ACTA núm. 05-2018 de la Vocalia d’Urbanisme (AVVEE)
(dimecres 20 de juny)

Aquest dimecres 20 de juny vam assistir vuit persones a la reunió de la Vocalia, que va
durar de les 19:10 a 20:55h.
Vam seguir el següent Ordre del Dia:
1.- S’aprova sense cap comentari l'Acta de la reunió del dimecres 16 de maig.

2.- Procés participatiu sobre La Model: s’informa de la nova reunió del Grup
Impulsor feta el passat dimecres 13, on l’empresa que ha dinamitzat el procés en va
presentar un primer informe-resum. A partir de les preguntes i suggeriments que es van
fer, se’ns enviarà una segona versió més complerta. A destacar tres debats:
A) Sobre la participació en el procés: mentre alguns veïns es queixen de no haverse’n assabentat, s’informa del nombre de cartells enganxats pel barri, del ressò
aconseguit als mitjans de comunicació, i que als 4 tallers hi van participar en total 279
persones diferents. Valorem que, certament, qui ha estat interessat ha pogut participar,
però en un barri tan poblat, cal fer sempre un gran esforç de comunicació àmplia,
perquè mai s’arriba a tothom.
Sobre el contingut, s’informa de la previsió de retorn de la proposta municipal d'usos per
a l'espai, en un Consell de Barri de l'Esquerra de l'Eixample monogràfic sobre el
tema, per a la 3a setmana de juliol. S’avança la polèmica sobre dos temes més:
B) SOS Monuments exigeix conservar sencers els sis braços del panòptic i està
recollint signatures. Nosaltres defensem que és un bon criteri, però no un valor absolut,
es pot modular en funció dels altres objectius. Que el catàleg de conservació d’edificis
sigui flexible (només és estricte amb la part central del panòptic), es veu positiu per
poder-se adaptar millor a les noves necessitats.
C) L’altra polèmica és sobre l’exclusió inicial que va fer l’ajuntament d’alguns
equipaments previstos al Pla Director del 2009, donat que hi ha informacions
contradictòries sobre la disposició de la Generalitat a invertir-hi. Pensem que si la
Generalitat és compromet realment a fer-los, s’hauria de reservar l’espai.

3.- “Superilla” de Consell de Cent: un cop s'ha inaugurat l'experiència de Sant
Antoni, a Borrell-Tamarit, s’ha creat el Grup Impulsor que promourà aquesta, per
pacificar el trànsit de Consell de Cent i algunes de les seves cruïlles, (es comenta
l’àmbit i la perspectiva a llarg termini d’aquesta nova “Superilla” -s'adjunta
plànol-). La perspectiva parteix de les previsions per aquesta zona baixa de l’Esquerra de
l’Eixample (entre Av. de Roma, Gran Via, Tarragona i Muntaner), de la xarxa bàsica de
mobilitat.
Per altra banda, segueix en marxa la campanya veïnal de "FEM BARRI a l'entorn de
Germanetes", de la que formem part i que planteja, entre altres coses, una actuació
d'urgència al tram de Consell de Cent davant del nou l'institut que s'obre aquest
setembre. El passat 11 de juny es va fer una reunió amb el Districte, per parlar-ne
(s'adjunta l’esborrany que van ensenyar-nos).

Aprovem participar i empènyer un i altre procés, que van en la direcció que sempre hem
defensat.

4.- Campanya específica sobre el Dret a l'Habitatge al barri: abans de començar la
reunió ens reunim amb dues persones que han vingut a l’AVVEE a explicar els seus
respectius “casos de mobbing” i a demanar ajuda, i se’ls havia derivat a la Vocalia.
A la reunió informem de l’entrevista que vam fer el passat divendres 15 amb la PAH i
l'Observatori DESC-Habitatge, per comentar la nova eina que estan explorant,
precisament per afrontar les situacions de “mobbing” immobiliari. Demanen ajuda
perquè des de l'AVVEE podem difondre i ajudar a utilitzar aquesta eina, amb la gent que
ens venen amb casos, com les que han vingut avui. La idea és aprofitar l’art. 45 de la
vigent Llei d’Habitatge de Catalunya, per fer denúncies per la via administrativa -gratuïta
i molt més senzilla que la penal- pels casos que defineix com d’assetjament. Podria
donar peu a importants sancions de l’ajuntament als propietaris que fan males
pràctiques, que serien tot un missatge públic per aconseguir frenar-les. La idea es
agrupar uns quants casos i fer-ne properament una presentació pública.
S’informa també de la finalització de l’acció artístico-reivindicativa al mur de La
Model que hem cofinançat amb la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample i
el Sindicat de Llogaters (s’adjunta fotografia). Es valora molt positivament aquesta
col·laboració entre col·lectius i aquest treball conjunt per afrontar un tema tan greu.

5.- Altres temes:
A) Sobre la participació específica de la Vocalia d'Urbanisme a la Festa Major del
barri (del 28 de setembre al 7 d'octubre), es confirma que participarem a:
- L’acció conjunta de les entitats de la Plataforma ciutadana “Fem Nostre l’Espai de
La Model” per senyalitzar a l’inici de la Festa Major (mural i focus) les 7 garites de
l’antiga presó amb els objectius bàsics de la recuperació d’aquest espai.
- L’acció conjunta de les entitats del Camí Amic, projecte comunitari d’educació en
valors, que convoca pel dissabte 6 d’octubre una bicicletada pel barri i unes activitats
“Fem plaça” a la cruïlla de Borrell amb Consell de Cent.
B) S’informa de la reunió feta amb la FAVB i l'Ajuntament sobre el permís d’obres
a l'edifici "Estel" de Telefònica i els incompliments del Conveni signat en el seu dia
per a la cessió d’espais, que la companyia ha incomplert. S’acorda consultar amb un
advocat especialista en temes urbanístics.
C) Es comenta la campanya de recollida de signatures que hi ha al barri contra la
substitució del 41. Es veu que potser es podrien fer algunes millores al nou recorregut
del V9, però globalment seguim valorant la millora que representa per al transport públic
de la ciutat l’extensió de la nova xarxa ortogonal de BUS.
Finalment, es veu difícil fer la reunió mensual prevista pel 18 de juliol (3r dimecres de
mes), pendents de varies convocatòries (Consell de Barri amb el retorn del procés
participatiu de La Model, Grup Impulsor de la Superilla de Consell de Cent,...) i de si en
aquella data encara queda prou membres de la Vocalia a Barcelona.

