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L'espai de 5.400 m2 està abandonat des de fa vuit anys

L'espai de Germanetes, antic convent de monges situat a la

Drets (/seccionsweb/4)
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confluència dels carrers Comte Borrell i Consell de Cent,

és –des de l’any 2004– un solar de 5.400 metres quadrats

buit en mans de l’Ajuntament de Barcelona. El terreny, que

era propietat de l’Hospital Clínic, va ser adquirit pel

consistori amb la intenció que l’espai acollís el conjunt de

serveis públics que reivindicava el veïnat des de feia anys.

Això és el que es reflectia al Pla d’Actuació del Districte

2007-2011. Tot i que, l’any 2006, el Districte de l’Eixample

finalment es va comprometre a construir-hi una illa

d’equipaments –amb una escola bressol, pisos tutelats, un

institut i una llar per a la gent gran–, l’espai continua

absolutament desaprofitat i ple de runa sis anys després.

De fet, els projectes per a la construcció d’aquests

equipaments ni tan sols han estat adjudicats. L’únic punt

del pla que s’hi ha dut a terme ha estat la construcció

d’habitatges de titularitat privada, uns anys enrere.

Recreant cruïlles

Fartes de la manca de compromís de l’Ajuntament, un grup

de veïnes va decidir agrupar-se dins de la plataforma

Recreant Cruïlles, uns mesos enrere, per reivindicar la

cessió definitiva del solar mentre els plans municipals no

es duguin a terme, ja que consideren que “els espais buits

són un malbaratament de recursos i ha de ser el propi barri

qui els aprofiti i els gestioni”. A la plataforma, creada per

l’Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample arran del 15-M,

també hi participen membres de l’Associació de Veïns i

Veïnes de l’Eixample Esquerra i de la Candidatura d’Unitat

Popular (CUP), que han requerit el regidor de l’Esquerra de
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l’Eixample per Unió, Gerard Ardanuy, sobre les intencions

que té en relació al solar en desús en diverses ocasions

durant els plens del districte.

Procés participatiu

Fa mesos, Recreant Cruïlles va obrir un procés participatiu,

a través del qual el veïnat pot proposar petits projectes que

podrien tenir cabuda a l’espai, com un hort urbà, un skate

park, un teatre a l’aire lliure o diversos usos socials,

esportius i culturals. Una de les eines utilitzades per

sondejar l’opinió veïnal ha estat l’organització de diversos

tallers i debats sobre les estratègies de comunicació per fer

visible l’espai, la manca de places escolars i la

peatonalització del xamfrà. En aquest sentit, han enfocat

les seves reivindicacions a aconseguir la peatonalització

dels carrers Consell de Cent i Comte Borrell, ja que és on

s’ubiquen bona part dels centres educatius públics del

barri. En el cas del carrer Comte Borrell, les voreres ja han

estat ampliades gràcies a la lluita de l'associació de veïnat i

AMPAs Camí Amic. El 29 i el 30 de juny, les veïnes van

assistir a la iniciativa de Barnaby Noone, un home anglès

que va decidir donar voltes a l’illa de cases de forma

ininterrompuda durant 24 hores per contribuir a fer

escoltar les reivindicacions sobre els espais buits del barri.
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