ACTA núm. 06-2018 de la Vocalia d’Urbanisme (AVVEE)
(dimecres 12 de setembre)

Aquest dimecres 12 de setembre va coincidir l’inici de la reunió amb una tempesta
espectacular que dificultava arribar fins l’AVVEE. Algunes persones van desistir de ferho. Malgrat tot ens vam poder reunir set persones de les 19:15 a 20:55h.
Vam seguir el següent Ordre del Dia:
1.- S’aprova sense cap comentari l'Acta de la reunió del dimecres 20 de juny.
2.- En relació als preparatius de la nostra participació a la Festa Major de
l'Esquerra de l'Eixample, es repassa el programa per destacar els actes principals que
organitza l'AVVEE i els que hi participem específicament com a Vocalia
d’Urbanisme:
- Es decideix col·laborar en la mida del possible en els actes més importants que
organitza l’AVVEE: des del Pregó del divendres 28 de setembre, al sopar del dissabte 6
d'octubre i la cloenda del diumenge 7.
- Es
comparteix
els
detalls
de
l’organització
de
l’acció
artística
i
reivindicativa que promovem en els
murs de l'antiga presó, amb la
Plataforma ciutadana "Fem Nostre
l'Espai de La Model" (veure imatge
resum). Es prepara un cartell específic. La
pintura es farà els dies 18-19-20 de
setembre, per tenir-ho enllestit per a la
Festa Major, i la il·luminació es farà coincidir
amb el primer i últim dia de la mateixa
Festa Major, amb actes importants que es
convoquen al recinte de La Model.
- També es repassa les activitats de la campanya "Fem Plaça" que organitzem el
matí del dissabte 6 d'octubre, a la cruïlla de Consell de Cent amb Borrell, amb el
Camí Amic (que abans organitza una bicicletada popular), l’Associació Jardins d'Emma i
l'Aula Ambiental.
- I el diumenge 7 a la tarda, des de la Xarxa d’Habitatge, s’organitza una obra
escènica de denúncia de la problemàtica, al teatre de l’antiga presó, coincidint amb
l’encesa dels focus de les torres de vigilància pintades.
3.- S’informa de les reunions fetes des de la Junta de l’AVVEE, abans de l’estiu, amb la
plataforma que, a partir de la implementació la nova xarxa ortogonal de BUS, recull
signatures contra la supressió de la línia 41. Vam fer d’intermediaris perquè des de
l’Ajuntament es fes una reunió a la mateixa AVVEE amb tothom que hi estigués
interessat, on van assistir una vintena de persones, i s’acordà fer-ne una segona al mes
d’octubre, per valorar el funcionament d’aquests primers mesos. En tot cas sembla
tècnicament raonable l’aposta global per la xarxa ortogonal per racionalitzar la xarxa
anterior, molt antiga i poc eficient, però creiem que en la seva aplicació pràctica sí que hi
ha coses concretes a millorar, i per això ha estat un estímul aquesta campanya crítica,
així com cal ara fer aquesta valoració del seu funcionament pràctic i l’estudi de possibles
alternatives (revisar alguna parada del V9 per a facilitar l’accés a grans equipaments
com el CAP Manso, per exemple, i queda el dubte raonable de si seria millor pujar per
Calàbria que no pas per Entença, molt allunyat dels grans hospitals del Clínic i Sagrat

Cor,... però també és necessari que aquella zona més propera al carrer Tarragona, molt
deficitària, tingui alguna línia de BUS vertical...).
4.- En relació al Procés participatiu sobre La Model seguim pendents, després de les
sessions obertes realitzades i del retorn fet per l’empresa dinamitzadora, de la promesa
de la convocatòria per setembre d’un Consell de Barri on l'Ajuntament ha de fer pública
la seva proposta-síntesi. A la Vocalia es revifa el debat ja fet sobre les diverses
alternatives, però es reafirma l’acord de que la nostra posició com a entitat ha de ser la
de reclamar:
A) El compliment dels terminis, per assegurar que abans de les properes eleccions
municipals estigui decidit el que s’hi fa, per no haver de començar després de nou.
B) Que el llista de necessitats que ja defensàvem i que en el procés participatiu s’han
reforçat, realment tirin endavant: un gran parc, uns equipaments públics, un memorial
del que ha representat La Model, i substituir la previsió del PGM d’un sector terciari
d’oficines i hotels per habitatge públic.
C) Però la solució tècnica per fer tot plegat de la millor manera possible, la posposem a
que els tècnics i responsables municipals facin la seva proposta, en un tema molt
polèmic i complex, on ja sabem que serà impossible acontentar a tothom.
5.- S’informa que al juliol es va fer les segona reunió del nucli impulsor de
la Superilla de l'Esquerra de l'Eixample, que prepara el que ha de ser l'inici del
procés participatiu sobre el tema, continuació del que es va realitzar a Sant Antoni. El
punt de partida és planificar l’extensió cap a la zona “baixa” de l’Esquerra de l’Eixample
(entre Gran Via i Avinguda de Roma), a l’entorn de Consell de Cent, l’experiència ja
implementada a la cruïlla del carrer Borrell amb Tamarit, que ara s’estén cap el Paral·lel.
A destacar que es posen sobre la taula moltes dades i estudis, i que hi estan participant
tan entitats molt a favor, com nosaltres, com algunes que hi veuen molt perills, la qual
cosa ajudarà a afrontar el possible problemes abans de la seva aplicació pràctica.
6.- D’acord amb el vam aprovar a l’anterior reunió, al juliol es va fer la consulta a un
advocat expert en temes urbanístics sobre “el pelotazo” que va fer en el seu dia
Telefònica, venent-se i requalificant l'edifici Estel i compensant-ho amb un conveni
signat amb l’ajuntament que determinava unes concessions que creiem després ha
incomplert. La consulta la vam fer conjuntament amb la FAVB, i quan s’hagi estudiat el
tema l’advocat, decidirem si fem una doble ofensiva, mediàtica i judicial, per recuperar
el màxim d’ús públic dels seus diversos solars.
7.- Altres:
A) Sobre Habitatge, s’informa que ja es va presentar una primera denúncia a
l’ajuntament per una sèrie de casos de mobbing immobiliari, aprofitant la via de l’art. 45
de la vigent Llei d’Habitatge de Catalunya, com ja vam comentar que estudiaven una
iniciativa conjunta l’Observatori DESC, la FAVB, la PAH i el Sindicat de Llogaters.
B) Sobre les obres Jardins Montserrat es comenta que és cert que hi ha hagut unes
troballes arqueològiques, però que els especialistes ja les han recollit i les obres
segueixen, sense que això les hagi aturat.
S’acaba la reunió i es queda com sempre pel tercer dimecres del mes següent, en aquest
cas pel dia 17 d’octubre, a les 19h, a la seu de l’AVVE de Calàbria 262.

