ACTA núm. 02-2017 de la Vocalia d’Urbanisme (AVVEE)
(dimecres 15 de febrer de 2017)

Vam ser 12 persones a la reunió i se’n van excusar 3 més. Va durar de les 19h a 21h.
Vam seguir el següent Ordre del Dia:
0.- S’aprova l'Acta de la reunió anterior.
1.- Junt a altres entitats de la Plataforma ciutadana "Fem nostre l'espai de La
Model" es repassa el seguit d’esdeveniments que han accelerat la perspectiva de
tancament de La Model, després de la signatura del Conveni sobre “La reordenació
dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona” que ja havíem analitzat a
l’anterior reunió:
31 gener: Acta Públic informatiu al barri, organitzat per l’Ajuntament.
2 febrer: entrevista amb la Cap de Gabinet del Conseller de Justícia sobre el mural.
6 febrer: inscrits com a Plataforma en el nou “Registre de grups d’interès”.
7 febrer: entrevista de la Plataforma amb el Conseller de Justícia (resum ja enviat).
9 febrer: Moció aprovada al Parlament de Catalunya, sense cap vot en contra,
reclamant el tancament de La Model, però posant condicions perquè “es faci bé”
(s’adjunta a l’acta).
14 febrer: Govern aprova iniciar tràmits per construir edificis a la Zona Franca (2021
Règim obert -tancar Trinitat Vella- i 2025 Preventius i Dones -tancar Wad Ras-).
Abans d’acabar febrer: proposta definitiva reestructuració sistema penitenciari
català, detallant com s’afronten els problemes derivats del tancament de La Model.
S’informa d’una reunió el dia 9 al Districte de l’Eixample sobre Patrimoni,
destacant la necessària preservació del panòptic, també dels 6 braços -més relativa-.
I que el ballat del solar sigui “transparent”. Des de SOS Monuments defensen
estudiar la conservació també de l’edifici quadrat del carrer Entença.
S’informa de la reunió de la Junta de l’AVVEE que aprovà fer campanya, després de
dècades de promeses incomplertes, perquè ara sembla que sí es pot aconseguir el
tancament de La Model. Tot i que s’expressa la preocupació (especialment des de la
Fundació Cipriano Garcia) pels possibles efectes colaterals d’aquest tancament sense
tenir encara els nous edificis de la Zona Franca, s’arriba a un consens amb la línia
ponderada de la Moció del Parlament, que reclama al govern que afronti també les
necessitats dels presos i les seves famílies, les de l’assistència jurídica i les dels
treballadors penitenciaris, i fa propostes per a cada apartat. També hi ha consens en
que com a Plataforma es bo fer campanya conjunta amb l’AVVEE, si aquesta té en
compte aquests temes. S’acorda fer una proposta de text perquè l’AVVEE ho tingui en
compte (s’adjunta el que l’endemà s’envià i aprovà conjuntament).
S’informa també d’una reunió d’arquitectes del districte el passat dia 10, amb
participació del Col·legi, amb ganes de debatre sobre les necessitats de l’Eixample.
Tindrà continuïtat. Reclamen que el procés participatiu sobre el futur del solar de La
Model, un cop aquesta marxi del solar, no es tanqui als acords del 2009, que per
força s’hauran d’actualitzar.

2.- Novetats sobre la polèmica a l'entorn de la proposta del Consorci d'Educació
de cara a la preinscripció escolar per al curs vinent (ens afecta com a Vocalia
d'Urbanisme perquè el problema principal és de trobar solars per a les ubicacions de
les noves escoles). Es manté la reivindicació de que s’obri una nova escola pública al
barri per al proper curs escolar, perquè s’atengui la demanda creixent sense que es
faci cap més “bolet”. I es comenten les tres possibles ubicacions provisionals que
s’estan discutint: el solar del Clínic a Provença; un tram del lateral de l’Av. de Roma
tocant a Rocafort –permís ADIF-; i a l’espai del Pla Buits de Germanetes. Aquesta
última es veu com la pitjor situada, a més de la pèrdua i del conflicte que
representaria. Com a ubicacions definitives per a les dues escoles que tindríem en
mòduls prefabricats, es segueix defensant ocupar part dels solars de La Model i de
l’Escola Industrial.
3.- Altres. Informacions sobre:
A) Aprovat el PEUAT. Importància de la repercussió al nostre barri, on l’Antiga
Esquerra de l’Eixample tindrà qualificació 1 (zona de “decreixement”) i la Nova
Esquerra de l’Eixample tindrà qualificació 2 (zona de “creixement 0”). Ni en una ni en
l’altre es podrà obrir cap nova plaça turística que no tingués ja permís abans de la
moratòria aprovada a l’entrar el nou equip de govern municipal! I es tripliquen a tot
BCN els inspectors per a perseguir els pisos il·legals! S’informa que a l’últim “Mercat
de Pagès-Rambla de barri” del dissabte 11 de febrer, hi ha haver un interessant
debat, amb força participació, sobre el paper del turisme en l’especulació que afecta a
l’habitatge al nostre barri.
B) Preparatius de cara al Procés participatiu sobre la Superilla del barri,
que començarà per la pacificació del trànsit d'alguns trams de Consell de Cent.
A la Vocalia s’ha recollit ja la informació sobre els 6 trams de Consell de Cent i a la
propera reunió del mes de març prepararem la nostra proposta. No tenim data del
començament del procés participatiu, però com s’ha retardat l’inici, la finalització
podria allargar-se també fins passat l’estiu.
C) Gestions fetes per a organitzar un Acte Públic amb els responsables del
projecte de Tramvia per la Diagonal. S’han fet les gestions oportunes i estem
esperant data per a realitzar l’acte (posteriorment ha arribat que es farà el dimarts
14 de març). L’únic local lliure és a Calàbria 66, cosa que afavoreix organitzar-ho
conjuntament amb l’AV de Sant Antoni.
D) Propera Assemblea anual de l'AVVEE: s’informa que està prevista pel
dimarts 28 de març, on s’aprovarà el Pla de Treball anual i es renovarà la Junta de
l’entitat (posteriorment la Junta de l’AVVEE ha retardat la convocatòria).

