ACTA núm. 10-2016 de la Vocalia d’Urbanisme (AVVEE)
(dimecres 20 d’octubre de 2016)

A la reunió vam participar-hi 7 persones i se’n van excusar 3 més. Continuem amb
la recuperació de la feina separada de les trobades dels 3r dimecres de cada mes
que fa la Vocalia d’Urbanisme, diferenciant-les de les trobades de la Plataforma
ciutadana “Fem nostre l’espai de La Model” que es reuneix, en principi, el 1r
dimecres de mes. Va durar de les 19h a les 20:50h.
Vam seguir el següent Ordre del Dia:
0.- S’aprova l'Acta de la reunió anterior.
1.- Balanç de la participació de la Vocalia d'Urbanisme a la Festa Major del
barri. Es destaca que ha permès posar tres grans temes urbanístics sobre la taula: la
recuperació del solar de La Model (en parlarem a la propera reunió de la Plataforma
ciutadana, el proper dimecres 2 de novembre), el procés participatiu de la “Rambla
de barri” com a estratègia d’implementació de la “Superilla” del barri (en parlem en
el següent punt de l’ordre del dia), i l’entrada a la recta final de l’urbanització de l’illa
Germanetes, un cop l’ajuntament informa que el 2007-08 es faran totes les obres
previstes, tema sobre el que s’ha manifestat una divisió veïnal (aquí es demana que
la gent que hi està en contra –individualment tothom pot defensar el que vulgui,
evidentment- no utilitzi el nom de l’AVVEE, com sembla que ha passat en algun cas).
2.- La nostra aportació al procés participatiu que s'engega aquest dissabte 22
d'octubre (finalment aquest trimestre es faran unes “Jornades” preparatòries i el
procés participatiu començarà pròpiament el gener), per a donar contingut a la
"Rambla de barri" de Consell de Cent, com a inici, per fases, de la "Superilla" del
barri. S’ha elaborat un power point (que s’adjunta) com a introducció del tema, amb
els antecedents del “Camí Amic” reivindicant des de fa 15 anys els carrers Consell de
Cent i Comte Borrell com a eix “agradable i segur” que connecti les diverses escoles i
equipaments culturals i esportius públics del barri, perquè els infants puguin anar de
casa a l’escola i fer altres recorreguts. I el gran salt que es fa a la Festa Major del
barri del 2014, començant a organitzar la “Rambla de barri” amb molts altres actors
(Espai Germanetes del Pla Buits, Recreant Cruïlles, Mercat de Pagès,...). Després es
concreten els termes del debat, amb algunes propostes inicials sobre mobilitat. Amb
aquesta informació bàsica es fa una primera reflexió, que continuarà, amb la idea de
que aquesta Vocalia d’Urbanisme de l’AVVEE pugui jugar un paper destacat en
aquest procés participatiu, aportant rigor i coneixement i facilitant el consens.

Es decideix també recuperar el treball que vam començar fa un temps, de repartirnos els 6 trams de Consell de Cent afectats, per a recopilar tota la informació que
pot ser significativa (guals, places d’aparcament de zones verdes i blaves, càrrega i
descàrrega, contenidors, escocells, mobiliari urbà, fanals, súpers i tallers
afectats,...), ajudant així a preveure els problemes i avançant-se en plantejar
algunes solucions. Es presenten uns plànols (també s’adjunta power point) perquè
cadascú se’ls pugui imprimir, i ens repartim els trams. Caldria complementar-ho
amb gent de la Vocalia que no estava a la reunió. Queda buit el tram 3, de Rocafort
a Calàbria. Voluntaris/es?

3.- Vam estudiar també com podem ajudar a buscar una alternativa per a la nova
escola pública "Entença" davant la proposta que tenen d'ampliació pels propers
cursos dels "prefabricats" situats provisionalment als patis de l'Escola Industrial.
Entenem que la situació és forçada i no es pot seguir ampliant els prefabricats els
anys que manquen per a tenir l’escola nova a La Model, i que seria molt necessari
trobar una alternativa abans del nou període de matriculació! El que sembla més
factible és aprofitar que a l’Escola Industrial han quedat aules buides i les
alternatives que es disputen l’espai (com l’ampliació del Clínic), són a uns quants
anys vista. És àmpliament majoritària l’opció de centrar els esforços en reclamar a la
Diputació Provincial, titular de les instal·lacions, que permeti utilitzar-les mentre duri
la provisionalitat dels prefabricats. I cal tenir en compte la doble responsabilitat de la
nova Regidora del Districte, la Sra.
Montserrat Ballarín, perquè també és
Diputada Provincial. Es veuria oportú
que facin sentir la seva veu adreçantse a la Regidora i també directament a
la Diputació, i que no es quedin només
amb la relació amb el Consorci
d’Educació. En tot cas les famílies dels
75 infants actuals (seran 150 l’any
vinent) tindran el nostre recolzament.

