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PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/77168/2022 DOCUMENT NÚM. 816399/2022

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.-

El Ple, en la sessió AJT/PLE/9/2022 de 26 d'octubre de 2022, va rebutjar la moció següent:

MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL MANIFEST "ALBERT GERMANS ÉS DEL BARRI. VOLEM 
L'ESPAI PER A LA CIUTAT"

ATÈS l’anunci del govern municipal per cedir l’espai de l’antiga fàbrica Albert Germans a
Renfe-Operadora.

ATÈS que diferents entitats del barri de Sant Josep i la ciutat es mostren preocupades per
aquesta operació, que privarà la ciutat d’aquest equipament durant 40 anys.

ATÈS que aquestes entitats han presentant el manifest “Albert Germans és del barri. Volem 
l'espai per a la ciutat” 

Per tot això el PLE, a proposta dels grups polítics municipals d’ERC, CIUTADANS, 
LHECP-ECG i PP, ACORDA:

1.- Donar suport al manifest “Albert Germans és del barri. Volem l’espai per a la ciutat” que diu 
literalment:

Albert Germans és del barri. Volem l'espai per a la ciutat

El barri de Sant Josep té un important dèficit d'equipaments. També som un barri sense grans 
espais, on actualment s'estan desenvolupant diverses promocions immobiliàries que faran 
augmentar la densitat i poden agreujar les mancances que ja tenim. Un desenvolupament 
urbanístic preocupant, que ja ha posat en risc patrimoni tan rellevant com la fàbrica Cosme 
Toda. I mentrestant, som moltes les entitats, col·lectius i centres escolars, que necessitem 
equipaments i espais per poder desenvolupar les nostres activitats, per continuar treballant 
per la cultura i la cohesió social al barri de Sant Josep i a tota la ciutat.

Al cor del nostre barri, al carrer Rodés, hi trobem l'antiga fàbrica d'Albert Germans. Aquest 
edifici industrial de començament del segle XX, és un bé cultural d'interès local (BCIL), 
catalogat al pla especial de protecció de patrimoni arquitectònic i propietat de l'Ajuntament. 
L'espai està conformat per una gran nau de maó amb sostre en forma de dents de serra, altres 
construccions i un espai enjardinat de 1.700 m2. Un patrimoni molt significatiu i que no 
podem perdre.

Tot i tractar-se d'un edifici protegit i de propietat municipal, la realitat és que ha patit durant 
anys abandonament i un deteriorament que posa en risc la preservació d'aquest espai 
patrimonial. Aquest mes d'agost, però, el govern municipal va anunciar que cediria Albert 
Germans a RENFE per instal·lar-hi un centre de formació d'aquesta empresa, que no portarà 
cap retorn al barri. Una cessió a 40 anys, que furtarà als veïns i veïnes el dret a gaudir i 
disposar d'aquest patrimoni. No ho podem permetre.
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Davant el dèficit d'equipaments i la manca d'espais per veïns i veïnes i entitats, no 
podem regalar-li a empreses com Renfe, que no portaran cap retorn al barri.

Davant la manca de manteniment i la degradació del patrimoni, la solució no pot ser 
privatitzar-lo perquè altres se'n facin càrrec, perquè l'Ajuntament no vol fer-se'n 
responsable.

Que el barri guanyi una nova zona verda, en un espai que és municipal i ja està destinat 
a parc
urbà, no pot estar supeditat a cedir-li a una empresa l'antiga fàbrica Albert Germans.

Per tot això, reclamem a l'Ajuntament que aturi la cessió de la fàbrica Albert Germans i 
que aquest espai es destini al barri i a la ciutat, i l'instem a iniciar un procés participatiu obert 
amb les entitats i els veïns i veïnes per definir els seus usos.

Albert Germans és del barri, i volem aquest espai per a la ciutat.

2.- Traslladar aquest acord als grups municipals, al Consell de Ciutat, al Consell del Districte 1, 
a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes i a les entitats del barri de Sant Josep
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