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Gràcia projecta al carrer Venus un ‘hostel
de l’esport’ de 400 llits vinculat a la UBAE
L’antiga fàbrica Artés reobrirà al juny com a oferta d’allotjament per a cites esportives amateurs
Albert Balanzà

Vint-i-cinc anys després de ser
‘només’ un gimnàs al carrer Perill. el grup UBAE-Eurofitness
ja està a punt d’inaugurar l’ambiciós ‘hostel de l’esport’, un
equipament de 400 llits, al carrer Venus, on hi havia hagut la
històrica fàbrica Artés i que en
els últims anys havia caigut en el
desús. Després d’un any d’obres
internes, que només s’han exterioritzat tallant el carrer en els
últims dies, l’espai farà proves
d’habitacions mostra al maig i
obrirà a principis de juny.
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El nou ‘hostel de l’esport’ ja llueix
el rètol d’Artés com a reivindicació del seu passat i com a visibilització de l’acord al qual van arribar
fa dos anys la família Artés, propietària de l’espai, i el grup UBAE,
que havia deixat feia dos anys les
oficines que hi tenia llogades.
L’operació, després dels tràmits
de llicències i quan la zona ha
fet un gran canvi cap a una oferta d’albergs i hotels, ha avançat a
bon ritme i s’estrenarà en poques
setmanes com a oferta d’allotjament per a cites esportives amateurs que es facin a la ciutat. “Oferirem l’espai als esportistes que
vinguin a la ciutat per participar

Sanció a una
botiga de
luxe per tallar
Santa Teresa

L’edifici, en obres, que acollirà l’alberg juvenil

en competicions que organitzin
els clubs als quals estem vinculats”, explica Montserrat Mas,

ICV·EUiA ha fet un
comunicat denunciant
que el Districte “amaga”
l’atorgament de la llicència
directora general d’Eurofitness.
Per exemple, les trobades que la
Confederació Europea d’Esport i
Salut organitza a l’octubre.

L’antiga Artés es transformarà,
doncs, amb un espai de 400 llits,
una dotzena dels quals seran
adaptats per a persones discapacitades i una altra dotzena tindran
mides especials fins a 2,20 metres.
A la finca encara hi ha, a més, alguns veïns, que entren per dues
portes independents d’accés.
La poca informació del projecte
que ha trascendit en les instàncies
municipals ha provocat aquesta
setmana que ICV-EUiA fes aquest
dijous un comunicat denunciant
que el Districte “amaga” que ha

donat una llicència per a un nou
alberg de més de 400 places a
la Vila” en ple debat sobre el pla
d’usos i el pla de turisme.

Dijous passat a la tarda el carrer
Santa Teresa, darrere dels Jardinets, entre Bonavista i Còrsega,
presentava un aspecte ultrafashion però alhora innacessible a
qualsevol veí. La inauguració de
Sta Teresa Gallery, una botiga de
vestits de nit de luxe, va aplegar
un selecte club de gent que va determinar que els impulsors de la
festa tallessin amb cintes d’accés
i personal de seguretat la circulació pública al carrer. Fonts municipals han explicat que la botiga va fer aquesta activitat sense
permís i que la Guàrdia Urbana
obrirà expedient i procedirà a
sancionar.

La plataforma ‘Gràcia, cap a on
vas’ neix i ja promou un manifest
Les AMPA, les colles de cultura i la PEJ s’afegeixen a les sis entitats veïnals
Albert Balanzà
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Quinze anys després d’aquell congrés transversal anomenat ‘Gràcia cap al 2000’ que va analitzar
el model de territori i estils de
vida que els graciencs volien proposar per al nou segle, aquest dijous, com a resposta al pla d’usos
d’establiments de pública concurrència i al pla de turisme, nou entitats han constituït la plataforma
‘Gràcia, cap a on vas’.
Al nou debat, en marxa des de fa
tres setmanes (vegeu L’Independent 528 i 530) i protagonitzat per
les associacions de veïns de Revolució, Diamant, Lesseps i Sol, Vila
de Gràcia i l’Assemblea de la Vila
de Gràcia), s’hi han afegit la Co-

Un moment de l’acte de constitució de la Plataforma, aquest dijous

ordinadora d’AMPA, la Coordinadora de Colles de Cultura Popular
i Plataforma d’Entitats Juvenils.
Totes han protagonitzat aquest di-

jous un acte a l’Espai Jove La Fontana amb dures crítiques al model
de Vila que promou el Districte. Ja
preparen un manifest.
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