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L'Ajuntament es compromet a
expropiar les casetes d'Encarnació
de Barcelona
Els terrenys es dedicaran a equipaments públics després de la pressió veïnal per
salvar les edificacions i l'alzina centenària

L'acord arriba després de mesos de mobilització veïnal | Europa Press

Els veïns i l'Ajuntament de Barcelona han arribat a un acord per iniciar els tràmits d'expropiació de
les casetes del carrer Encarnació, al barri de Gràcia. El pacte arriba després de mesos de pressió
veïnal per evitar l'enderroc de les casetes i salvar l'alzina centenària que hi ha als mateixos
terrenys. El consistori donarà els detalls de l'acord en una roda de premsa aquest divendres al
migdia.
El col·lectiu Salvem l'Alzina ha emès un comunicat on detalla el contingut de la reunió mantinguda
amb l'Ajuntament aquest dijous. Segons asseguren, el consistori s'ha compromès a destinar els
terrenys a una escola bressol, habitatge dotacional i un jardí.
Salvem l'Alzina recorda que Encarnación Invest SL, empesa propietària dels terrenys, ha interposat
una demanda en què sol·licita el desallotjament de l'espai com a mesura cautelar. El col·lectiu
insta la propietat a retirar a demanda i els Mossos d'Esquadra a optar per la via de la mediació.
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L'acord arriba després que l'Ajuntament decidís revocar la llicència d'obres concedida a
l'empresa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/171244/aturat/enderroc/casetes/carrer/encarnacio/barcelona)
per enderrocar les casetes, que tenia la intenció de construir una trentena de pisos a la parcel·la.
Van ser els veïns els que van transmetre a l'Ajuntament la via legal que permetia aturar
l'enderroc: la Llei d'Espais naturals de la Generalitat. La llei estableix que la catalogació patrimonial
d'un element verd dona peu a suspendre llicències. Un element verd que en aquest cas és
l'alzina centenària.
La revocació de la llicència, però, encara no és un fet perquè l'Ajuntament cal que la mesura
s'aprovi al ple municipal d'aquest febrer o del març.
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