ACTA núm. 01-2019 de la Vocalia d’Urbanisme de l’AVVEE
(dimecres 16 de gener)

A la reunió han participat set persones i dues més es van disculpar. Va durar de les
19:10 a 21:00h.
Vam seguir el següent Ordre del Dia:
1.- S’aprova sense cap comentari l'Acta de l’última reunió.
2.- Es proposa fer un repàs a les diverses transformacions urbanístiques d'aquest
mandat a l'Esquerra de l'Eixample, per fer el guió d'un document-resum que
podríem enviar després a les diverses candidatures que es presentin a les municipals del
26 de maig, per ajudar a fer irreversibles alguns temes, per desbloquejar-ne d'altres i
per empènyer els que es quedaran a mitges. Es fa un primer llistat que serà l’esborrany
per debatre i aprovar a la propera reunió (20 de febrer, tercer dimecres de mes):

LA TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
PROPOSTA DE DOCUMENT-RESUM

Gestió urbanística
- Hem aconseguit tancar La Model com a presó i començar a obrir-la com espai públic.
Fet el procés participatiu, ara cal un nou Pla Director que ho reculli (actualitzar el del
2009) i aprovar les corresponents Modificacions del PGM.
- Seria bo un moratòria de llicències als carrers de l’entorn, per elaborar un Pla d’usos.
- S’ha treballat la Superilla de l’Esquerra de l’Eixample entre les entitats del grup
impulsor, però ara cal fer-ne el debat ampli amb el veïnat per consensuar el projecte i
començar la seva implementació.
- Queda pendent la Modificació PGM dels horts de Germanetes per consolidar-ne aquest
ús (ara encara consta com a equipaments), connectat als Jardins d’Emma de l’interior
d’illa i a la pacificació del trànsit de Consell de Cent.
Equipaments (a més dels que es faran a La Model)
- Aclarir tema Escola Industrial, quatre illes de l’Eixample sobre les que hi ha diverses
propostes, però que en una zona tan mancada d’espais, hauria de tenir una part
“d’equipament de barri”.
- Hem aconseguit obrir dues noves escoles públiques, però cal assegurar un solar per a
la ubicació definitiva de l’escola Entença. Si el Clínic renuncia a ampliar-se al solar de
Provença, aquesta és la millor opció. I és urgent!
- Ampliar Centre Cívic de Golferichs amb l’espai de la Fundació.
- Aprofitar els dos solars amb moratòria (costat escola Auró i IES Poeta Maragall)
Espai Públic
- Primera “plaça” del barri a la cruïlla Borrell-Consell de Cent (igual que Borrell-Tamarit).
- Repassar “17-6” i “17-7” al barri per recuperar alguna peça. Algun nou Interior d’illa?
- Una alternativa per a l’Avinguda de Roma.
- Bicis i patinets fora de la vorera i carrils bici unidireccionals.
- Motos a la calçada i a la vorera només en paral·lel a la calçada, entre els arbres.

Habitatge
- Anar fent créixer un parc d’habitatge públic al barri (Germanetes, La Model, aprofitar
oportunitats de compres...).
- Aturades les obres de l’edifici Estel, forçar a que s’hagi de tornar a demanar nova
llicència, que hauria de complir amb el 30% de reserva per a preus taxats.
- Millor control/informació pública de la concessió de les llicències d’obres.
- Oficina d’Habitatge amb més empatia amb els problemes de la gent. Una antibulling?
Transport públic
- Tramvia per la Diagonal.
- Arreglar algunes buits que ha deixat al barri la nova Xarxa ortogonal del BUS.
- Accessibilitat al Metro de Plaça Espanya.
Gestió comunitària
- D’equipaments: Espai Lola Anglada i Espai Anna Alabart, un dels Centres Cívics?
- D’espai públic: recolzar experiència a l’entorn de “Germanetes”.
- El conjunt de La Model?
Altres
- Fer complir a Telefònica les contrapartides del Conveni signat (requalificació de l’Estel).
-

3.- Alguns temes urgents:
A) S’informa sobre la situació de l'Escola Entença, compartint la urgència de tenir-ho
resolt abans del proper procés de preinscripció (finals de març).
B) També s’informa de la campanya "FEM BARRI" als entorns de Germanetes (es farà
una reunió d'entitats aquest dimarts 15 a les 18h a l'IES Viladomat, on hi assistirem com
AVVEE).
C) Es comenta l'evolució del procés entorn a l'acord sobre La Model. S’informa d’una
reunió feta a la FAVB i de la convocada al Col·legi d’Arquitectes pel dijous 24.
D) Es parla positivament de la iniciativa del Casal Queix de promoure i coordinar al barri
una Festa Major de la Primavera.
E) Es preguntarà a l’advocat que vam consultar sobre el Conveni de Telefònica pel
document que va prometre, per argumentar la denúncia de l’Ajuntament a l’empresa,
pels incompliments en l’aportació a la ciutat a que s’havia compromès.

I essent les 21h es tanca la reunió i es queda per a la propera del 20 de febrer, com
sempre el tercer dimecres de mes, al local de l’Associació.

