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1. Prolongació de Rambla de Prat

El Pla comarcal del 1953 va traçar la Via “O”. Un pla de mobilitat que, entre d’altres
actuacions, havia d’unir Rambla de Prat amb Torrent de l’Olla.

67 anys després, totes les finques que estan en aquesta prolongació segueixen afectades.

El PGM de 1976, el PEMPRI de 1986 , la proposta de MPGM de 2014 del govern Trias i la
proposta de MPGM de 2018 del govern Colau s’han vist condicionades per aquesta
afectació a l’hora de transformar l’urbanisme en aquest àmbit.









2. Proposta de MPGM de CiU

El 2014, el govern Trias fa una proposta per revertir unes necessitats fixades el 1953 i
adaptar-les a la realitat existent.

Es marca com un dels objectius suprimir la reserva viària corresponent a la prolongació
de Rambla de Prat, permetent desafectar un conjunt d’edificacions i habitatges situats
en la franja esmentada.

“Garantir l’execució de la prolongació del carrer de l’Àngel, actualment un atzucac, fins al
carrer Astúries”
No conservava Can Vallmitjana





3. Proposta de MPGM de Barcelona en Comú

El 2018, el govern Colau té la voluntat de detectar oportunitats en el planejament per
construïr habitatge protegit. Identifica a la prolongació de Rambla de Prat solars per
poder-ho fer.
Comença una nova Modificació del Pla General Metropolità.

A finals de 2018, una sèrie de veïns es mobilitzen contra la construcció de 18 habitatges
protegits en un dels solars afectats, al carrer de l’Àngel. Neix la plataforma Protegim
l’Interior d’Illa.

Els veïns es mobilitzen per salvar de la tal.la un plataner centenari. A principis del 2019,
els veïns descobreixen Can Vallmitjana, un antic taller d’orfebreria i l’estudi de l’escriptor
Juli Vallmitjana. Ara és una botiga de roba.



Façana carrer d’Astúries Façana carrer de l’Àngel



3. Proposta de MPGM de Barcelona en Comú

A la primavera de 2019 les demandes veïnals són:
1. Conservar Can Vallmitjana.
2. Salvar el plataner.
3. No envaïr el pati de l’escola bressol.
4. No construïr amb una profunditat de 16 m. No més de Planta Baixa +1.

El govern Colau fa fins a 4 propostes per adequar les demandes.
1. Salva el plataner.
2. No envaeix el pati de l’escola bressol.
3. Redueix la volumetria fins a Planta Baixa +2 en bona part de la promoció.
No conserva Can Vallmitjana







4. Proposta de MPGM d’ERC

El maig de 2019, el Consell del Districte de Gràcia reflexa una nova correlació de forces.
Totes: BeC, ERC, PSC, JxC, C’s i BxC expressen en diferents sessions plenàries la necessitat
de fer habitatge protegit de manera URGENT.

El 2020, ERC troba una proposta per salvar Can Vallmitjana:
● Un passatge que connecti Astúries i Àngel . Aquest vial és indispensable per poder

mantenir l’habitatge protegit arran de façana. El passatge donaria notorietat i
conservaria l’escala de cargol, un dels pocs elements que encara recorden l’antic
taller.

● El primer pis es convertiria en un equipament amb la voluntat de crear-hi un centre
d’interpretació de la memòria històrica del passat artístic o del passat menestral de
Gràcia





5. Conclusions

● Es protegeixen 15 edificis que seguiran sent 91 habitatges

● Es reserven tres solars per fer-hi un total de 30 habitatges públics

● Es reserva un altre solar per a equipament ambl’opció de fer habitatge dotacional

● Es resolen 67 anys d’incertesa en la prolongació de Rambla de Prat



6. Aclariments

La proposta d’ERC va ser elaborada per la seva regidora d’urbanisme i el seu assessor. Va
comptar amb l’aprovació del s consellers del districte de Gràcia d’ERC

La proposta es va voler presentar als veïns i al govern Colau simultàniament.

Per problemes de salut d’un membre de la Plataforma es va haver d’aplaçar en dues
ocasions la reunió. Això coincidí amb l’inici de la pandèmia.

A causa d’una filtració a la premsa, el 20 de març de 2020 la proposta d’ERC ja era
pública.



6. Aclariments

ERC-Gràcia ha demanat diverses vegades l’informe de patrimoni sobre Vallmitjana,
inclús amb un Prec al Districte. Finalment es va poder entregar als veïns l’11 de juny de
2020, a la sala de Plens del Districte, quan es va poder tornar a reunir la comissió
mensual reunint a veïns, tècnics i representants de totes les forces polítiques.

El dia 16 de juny de 2020 els Consellers d’ERC es van tornar a reunir amb la Plataforma
Protegim l’Interior d’Illa per sentir una 6a proposta dels veïns:
1. No fer el Passatge, deixant l’atzucac del c. de l’Àngel, i mantenir íntegrament la finca

per fer-hi un equipament
2. Passar de 9 a 5 pisos socials, i no expropiar els coberts d’Astúries, 6. Només edificar al

solar del c. De l`’Àngel, 16



Demanem disculpes als veïns per tots els malentesos i errors en la comunicació que 
s’hagin produït. I els encoratgem a culminar el projecte d’aquesta MPGM compartint 
l’estima pel patrimoni cultural 
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