RECUPERACIÓ DE LA LLEIALTAT SANTSENCA

L’any 1894, sent Sants municipi independent, un reduït grup de treballadors van fundar la Lleialtat
Santsenca amb l’objectiu de posar en comú el consum de les seves famílies.
Amb els anys, el creixement del nombre d’associats, va fer necessari l’adquisició d’uns terrenys
l’any 1924, en el carrer Olzinelles per poder edificar la seva seu. L’any 1927, van inaugurar l’edifici
que s’ha conservat fins a data d’avui, un edifici dissenyat per l’arquitecte Josep Alemany, de dues
plantes per donar servei a les necessitats dels seus associats.
En els anys 50, l’edifici de la Lleialtat Santsenca passà a mans d’un privat i s’instal·là la coneguda
fàbrica de turrons Viar a la planta baixa fins els anys 90, així com la sala de festes coneguda amb
el nom de Bahia, en el primer pis.
L’any 2006, l’ajuntament de Barcelona arribà a un acord amb el propietari de l’edifici a dur a terme
una permuta per la qual l’esmentat edifici passava a ser propietat municipal, inscrit al catàleg de
patrimoni i qualificat com a equipament de nova creació
Ateses les singularitats històriques esmentades, la projecció que sobre l’entorn associatiu del barri
mostra l’edifici, i degradació de l’edifici, així com la voluntat de recuperació del seu caràcter
emblemàtic en el districte, és per tot això que es proposa la següent

DECLARACIO INSTITUCIONAL
1. Constituir una comissió de seguiment que, entre d’altres, serveixi per concretar el tipus
d’equipament i la seva funcionalitat, sempre dins d’un ús veïnal i cultural, conduent a la
redacció d’un projecte executiu. La comissió s’haurà de reunir un mínim de quatre vegades
a l’any i quan ho requereixi qualsevol dels seus components. L’esmentada comissió, a
l’igual que d’altres comissions de seguiment, estarà constituïda per una representació del
Govern de l’Ajuntament, de cadascun dels grups municipals i de la Plataforma la Lleialtat
Santsenca junt altres entitats que han mostrat el seu interès pel futur de l’esmentat
equipament, el projecte de la qual serà la base sobre la qual partirà el treball de la
Comissió.
2. Manifestar el compromís de procedir a la rehabilitació de l’edifici conegut com Lleialtat
Santsenca elaborant inicialment i de forma immediata un informe exhaustiu del seu estat
actual, així com a procedir a la realització d’un projecte bàsic d’actuació per a l’esmentada
rehabilitació
3. Adoptar el compromís que el proper Pla d’Actuació Districte incorporarà la rehabilitació de
l’esmentat edifici.

