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’ampli solar de lesermanetes on
hi vahaver el con-
vent de les er-
manetes dels Po-

bresal’Eixample estransforma-
rà durant els propers mesos en
un parc públic un espai amb
m sarbratge i amb zonesde jocs
infantils. Serà un canvi parcial-
ment provisional en principi per
a uns dos anys en espera de la
construcció del nou institut
Viladomat i de dos blocs de pi-
sos amb una escola bressol als
baixos d’un i un casal d’avis als
de l’altre.
A finalsdel’estiu queve elsve-

ïns ja podran gaudir de la nova
urbanització segons van expli-
car ahir el regidor del districte
erard Ardanuy i l’arquitecte

Martí Franch de l’estudi EMF.
Hi hauràunazonadejocs(petan-
ca bàsquet ping-pong... un ro-
còdrom bancs i m s arbratge:

“El osquet de l’Eixample” i di-
versesfilesdefruiters.El mur pe-
rimetral actual esmantindrà pe-
rò s’obriran accessos a la vorera
deConsell deCent.Unmur inte-
rior que limita els jardins
d’Emma es faràcaure demane-
ra que el jardí s’ampliarà amb la
nova zona poblada d’arbres.
Tamb s’obrirà un vial de pas
que connectarà els carrers

Viladomat i Urgell.
a finca dem sde 4.5 me-

tres quadrats està delimitada
pels carrers orrell Consell de
Cent i Viladomat i s gaireb
mitja illa de l’Eixample. a
major part d’aquest terreny s
avui un solar inhòspit envoltat
d’unaparet farcidadecartellsen
què els veïns demanen equi-
paments usos i activitats per al

solar quedurant tantsanyshaes-
tat desaprofitat.
En tot el solar queden uns

quants arbres que es respecta-
ran en la nova urbanització i hi
ha dosespais útils. Un sel cen-
tre de l’illa on hi ha els jardins
d’Emma semblant aaltresinteri-
orsd’illaperòben enjardinat (tot
i que s’ha demillorar . ’altre s
el que dóna a la cantonada de

Viladomat i Consell de Cent i
que l’Ajuntament va cedir al
col·lectiu Recreant Cruïlles que
desdefaun any gestionaun hort
i unesinstal·lacionsper atallersi
activitats diverses (balls idio-
mes teatre... .
En aquesta gaireb mitja illa

hi va haver el convent de les
ermanetes dels Pobres des del

segleXIX finsa l’any 1 quan

va tancar. Dos anys m s tard el
van enderrocar i el 6 en va
formalitzar la compra l’Ajun-
tament de arcelona i es va
aprovar una modificació del Pla
eneral Metropolità per dedi-

car-lo a equipaments: un centre
escolar una llar d’infants un ca-
sal i habitatges.
Durant anys entitats veïnals i

partits de l’oposició han re-
clamat la realització d’aquests

equipaments o d’usos alterna-
tius. El Pla uits de cessió tem-
poral desolarssenseús varepre-
sentar un primer pas en aquest
sentit amb l’espai autogestionat
de Creant Cruïlles el termini
d’existència del qual encara no
s’ha determinat.
Arajas’haconcretat un projec-

teper a tot l’espai ques’hapres-
supostat en mig milió d’euros.
D’aquí adoso tresmesoshan de
començar les obres dels espais
de jardí i jocs. I al mateix temps
es faran les obres de l’institut
Viladomat provisional (amb bar-
racons que ja funcionarà el
cursqueveaConsell deCent Ca-
làbria a uns 1 metres. ’insti-
tut definitiu esfaràal solar de les
ermanetesi had’estar en funci-

onament el curs 16- 17 per
alleujar l’ocupació de l’IES oan
Miró. El nou institut de planta
baixam scincpisos ocuparàbo-
na part de la zona de jocs que es
farà tot i queencaraquedaràbas-
tant d’espai enjardinat.
Mentrestant jas’estan projec-

tant elsblocsd’equipament i ha-
bitatges. Al flanc del carrer
Viladomat al costat de l’espai de
Creant Cruïlles es construiran
47 pisos per a persones grans
amb un casal als baixos. Al flanc
oposat quedónaa orrell s’aixe-
caràun edifici amb 35habitatges
socials la planta baixa del qual
acollirà una escola bressol.
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El nou institut
funcionarà el curs
16- 17 però al

setembre se n’obrirà
un de provisional
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Unparcper al’Eixample
El solar de les ermanetesdels obresestàapunt dedeixar enreredues llargues
dècadesd’esperad’un projecteque inclou equipaments i unazonaverda

esolar a zona
verda Una finca
l’estat de la qual
manifesta anys
sense ús foto
superior esconver-
tirà en un espai
amable amb jar-
dins zona de jocs
imatge virtual
inferior i més
endavant en un
institut una escola
bressol un casal
d’avis i pisossocials


