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El 'Pla buits' cedeix 14 emplaçaments a
diverses entitats
La majoria dels projectes guanyadors son horts urbans, molts dels quals per a persones
amb risc d'exclusió social

29/04/2013 18:23 | Actualizado a 29/04/2013 18:27

Barcelona, (Redacció)-  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 19 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.
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Un cop estudiats i avaluats els projectes, la Comissió ha proposat la cessió de 14
emplaçaments a diverses entitats i ha declarat deserts 5 dels espais, on no s’han
presentat propostes o les presentades no s’han considerat suficients per dinamitzar
l’emplaçament.

La Comissió d’Avaluació estava formada per membres del govern, dels Districtes i de
tots els grups polítics municipals així com representants del Consell d’Associacions
de Barcelona, de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, de la
Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya, de la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya i del FAD.

Tot i que uns dels cinc criteris de valoració era l’autosuficiència dels projectes, s’ha
decidit assumir una part de la despesa associada a les tasques d’adequació dels
terrenys, tal com ja es preveia que podia passar a les Bases del Concurs. En aquest
moment s’està estudiant tècnicament quines són les tasques necessàries per a la
posada en funcionament dels projectes guanyadors.

14 solars adjudicats

Al barri de Ciutat Vella s’ha adjudicat el solar del carrer Montalegre, 4 a l’entitat
BioArquitectura Mediterrània que proposava crear espais d’intercanvi de
coneixement i experiències entre professionals i empreses del mediterrani. També
proposa divulgar informació i donar serveis a les persones, empreses i entitats del
mediterrani per millorar la salut dels espais edificats i naturals de les ciutats i
territoris dels països de la Mediterrània.

El solar Germanetes situat a Consell de Cent-Viladomat al barri de l’Eixample s’ha
adjudicat a l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample pel projecte
Recreant Cruïlles.

També a l’eixample s’ha cedit el solar Roger de Flor, 217 a l’Associació de Veïns i
Veïnes de la Sagrada Família perun projecte plurifuncional que contempla disposar
d'un menjador social al barri, amb espai exterior, fer-hi un hort urbà i una pista
poliesportiva de terra i pista d’activitats.

Al barri de Sants s’ha cedit el solar Font de la Guatlla a Tarpuna Cooperativa d’
iniciatives Sostenibles per fer-hi horts urbans. El solar Vallespir, 12 a l’entitat
Associació de Veïns i Veïnes Joan Güell i Rodalies perquè sigui elfocus de les
activitats veïnals, socials, comercials, culturals i de lleure del barri.

A les Corts el solar de Numància, 153 s’ha adjudicat a la Fundació Formació i
Treball (FIT), promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona per un projecte que
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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 de l’aparcament de bicicletes.

El solar Cardenal Santmenat, 2 al barri de Sarrià-Sant Gervasi es per l’ Associació
Cultural Casa Orlandai per crear-hi un hort urbà. El solar Vallcarca, 37 s’ha
adjudicat a la Fundació Ametller, amb la col·laboració de Centre Obert Heura,
Llar de Pau, Tarpuna per fer-hi un hort urbà.

A Horta-Guinardó s’ha adjudicat el solar Congrés 1A a la Parròquia Sant Joan
d'Horta "CALIU per fer-hi un hort i jardí urbà.

El solar Pierola, 12 a Nou barris s’ha adjudicat a Collymore i Asociación Cuerpo
Transitorio per un projecte per fer activitats artístiques i culturals a disposició de les
diferents entitats del barri. Al mateix barri, el solar Piferrer, 122 serà per l’Associació
de Veïns i Veïnes de Porta per fer-hi un jardí socioeducatiu terapèutic.

A Sant Andreu el solar Camp del Ferro, 17 serà un hort urbà que gestionarà
l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera.

Al barri de Sant Martí el solar Àlaba, 24 serà per l’Associació de Veïns i Veïnes del
Poblenou i el solar Cristóbal de Moura, 92 per l’entitat ASPANIAS, els dos per fer-hi
horts urbans.
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