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“La Caixa” aporta 340.000 euros
per formar en noves tecnologies
El projecte està destinat a persones en risc d’exclusió social
“La Caixa” invertirà en els pròxims tres anys 340.000 euros
en la formació de persones en
risc d’exclusió social del Districte de Collblanc-la Torrassa de
L’Hospitalet. Aquest programa,
anomenat Projecte de formació
virtual Collblanc- la Torrassa, es
tà destinat a millorar la qualitat
de vida de les persones que no han
tingut accés a les noves tecnologies
i de les persones nouvingudes a
aquests barris, mitjançant la seva
formació en els àmbits de salut,
productivitat, convivència, alfabetització i noves tecnologies.
Aquesta inversió ha estat reflec
tida en el conveni signat per Ricard
Fornesa, president de “la Caixa”; Celestino Corbacho, alcalde de L’Hos
pitalet, i Imma Tubella, rectora de
la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).
Segons un comunicat emès per
les tres institucions, el programa
es desenvoluparà en tres fases. La
primera consistirà en la realització
d’un estudi de recerca sociològica
per tal de detectar les necessitats
del sector al qual es destina el nou
projecte; en la segona fase es produiran els materials educatius digi-
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Nuevo paso
para construir
el Hospital
General en
Can Rigal
El Ayuntamiento de L’Hospita
let, el Departament de Salut
de la Generalitat y el Consorcio
Sanitario Integral han firmado
un protocolo de intenciones
según el cual, el Ayuntamiento cederá a la Generalitat la
superficie de suelo necesaria para
construir el nuevo Hospital General
de L’Hospitalet en la zona de Can
Rigal, con un techo de edificación
de entre 28.000 y 30.000 metros
cuadrados.
El Ayuntamiento se compromete
a promover un plan urbanístico para
ordenar la zona y dotarla de los ser
vicios necesarios. En el marco de
este plan urbanístico se estudiará
la posibilidad de trasladar también
el centro sociosanitario de reciente
construcción y la reutilización del
edificio actual para otros usos. El nue
vo hospital continuará bajo la gestión
del Consorcio Sanitario Integral.
Paralelamente, el traslado del
complejo hospitalario permitirá que
el barrio de Pubilla Cases recupere,
en una de sus zonas más céntricas
y concurridas, un extenso solar que
podrá ser destinado a otros usos y
cuya propiedad pasará a ser municipal. # r .
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Tubella, Fornesa i Corbacho signen el nou conveni de col·laboració

tals, i en la tercera es durà a terme
la formació.
Aquest projecte se suma al que
ja van acordar l’Obra Social de “la
Caixa” i l’Ajuntament, el maig d’en
guany segons el qual, l’entitat ban-

cària invertirà 540.000 euros en el
Pla integral de Collblanc-la Torrassa
en el període 2006-2009. Per tant,
la inversió total que farà “la Caixa” en aquests dos barris serà de
880.000 euros.

Per tal de dur a terme el projecte
virtual, l’Ajuntament prestarà l’Aula
Informàtica del Centre Cultural Coll
blanc-la Torrassa, mentre que la
UOC aportarà tota l’estructura i la
gestió del personal necessari. # r .

