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URBANISME Barcelona - 21 novembre 2015 2.00 h

La minoria de BComú l'obliga a frenar
un procés participatiu a l'Eixample

 Nous col·lectius volen replantejar els equipaments consensuats a Germanetes

 El gros de l'oposició fa front comú perquè no reobri processos en què ja hi havia acord
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LAURA SAYAVERA

La participació ciutadana és un dels puntals en què se sustenta el govern de
Barcelona en Comú, però també pot provocarli algun maldecap, pel  fet de
governar  amb  una  minoria  de  només  onze  regidors.  Sobretot  quan  els
processos  participatius  que  planteja  suposen  reconsiderar  projectes  ja
validats en l'aspecte polític, i consensuats amb veïns i entitats. És el que ha
passat a l'Eixample, on el districte pensava començar la setmana vinent un
procés  participatiu  sobre  els  usos  i  equipaments  previstos  a  l'illa
Germanetes. Es volia  fer perquè han sorgit nous col·lectius que qüestionen
la construcció de pisos en aquell solar –de lloguer social i per a gent gran– i
es buscava el màxim consens. Finalment, però, el govern ha
fet marxa enrere forçat per l'oposició, a excepció de la CUP. En la comissió
de
presidència celebrada dimarts passat, es va aprovar una proposició del PSC
que  li  reclama que  “no es  replantegin de nou els  acords presos mitjançant
processos  participatius  realitzats  en mandats  anteriors”,  com  és  el  cas  de
l'illa Germanetes.

La clau de tot plegat és que, si s'optés per  fer canvis en el projecte, caldria
modificar el planejament urbanístic general, i això cal que ho aprovi el ple de
l'Ajuntament. BComú, doncs, necessitaria el suport d'altres grups polítics i,
atenent a la proposició aprovada, no sembla que hi estiguin d'acord. Davant
d'aquest panorama, no  tenia gaire  sentit  fer un procés participatiu  i donar
peu  al  fet  que  es  decidissin  possibles  canvis  que  el  govern  no  podria  tirar
endavant. Fonts municipals expliquen que el consistori no vol generar falses
expectatives i que continua defensant que s'ha de poder incidir en el disseny

Recreant Cruïlles gestiona l'Espai Germanetes, que és dins del solar on estan
previstos els equipaments Foto: R. PUJOL / ARXIU.
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sessions

habitatges

dels equipaments previstos a l'illa Germanetes i de l'espai públic. Per això la
setmana  que  ve  ha  convocat  una  reunió  amb  els  grups municipals  i  amb
l'Associació  de Veïns  de  l'Esquerra  de  l'Eixample  i  els  col·lectius  i  entitats
relacionades amb el projecte. La voluntat és que tothom expressi el seu punt
de vista i es pugui decidir conjuntament com continuar el procés.

El  solar  de  Germanetes  està  situat  a  la  confluència  dels  carrers  Comte
Borrell i Consell de Cent, i pren el nom del convent de les Germanetes dels
Pobres. El 2006 va quedar en mans municipals  i  el  consistori  va anunciar
després que s'hi  faria un conjunt d'equipaments reivindicats pel veïnat. En
concret,  s'hi ha de  construir un edifici d'habitatges de  lloguer  social –amb
una escola bressol  als baixos–, un bloc de pisos  tutelats per a gent gran –
amb  un  casal  per  a  gent  gran–  i  l'institut  Viladomat,  que  ara  està  en
barracons i es preveu que hi obri les portes el curs 2017/2018. Tot continua
pendent, i fa dos anys l'Ajuntament va cedir provisionalment part del solar
al  col·lectiu  Recreant  Cruïlles  perquè  el  gestionés  en  el  marc  del  pla
Buits, per recuperar espais en desús de la ciutat.

Posicions polaritzades

El veritable punt de discòrdia són els habitatges, que havien de començar a
construirse en els pròxims mesos. “Creiem que s'han de fer, el que discutim
és  la  seva  localització; aquest és un espai d'oportunitat,  són 3.000 m² que
podrien  ser  zona  verda  i  que  quedaran  hipotecats  per  uns  pisos  que  es
podrien fer en un altre lloc”, comenta Roger Pujol, de Recreant Cruïlles. El
col·lectiu  explica  que  al  barri  hi  calen  espais  verds  i  que,  sense  els  pisos,
l'àmbit  de  l'institut  es  podria  configurar  d'una  forma més  permeable  i  els
alumnes podrien tenir un espai de relació fora del centre. “Seran edificis alts
i aquest espai es convertirà en un interior d'illa ombrívol i de poca qualitat;
tirar  enrere  el  procés  participatiu  és  una  oportunitat  perduda per  ratificar
que  les  necessitats  i  voluntats  que  existien  el  2006  són  les  del  2015”,  diu
Pujol.

A l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, però, no ho veuen de la
mateixa manera. “Estem a favor de la participació, però aquí ja es va fer i, a
més,  el  ple  del  districte  va  aprovar  per  unanimitat  el  projecte”,  explica  el
president, Toni Colomina. A l'associació la preocupava la possibilitat que el
procés  participatiu  pogués  allargar  el  termini  d'execució  de  l'institut  i  fer
perillar la construcció dels pisos i de l'escola bressol i el casal. “Està bé que
es  reivindiquin  espais  verds,  però  no  a  canvi  d'aquests  equipaments”,
comenta  Colomina,  que  recorda  que  el  parc  Joan  Miró  és  a  prop  i  està
“totalment  desaprofitat”.  “Allà  s'hi  podrien  fer  horts  urbans  i  una  zona
d'esbarjo compartida per a nens i gent gran”, conclou.

LES XIFRES

3
s'havien previst per dur a
terme el procés
participatiu: el 25 i el 28
de novembre i el 9 de
desembre.

82
està previst que es
construeixin al solar de
Germanetes: 35 de

lloguer social i 47 per a

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/874437-nova-vida-per-als-solars.html
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lloguer social i 47 per a
gent gran.
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