
Una quinzena de solars buits de Barcelona
s’ompliran d’activitats
Els solars han estat adjudicats a entitats mitjançant el projecte Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació
Territorial i Social). Bona part dels espais albergaran horts urbans.
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La Comissió d’Avaluació del concurs del Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) ha resolt el concurs per tal
de cedir la utilització i gestió temporal de diversos solars municipals a entitats, associacions i fundacions sense ànim de lucre. En
total 30 organitzacions (associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre) havien presentat un total de 42 projectes
per gestionar i donar un ús temporal als 19 espais proposats per l’Ajuntament. Un cop estudiats i avaluats els projectes, la
Comissió ha proposat la cessió de 14 emplaçaments.

A Ciutat Vella, el solar del carrer Montalegre, 4 serà gestionat per l’entitat BioArquitectura Mediterrània, la qual crearà espais
d’intercanvi de coneixement i experiències entre professionals i empreses del mediterrani; també proporcionarà informació i
serveis a les persones, empreses i entitats del mediterrani per tal de millorar la salut dels espais edificats i naturals de les ciutats i
territoris dels països de la Mediterrània. A l’Eixample, el solar Germanetes, situat al carrer Consell de Cent cantonada Viladomat,
serà gestionat per l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample, la qual durà a terme el projecte Recreant Cruïlles.
També a l’Eixample, el solar del carrer Roger de Flor, 217 s’ha cedit a l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família per
tirar endavant un projecte que preveu obrir un menjador social al barri, amb espai exterior, un hort urbà i una pista poliesportiva
de terra i pista d’activitats. A Sants-Montjuïc, s’ha cedit el solar del carrer Font de la Guatlla a Tarpuna Cooperativa d’ iniciatives
Sostenibles per al projecte L’Illa dels Tres Horts, i el solar del carrer Vallespir, 12 a l’entitat Associació de Veïns i Veïnes Joan
Güell i Rodalies, perquè sigui el focus de les activitats veïnals, socials, comercials, culturals i de lleure del barri. A Les Corts, el
solar del carrer Numància, 153 serà gestionat per la Fundació Formació i Treball (FIT), promoguda per Càritas; s’hi aplicarà un
projecte que vol fomentar la mobilitat sostenible i l’ús de la bicicleta afavorint la inserció sociolaboral de joves en risc d’exclusió
social, mitjançant la seva formació i la seva contractació com a operaris del servei d'aparcament de bicicletes. El solar del carrer
Cardenal Santmenat, 2, a Sarrià-Sant Gervasi, el gestionarà l’Associació Cultural Casa Orlandai: s’hi farà un hort urbà. A Gràcia,
el solar de Vallcarca, 37, s’ha adjudicat a la Fundació Ametller, la qual, amb la col·laboració del Centre Obert Heura, Llar de Pau i
Tarpuna faran realitat  el projecte L’hort de l’ametller (preveu crear ocupació per a persones sense llar per  tal de millorar els seus
hàbits, la seva autoestima i la seva vida en general gràcies a la creació d’un hort). A Horta-Guinardó s’ha adjudicat el
solar Congrés 1A a la Parròquia Sant Joan d'Horta "CALIU-espai d'acolliment (iniciativa de les cinc parròquies de l'Arxiprestat
d'Horta). El solar de Pierola, 12, a Nou Barris, s’ha adjudicat a Collymore i Asociación Cuerpo Transitorio per un projecte per fer
activitats artístiques i culturals. Al mateix Districte, el solar del carerr Piferrer, 122 serà per l’Associació de Veïns i Veïnes de
Porta per fer-hi un jardí socioeducatiu terapèutic. A Sant Andreu, el solar situat a Camp del Ferro, 17 serà un hort urbà adreçat a
les escoles de l’entorn de La Sagrera i Sant Andreu i per els infants i adolescents de CRAE de Sant Andreu, que
gestionarà l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera. Finalment, a Sant Martí, el solar d’Àlaba, 24 serà per a l’Associació de
Veïns i Veïnes del Poblenou, la qual hi farà un “Conect hort”, i el solar del carrer Cristóbal de Moura, 92 per a l’entitat ASPANIAS,
que hi farà un hort urbà.
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