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La cúpula de l’Hotel Hesperia
estarà enllestida al setembre
Té un diàmetre de 25 metres, amb un radi de visió de 18 quilòmetres i acollirà un restaurant
L’edifici principal de l’Hotel
Hesperia està pràcticament
acabat, un cop enllestida l’estructura de l’edifici, només
restarà condicionar els interiors. Una de les joies de la
construcció serà la cúpula,
que s’acabarà al setembre, i
culminarà la torre a l’última
planta, on estarà situat el restaurant. La cúpula es construirà a terra i després s’anirà pujant,
amb dues grans grues, durant
dos dies.
El pes total de la volta serà de
250 tones i tindrà un diàmetre
de 25 m 2. El radi de visió de la
cúpula serà de 18 quilòmetres al
voltant. L’edifici, de 105 metres
d’alçada i 29 plantes, albergarà
l’hotel, que disposarà de 280 habitacions, i la seva categoria serà
cinc estrelles. La inauguració és
prevista per al mes d’octubre de
2005.
L’alcalde, Celestino Corbacho,
va visitar les obres del Gran Hotel
Hesperia acompanyat de l’equip
d’arquitectes que estan desenvolupant l’obra: el conegut arquitecte britànic, Richard Rogers, i Lluís
Alonso, del despatx barcelonès
Alonso, Balaguer i Arquitectes Associats.
El pare del projecte, Richard
Rogers, va declarar que “l’hotel serà un edifici bonic i molt modern i
es convertirà en tot un símbol de
la ciutat de L’Hospitalet i de Bar-
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celona”. Els colors de les façanes
de la torre seran molt vius: dues
de les cares principals de l’edifici
seran de color taronja, una tonalitat molt mediterrànea segons els
arquitectes. Una de les característiques principals de l’edificació és
la pràctica absència de columnes
per crear grans espais.
En el complex hoteler també
s’hi trobaran les oficines centrals
de la Cadena Hesperia. A la construcció annexa a la torre hi haurà
un centre de convencions i congressos de 3.000m2, un auditori
per a 500 persones i un centre esportiu d’alt nivell, de 4.500 m 2.
Lluís Alonso va declarar que
“aquest edifici annex tindrà una
de les façanes de més relleu, serà la cinquena cara de la construcció, que cobrirà tot el palau
de congressos”. Serà la façana
que es veurà més des de les habitacions de l’hotel i anirà cober-

GABRIEL CAZADO

Des de la volta de
l’última planta, on estarà
ubicat el restaurant, es
tindran unes vistes
espectaculars de tota
la ciutat de L’Hospitalet
i Barcelona

Richard Rogers, en primer terme, en la visita a l’hotel

Centro para prevenir las
enfermedades mentales
La experiencia se ha expuesto en la conferencia europea de Dublín
L’Hospitalet creará un centro
multidisciplinar para prevenir
las enfermedades mentales
en la infancia y la adolescencia. El proyecto ha sido presentado por el Área municipal de Bienestar Social y Familia en la decimosegunda
Conferencia Europea de Servicios Sociales de Dublín.
Este nuevo servicio aglutinará
todos los sectores implicados en
la prevención de la enfermedad:
la educación, la familia, los servicios sociales, los profesionales
médicos, las ONG y las fundaciones que trabajan en este campo,
según ha explicado el concejal
José Vicente Muñoz.
En Dublín también se expuso
el servicio sueco dedicado a la tercera edad dependiente para coordinar todas las actuaciones y
verificar los niveles de calidad, un
proyecto que estudia L’H. # C. S .
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El concejal de Bienestar y Familia, José V. Muñoz

ta de coure. La superfície total del
complex és de 18.000 m2.
D’altra banda, la construcció
del Gran Hotel Hesperia repercutirà molt positivament en el barri
de Bellvitge, on està situat l’edifici.
L’alcalde, Celestino Corbacho, va
recordar que “el barri gaudirà de
l’ampliació de l’actual parc, amb
l’augment de zones verdes, que es
comunicaran amb la zona de Feixa
Llarga i milloraran la qualitat de
vida dels seus habitants”.
Un cop acabat l’edifici, els accesos a l’hotel també estaran enllestits i quedaran resolts amb
dues rotondes, una que es construirà al costat de l’hospital, i l’altra, al costat de la nova edificació.
L’hotel del grup Hesperia, junt
amb els centres comercials Ikea i
Granvia 2 –ja en funcionament–,
la Ciutat de la Justícia, el complex
de negocis City Metropolitana, les
noves instal·lacions de Fira de
Barcelona i les torres que es com
a porta del districte econòmic de
Granvia L’H, dissenyades per l’arquitecte japonès Toyo Ito, contribuiran a conformar la nova façana de la Granvia al seu pas per
L’Hospitalet.
A més, al barri de Bellvitge
s’estan duent a terme diferents
actuacions com la construcció de
diverses infraestructures i serveis,
entre les quals hi el nou nus viari
o l’ampliació del parc metropolità. # BEATRIZ SANCHÍS

El PPC pide un debate en televisión sobre los
principales problemas de la ciudad
El portavoz del Grupo municipal del PPC, Juan Carlos del Rio, ha propuesto al resto de partidos y al equipo de gobierno la celebración de
un debate sobre los principales problemas que tiene planteados la
ciudad. Del Rio considera que los ciudadanos no participan en los proyectos de la ciudad. “Si no les gusta algún proyecto sólo tienen la posibilidad de presentar alegaciones que más tarde son rechazadas por el
equipo de gobierno”. El portavoz añade que TV de L’Hospitalet es el
lugar más adecuado para mantener el debate.

CiU afirma que la
Generalitat ha reduït les
inversions a L’Hospitalet

La OMIC alerta sobre un
posible fraude mediante
llamadas telefónicas

El grup municipal de CiU a l’Ajuntament ha afirmat en roda de
premsa que el nou Govern de la
Generalitat ha reduït en un 46%
les inversions a L’Hospitalet. La
portaveu, Meritxell Borràs, va presentar una comparativa de les inversions del 2003 i les del 2004
en diferents partides: cultura,
transport, carreteres, sòl industrial
i residencial, sanitat, benestar i família, habitatge, justícia, interior, i
ensenyament. Per a Borràs, els
pressupostos d’enguany només
contemplen la continuació d’obres projectades el 2003 i “manquen noves propostes”.

La OMIC recomienda a los ciudadanos que desconfíen de cualquier llamada que induzca a conectar a un número de tarifa adicional. Según informa la oficina de
atención al consumidor, se ha detectado una práctica de determinadas empresas que consiste en
llamar por teléfono a los ciudadanos y, con un pretexto, hacerlos llamar a un número con prefijo 806
o 807. Una vez realizada esta llamada, se alarga expresamente el
tiempo de espera para elevar el
coste. En caso de haber tenido este problema, se recomienda presentar reclamación en la OMIC.

