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Spanair i Gallina
Blanca, a la
plaça d’Europa
Les dues empreses han llogat oficines
a la nova zona de negocis de L’H
Toyo Ito de 22 plantes i 117 metres
d’alçada. L’edifici ja està acabat i a
punt per ocupar-se, Gallina Blanca
només ha d’adequar l’espai a les
seves necessitats.
■ Aposta de futur
Durant una recent visita a l’edifici
Realia, l’alcaldessa Núria Marín es va
mostrar satisfeta que les empreses
apostin per L’Hospitalet. Marín va manifestar que, tot i la situació econòmica complicada, “les empreses es
decideixen pel Districte Econòmic”.
Marín va afegir que “la plaça d’Europa ja no és un somni, és un realitat i
l’aposta continua endavant”. Per a l’alcaldessa, tot i la crisi, el Districte Econòmic és un espai competitiu i “cal
reconèixer l’esforç de les empreses
que veuen en L’Hospitalet un centre
de negocis i de desenvolupament de
l’economia local”.
El president de Realia, Ignacio
Bayón, acompanyava l’alcaldessa i
afirmava que malgrat la crisi “cal vo-

gabriel cazado

Dues empreses d’abast nacional han decidit ubicar les seves
oficines a la plaça d’Europa,
la nova zona de negocis de la
ciutat que afronta la recta final
de les obres. L’aerolínia Spanair
i l’empresa de productes d’alimentació Gallina Blanca han
tancat contractes de lloguer i
ocuparan els espais les pròximes
setmanes.
Spanair s’ubicarà a l’edifici 5456 de la plaça d’Europa. L’ocupació
es farà per fases. Els treballadors
que han acceptat traslladar-se des
de Mallorca començaran a ocupar
l’edifici a partir del 15 de setembre. L’aerolínia disposarà de 3.800
metres quadrats distribuïts en tres
plantes i amb capacitat per a 400
treballadors. El contracte de lloguer
és per un període de sis anys.
Per la seva banda, Gallina Blanca ocuparà 4.000 metres quadrats
repartits en tres plantes de l’edifici
propietat de Realia, una torre dissenyada per l’arquitecte japonès
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L’alcaldessa i el president de Realia miren L’Hospitalet des de l’últim pis de l’edifici

Núria Marín es mostra
safisfeta perquè les
empreses aposten per L’H

lar per sobre de la conjuntura econòmica actual i mirar cap al futur”.
Bayón va qualificar el lloc d’excel·
lent: “L’Hospitalet és atractiva per a
les inversions, a més les relacions
amb l’Ajuntament han estat perfectes”.
La torre Realia és el segon edifici

que l’arquitecte Toyo Ito construeix
a la plaça d’Europa. A l’altre, de color vermell i forma circular, s’hi ubicarà aviat un establiment hoteler de
la cadena Santos. Tots dos edificis
estan connectats a la planta baixa,
on s’ubicaran locals comercials.
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