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Espai públic. La remodelació vol posar fre als problemes de soroll i convivència que s’hi han detectat desde fa temps

Veïns i entitats estudien la
reforma de la plaça Espanyola
La plaça Espanyola, al barri de la
Torrassa, esdevé un punt central
de trobada per a veïns de totes les
edats i on conviuen diversos usos:
jocs infantils, terrasses, espai amb
bancs, botigues, etc. Fruit d’això, els
veïns han mostrat des de fa temps i
de manera reiterada, el seu malestar
pels problemes de sorolls i convivència, especialment durant les nits
d’estiu.
“Al llarg del darrer any i mig hem
constatat que l’espai s’ha massificat
i no satisfà les necessitats dels seus
usuaris”, explica Pepa Gásquez representant de la Comissió d’Entitats
de Collblanc-la Torrassa, que afegeix
que “a més del dia a dia també és
un espai habitual per a les festes i
celebracions del barri”.
Des de l’Ajuntament s’ha incrementat la presència d’Agents Cívics,
així com d’efectius de la Guàrdia
Urbana, amb l’objectiu d’atenuar la
problemàtica. En aquest període
també s’ha engegat un procés de

ARXIU

En una primera
trobada, l’Ajuntament
va entregar un
esborrany de reforma
a veïns i entitats

Agents cívics, l’estiu passat, informant sobre la necessitat de respectar el descans dels veïns

mediació amb els veïns i entitats
del barri per trobar una solució més
definitiva que contribueixi a millorar
la convivència. Per aquest motiu els
tècnics municipals han dissenyat
una proposta de reforma de la plaça
que han traslladat als veïns i entitats
en una trobada que va tenir lloc el
passat mes de juliol.

La reunió, a la que van assistir representants de les entitats del Consell de Districte i d’altres col·lectius,
a més de veïns a títol particular, va
despertar força interès i va omplir la
sala d’actes del Centre Cultural.
“Aquest document serveix de
punt de partida per afrontar la reforma. La remodelació ha d’ordenar

els usos de la plaça per fomentar el
civisme i la convivència en un dels
pocs espais oberts del barri de la
Torrassa”, explica Cristian Alcázar,
regidor del Districte II, que afegeix
que “trobar un punt d’equilibri entre
els usos que puguin proposar els veïns, comerciants i entitats, és una de
les prioritats que ens hem marcat”.

Des de la Comissió d’Entitats,
Pepa Gásquez comenta que “l’esborrany de reforma vol donar una
imatge més uniforme a la plaça,
però el debat ha de seguir durant les
reunions que es mantindran aquest
setembre”, i afegeix que “és interessant veure les diferents mirades i
interessos de veïns i entitats, i caldrà
debatre per establir uns usos on
tothom vegi l’espai com a propi i on
pugui respectar els altres”.
Al tancament d’aquesta edició, el
14 de setembre, estava prevista una
nova trobada amb veïns i entitats
per posar en comú el document
inicial, aclarir dubtes i recollir noves
aportacions.
A continuació, es preveu convocar una nova reunió per debatre
un nou document on els tècnics
municipals hagin incorporat aquelles
aportacions de veïns i entitats que
s’hagin estimat com a viables per a
la millora de la plaça. “Si hi ha consens, tirarem endavant el projecte
de reforma amb la seva aprovació i
els tràmits pertinents. En cas contrari seguirem escoltant els veïns i
associacions; no ens posem límit de
reunions amb els col·lectius afectats,
sempre que serveixi per endreçar
l’espai i satisfer al màxim de persones,” conclou Cristian Alcázar. y

Patrimoni. Entitats i veïns demanen que es rehabiliti la fortificació del segle XII que es va descobrir a la Casa de la Torrassa

Campanya ciutadana
pel Castell de Bellvís
Entitats i veïns de Collblanc-la Torrassa han iniciat una campanya per
donar a conèixer el Castell de Bellvís i demanar a l’Ajuntament la seva
rehabilitació. Aquesta fortificació documentada al segle XII i declarada
Bé Cultural d’Interès Nacional es va
trobar l’any 2008 quan es van iniciar
tasques per rehabilitar l’anomenada
casa de la Torrassa, que dona nom
al barri.
Des de llavors s’ha consolidat

l’estructura sota la supervisió d’arqueòlegs. Però els veïns consideren
que cal recuperar-lo el més aviat
possible i que la ciutadania conegui
la seva importància. Per això han
col·locat cartells informatius al mur
exterior i estan fent una intensa
campanya a les xarxes socials per
reclamar una actuació immediata, ja
que consideren que les restes estan
en perill. Així ho afirma en Joan Pla,
un dels veïns impulsors de la campa-

Aspecte actual del Castell de Bellvís, a la ronda de la Torrassa

nya, que va trobar una porta oberta:
“Estava tot abandonat i brut, em va
saber molt greu. El poc patrimoni
que tenim, el deixem caure?”.
Per la seva part, l’Ajuntament
afirma que el recinte es neteja periòdicament i que la pròxima actuació prevista és retirar la lona que
protegeix les bigues i les teules per
restaurar-les i fer una tanca que
permeti veure l’edificació. “En paral·
lel, es farà un estudi arqueològic
per saber com s’ha de rehabilitar el
castell, que ha de tenir autorització
de la Generalitat, i s’obrirà un procés
participatiu per decidir-ne el futur”,
explica el tinent d’alcaldia d’Espai
Públic, Pepe Castro. y
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Actividades. La iniciativa sin ánimo de lucro fomenta la cohesión social
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Música. Celebrando a Dr. Feelgood y Cream

