ES CONSTITUEIX LA COMISSIÓ DE TREBALL DEL TEMPLE

Després de 5 anys de silenci, el 5 de març de 2020, a la Sala Barcelona de la
Seu d’Ecologia Urbana, es va constituir de nou, ja era hora, la Comissió de
Treball per debatre sobre l’encaix del Temple de la Sagrada Família al barri i a
la ciutat.
Recordem que a la primavera de 2015 havia tingut lloc l’última reunió de la
Comissió creada durant el mandat d’en Xavier Trias. El juliol de 2017, durant el
primer mandat de n’AdaColau, hom va anunciar que la Comissió es revifava;
tanmateix, l’anunci va quedar en una declaració retòrica d’intencions per part de
la Regidoria d’Urbanisme, la qual va dedicar totes les energies a tancar un pacte
unilateral amb el Temple, deixan t de banda veïns i entitats i postposant la solució
tocant als entorns, solució que constitueix encara la principal preocupació veïnal.
Ara, l’Ajuntament constitueix novament aquesta Comissió, sobre 4 premisses
que apunta com a bàsiques:
-

Garantir el dret a l’habitatge a l’entorn immediat.
Dotar l’àmbit dels espais verds i dels equipaments més necessaris.
Reduir i minimitzar els efectes que genera el Temple en el propi barri.
Abordar la finalització de les obres de la Sagrada Família, tot considerant
l’impacte que tindrà sobre el veïnat.

El membres cridats inicialmente a participar són:
-

La Junta Constructora del Temple.
L’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
L’Associació d’Afectats.
La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB).
L’Associació de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT).
SOS Monuments.
Plataforma Transport Públic (PTP).
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
Càtedra Gaudí de l’UPC,

El CAU Antoni Gaudí

Abans de finalitzar la presentació, el Regidor de Districte de l’Eixample informa
als assistens que s’ha arribat a un acord amb el CAU Antoni Gaudí, sobre la seva
ubicació durant els propers anys: disposaran d’un espai a l’Illa de les Aigües, ara
propietat de la Junta del Temple, que cedirà l’ús a l’Ajuntament, per tal que
aquest faci llavors la cessió a l’Agrupació Escolta.

Calendari

Hom presenta un calendari molt genèric, dins dels mesos de març a desembre
de 2020, que incideix sobretot en elaborar una diagnosi i trobar els màxims punts
de coincidència, tot i que des de l’Ajuntament es reconeix que les postures són
d’entrada molt diferents.
Falten per estructurar les sessions de treball, cosa que es comprometen a fer el
més aviat possible.

Intervencions

La majoria d’intervencions van ser breus, ja que l’objectiu de l’acte era
fonamentalment constituir la Comissió; tot i així van prendre la paraula la majoria
d’entitats convocades. Per part de l’Associació de Veïns i Veïnes es comentaren
dos aspectes: d’una banda el calendari, molt ambigu, i de l’altra la conveniència
que l’Ajuntament presenti una primera proposta o com a mínim un esbós, que
pugui orientar el debat en els seus diferents àmbits.

Valoració

Com a aspectes positius hem d’esmentar la mateixa convocatòria de la
Comissió, la definició de les 4 premisses bàsiques, i la presència del Regidor de
Presidència i del Districte de l’Eixample, Jordi Martí, que dóna a la representación
municipal més credibilitat i representativitat.
Com a aspectes negatius, que podrien fer fracassar les converses: la manca total
de concreció sobre la metodologia, l’àmbit de les propostes, i l’organització del
treball en el si de la Comissió, així com l’ambigüitat del calendari.
L’Associació de Veïns entén que en el curs d’ aquest mandat, abans del 2023,
hauria de quedar definit el mapa urbanístic que garanteixi d’una vegada per totes
el dret a l’habitatge a l’entorn immediat del Temple, la dotació d’equipaments i
zones verdes, i també les mesures, estructurals i de gestió, a prendre per tal de
minimitzar els efectes nocius del turisme massiu.

Barcelona, 5 de març de 2020
Joan Itxaso

