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LaCasaBloc també tindrà
un restaurant social

ROSA M. BOSCH
Barcelona

Testos amb dues kènties com
pletament seques delaten que als
habitatges de la primera i segona
plantes de la residència de la
Casa Bloc ja no hi viu ningú. Les
últimes llogateres, vídues de
militars, van marxarne fa poc
més d’un any. A les dues supe
riors la roba estesa als balcons sí
que constata que les famílies de
refugiats acollides a Catalunya ja

fa unsmesos que viuen en aquest
edifici de Sant Andreu. Ahir
l’Agència Catalana de l’Habi
tatge va formalitzar la cessió de
la residència de la Casa Bloc a la
Fundació Hàbitat 3 per allotjar
persones en risc d’exclusió
social.
Llar Casa BlocHàbitat3 –així

és com s’anomenarà el futur es
pai– constarà de 17 pisos i dotze
dormitoris individuals amb lava
bo i una petita cuina, una escola
restaurant i una bugaderia. Les
obres començaran immediata
ment i es preveu que els nous
ocupants s’hi puguin instal∙lar
durant l’últim trimestre del 2017.
Les últimes veïnes, una desena

de vídues de militars, van aban
donar el recinte, propietat de
l’Institut Català del Sòl (Incasòl),
l’estiu del 2015. Entre altres ser
veis tenien un ampli menjador

amb pocs recursos”.
Carles Sala, Secretari d’Habi

tatge i Millora Urbana de la Ge
neralitat, va assegurar que la ces
sió de les tres plantes de l’edifici
a Hàbitat3, fundació impulsada
per la Taula del Tercer Sector
Social, serà “per unperíodede20
o 25 anys. Durant aquest temps,
Hàbitat3 no haurà de pagar res a
la Generalitat perquè ja assu
meix el cost de les obres”. Trilla
va assenyalar que el pressupost
de la rehabilitació és d’uns
700.000 euros i va subratllar que
seran empreses de reinserció la
boral les que assumiran les
obres, que donaran feina a un to
tal de 30 persones.
El projecte pretén garantir un

habitatge a ciutadans atesos per
algunes de les entitats que in
tegren la Taula del Tercer Sector
Social i alhora oferir feina a
col∙lectius vulnerables. El res
taurant contractarà sis persones,

dues de fixes i quatre de tem
porals.
Els 17 habitatges, d’entre 27 i

32 metres quadrats, i els 12 dor
mitoris, de 17 metres quadrats,
que disposaran de cuina office i
de lavabo, podran allotjar 50 per
sones. Trilla va precisar que els
col∙lectius que optaran a aquests
allotjaments són ciutadans amb
alguna discapacitat física o in
tel∙lectual o amb problemes de
salut mental i persones sense
sostre ateses per alguna entitat
de la Taula del Tercer Sector.
També es preveu que famílies
que han perdut la casa puguin
viure temporalment a la Casa
Bloc, un conjunt de cinc edificis
que data dels anys trenta del se
gle passat obra de Josep Lluís
Sert, Josep Torres Clavé i Joan
Baptista Subirana, integrants del
Grup d’Arquitectes i Tècnics Ca
talans per al Progrés de l’Arqui
tectura (Gatcpac).
L’actual propietari de la Casa

Bloc és l’Incasòl, però és l’Agèn
ciaCatalana de l’Habitatge la que
gestiona els més de 200 habitat
ges destinats a lloguer social que
integren tot el recinte. Els lloga
ters paguen de mitjana uns 200
euros mensuals.
La Fundació Hàbitat3 disposa

a Catalunya de 307 pisos on vi
uen unes 800 persones.c

HABITATGE

LaGeneralitatcedeixa
laFundacióHàbitat3
tresplantesd’unedifici
de laCasaBlocque
allotjaran50persones
enriscd’exclusió

Interioralertaqueel ‘topmanta’
hadeixatdeserunfenomenestacional
ESTEVE GIRALT
El Vendrell

