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Abandonat per l’administració des de
fa dotze anys, en fa un que el veïnat
gestiona una part del solar. Ara volen,
amb el taller “Quin barri volem”,
recollir i consensuar propostes.
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Moviments per part de l'Ajuntament de Barcelona, amb les

eleccions municipals de maig a l'horitzó. Concretament a

l’Eixample, a l’espai de Germanetes –un solar a la

confluència del carrer Consell de Cent entre el carrer

Viladomat i Compte Borrell–, on el Districte preveu fer-hi

un parc amb un avantprojecte de pressupost tancat.

L'objectiu, reurbanitzar un solar contigu a una petita

parcel·la que diverses entitats com Recreant, l'assemblea,
l'associació de veïns i veïnes i diferents esplais i caus
del barri ja porten gestionant després d’acollir-se, en el seu

dia, a l’estricte Pla Buits (http://w110.bcn.cat/portal/site/HabitatUrba

/menuitem.7014095af2202d613d303d30a2ef8a0c

/?vgnextoid=4f0cc9152d1a7310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&

appInstanceName=default&lang=ca_ES) previst per l'ajuntament.

De propostes del veïnat no en falten: les dinàmiques

d'autogestió del darrer any han permès intercanviar

impressions. Vindran completades amb una sèrie de tallers,

“Quin barri volem?”, que divendres passat van realitzar una

primera sessió. S'hi va qüestionar l’avantprojecte que

maneja el Districte i debatre propostes que es van concretar

sobre el mapa en diferents taules. El pròxim dijous 18 es

preveu fer una posada en comú de tot el dirimit durant el

cap de setmana, com a mostra de força davant el consistori.

Usos i formes de fer

Per a l’Ajuntament encara no hi ha un model per a la

cogestió d’espais. El portaveu de Recreant Cruïlles, Guillem

Rojo, ho explica: “contemplen que el que és públic els
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Al marge de la lògica de
l’ajuntament, el veïnat
eixamplenc vol preservar un

pertany i posen en dubte la capacitat de la ciutadania en la

gestió d’activitats en determinats espais”. I rebla: “No

només parlem d’usos, sinó de formes de fer”.

En aquest mateix espai de Germanetes, fa anys que es parla

de construir-hi un institut públic. Va per llarg, però han

sabut –per roda de premsa i alguna reunió puntual amb el

Districte– que l’avantprojecte segueix el seu camí. Ho

explicava Rojo: “ens han informat que tenen pressa per

gastar 600.000 euros d’una partida pressupostària ajustada i

finalista, que caduca el 31 de desembre”. Algunes veïnes,

però, no entenen tanta pressa. S'explica Isaura: “es podria

generar una comunitat d’aprenentatge informada per

debatre i reclamar el dret a construir un parc alternatiu

durant dos anys”. En qualsevol cas, el veïnat està obert a

negociar, codecidir i codissenyar els espais.

A l’Eixample hi ha un particular dèficit de zones verdes,

d’espais arbrats o d’horticultura on es pugui gaudir de la

natura. Dins el solar de Germanetes, d’uns 5.000 metres

quadrats, hi ha un corredor verd que tant ajuntament com

veïnat estan d’acord en mantenir. Els dilemes vénen amb la

ubicació que hauria de tenir el futur institut, previst per

d’aquí a tres anys: més o menys central. Mentrestant, es

proposen una sèrie d’usos temporals i ampliar l’hort

existent, pensant en l'ús que col·lectius com el dels escolars

en puguin fer.

Propostes sobre el mapa

Repartits en tres taules, els

participants de divendres van
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espai natural arbrat que a més
a més té diversos usos

dibuixar sobre el mapa les seves

preferències i proposta d’usos

alternatius, tot definint

responsables amb més o menys compromís per dur-les a

terme de forma autogestionada o, com a mínim, de forma

cogestionada amb l’Ajuntament. Diu l’urbanista i veí de la

zona, Francesc Magrinyà, que hi ha “dues maneres”

d’aproximar-se a l’espai: com un espai decoratiu “que tu no

t’apropies” o “plantejant-te l’apropiació de l’espai d’una

forma més oberta”. Magrinyà insisteix a col·locar més

contenidors “magatzem”, com els que ja fan servir

actualment les entitats per guardar els seus materials per

fer-hi activitats, i alhora dissenyar espais multiús

“originals”, d'acord amb les “accions que omplin els buits

actuals”.

Un altre veí, Xavi, demanava d’evitar posar més ciment a la

zona i explorar l’opció de sorrals i terres compactats. “En la

mesura que ens hem mogut es veuen obligats a fer coses, i

cal reconduir-ho”. Isabel Chacón reivindicava, en aquest

sentit, que cal “posar un peu a dins” del projecte del futur

institut “perquè no es quedi allà tancat i acabi per no tindre

res a veure amb l’entorn”.

Capacitat d’intervenció

Al marge de propostes concretes que han sorgit, com

plantar nous arbres, fer murals artístics, aconseguir una

paret blanca on fer projeccions rere un escenari mòbil o fins

i tot col·locar un rocòdrom, en general el veïnat reclama

capacitat d’intervenció sobre aquest espai, que ha d’estar en

consonància amb la resta. Una altra cosa és si l’accés a
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l’espai ha de quedar tancat amb horaris concrets o

autogestionat com fan amb els materials que ja hi tenen en

el present.

Germanetes servirà com a laboratori per altres illes, com les

que deixarà la presó Model. Més enllà d'això, si una cosa es

desprèn de tallers com els d’aquests dies a l’Eixample, és la

vitalitat i il·lusió amb què el veïnat expressa les seves idees i

algun dia veuran la llum. En illes on habitualment hi ha

habitatges i equipaments, hi creixen també esperances.
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