat,
que es va obrir al públic el pas
sat 26 d’abril amb una festa
popular.
L’operació per remodelar l’espai
adquirit per l’Ajuntament, inclosa
en el Pla integral del Districte, ha
permès fer 50 habitatges públics ja
adjudicats l’estiu passat, un aparcament soterrani de 255 places per a
residents i de rotació, una nova Oficina Municipal d’Habitatge que mi
llora les condicions de l’anterior i, finalment, un parc, el darrer espai a pos ar-se en funcionament.
La plaça es troba a l’interior de
l’illa entre els carrers del Llobregat,
del Montseny, de Mas i de la Joventut, i té quatre accessos, dos per Llo
bregat, un per Joventut i un altre per
Mas. En aquest espai s’hi han ubicat
jocs infantils amb paviment de caut-
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A la mateixa zona s’ubica
l’oficina municipal
d’habitatge, amb entrada
pel carrer del Llobregat.
La recuperació de l’illa
s’inclou al Pla Integral
del Districte Segon

xú i un gran banc que els envolta,
zones de vegetació, seients, enllu
menat i arbrat de copa per crear om
bra. Cada accés es tanca amb grans
portes metàl·liques. L’actuació s’ha
completat amb la urbanització d’una
petita plaça entre Mas i Joventut de
630 m2.
Com cada cop que es finalitza
una actuació que permet guanyar
espai i equipaments en un districte
que treballa des de fa anys per mi

Gabriel Cazado

Espai de lleure i repòs de 3.800 metres quadrats
al costat de nous habitatges i un aparcament

La nova plaça s’ha fet en l’espai que ocupava la fàbrica Vidrieries Llobregat
llorar-lo, administracions, entitats i
veïns van celebrar l’obertura de la
nova plaça que, a priori, semblava
un espai difícil de condicionar. El
resultat ha fet que tothom felicités
els tècnics de la Societat Municipal
L’H 2010 per la feina feta, i també
la Generalitat per incloure el Pla in
tegral en la Llei de barris.
Aquest pla es troba en la recta final, amb tots els projectes executats
o iniciats. Per això, la presidenta de

la Comissió d’Entitats de Collblancla Torrassa, Carme Morro, va recordar que l’alcaldessa Núria Marín va
ser regidora del Districte quan es
va gestar la Comissió d’Entitats i el
Pla integral, i li va demanar que, un
cop acabat, continuïn tots plegats
treballant per millorar la zona. Per
la seva part, Marín es va mostrar
satisfeta com a alcaldessa i com a
veïna de la Torrassa de recuperar un
espai públic, va encarregar a les as-

sociacions buscar nom per a la nova
plaça i va demanar als veïns que la
facin seva i la respectin “perquè és
un espai creat per a les persones”.
Oriol Nel·lo, secretari de la Conselleria de Política Territorial de la Generalitat, va deixar palès que la feina
conjunta entre Administració i socie
tat és garantia d’èxit en projectes
complexos com un pla integral i que
el cas de L’H és el model ideal per a
tot Catalunya.� # c . s .

