

/

la ciutat

15 de juny del 2009

L’H ret homenatge a Ernest Lluch
amb una plaça i un monument
El nou espai es troba a Collblanc, molt a prop d’on vivia el professor, i acull l’escultura ‘Miracielo’
“Un apassionat del
diàleg”. Així defineix
José Ramón Anda
l’Ernest Lluch en
l’escultura instal·lada a
la plaça de Collblanc,
que duu el seu nom en
homenatge al polític

L’apunt

gabriel cazado

L’Hospitalet ha dedicat al desaparegut economista i polític
Ernest Lluch una nova plaça de
Collblanc, en la qual s’ha instal·
lat un monument de l’escultor
navarrès José Ramón Anda titulat Miracielo i dedicat a Lluch.
La ciutat ha volgut així reconèixer i recordar l’entranyable professor assassinat per ETA. �
La plaça, de 5.800 metres
quadrats, es troba on hi havia
el Mercat Central, entre la car
retera de Collblanc, el carrer de
Rosich, l’IES Margarida Xirgu,
el Poliesportiu Fum d’Estampa i el
Cementiri de Sants. El paviment és
de granit, té una zona enjardinada
de 1.200 m2 que l’envolta, jocs infantils i una passarel·la de 500 metres entapissada amb fusta de bo
londo per salvar el desnivell. En aquest
recinte es troba el monument Miracielo, una columna de coure de 4,5
metres d’alçada que simula el tronc
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Economista, professor i
polític, defensor del diàleg i amic de L’Hospitalet.

Núria Marin, regidors i famílía d’Ernest Lluch, davant l’escultura commemorativa

d’un arbre buidat, amb una obertura superior que permet mirar el
cel, com diu el seu nom.
A l’acte d’homenatge hi van participar membres de la Fundació Ernest Lluch, la seva filla, l’alcaldessa

Núria Marín i membres del Consis
tori. L’Eulàlia Lluch va assegurar
que, si el seu pare fos viu, “vindria
a aquesta plaça i seuria a petar la
xerrada amb la gent mentre vigilava la seva néta als jocs infantils” i

va donar les gràcies a la ciutat per
aquesta mostra d’afecte al seu pare.
L’alcaldessa va afirmar que l’homenatge s’ha fet “en reconeixement
de l’Ajuntament i de la ciutadania a
Ernest Lluch”. # c . s .

ETA el va assassinar la
nit del 21 de novembre
de l’any 2000 al pàrquing
de casa seva, a l’avinguda
de Xile de Barcelona, i en
la fugida va fer esclatar
un cotxe a la Carretera de
Collblanc. Al llarg de la
seva vida, Lluch va mantenir una estreta relació amb
la ciutat. Com a veí adoptiu, comprava al Mercat
de Collblanc i feia esport
al Fum d’Estampa. Com
a economista i professor, va fer cursos de tardor de la Universitat Me
néndez Pelayo, de la qual
va ser rector, a Can Buxe
res, i va ser jurat dels guardons de L’Hospitalet, que
el 2001 li va concedir el
Premi d’Honor a títol pòstum. Diu el seu nebot Enric
Lluch que, quan explicava
per què no vivia al centre
de Barcelona, deia: ”sóc al
costat del Camp Nou, de
la Universitat i de L’Hospitalet. No em falta de
res”.

El Campus de Ciències
de la Salut inicia la
construcció del BiopoL’H
El Ple municipal ha aprovat la
modificació del Pla General Metropolità que permetrà construir
el nou Campus de Ciències de
la Salut (al costat de l’Hospital
de Bellvitge), una de les potes
del projecte BiopoL’H, un parc
científic dedicat a la investigació i el coneixement al voltant
de la salut al qual L’Hospitalet
dedicarà la segona fase de la
reforma de la Granvia.
El Campus constarà de sis
edificis ubicats a la zona de
135.000 m2 delimitada per l’avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge
i els carrers de la Feixa Llarga i de
la Residència, i reconvertirà l’actual
campus universitari. Els edificis es
destinaran a ampliar l’aulari –amb 5
noves aules, 4 laboratoris, una aula
magna i espais annexos–, un edifici
per a les clíniques d’odontologia i
de podologia, espais per a diferents
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departaments, un estabulari per a la
cria d’animals destinats a la recerca,
un edifici per a la Fundació IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya)
i un altre per a la Fundació IDIBELL
(Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge). Aquest complex tindrà
façana a la Granvia ja que s’inclou en
la reforma del darrer tram d’aquesta
important artèria.
El tràmit per iniciar la construcció del Campus, impulsat per la
Universitat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de L’Hospitalet, va comptar amb el
suport de tots els grups municipals
del Ple, que van felicitar-se de l’inici
del projecte. El portaveu socialista,
Mario Sanz, va explicar en roda de
premsa que “estem treballant per
fer un clúster sanitari, punt de referència sanitari, biomèdic i universitari d’àmbit mundial”. ��
Amb aquestes paraules es refe-

imatge cedida per pinarq

Sis edificis per a la recerca i la docència

Reproducció virtual del projecte del nou Campus de Ciències de la Salut

ria al Parc Científic BiopoL’H, amb
el qual es pretén crear una xarxa
sòlida entre hospitals, universitats,
centres de recerca i empreses de re
ferència internacional i que aportarà
serveis directes que tindran els pa-

cients com a eix central de la seva
activitat.
Precisament, l’IDIBELL va celebrar
un simposi internacional a final de
maig per donar a conèixer els darrers
avenços en epigenètica contra el càn-

cer, programa que dirigeix l’investigador Manuel Esteller i que estudia les
transformacions dels gens que creen
els tumors per tractar-los, amb la creació de nous fàrmacs menys agressius
que els tractaments actuals. # c . s .

