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Presentació de
l'Avanç del Pla
Director
Urbanístic Biopol
? Granvia a
L'Hospitalet de
Llobregat
Imatge:
Ortofoto àmbit PDU Biopol - Granvia

Entitat
Organitzadora :
COAC
Lloc: Sala Mirador
(Plaça Nova 5, 8a
planta)
Demarcació :

Barcelona
Data inici : Dilluns,
14 febrer, 2022
Horari: 18 h
Tornar
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En el marc del procés participatiu del Pla Director Urbanístic Biopol ? Granvia de l'Hospitalet
de Llobregat, el Consorci per a la reforma de la Granvia organitza una jornada al COAC, el
dilluns 14 de febrer a les 18 h, per presentar l?Avanç del PDU.
Aquest planejament urbanístic té per objectiu el desenvolupament econòmic de l?entorn de
l'Hospital de Bellvitge, l?Institut Català d'Oncologia (ICO), l?Institut d?investigació i recerca
biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i la Universitat de Barcelona, per possibilitar la implantació
d?un clúster d?empreses vinculades a la biomedicina i les ciències de la Salut. El
desenvolupament urbanístic comporta la transformació i soterrament parcial del troç central
de la Granvia, així com la d?alguns dels seus enllaços, a més de la implantació de noves
zones verdes i la millora de la connexió de la ciutat amb l?entorn fluvial del Llobregat.
El treball de planificació urbanística es troba en fase de participació ciutadana sobre el
Document d?objectius i propòsits, que ja incorpora el Document inicial estratègic ambiental i
un estudi d?impacte econòmic. Podeu consultar els documents aquí.
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Concurs d'idees
El Consorci per a la reforma de la Granvia ha convocat un concurs d'idees amb la finalitat de
seleccionar la proposta d?ordenació urbanística que es consideri més adequada per a
orientar la formulació del PDU, i que es traduirà en el corresponent document urbanístic de
planejament que se sotmetrà a aprovació inicial. El concurs afecta la zona verda agrícola al
voltant de Can Trabal, així com la connexió de la ciutat amb el Parc Fluvial del Llobregat, de
manera que farà més amable el camí al riu.
Acte de presentació
Donarà la benvinguda Sandra Bestraten, presidenta de la Demarcació de Barcelona, i la
presentació anirà a càrrec de Raúl Alvarín Álvarez, director del Consorci per a la reforma de
la Granvia.
Inscripcions
Inscriu-te aquí per assistir presencialment [4]
Inscriu-te aquí per seguir l'acte per streaming
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