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Nota de premsa

Èxit d’assistència de públic a la sessió informativa
oberta a la ciutadania per donar a conèixer els detalls
de la transformació del Gorg i del canal del Port
Els veïns i veïnes de la ciutat van plantejar dubtes tècnics
sobre la construcció i el manteniment del canal
A la reunió es va donar a conèixer el Procés Participatiu del
27 de febrer al Districte 5 on es decidirà l’ús dels espais per a
equipaments i el nom de nous espais urbans
“Portàvem 30 anys sense parlar mai del Port amb la ciutadania i avui
comencem un procés participatiu per tractar el tema a fons. Quan tocava fer
aquest debat mai es va fer i per això ara hi ha coses que són molt difícils de
tirar enrere. Però sí que amb la participació de tothom hi ha aspectes del
projecte del Gorg i del canal del Port que es podran redreçar i aconseguir que
aquest sigui un projecte beneficiós per a la ciutat”. Amb aquestes paraules,
l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va tancar la sessió informativa
oberta a la ciutadania per donar a conèixer la transformació del Gorg i del
canal del Port.
La sala d’actes del Museu de Badalona es va omplir de gom a gom de veïns i
veïnes de Badalona, la major part d’ells dels barris més afectats directament
per les obres del Gorg i del Port. Per part del govern, van explicar el projecte i
van respondre les preguntes dels veïns l’alcaldessa, Dolors Sabater; el
regidor de l’Àmbit Badalona Habitable, Oriol Lladó; la regidora del Districte 5,
Agnès Rotger; i el gerent de Marina Badalona, Imanol Sanz.
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En la seva intervenció, l’alcaldessa de Badalona va dir que el projecte del
Port s’havia caracteritzat des dels seus inicis per ser un projecte opac i fet
d’esquenes a la ciutadania. Dolors Sabater va dir que “nosaltres mai
haguéssim dissenyat el projecte del Port i la remodelació del Gorg com és
ara, però cal reconèixer que aturar-lo és absolutament inassumible per a
l’Ajuntament”. Davant d’aquesta realitat, l’alcaldessa va dir que “el que cal fer
ara és posar llum al projecte, treballar-lo conjuntament amb els veïns i
veïnes, obrir-lo a la participació i buscar els seus punts forts per posar-lo en
valor i veure si es pot convertir en un projecte de ciutat”.
El regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable, Oriol Lladó, va dir que pel que fa
al desenvolupament de la zona el govern vol “donar al passeig Marítim la
importància que es mereix construint un hotel que sigui emblemàtic i que
permeti la connexió entre el passeig i el Port mitjançant una gran plaça
pública”. Oriol Lladó va dir que és fonamental garantir la mobilitat a la zona
mitjançant el transport públic, especialment amb la prolongació del tramvia
des de l’estació de Sant Adrià de Besòs fins al Port i la CACI. “Aquest govern
vol que darrere del Port s’articuli una indústria relacionada amb el mar i els
serveis nàutics, que doni valor afegit a la instal·lació portuària. És molt
important que es creïn llocs de treball al voltant del manteniment de les
embarcacions i la marina seca”, va afegir.
La regidora del Districte, Agnès Rotger, va dir que al nou barri que s’està
dibuixant al Gorg “hi vindran a viure noves famílies que rejoveniran la
piràmide de població, molt envellida en aquesta zona, i generaran una nova
dinàmica comercial i d’activitat social”. “No s’ha d’oblidar que el gran valor
afegit que té el projecte de reurbanització del Gorg és que, finalment, els
barris de Llefià i la Salut tindran una sortida directa al mar. Es començarà a
vertebrar i a cosir la ciutat de veritat”, va afegir.
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Els veïns i veïnes que van assistir a la sessió informativa van agrair que,
després de molts anys d’espera, rebessin informació de primera mà sobre el
què s’està fent a la zona. Les preguntes que van fer plantejaven dubtes
tècnics sobre la construcció i el manteniment del canal del Port, especialment
pel que fa a la regeneració de l’aigua del canal. També van fer diverses
preguntes sobre el cost global del projecte de reurbanització i alguns van
mostrar dubtes sobre la viabilitat econòmica del projecte, sobretot del canal.
L’alcaldessa es va comprometre a fer dues sessions informatives
específiques sobre aspectes tècnics del projecte i sobre aspectes financers.
Sessió de deliberació el 27 de febrer
A la sessió informativa també es va donar a conèixer el contingut de la
jornada participativa al Districte 5 que es farà el 27 de setembre i en la qual
els veïns i veïnes podran opinar sobre l’ús de quatre dels espais destinats a
equipaments situats al voltant de la rambla del Gorg i del canal del Port. En
conjunt, els equipaments subjectes a aquesta primera decisió superen els
3.500 metres quadrats de superficie, d’un total de 17.000 metres quadrats
destinats a equipaments. Els 13.500 metres quadrats restants estan
reservats per a equipaments sanitaris i escolars.
En aquest Procés Participatiu, els veïns i veïnes també opinaran sobre quins
noms es donaran als nous espais urbans. Es valoraran les propostes que
tinguin en compte de forma prioritària noms de dones i noms de persones de
les classes populars, preferentment vinculades al territori.

Badalona, 3 de febrer de 2016
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