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La Torrassa
recupera una
plaça del Vidre
innovadora

El Programa de la Dona de l’Ajuntament ha organitzat la taula rodona Cercant millores en la qualitat de vida de les dones. Dones
i salut mental, per commemorar
el Dia Internacional de les Dones. Hi participaran Cristina Mateu, psicòloga i terapeuta que tractarà
trastorns de l’alimentació com l’anorèxia i la bulímia; Montserrat Espuga,
metgessa de família que abordarà
l’ansietat, depressió, automedicació i
fibromiàlgia, i Marta Ramos, que parlarà de demències senils, l’Alzheimer,
etc. Se celebrarà el 25 de març, a
les 16.30h al Centre Cultural Santa
Eulàlia. D’altra banda, el 19 de març,
al Teatre Joventut, es representarà
Molestias clównicas amb Virginia
Imaz de la companyia Oihlari klown,
a les 17 i a les 20h. El Ple també ha
aprovat per unanimitat una moció
de suport al Dia Internacional de les
Dones. # M . S .
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L’alcaldessa, Núria Marín, i la presidenta de la Coordinadora d’Entitats
de Collblanc-la Torrassa, Carme Morro, van coincidir en el seu missatge als
primers veïns que van estrenar la plaça. “L’espai és fantàstic.” –va dir Morro– “Ara tots som responsables de
mantenir-lo. Quan vegeu bretolades,
denuncieu-les”. L’alcaldessa va insistir
en aquesta idea: “Avui us lliurem la
plaça que és per a tothom, ningú no
pot excloure ningú, si tots en fem un
bon ús, preservarem la convivència”.
# C . SÁNCHEZ

Les pèrgoles de la plaça del Vidre

La intensa nevada que va caure a Catalunya el 8 de març va
deixar a L’Hospitalet imatges

Vist a L’H
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Després de mesos d’obres, el
barri de la Torrassa gaudeix de
nou de la plaça del Vidre que
ha canviat radicalment la seva
fesomia. D’entrada, s’ha ampliat
en quasi 1.000 m2 però, a més,
incorpora ser veis innovadors
i una moderna estètica que fa irrecognoscible l’espai que ocupaven
l’antic parc i encara més l’antiga vidrieria.
La nova plaça del Vidre, oberta
al públic el 27 de febrer, disposa ara
de 4.620 m2 i té dues entrades, pel
carrer de Rafael de Campalans i pel
del Doctor Martí Julià amb ronda de
la Torrassa. En aquest accés s’ha fet
un jardí-amfi teatre per a actes ciutadans que alhora permet salvar el
desnivell de la baixada de la ronda
de la Torrassa. En l’accés superior
també s’han instal·lat rampes per
fer l’espai accessible.
A l’interior del parc, jocs infantils
amb terra de cautxú, pistes de petanca i una zona de tonificació per
potenciar la resistència física dels
adults, molt apropiada per a la gent
gran. Les zones verdes també han
guanyat espai a la nova plaça i, per
te nir ombres, s’han instal·lat una
mena de pèrgoles modernes de color vermell, tonalitat que predomina
en tota la plaça.
El projecte d’ampliació i reforma
culmina amb una tanca que voreja
la plaça, que quedarà tancada durant les nits per respectar el descans
dels veïns. El cost de la reforma ha
estat d’1,2 milions d’euros finançats
pel Fons Estatal d’Inversió Local.
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‘Dones i salut
mental’, una
taula rodona
per celebrar el
Dia de la Dona

Espai de joc per a infants, zona
d’esports per a adults i jardí-amfiteatre
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singulars com aquesta de
la rambla de Just Oliveras
amb l’Acollidora. A causa del
temporal de neu, la Comissió
Municipal d’Emergències va
fer tancar centres educatius,
culturals i esportius. Els serveis municipals van llançar 13
tones de sal per desfer la neu
i el trànsit es va veure afectat
als carrers amb pendents –especialment a Sanfeliu, Pubilla
Cases, les Planes i Can Serra–,
alhora que se suspenia el servei d’autobusos. El dispositiu
d’emergència va funcionar
tota la nit.

L’exposició ‘Amb
tu, segur’ ensenya
a saber comprar
Fins al 28 de març es pot veu-

O
re al Museu de L’Hos pitaletM
L’Harmonia l’exposició sobre seI
guretat dels productes Amb tu,
C

segur, amb la qual l’Oficina Municipal del Consumidor (OMIC)
vol celebrar el dia mundial dels drets
de les persones consumidores.
L’objectiu és difondre la informació
adient per tal que els consumidors
sàpiguen escollir els productes i serveis posats a la venda, i que siguin
segurs i de qualitat.
Al mateix temps es faran tallers i
visites guiades amb els escolars.
D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament també ha aprovat per unanimitat una moció de suport al Dia
Mundial dels Consumidors. # M . S .

