PLE EXTRAORDINARI SOBRE LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’ANTIGA FÀBRICA
DE LA CIBA.
La CIBA és un edifici d’uns 5200 m2, més uns 1000 m2 de terrassa practicable, que antigament
va allotjar la fàbrica farmacèutica del mateix nom i posteriorment va ser un institut i l’edifici
dels antics jutjats.
Al gener d’aquest any, l’equip de govern va fer la presentació del nou projecte que pretén
posar en marxa en aquestes instal·lacions. La seva proposta és un “Centre de recursos per a
dones. Espai d’innovació i economia feminista”’. Per cert que aquesta presentació va arrencar
amb polèmica perquè als grups municipals ens van convocar per donar-nos aquesta informació
només una hora abans que a la premsa i tota l’oposició en ple ens vam plantar i no hi vam
assistir. Fins a tres vegades havíem sol·licitat que ens avancessin la informació, sense resposta.
Cal dir que la CIBA era un dels espais clau de la nostra campanya Recooperem espais buits que
vam posar en marxa l’any 2016.
D’ençà de la presentació, el nostre grup, SOM Gramenet, hem estat treballant aquest tema.
Vam fer accés a l’expedient per estar informats de primera mà sobre el projecte que planteja
el govern municipal (que per cert ja ha canviat des d’aleshores) i vam sol·licitar una visita a
l’edifici en qüestió per fer-nos una composició de la dimensió real d’aquest. Aquesta visita vam
proposar que s’obrís a la resta de grups municipals, com així va ser.
En paral·lel, hem tingut debats interns per valorar la proposta municipal i ens hem reunit en
dues ocasions amb entitats i col·lectius de la ciutat, tant de l’àmbit de la dona com d’altres, per
escoltar les seves propostes i necessitats.
Recopilada tota aquesta informació, el pas lògic següent era fer un debat al ple municipal,
doncs considerem que és el lloc de representació màxima de la ciutadania i on s’han de tractar
els temes importants de ciutat, cosa que sovint no succeeix. Atès que l’equip de govern no ha
portat el projecte a debat a ple, el passat 16 de maig, juntament amb el grup municipal Gent
d’Esquerres-ICV-EUiA, vam sol·licitar un ple extraordinari que finalment tindrà lloc el dilluns
dia 25 a les 17 h en la sala de plens de l’Ajuntament. En aquest ple es votarà la següent
resolució:
Crear un grup de treball obert als grups municipals i les entitats de la ciutat perquè, en un
termini determinat, elaborin una proposta per a l’antiga fàbrica CIBA que aprofundeixi en el
projecte per convertir-la en un centre feminista i de promoció de l'economia social i solidària,
amb la possibilitat d'incloure altres usos, sempre respectant la perspectiva de gènere, eix
central del tot l’edifici. La proposta que resulti se sotmetrà a un procés participatiu a la
ciutadania emparat pel Reglament de participació.

Nosaltres, des de SOM Gramenet, defensem el projecte de centre feminista i de recursos per a
la dona que planteja el govern, però creiem que, en un tema tan important com aquest i tenint
en compte que és l’únic edifici d’aquestes dimensions que queda a la ciutat, cal fer un estudi
acurat on col·laborin tots els agents involucrats i amb la proposta o propostes que surtin
d’aquesta taula de treball, posar en marxa un procés participatiu on la ciutadania tingui
l’última paraula. Si no és així correm el risc que aquest projecte que ara planteja el govern
municipal quedi també aparcat tal com ha succeït amb els projectes anteriors que s’han anat
proposant per aquest edifici: construir pisos, convertir-lo en un institut-escola, cedir-lo al Grup
Planeta i o instal·lar-hi un viver d’empreses d’economia social i solidària.
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