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15 de juny del 2009

L’equipament de la plaça
d’Europa s’obre al setembre
Acabades les obres de recuperació del parc Pedrosa
El nou equipament de la plaça
d’Europa entrarà en funcionament després de l‘estiu. L’edifici
allotja l’escola bressol Casa dels
Contes, que ja funcionarà el
curs 2009-2010, una biblioteca
i un hotel d’entitats.
L’edifici s’aixeca a la confluència dels carrers de Juan de
Juanes i d’Amadeu Torner i és
un pas més en la configuració
de la plaça com a nova zona urbana
dotada de tots els serveis.
Durant una visita efectuada per l’alcaldessa, Núria Marín, i el conseller de
Política Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, a l’equipament i
al parc Pedrosa, Marín va afirmar:
“aquests són espais pensats per a les
persones. No es tractava només de
construir edificis, sinó també de fer
els equipaments necessaris per a la
vida dels ciutadans que es traslladin
a viure a aquesta nova zona de L’H”.
Per la seva banda, Joaquim Nadal va
assegurar que el ritme d’execució
de la primera part del projecte de la
Granvia “ha superat les previsions,
quan això començava ningú pensava
que aniria tan ràpid”.
Al nou equipament, la biblioteca
ocuparà la planta semisoterrània,
disposarà d’una superfície de 822
m2 i comptarà amb un pati interior
enjardinat. L’escola bressol Casa
dels Contes ocuparà la planta prime
ra i tindrà 773 m2 i un accés directe
des de l’exterior. Disposarà de 74
places per a infants de 0 a 3 anys.
A la segona planta hi haurà l’hotel
d’entitats, amb una superfície de
506 m2. Disposarà de locals per a
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Edifici d’equipaments a la plaça d’Europa

da de la Granvia i els carrers de Sal
vador Espriu, de les Ciències i de Mi
guel Hernández. Una part del parc
ja existent es va veure afectada per
les diferents actuacions que s’han
dut a terme en els darrers anys a
l’entorn de l’avinguda. La superfície
global és de 36.000 m2. # p. g .

foto cedida per promoció econòmica

sis entitats i d’una sala d’actes d’ús
compartit. La inversió total és de
5.800.000 euros.
El Consorci per a la Reforma de
la Granvia ha estat l’encarregat de
construir l’edifici i també de fer les
obres de recuperació i ampliació del
parc Pedrosa, ubicat entre l’avingu

L’empresa Seat ha cedit, a través del seu centre
de formació, un vehicle model Altea al Centre
de Formació d’Automoció de l’Àrea de Promoció
Econòmica de
l ’A j u n t a m e n t
de L’Hospitalet.
L’acte de cessió el van protagonitzar el tinent
d’alcalde Alfons Bonals i el gerent de Formació
de SEAT, Manuel Moreno.

Vist a L’H

Aquest vehicle es farà servir en els diferents
cursos d’automoció que realitza l’Àrea de Promoció Econòmica per a la formació professional, la inserció laboral i la dinamització econòmica en el sector de la reparació d’automòbils.
En concret, Promoció Econòmica imparteix
formació en electromecànica i carrosseria
d’automòbils i de motocicletes, en les quals
Seat ha col·laborat en diverses ocasions.
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