CEDIDA PEL CC COLLBLANC-LA TORRASSA

La XIC se consolida como
red de intercambio

FOTO CEDIDA PER LA XIC

Knockout actuará en el CC Collblanc-la Torrassa el 5 de octubre

Participantes de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de ediciones anteriores

La XIC conforma una red de unas 450 personas
y constituye el punto de encuentro del afán por
compartir conocimientos y el deseo de aprender
Desde inicios de septiembre el
Cen
tre Cultural Collblanc-la Torrassa recoge las ofertas y demandas de actividades para elaborar la
programación trimestral de la Xarxa
d’Intercanvi de Coneixements (XIC).
Hace más de trece años que

se impulsó la XIC, un sistema de
intercambio de saberes y habilidades abierto a todas las personas
que ofrecen sus conocimientos
a cambio de aquello que desean
aprender. En este tiempo la XIC ha
conformado una red de unas 450

personas usuarias que aprenden
unas de otras en un intercambio sin
ánimo de lucro y que contribuye a la
cohesión social.
Los conocimientos que se intercambian pueden ser de carácter
intelectual, técnico o artístico, y a
menudo están relacionados con
necesidades cotidianas, el fomento
del bienestar y la salud. y

i

Más información:
www.xic.cat

Vuelven los Pocket
Concert a Collblancla Torrassa tras el verano
Los Pocket Concert los organiza el
CC Collblanc-la Torrassa en colaboración con Bad Music y son conciertos de pequeño formato en los que
las bandas participantes, además de
sus temas habituales, interpretan un
grupo o disco mítico del rock, pop
o música afroamericana. Así, el 28
de septiembre y el 5 de octubre, a
las 20.30h, están programados los
Pocket Concert de Brioles+Blas Picón vs Dr. Feelgood y de Knockout
play Cream, respectivamente.

Brioles y Blas Picón recordarán
los 42 años de la edición del álbum
Stupidity, de Dr. Feelgood, considerado uno de los mejores directos
de la historia del rock. Por su parte,
Knockout conmemorará los 50 años
de Wheels of fire, la obra maestra
del trío británico Cream, formado
por Ginger Baker, Jack Bruce y Eric
Clapton. y

i

Más información:
ccct.l-h.cat
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L’AGENDA

Obras. Se eliminan líneas de aparcamiento y aumenta el espacio peatonal en algunas vías

Renovación de las calles Ronda de
la Torrassa, Mas, Montseny y Llançà
Los trabajos se han
realizado durante el
verano coincidiendo
con el periodo de menor
tránsito en la zona

La Collblanc-Torrassa Band
i la Banda d’Amics de la Música de Bellvitge acosten el
nord i el sud amb un concert.
21 de setembre. 20h. Entrada lliure
Auditori La Torrassa
C. Santiago Apòstol, 40
ccct.l-h.cat

Exposició
de pintures
PRODUCCIONES MIC

La renovación del pavimento de las
aceras, así como su ampliación, han
sido las principales actuaciones llevadas a cabo en diversas calles de
los barrios de la Torrassa y de Collblanc durante los meses de verano
y que, al cierre de esta edición, se
encontraban en fase de finalización.
En la Ronda de la Torrassa, entre la Rambla Catalana y la calle
Santiago Apòstol, se han realizado
trabajos de renovación de las aceras
desde mediados de julio a inicios de
septiembre.
En la calle Mas, una de las más
transitadas del distrito y límite entre
los barrios de la Torrassa y Collblanc, se iniciaron los trabajos de
reforma durante el mes de agosto.
La intervención afecta el tramo comprendido entre la calle Rafael Campalans y la calle Joventut, y consiste
en la renovación de las aceras de
prácticamente la totalidad de la calle
y la ampliación de la acera del lado
de Collblanc.

Concert
Salta les vies

Nuevo pavimento y más anchura para la aceras de la calle Montseny, entre Rafael Campalans y Llobregat

Los trabajos de
reforma han servido
para mejorar
el pavimento y
ampliar las aceras

En la calle Montseny, que se
encontraba en obras desde el mes
de abril, se han llevado a cabo los
trabajos de renovación de las aceras
de ambos lados de la calle, y su ampliación en el lado mar. En el tramo
comprendido entre la calle Llobregat y la calle Rafael Campalans las
obras han finalizado durante el mes
de agosto.

Por último, en la práctica totalidad de la calle Llançà, entre las
calles Pujós y Mare de Déu dels
Desemparats, se han llevado a cabo
desde el mes de junio los trabajos de renovación del pavimento y
ampliación de sus aceras. La remodelación de la calle ha comportado
la eliminación de la línea de aparcamiento. y

Sensaciones mostra les obres
de Carlos Clemares Sáez, veí
de la Torrassa.
Del 26 de setembre al 22 d’octubre.
CC Collblanc-la Torrassa
C. Mare de Déu dels Desemparats, 87
ccct.l-h.cat

Cinema
Projecció de la pel·lícula dirigi
da per Asghar Farhadi El viajante (2016).
5 d’octubre. 18.30h
Biblioteca Josep Janés
C. del Doctor Martí i Julià, 33
www.bibliotequeslh.cat

