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Entra en funcionament el nou
Centre de Recursos per a l’Ocupació
Ubicat a Collblanc-la Torrassa, acollirà les iniciatives en matèria d’ocupació i formació
A partir d’aquest mes de gener
el barri de Collblanc-la Torrassa
comptarà amb el nou Centre
de Recursos per a l’Ocupació,
el qual acollirà totes les iniciatives que es desenvolupin en
matèria d’ocupació i formació
en el marc dels plans integrals
de la Florida i Pubilla Cases i de
Collblanc-la Torrassa.
El nou local disposa d’uns 300
metres quadrats i ha estat, en els
darrers mesos, el centre de suport
de gestió d’algunes activitats del Pla
d’ocupació, formació i dinamització
de Collblanc-la Torrassa.
Segons el tinent d’alcalde de l’À
rea de Promoció Econòmica, Alfons
Bonals, “aquest any hi ha hagut un
total de 108 persones vinculades
amb algun tipus de contracte relacionat amb el foment de l’ocupació i
s’han impartit un total de 17.575 hores de formació. A més, de totes les
persones que han accedit a algun
tipus de formació, un 40 per cent
estan inserides al mercat laboral“.
Bonals també explica que “s’ha
fet una feina positiva però cal enllaçar altres ser veis de l’Àrea de
Promoció Econòmica per intentar
millorar el percentatge d’inserció
laboral i que vagi en augment”.
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n Tres cases d’oficis
Algunes de les iniciatives que
es desenvolupen en el marc del
Centre de Recursos per a l’Ocupació
són les tres cases d’oficis: la Casa

L’Hospitalet disposa d’un
nou aparcament de 248
places de cotxe i 7 de

gabriel cazado

L’apunt

Acte de presentació del nou centre de recursos ubicat a Collblanc-la Torrassa

d’Oficis Ecollblanc-Torrassa, on es
tracten temes relacionats amb el
medi ambient i l’energia solar; la
Casa d’Oficis Hospit@net, on es
treballa el disseny de pàgines web,
i la Casa d’Oficis Viure i Conviure, la
qual ha presentat recentment l’exposició Viure i Conviure al Barri, fruit
del treball de recerca documental,
disseny i muntatge realitzat al llarg
de l’any 2007 per les persones que
han participat a la Casa d’Oficis i al

Al llarg del 2008
el nou equipament
implementarà dos nous
plans d’actuació amb
propostes d’orientació,
formació, contractació i
campanyes de promoció

Pla d’ocupació Memòria i futur del
barri. La mostra ha representat una
visió de la vida quotidiana a Collblanc-la Torrassa al llarg de la seva
història i l’experiència de les persones que, amb el seu esforç, han fet
possible viure i conviure al barri.
El nou Centre de Recursos per
a l’Ocupació està situat al carrer de
París, 71, i compta amb el suport
del Servei d’Ocupació de Catalunya
i del Fons Social Europeu. # v. t.

moto, ubicat al carrer del
Llobregat, 116-120. L’equipament ha estat construït
per l’Ajuntament a través
de la Societat Anònima
Municipal L’H 2010 al
solar de l’antiga fàbrica Vidrieries Llobregat.
L’aparcament municipal
disposa d’un total de tres
plantes amb places per a
residents i de rotació horària. La primera i segona
planta estan destinades
a residents de la zona i
la tercera planta és de
rotació horària per tal de
facilitar la mobilitat en
aquesta zona comercial.
Aquesta tercera planta
es gestiona amb la marca
Park XMin i permet als
usuaris pagar l’estacionament per minuts. Les
persones interessades,
podran comprar targetes de vint-i-cinc hores
d’aparcament i fer-les servir també a l’aparcament
de la zona del Mercat de
Collblanc, el qual disposa
del mateix sistema.

Un comité evaluará
el Plan Integral de la
Florida y Pubilla Cases
Los proyectos sociales son los más avanzados
del Camino Escolar Seguro para los
alumnos de la zona, la reforma del
eje cívico Tomás Jiménez-PrimaveraMiraflores-Catalunya y de diversas
calles como Belchite, la mejora del
parque de los Pajaritos, la instalación de ascensores y reparación de
fachadas, proyectos destinados a la
juventud y la infancia, programas de
mediación y convivencia y la dinamización de las zonas comerciales.�”
n Actuaciones urbanísticas
La primera tenienta de alcalde,
Núria Marín, expuso ante el comité
que los proyectos sociales son los
que están en fase más avanzada.
Marín avanzó que, en breve, se ini
ciarán actuaciones urbanísticas: “la
adecuación de diversas calles de
Pubilla Cases, el Camino Escolar
Seguro y un concurso de ideas para
la mejora del parque de los Pajaritos

gabriel cazado

Generalitat, Ayuntamiento y
asociaciones han constituido el
comité de evaluación del Plan
Integral la Florida-Pubilla Cases
que seguirá la ejecución de los
proyectos incluidos en esta actuación, financiada con la ayuda
de la Ley de barrios y con un
presupuesto de 17.800.000
euros costeado al 50% por las dos
administraciones.
El comité reúne a representantes
del Consistorio y de la Generalitat,
así como el esplai, el casal d’avis y
la asociación de vecinos de Pubilla
Cases, la parroquia Mare de Déu de
la Llum, la asociación de vecinos y
la comisión de fiestas de la Florida.
El plan integral contempla actuaciones urbanísticas y sociales.
Inicialmente se han planificado 50
proyectos de mejora urbana, vivienda y servicios para las personas.
Entre estos destacan la habilitación

b
a
r
r
i
o
s

Sesión constitutiva del comité de evaluación del plan integral

con la participación de los vecinos,
además de la renovación del alumbrado urbano que también comenzará en los próximos meses”.
Por su parte, Oriol Nel·lo, direc-

tor de Planificación Urbanística de la
Conselleria d’Obres Públiques i Urbanisme, recordó que el éxito de un
plan como éste radica en ejecutar
actuaciones en todos los ámbitos.

“El espíritu del plan –explicó– es in
tervenir en todos los aspectos de la
vida del barrio al mismo tiempo, de
manera que se produzca una espiral
que consiga ponerlo al día”. # r .

