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Notícies
Primera pedra per al nou edifici d'equipaments al solar de "La Cibeles"
publicat el 03/02/2010 a les 14:12 h.
Comencen les obres per construir nous habitatges
per a gent gran i un CAP a l'antic solar de "La
Cibeles"
A l'acte també hi ha assistit el tinent d'alcalde d'Acció Social
i C iutadania, Ricard Gomà, el regidor del districte de Gràcia,
Guillem Espriu, el president del consell del districte de
Gràcia, Ricard Martínez i el delegat d'Habitatge de
l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Sorolla.
La nova construcció, situada al carrer C òrsega, 363, acollirà
32 habitatges amb serveis per a la gent gran, el nou C AP de
la Vila de Gràcia i tres plantes subterrànies d'aparcament.
En total hi haurà 6.356 m2 construïts.
L'edifici serà un dels primers projectes a Barcelona que
rebrà una lletra A en qualificació energètica.
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EQUIPAMENT DE SERVEIS AL DISTRICTE DE GRÀCIA

El solar de l’antiga sala Cibeles dóna pas a un CAP i 32
vivendes
• L’obra, que es va iniciar ahir, també inclourà 44 places de pàrquing subterrani
• El futur centre de salut permetrà descongestionar el de Pare Claret
HELENA LÓPEZ
BARCELONA

L’estiu del 2011, Gràcia comptarà amb un nou centre d’atenció
primària (CAP), 44 noves places d’aparcament i 32 modernes i
ecològiques vivendes de protecció oficial per a persones grans,
segons van detallar ahir l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i la
consellera de Salut, Marina Geli, en l’acte de col·locació de la primera
pedra de l’equipament, que s’aixecarà al solar de l’antiga sala de ball
Cibeles.
Un grup de veïns van demanar fa uns quants mesos al districte el
solar buit per instal·lar-hi un hort urbà, però els van respondre
negativament per la imminència de l’inici de les obres, termini amb el
qual ara per ara han complert. I sembla que els treballs aniran a un
Solar on s’aixecarà el nou CAP Vila de Gràcia,
ahir. Foto: JOAN CORTADELLAS

bon ritme, tenint en compte la data d’inauguració que van anunciar,
ben propera.

MÉS INFORMACIÓ

La consellera va ressaltar l’«alt cost» d’aquest equipament, en el qual

Una reforma que inclou allargar andanes

s’invertiran uns 6 milions d’euros, i els llocs de treball que generarà la

Un hotel de 5 estrelles coronarà l’estació
d’Arc de Triomf a BCN

instal·lació una vegada estigui a punt: uns 50. «Invertir en projectes

El nou Sant Pau estrena estació i accés
al metro

també va destacar que el nou CAP, que atendrà 123.300 usuaris,

és la millor manera de plantar cara a la crisi», va insistir l’alcalde. Geli
permetrà descongestionar el que hi ha al carrer de Sant Antoni Pare

Claret, ja que oferirà serveis de medicina general, odontologia, treball social, educació sanitària i atenció
comunitària.
«TOT UN LUXE» / L’edifici comptarà amb 6.356 metres quadrats construïts
–tot un luxe a Gràcia», va subratllar l’alcalde– repartits en quatre plantes subterrànies, planta baixa i cinc de
superiors. Les vivendes per a persones grans, les primeres amb serveis del districte, estaran situades entre la
segona i la cinquena planta, amb vuit pisos per planta d’una superfície mitjana de 40 metres quadrats, amb
serveis de teleassistència, consergeria, espais comunitaris i atenció social i personal per part de professionals.
PROJECTE EUROPEU / L’edifici forma part del projecte europeu d’investigació High Combi, que permet utilitzar
l’energia solar tèrmica per cobrir un 60% de la demanda total de la finca, sumant l’aigua calenta sanitària, la
calefacció i la refrigeració. «És a dir, si amb les plaques solars convencionals només es cobreix la demanda
d’aigua calenta sanitària, el High Combi permet utilitzar els sistemes solars també per a la refrigeració», apunta
Jaume Valor, arquitecte de l’equip responsable del projecte. Per això, i pel seu plantejament per optimitzar les
demandes energètiques basat en l’increment dels aïllants, les façanes envidrades ventilades i la instal·lació de
recuperadors d’escalfor, la nova promoció serà una de les primeres de la ciutat que rebi una lletra A en
qualificació energètica.
L’ajuntament va tancar la sala de ball el mes de juliol del 2005 per les contínues molèsties que patien els veïns
pels sorolls i el va adquirir a finals del 2007 per 7,2 milions per a equipaments, encara que, segons va ressaltar
ahir Hereu, l’objectiu és mantenir una de les principals funcions del lloc durant les últimes dècades: fer feliç la
gent.
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EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS EN EL DISTRITO DE GRÀCIA

El solar de la sala Cibeles dará paso a un CAP y 32
viviendas
• La obra, que se inició ayer, también incluirá 44 plazas de párking subterráneo
• El futuro centro de salud permitirá descongestionar el de Pare Claret
HELENA LÓPEZ
BARCELONA

