ACTA núm. 07-2018 de la Vocalia d’Urbanisme (AVVEE)
(dimecres 17 d’octubre)

Aquest dimecres ens hem trobat cinc persones, i dues més van disculpar-se per
urgències de l’últim moment. La reunió va durar de les 19:10 a 20:45h.
Vam seguir el següent Ordre del Dia:
1.- S’aprova sense cap comentari l'Acta de la reunió del dimecres 12 de setembre.
2.- Fem un valoració molt positiva de l'acció artística i reivindicativa (“FARS”)
realitzada als murs de l'antiga presó, amb la Plataforma ciutadana "Fem Nostre
l'Espai de La Model" i en el marc de la Festa Major del barri. Per afrontar ara la
continuïtat del debat sobre el futur de La Model, un cop desenvolupat el procés
participatiu, creiem que els set
conceptes
de
“Zona
Verda”,
“Memoria”, “Educació”, “Habitatge
públic”, “Espai Jove”, “Esport” i
“Gestió comunitària” que hem
deixat pintats a les torres de
vigilància, són un bon resum del
nostre plantejament sobre els futurs
usos que volem per aquest espai, un
cop recuperats per al barri i per a la
ciutat. Es decideix demanar a la Núria
Ricard un article per al proper butlletí
de l’AVVEE per difondre aquesta
acció.
En relació al futur de La Model tenim clar “el què”, però hi ha diverses opinions sobre “el
com”, la millor solució tècnica per fer-ho tot plegat, rehabilitant el que sigui possible,
però acceptant que tot no es pot conservar. Esperem a que els tècnics i responsables
municipals facin la seva proposta per valorar-ho, en un tema molt polèmic i complex, on
ja sabem que serà impossible acontentar a tothom.
Però estem preocupats pels terminis. Insistim en reclamar a l’Ajuntament que presenti
aviat la seva proposta, que ha de recollir les demandes principals del procés participatiu,
doncs abans d’acabar el mandat s’hauria de tancar el tema, perquè no s’hagi de
començar de nou a l’iniciar el proper.
3.- S’informa que aquest dilluns 15 d’octubre s’ha fet la tercera 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. Aquesta reunió s’ha centrat específicament en donar resposta als neguits
d’alguns comerciants, per mirar de donar-hi solució, però tot i estar convocats, els més
crítics no han participat. Des del Programa municipal de les Superilles segueixen
aportant molts estudis i dades objectives per fer un debat el més racional possible. Ara

queda
una
quarta
reunió
específica per a Escoles i
Equipaments de la zona, per
centrar-se en les condicions per
al desplaçament dels infants i
famílies
del
barri.
Després
s’obrirà ja el debat, amb una
reunió àmplia oberta a tota la
ciutadania
(novembre?)
i
passarà a un Consell de Barri per
aprovar un informe sobre la
proposta
final
(desembregener?). Farem un RollApp com
a Vocalia per estimular aquest debat al barri.
En paral·lel -però essent coherent amb el que s’està discutintsegueix endavant una remodelació, derivada de l’acord del
Districte sobre “entorns escolars”, de la vorera del nou Institut
Viladomat i de l’Escola Bressol que s’està construint al costat,
per reduir a un carril la circulació de cotxes en aquest tram.
4.- Es comenta com des de l’AVVEE podem ajudar al veïnat preocupat per la situació de
l'Habitatge al barri. Es decideix organitzar un Acte Públic a l’AVVEE pel
dimecres 14 de novembre, tot reforçant la col·laboració amb altres col·lectius
i compartir experiències d'altres AAVV que tenen força experiència en el tema. Es
convidarà a parlar a una persona portaveu del Sindicat de Llogaters/es i al President de
l’AVV de la Dreta de l’Eixample. I es convidarà a la resta de col·lectius del barri
interessats en el tema, amb els que ja col·laborem, com la Xarxa d’Habitatge de
l’Esquerra de l’Eixample.
En relació a la Xarxa, precisament, cal estudiar la seva proposta de trobar algun ús
provisional dels espais de La Model -donat que la seva recuperació durarà anys- per
donar sortida a les necessitats de la mesa d’emergència social, que no dóna l’abast a
cobrir les necessitats: Seria possible habilitar provisionalment el pisos que fins fa poc
tenien els funcionaris? I nosaltres afegim: no hi hauria algun espai dins el recinte per
ubicar alguns mòduls “APROP”? En parlarem amb l’Ajuntament.
5.- Altres. Es decideixen dues coses:
- Recolzar davant l’Ajuntament la proposta que ens arriba de la Coordinadora de les
Marees Pensionista, Educació i de Sanitat Pública, per fer un altre mural reivindicatiu
sobre aquestes tres mobilitzacions als murs de l’antiga presó.
- Donat que l’ús dels barracons ubicats a Calàbria amb Consell de Cent han deixat de
servir com a Institut, i que durarà poc l’ús provisional que la Generalitat l’hi ha donat per
acollir durant unes setmanes joves immigrants sense llar, perquè al novembre el
Departament d’Ensenyament se’ls endú a un altre centre, és urgent que plantegem
propostes per aquest solar qualificat de zona verda. Van sorgir algunes idees, però
ho comentarem i contrastarem amb diversos sectors i en parlarem a la propera
reunió.
S’acaba la reunió i es queda com sempre pel tercer dimecres del mes següent, en aquest
cas pel dia 21 de novembre, a les 19h, a la seu de l’AVVE de Calàbria 262.

