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LA CIUTAT

El Parc de Sanejament entra en
funcionament al mes de març
L’edifici del c. Arquimedes acollirà el material i els vehicles del servei de neteja

El Parc de Sanejament és
un equipament integral
per a la contracta de
neteja de la ciutat que
acull material de
sanejament i serveis
destinats als treballadors
126 places d’aparcament per a
camions, dos surtidors de gasoil i
un pou que bombarà aigua de la
capa freàtica del subsòl.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme, José Antonio Molina, ha ex-

El tinent d’alcalde d’Urbanisme, José Antonio
Molina, destaca que “el

L’apunt

Parc de Sanejament és
respectuós amb el medi
ambient. Reutilitza l’energia solar i les aigües
del freàtic per omplir els
dipòsits dels camions
que netegen la ciutat”.
Una superfície de 80 m 2
de panells solars ubicats
al sostre produeixen
energia solar i fotovoltaica. La solar s’utilitzarà
per escalfar l’aigua sanitària, per a la calefacció
i la neteja de la flota de
vehicles. I la fotovoltaica
per produir energia neta
que es vendrà a les companyies elèctrices. A més
de 126 aparcaments per
a camions de la neteja i
dos surtidors de gasoil,
té un pou que bombejarà aigua de la capa freàtica del subsòl, “aquesta instal·lació permetrà
que els camions surtin a
punt per a la neteja”, ha
explicat el tinent d’alcalde de Serveis Municipals, José Conde.
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El Parc de Sanejament, que
s’inaugurarà el 6 de març, és
un equipament municipal
amb una superfície de 8.700
metres quadrats, acollirà el
material de neteja de la ciutat
i les oficines i vestidors per al
personal.
Es tracta d’una base
logística que té com a espai
principal un edifici de 3.000
metres quadrats que inclou
els tallers de reparació de
vehicles, el túnel de rentat dels
camions de recollida d’escombraries i neteja, magatzem, oficines, vestuaris així com zones sindicals, de formació i el menjador
per als treballadors. A més, inclou
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Un camió del servei de neteja dins de les instal·lacions del Parc de Sanejament

plicat que “es tracta d’un equipament de servei integral (reparació, allotjament i equipament)
per tot el servei de neteja de la
ciutat”. També ha destacat que la
seva ubicació al carrer Arquime-

des, al costat de la Deixalleria,
respon a la idea de concentrar
els equipaments de neteja. El
Parc de Sanejament, amb un cost
de tres milions d’euros, té capacitat per a 250 treballadors en

cada torn i, segons el tinent d’alcalde de Serveis Municipals, José
Conde, “és un equipament sostenible fet a l’altura de la nova
contracta de neteja de l’Ajuntament”. # EVA SERRANO

L’Ajuntament entrega
la Distinció Ciutadana
a cinc hospitalencs
L’Ajuntament va lliurar la Distinció Ciutadana a cinc hospitalences el 18 de febrer:
Francesc Padilla i Carballo,
Gregòria Ochoa Bodero, Roser Garriga i Trullols, Joan
Carrera i Planas i Marià Riera
i Clavero. El guardó és atorgat pel Consistori a persones
o entitats que desenvolupen
el seu treball a la ciutat i sobresurten per l’especial projecció social de la seva tasca.
Una vegada l’any, la junta de
portaveus proposa les persones
que creuen han de rebre aquesta
distinció. Després de fer un informe per valorar els seus mèrits es
fa arribar la proposta al Ple de l’Ajuntament que en darrer terme
ha d’aprovar les persones proposades. Aquest és el tercer any
que s’atorguen aquests guardons
i el primer que s’entreguen cinc
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guardons, el nombre màxim que
es poden concedir a l’any segons
el reglament municipal.
La tasca professional i personal d’aquestes cinc persones els
ha fet mereixedores de la Distinció Ciutadana. Francesc Padilla
per lluitar pels drets de la gent
gran i per la seva feina com a
president de la coordinadora de
jubilats des de 1995.
En el cas de Gregòria Ochoa,
respon a l’activisme dins el moviment veïnal de Pubilla Casas,
des de l’època franquista, així
com a la seva col·laboració al
Club d’Esplai de Pubilla Casas i
l’AMPA del CEIP Folch i Torres.
Pel que fa a Roser Garriga,
que viu al Gornal des de fa més
de vint anys i és mestra de professió, respon a la seva tasca humana i social al barri, especialment amb dones i nens d’ètnia
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Per la projecció social de la seva tasca

Marià Riera, Roser Garriga, Gregòria Ochoa, Francisco Padilla i Joan Carrera

gitana i també marroquins. Iniciadora dels cursos per a dones impulsats per Càritas Diocesana, ara
col·labora amb l’Associació de
Persones amb Discapacitats.
Joan Carrera, actualment

bisbe auxiliar de Barcelona, va
exercir com a sacerdot en parròquies obreres de la ciutat, concretament a Santa Eulàlia, va defensar la democràcia els anys 60
i ha escrit articles i llibres. Final-

ment, Marià Riera rep la distinció
com a reconeixement al seu treball per la memòria i coneixement de la ciutat així com per la
seva feina dins del Museu Història de L’Hospitalet. # EVA SERRANO

