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Urbanisme. Comença l’enderroc de l’antic ambulatori de Collblanc que alliberarà espai per al lleure ciutadà
per a adults i es tractaran les parets
mitgeres dels edificis d’habitatges
que quedin a la vista. Pel que fa a
la resta de la plaça, es reorganitzarà
i s’unificaran els criteris de disseny
respecte de l’ampliació per aconseguir un espai més endreçat. També
es remodelarà la zona de jocs infantils existent.

El moviment veïnal
i l’Ajuntament han
reivindicat sempre
aquest espai per
al districte

L’alcaldessa, Núria Marín, i Celestino Corbacho, acompanyats de veïns de Collblanc-la Torrassa en l’acte simbòlic de l’enderroc
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La plaça Espanyola
2
s’amplia a 2.600 m
Collblanc-la Torrassa ha aconseguit una nova
fita en la lluita per esponjar el districte. La
plaça Espanyola guanyarà 883 m2 més i serà
reformada amb espais d’esbarjo i de descans
La plaça Espanyola, punt neuràlgic
del districte de Collblanc-la Torrassa i espai de trobada del veïnat,
s’ampliarà en 883 m2 més un cop
finalitzin les obres d’enderroc de
l’antic ambulatori de Collblanc, propietat fins el 2009 del Ministeri de
Treball, quan va ser cedit a l’Ajuntament. L’alcaldessa, Núria Marín, i el
ministre Celestino Corbacho hi van
donar el primer cop de mall simbòlic.
L’alcaldessa va destacar que
“l’’inici de l‘enderroc de l’antic ambulatori és una molt bona notícia per
a Collblanc i la Torrassa, un districte
molt dens des del punt de vista urbanístic i que necessita nous espais
lliures i oberts per al lleure dels seus

habitants”. Núria Marín va explicar
que “aquesta actuació ens permetrà
ampliar la superfície de la plaça Espanyola, que arribarà als 2.600 m²,
i guanyar un espai d’esbarjo per als
veïns i les veïnes”.
L’edifici està ubicat entre mitgeres, de forma trapezoïdal, i té
una superfície de 883 m². Consta
de planta soterrània, planta baixa i
primer pis. El procés d’enderroc és
a càrrec de la Mancomunitat de Municipis de Barcelona que recuperarà
els materials que es puguin reciclar.
El projecte consisteix a aprofitar
aquest solar per ampliar la plaça Espanyola. Es crearà una nova zona de
jocs infantils, una de jocs esportius

Una foto per a la història

ministeri de treball

L’edifici era propietat del Ministeri de Treball. Amb el traspàs de
competències de l’Estat es va cedir a la Generalitat per ser el centre
d’assistència primària de Collblanc. Del 1996 al 2006 hi va haver-hi
okupes i, el 2009, l’Ajuntament el va adquirir per 445.900 euros.

L’enderroc està pressupostat en
58.910 euros i l’execució de la plaça en 775.175 euros. Els terminis
seran d’1 mes i mig i de 4 mesos i
mig, respectivament.
Aquesta actuació compta amb
el suport de la Comissió d’Entitats
de Collblanc i la Torrassa, tal com
va explicar la seva portaveu, Carme Morro: “Estem molt contents
perquè aquest va ser un dels primers projectes del Pla integral de
Collblanc-la Torrassa i no es va
poder inclou-re perquè hi havien
implicades diverses institucions.
Inicialment hi volíem un equipament,
però ara, als deu anys de l’inici del
Pla Integral, el que necessitem és
l’esponjament que representarà
aquesta plaça, que farà que aquest
entorn sigui una mica més amable”.
També el ministre de Treball,
Celestino Corbacho, va reconèixer
que “des de fa molts anys hi havia
una reivindicació de l’Ajuntament i
del moviment veïnal perquè aquest
edifici deixés de ser propietat de
la Seguretat Social per convertirse en un espai en benefici de la
ciutat. Això ha estat possible per
la insistència de l’Ajuntament de
L’Hospitalet”.
Per als veïns de la plaça Espanyola el canvi d’imatge serà un
fet. “Estem molt contents perquè
quedarà un espai molt amable”, va
dir Reme Piñero de l’establiment
Turrones Artesanos Paco y Reme,
que hi està ubicat des del 1987.
L’Associació de Veïns de Coll
blanc-la Torrassa té la seu a la
mateixa plaça. La presidenta, Ana
González, afirma que l’ampliació
omplirà el barri de vida al carrer. “A
l’ambulatori de Collblanc ens hi hem
visitat tots. L’edifici ara estava molt
deteriorat i és molt important recuperar l’espai per a la plaça, que és
un punt de trobada generacional”. y

