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JORDI COTRINA

LA BARCELONETA 
ABRAÇA EL PORT 
VELL CONTRA LA 
MARINA DE LUXE
Barcelona q Desenes de veïns i 
amics de la Barceloneta es van 
trobar ahir al Port Vell per 
escenificar el seu rebuig al projecte 
de marina de luxe previst per a la 
zona ocupada ara per petites 
embarcacions. Amb una cadena 
humana que va abraçar tot el 
recinte, van voler expressar el seu 
malestar davant la possibilitat que 
l’ajuntament privatitzi el que 
consideren un espai públic. El 
projecte va ser aprovat dijous per la 
comissió de govern, passarà dos 
mesos en exposició pública i 
s’hauria de debatre a l’octubre a la 
comissió d’Hàbitat Urbà. 

ACTE REIVINDICATIU A CONSELL DE CENT

L’Eixample exhibeix 
imaginació per 
ressuscitar un solar

PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

Els veïns es 
mobilitzen i creen un 
singular «objecte mòbil 
barrial no invasiu» 

S
i es tractés d’una competi-
ció veïnal per punts, pro-
bablement anirien al cap-
davant. Fa un mes es van 

desmarcar imaginativament d’al-
tres reivindicacions populars amb 
una singular marató protagonitza-
da per un dels veïns, que va córrer 
durant 24 hores pel malparat solar 
de l’antic convent Germanetes dels 
Pobres, ubicat a Consell de Cent amb 
Viladomat. Ahir, van tornar a la càr-

rega presentant un «objecte mòbil 
barrial no invasiu» que han creat en 
pocs dies i van aparcar a la porta del 
mateix solar. L’objectiu que perse-
gueixen és ressuscitar aquesta zona 
per a ús ciutadà, amb la participació 
de veïns i simpatitzants de la causa 
que aportin idees. Un repte que ara 
encaixa al Pla Buits impulsat per 
l’ajuntament per trobar destí tem-
poral a espais urbans buits per falta 
de pressupost.
 El germen d’aquestes propostes 
el dibuixa el grup Recreant Cruïlles, 

que somia amb moltes coses per a 
l’Eixample Esquerre, però sobretot 
amb aquest llaminer solar que ocu-
pa mitja illa de cases del districte. La 
seva titularitat és municipal des del 
2006, quan es va produir una per-
muta de terrenys entre ajuntament 
i Generalitat (vinculada a projectes 
de l’Hospital Clínic). La previsió era 

aixecar un institut, una escola, un 
centre de dia i altres equipaments a 
curt termini, però la falta de recur-
sos ho va fer inviable. I des d’alesho-
res el solar, gairebé selvàtic, espera 
millor sort. 
 El Pla Buits, ideat per dinamitzar 
eventualment forats negres en situa-
cions semblants, l’inclou en el seu 

llistat – juntament amb 19 més dis-
tribuïts per tota la ciutat– de candi-
dats a una cessió d’usos d’un any 
prorrogable.

CONCURS A LA TARDOR / El pla ha patit 
alguns endarreriments, però des de 
la tardor que ve les entitats locals hi 
podran presentar projectes. I Recre-
ant Cruïlles, juntament amb Idensi-
tat i els dinamitzadors Makea, han 
escalfat motors per tirar-ho enda-
vant, amb la col·laboració de l’escola 
Elisava. Unes 25 persones van pren-
dre part la setmana passada en un ta-
ller per construir aquesta nova ver-
sió, entre troncmòbil i papamòbil, 
amb espai a bord per reunir-se, men-
jar o el que faci falta, que ahir va re-
córrer el barri.
 L’artefacte reivindica, així ma-
teix, la recuperació de l’ús de l’espai 
públic, qüestionat per l’ordenança 
cívica, explica un dels seus mem-
bres, Francesc Magrinyà. I ahir va ser 
epicentre de la paella, més recur-
rent, que va coronar la jornada. La 
tempesta d’idees per al nou ús del so-
lar segueix creixent, tant per als 500 
metres quadrats inclosos en el pla 
municipal, com per als més de 5.000 
que suma el supersolar: rocòdrom, 
cúpula per a activitats, ateneu, hort 
per a escolars... H

33 Els creadors de ‘l’objecte mòbil’, a l’arribar al solar reivindicat, ahir.

MARTÍ FRADERA

Es volen acollir al  
Pla Buits municipal  
per utilitzar terrenys  
en desús per la crisi


