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El solar de les Germanetes serà un gran pulmó verd amb
equipaments
La urbanització provisional del solar començarà aquest any

ARA Barcelona | Actualitzada el 02/01/2015 21:52

L’espai Germanetes està format per tres espais: la microurbanització que ja està executada, aquesta
urbanització provisional i l’interior d’illa dels Jardins d’Emma que també es reformarà.

El pressupost previst per a aquesta urbanització provisional serà de 500.000 euros i està previst que
les obres finalitzin a finals del primer semestre de 2015.

La proposta farà d’aquest espai un nou pol  d’atracció pel  barri.  Es generarà un eix de pas per a
vianants entre Viladomat i Comte Borrell per ordenar l’espai i les zones verdes.

Una de les principals actuacions serà la d’enderrocar el mur entre els Jardins d’Emma de Barcelona i
el solar que s’annexa per tal de crear un únic gran espai lliure que serà un nou pulmó per al barri de
l’Esquerra de l’Eixample i s’hi ubicarà 'El Bosquet de l’Eixample', una demanda veïnal.

L’institut Viladomat començarà a funcionar el curs 2015-2016

Una altra de les novetats en aquest  entorn serà la  creació de l’institut  Viladomat pel  proper  curs
2015-2016. Aquest nou equipament educatiu del districte està planificat amb una estructura de 3 línies
d’ESO i dues de batxillerat. El curs vinent farà una oferta de 60 places per a 1r d’ESO.

Aquest institut obrirà inicialment en unes instal·lacions provisionals que se situaran al carrer Consell de Cent, 127-129. La previsió és que la Generalitat de
Catalunya executi l’edifici definitiu per tal que aquest entri en funcionament el curs 2016-17

82 habitatges de protecció oficial amb diversos equipaments

L’espai Germanetes serà un important pol d’equipaments, residencial i d’espai públic. Aquest espai comptarà amb 82 habitatges de protecció oficial, una
escola bressol, un casal de gent gran i un institut.

En concret, pel que fa als habitatges, actualment estan en fase de redacció de projecte les dues promocions destinades a habitatges de lloguer social. Una
es construirà al  carrer  Comte Borrell,  159,  i  constarà de 35 habitatges.  Es completarà amb una escola bressol  municipal  que ocuparà els  baixos.  El
pressupost previst per destinar a aquesta actuació és de 6 milions d’euros.

L’altra promoció constarà de 47 habitatges per a gent gran situada al carrer Viladomat, 142, i també s’hi construirà un casal per a gent gran als baixos. El
pressupost és de 5,5 milions d’euros.
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