En el verano del 2011, Gràcia contará con un nuevo centro de
atención primaria (CAP), 44 nuevas plazas de aparcamiento y 32
modernas y ecológicas viviendas de protección oficial para personas
mayores, según detallaron ayer el alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, y la consellera de Salut, Marina Geli, en el acto de colocación
de la primera piedra del equipamiento, que se levantará en el solar
de la antigua sala de baile Cibeles.
Un grupo de vecinos pidieron hace unos meses al distrito el solar
vacío para montar un huerto urbano, pero les respondieron que no
por la inminencia del inicio de las obras, plazo con el que por el
momento han cumplido. Y parece que irán a buen ritmo, teniendo en
Solar donde s e levantará el nuevo C A P V ila
de G ràc ia, ayer. Foto: J O A N C O RT A D E L L A S

MÁ S INF O R MA C IÓ N

cuenta la temprana fecha de inauguración que anunciaron.
La consellera resaltó el «alto coste» del equipamiento, en el que se
invertirán unos 6 millones de euros, y los puestos de trabajo que

Una reform a que incluye alargar
andenes

generará la instalación una vez lista: unos 50. «Invertir en proyectos

Un hotel de 5 estrellas coronará la
estación de Arc de Triom f

Geli también destacó que el nuevo CAP, que atenderá a 123.300

El nuevo Sant Pau estrena estación y
acceso al m etro

es la mejor manera de plantar cara a la crisis», insistió el alcalde.
usuarios, permitirá descongestionar el de la calle de Sant Antoni
Pare Claret, ofreciendo servicios de medicina general, odontología,
trabajo social, educación sanitaria y atención comunitaria.

«TODO UN LUJO» / El edificio contará con 6.356 metros cuadrados construidos –«todo un lujo en Gràcia»,
subrayó el alcalde– repartidos en cuatro plantas subterráneas, planta baja y cinco superiores. Las viviendas
para personas mayores, las primeras con servicios del distrito, estarán situadas entre la segunda y la quinta
planta, con ocho pisos por planta de una superficie media de 40 metros cuadrados, con servicios de
teleasistencia, conserjería, espacios comunitarios y atención social y personal por parte de profesionales.
PROYECTO EUROPEO / El edificio se encuentra dentro del proyecto europeo de investigación High Combi,
que permite utilizar la energía solar térmica para cubrir un 60% de la demanda total de la finca, sumando el
agua caliente sanitaria, la calefacción y la refrigeración. «Es decir, si con las placas solares convencionales
solo se cubre la demanda de agua caliente sanitaria, el High Combi permite utilizar los sistemas solares
también para la refrigeración», apunta Jaume Valor, arquitecto del equipo responsable del proyecto. Por eso,
y por su planteamiento para optimizar las demandas energéticas basado en el incremento de los aislantes, las
fachadas vidriadas ventiladas y la instalación de recuperadores de calor, la nueva promoción será una de las
primeras de la ciudad que reciba una letra A en calificación energética.
El ayuntamiento cerró la sala de baile en julio del 2005 por las continuas molestias que sufrían los vecinos por
los ruidos y lo adquirió a finales del 2007 por 7,2 millones para equipamientos, aunque, según resaltó ayer
Hereu, el objetivo es mantener una de las principales funciones del lugar durante las últimas décadas: hacer
feliz a la gente.
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Col•locació de la primera pedra del CAP Vila de Gràcia
El futur CAP estarà ubicat al solar de l’antiga “Sala Cibeles” de Barcelona i tindrà més de 1.600m2 A
equipament de salut, també s’hi construiran habitatges per a la gent gran i un apa

La consellera de Salut, Marina Geli i l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, posen la primera pedra a Sarrià del futu
Gràcia (C/ Còrsega, 363), que estarà ubicat al solar que ocupava l’antiga sala de ball “La Cibeles”. El mateix pro
construcció de 32 habitatges amb serveis per a la gent gran i un aparcament soterrat amb 44 places.
S’espera que la posada en marxa d’aquest nou equipament permeti esponjar l’activitat del CAP del carrer Sant A
que en aquests moments dóna servei tant als habitants de la Vila com als del barri de Camp d’en Grassot - Gràc
2

El CAP Vila de Gràcia disposarà d’una superfície construïda de 1.647,38m . I els serveis de medicina general, od
social i educació sanitària i atenció comunitària. L’àrea assistencial disposarà de 18 consultes, mentre que també
d’una àrea polivalent, d’educació sanitària, d’atenció continuada i espais d’instal·lacions, de recepció i de magatz
CAP del barri de Gràcia també suposarà una millora en l’accessibilitat la qualitat de l’atenció primària, tant per a
com per els usuaris.
Aquest projecte inclou la construcció dels primers habitatges amb serveis per la gent gran que tindrà el districte
Actualment els veïns d’aquesta àrea de Barcelona compten amb promocions d’habitatge protegit i residències pr
persones grans però aquesta serà la primera promoció pública d’habitatges amb serveis. A més, la nova constru
més de quaranta places d’aparcament soterrat.
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