El topmanta ja no és unproblema
únicament dels mesos d’estiu
propi de les poblacionsmés turís
tiques i de grans ciutats com
Barcelona. “És un fenomen poliè
dric i global que evidentment no
està resolt i ha deixat de ser esta
cional; a diferència del que ens
passava fa uns anys, té incidència
al llarg de tot l’any”, va destacar

ahirJordiJané,consellerd’Interior.
Jané va analitzar la situació de

la venda ambulant il∙legal en el
marc de la jornada sobre el feno
men del top manta organitzada
per tercer any al Vendrell (Baix
Penedès).Representantsdelscos
sospolicials,elsajuntamentsil’es
tament judicial van debatre i van
analitzar la problemàtica actual
juntament amb experts de dife
rents àmbits, com el comercial.
Entre les conclusions, que per

combatreeltopmantas’handesu
mar esforços i coordinar actuaci
ons policials, judicials i també de
conscienciaciódelsclients. “Quan
estem comprant a unmanter no li
estem fent un favor, a través del
top manta es finança el tràfic de
persones o la prostitució”, va ad
vertir lamagistradaGraziellaMo
reno, del jutjat penal núm. 6 de
Barcelona. Jané va lamentar que
“no s’acabi d’entendre des dels le
gisladors la repercussió que té so

breelscomerciants i la seguretat”.
Un dels aspectes que es van

abordar ahir va ser la resposta ca
da vegada més violenta de part
delsvenedors, laqual cosadificul
ta l’actuaciódels cossospolicials a
la via pública, amb el consegüent
perill de seguretat ciutadana en
zones amb grans aglomeracions.
Jané va destacar com una de les
problemàtiques afegides última
ment la “resposta molt violenta
dels venedors que saben que si
perden els seus productes perden
elsdiners”.
En el debat es va destacar la

competènciadeslleialqueexerce
ix el topmantaper al petit comerç
de proximitat. El número u del
Departament d’Interior va reite

rar la necessitat de mantenirse
ferm enfront d’aquest “fenomen
nociu”, en una al∙lusió implícita a
l’actuacióde l’AjuntamentdeBar
celona.“Nopodemtenircapmena
de tolerància des de les adminis
tracions públiques, una altra cosa
és veure de quina forma podem
donar una respostamés efectiva”.
Amb tot, Jané, que va tancar la

jornada organitzada per l’Ajunta
ment del Vendrell i l’Associació
Catalana deMunicipis (ACM), va
qualificar el moment actual de
“crucialper intentarabordarel fe
nomen des de la globalitat, sabent
que ja no és estacional”. Tots se’n
van anar cap a casa amb la sensa
ció que encara queda molta feina
per fer. c

Una entitat d’inserció
laboral gestionarà
una escola restaurant
que s’ubicarà
a la planta baixa

CÉSAR RANGEL

Undetalldelmenjadorde laplantabaixad’undelscincedificisde laCasaBloc;aquestespaiestavadestinataresidènciadevíduesdemilitars

amb vista a un jardí desballestat i
una perruqueria. “A la zona on hi
ha la cuina hi ubicarem l’escola
restaurant, que gestionarà l’enti
tat d’inserció laboral que guanyi
el concurs que convocarem.Aquí
–explicava ahir Carme Trilla,

presidenta d’Hàbitat3, durant
una visita a la Casa Bloc– se ser
viranmenús al públic en general,
però una de les condicions és que
també funcioni com a menjador
social per als inquilins de l’im
moble i per als veïns de la zona

Un edifici ambpedigrí
]Elconjunt racionalistade
laCasaBlocva serpromogut
durant laSegonaRepública
perallotjarobrersde les
fàbriquesdeSantAndreu,
quenovanarribara ins
tal∙lars’himaiperquèva
esclatar laGuerraCivil.Els
cincedificis en formad’essa
invertidavanserocupatsper
famíliesdemilitars, i el 1948

s’hi vaafegirunnou immo
ble, l’anomenat “bloc fantas
ma”, queva trencar l’estètica
inicial.El 1992 laCasaBloc,
obradelprestigiósgrup
Gatcpac, va serdeclarada
béd’interès cultural i a finals
delsnorantaesva iniciar la
remodelació, quevaculmi
narel 2008amb lademolició
del “bloc fantasma”.


