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Consell de Barri del Clot i Camp de l’Arpa    

 

Assumpte  Resum d’acords del Consell de Barri del Clot i Camp de l’Arpa 

Lloc Biblioteca Caterina Albert (Camp de l’Arpa) Núm. 1 Clot 2015 

Data – Hora 5 de novembre de 2015 de 18’00h a 20’30h 

Assistents 

 

Marc Andreu Acebal President 

Joan Mani  

Joan Cabanas 

Vicepresident 

Eva Luengo Secretaria 

Montse Barnils Conseller 

Maria Arenillas Conseller 

Oriol Puig i Morant Conseller 

Xavier Bañon i Fàbregas Conseller 

Ainhoa Ruiz Benedicto Conseller 

Lourdes Arrando Conseller 

Ma Eugènia Angulo Conseller 

Entitats  Avv Clot-camp de l’Arpa Orfeó Martinenc 

Afectats Gran via Glòries  

AVV i comerciants del Camp de 
l’Arpa 

 

Federació d’entitats del Clot-
Camp de l’Arpa 

 

Foment Martinenc  

AMPA Antoni Balmanya  

La formiga Martinenca  
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Nombre de ciutadans a títol individual:  12 
 
 

Ordre del dia: temes tractats i acords. 

 

1. Funcionament del Consells de barri 

2. Glòries 

3. Inici procés participatiu PAM-PAD 

4. Torn obert de paraules 

 

 

 

 

1.  Funcionament dels Consells 

L'equip de govern informa que un dels seus objectius durant el mandat, es fer una reflexió 

entorn del funcionament dels Consells de barri, per tal de potenciar la participació i aconseguir 

que siguin espais de debat de temàtiques que afecten directament als diferents territoris. 

2.  Glòries 

S’informa de la prioritat ,en aquests moments, de les obres per la construcció del primer túnel, 

les actuacions prèvies pràcticament estan acabades. 

S’estan iniciant les obres d’entrada al túnel per Castillejos. En aquest moment de les obres la 

circulació passarà als laterals i s’actuarà en el carril central. 

La comissió de seguiment es reunirà aproximadament cada tres mesos amb les entitats 

participants. 

En quant als equipaments hi ha un primer esborrany amb una primera disposició. S’està 

dibuixant tota la col·locació per tal que en els propers mesos puguem tenir un document amb el 

que començar a treballar per a una única modificació del Pla general Metropolità. 

També es treballa en altres equipaments que estaran situats en l’àmbit perimetral de Glòries 

com el pavelló situat en l’illa Zamora-Pamplona. En la comissió de seguiment i a partir d’un 

informe fet per l’institut Barcelona Esports i urbanisme, es va confirmar que en l’espai pot tenir 

cabuda una pista coberta amb totes les condicions. A partir d’ara es treballarà en fer 

l’avantprojecte. 
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Intervencions sobre el tema Glòries: 

- Es comparteix la importància dels equipaments però es fa una reflexió sobre la 

importància que te també per a molts veïns el soterrament del transit . 

- Es demanen propostes de mesures de contaminació de la zona 

- Es fa una reflexió de com s’ha vist afectat el Centre Cultural La farinera. 

-  Es demanen més inversions en temes de barri que temes globals: 

Que el túnel de Castillejos a Sant Joan de Malta s’acabi per al 2019 

Fer i acabar almenys 3 o 4 equipaments dels barris 

Fer i acabar habitatge públic i de lloguer 

Fer reducció de cotxes i contaminació ambiental al mateix temps que es fomenta el 

transport públic. 

Fer un pla d’usos consensuat amb els barris de l’entorn. 

Prioritzar Glòries tenint present que es una millora per la ciutat. 

- Es demana contemplar els terrenys  dels encants com espai per la construcció d’un 

parc de lleure per a gossos. La proposta ja s’ha presentat escrita a l’Ajuntament. 

 

Contesta  de la taula a les intervencions: 

 

- Contaminació: 

Es una posta d’aquest govern rebaixar els nivells de contaminació significativament. Hi 

ha un compromís del Pla de mobilitat urbana per reduir el volum de cotxes que es 

mouen, es un tema complex però s’estan posant els mitjans ( el projecte de Superilles 

va en aquest línia). 

- La Farinera 

Es comparteix la situació complexa en la que es troba el Centre  a nivell d’accessibilitat. 

- Prioritzar inversions de barri 

Els túnels i la plaça és una obra de ciutat però els equipaments de barri previstos són 

responsabilitat del Govern. 

Tot no es podrà fer a la vegada i s’haurà de prioritzar ens haurem de posar d’acord 

tots, col·lectius diferents amb necessitats diferents .Recordar també que les inversions 

del Districte no pivoten només sobre Glòries i el seu entorn. 

- Espai per gossos 

Es un dels temes que s’està pensant i valorant. 
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3. Inici procés participatiu PAM-PAD 

 

Es presenta el procés PAM-PAD . Per par de l’empresa que dinamitza aquest punt s’explica la 

dinàmica de treball que s portarà a terme  per recollir les primeres aportacions a aquest procès. 

 

Intervervencions sobre el PAM-PAD que queden recollides a la taula. 

 

- S’expressa el neguit de com es traduirant les propostes a pràctiques concretes i com 

es prioritzaran. 

- S’expressa el neguit que no hi hagi cap mesura de control per als incompliments del 

PAD 

 

Contesta de la taula a les intervencions 

 

 Està clar que aquest procés no parteix de zero hi haurà moments diferents, un serà de 

recollidade propostes però també hi haurà el monet de prioritzar i ordenar les propostes . 

 

A continuació s’adjunta el quadre que recull les propostes  fetes pels participants. 
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4. Torn obert de paraules 

 

Intervencions: 

 

 Que es farà amb els plans de futur dels barris que encara son vigents? 

 Es demana fer més control en el pas de vehicles pel carrer Rogent. 

 Convertir el carrer Enamorats en un carrer de vianants  

 Més campanyes de desratització. 

 Hi ha una queixa sobre els cartells de difusió del Consell , es considera que 

han estat pocs 

 Queixa sobre l’ordre del propi Consell, no s’ha marcat bé els punts i ha estat un 

torn de precs i preguntes constant. 

 Queixa per a que no es portin al Consell de barri les disputes de partit , hauria 

de ser un espai per treballar junts, dialogar i consensuar. 

 

Contesta des de la taula a les intervencions del torn obert i a algunes propostes de 

PAM: 

 

 La informació dels plans de Futur es té i es treballarà per veure quin pes té en 

el nou procés 

 En el Districte es te molt present el tema del carrer Rogent. Es pren nota. 

 Es recull la proposta de l’escola Balmanya i es parlarà  

 El tema de les rates es fa seguiment a nivell ciutat, en tot cas comentar que 

l’absència de pluges juga en contra en aquest tema. 

 Hi ha una proposat de llançadora per connectar l’Hospital del Mar i l’Esperança 

que encara està en procés de valoració s’ha de veure clara des de mobilitat no 

és un tema del districte. 

 Es recullen la resta de propostes 

 

 

 

Eva Luengo  

Secretària del Consell de barri del Clot i Camp de l’Arpa 

Tècnica de barri del Clot i Camp de l’Arpa 

 


