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I ara, que es rehabiliti
Els veïns del Clot volen que l'Ajuntament posi en condicions la Torre del Fang
ANNA BALLBONA. Barcelona

L'operació per preservar la Torre del Fang del pas, just per sota, del tren d'alta velocitat (TAV)
convenç els veïns del Clot, però la seva satisfacció és només a mitges. Ara ja exigeixen que,
un cop Adif acabi la sofisticada operació per protegir-la, l'Ajuntament de Barcelona la rehabiliti i
la condicioni. La masia, del segle XIV, presenta un aspecte força deteriorat, sobretot a la part
del darrere. Urbanisme va respondre ahir que el conveni amb Adif també inclourà fer-ne la
rehabilitació.
«Si han salvat la Torre del Fang, que és el que demanàvem, ha
de ser per mantenir-la en condicions», afirma, sense
palliatius, Domiciano Sandoval, president de l'associació de
veïns del Clot–Camp de l'Arpa. L'entitat és la que més ha
batallat en defensa d'aquesta masia del segle XIV, apellant al
seu valor històric i també al caràcter emblemàtic que té per al
barri. Per aquest motiu aplaudeixen el projecte per salvar i
mantenir intacte la Torre del Fang davant el pas del TAV, que
va presentar el gestor ferroviari Adif divendres passat. Al
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de l'Ajuntament des del 1985, té un aspecte força deteriorat,
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sobretot a la banda de darrere. «Després caldrà adequar la
torre per dins i per fora, i demanem que la torre quedi en un entorn adequat, integrada
urbanísticament», va exigir Sandoval. Ahir, l'Ajuntament va respondre que el conveni amb
Adif al voltant de la masia preveurà fer-ne la rehabilitació, tot i que aquest aspecte no es va
anomenar en la presentació del projecte per salvar-la del pas del TAV
El que tampoc és clar és el destí que se li donarà, és a dir, l'activitat que s'hi farà un cop hagi
passat el TAV. Fins fa un mes havia estat seu del Consorci de Normalització Lingüística i el
centre de recursos pedagògics del districte, que ja s'han desplaçat a altres dependències
municipals Una de les opcions que havia sonat era situar-hi l'Arxiu Històric de Sant Martí.
Segons l'associació de veïns del Clot, altres possibilitats que els havien fet arribar des del
districte de Sant Martí era installar-hi un petit museu d'oficis o situar-hi al costat un
equipament de barri. L'associació de veïns no veuria gens bé aquesta última opció, per por
que un edifici enganxat a la masia li prengués lluentor.
Ahir el districte de Sant Martí no va aclarir cap possible destí. Ara per ara, no hi ha res
pensat sobre el seu ús, que es decidirà a llarg termini i acordant-ho amb els veïns del Clot i
la Sagrera, segons un portaveu del districte.
Antonio Fortes, membre de l'associació de veïns de la Sagrera i també de la FAVB, va criticar
que Adif i l'Ajuntament haguessin difós el projecte de preservació de la masia als mitjans de
comunicació abans que a les entitats veïnals.

