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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT PEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE LA 
PLAÇA DE LES GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
 
A la seu del Sector d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona (Avinguda Diagonal, 240), a les 
divuit hores del sis d’octubre de dos mil onze es reuneixen els representants veïnals de 
l’Ajuntament de Barcelona i els representants de les entitats veïnals dels barris de l’entorn de la 
plaça de les Glòries. 
 
Assisteixen a la reunió: 
 
Vicent Guallart, d’Hàbitat Urbà 
Àngel Sánchez, de BIMSA 
Gemma Arau, del Districte de Sant Martí 
Màxim López, Districte de l’Eixample 
Carlos Chico, d’Hàbitat Urbà 
Beatriz  Huarte, de la Direcció de Mobilitat 
Àngel López, de la Direcció de Mobilitat 
Oriol Molas, d’Hàbitat Urbà 
Laia Torras, d’Hàbitat Urbà 
Anna Franco, d’Hàbitat Urbà 
Joan Cambronero, de Districte de Sant Martí 
Xavier Moreno, d’Hàbitat Urbà  
 
Joan Valle, assessor tècnic veïnal 
Eduard Tudela, de l’AV Sagrada Família 
Oriol Llopart, webmaster de glories.cat 
Purificación Diaz, assessora tècnica veïnal 
Francesc Pegenaute, de l’AV Poblenou 
Jaume Badenes, de l’AV Poblenou 
Jordi Casanovas, de l’AV Fort Pienc 
Marcel·li Belloso, de l’AV Clot – Camp de l’Arpa 
Domiciano Sandoval, de l’AV Clot – Camp de l’Arpa 
Sílvia Cassoran, assessora tècnica veïnal 
 
Obre la reunió Vicent Guallart donant la benvinguda a tots els assistents. Agraeix l’assistència 
dels representants de totes les entitats que formen part de la comissió de seguiment de la 
MPGM de Glòries i el seu entorn. Exposa que el motiu de la reunió és donar resposat a les 
demandes que van sorgir de l’última reunió de juliol. 
 
Pren la paraula Jaume Badenes i assenyala que van demanar una reunió urgent amb el 
regidor arrel d’unes notícies que van sortir a la premsa sobre un plantejament diferent dels 
túnels ja que en la reunió de juliol se’ls va assegurar que els membres de la comissió de 
seguiment serien els primers de saber el canvis. Exposa el malestar dels veïns tant per 
aquestes informacions com per no rebre resposta del regidor. Igualment, a la reunió de juliol es 
va concretar un calendari de reunions de treball que no s’ha acomplert. 
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Vicent Guallart assenyala que el que es va publicar a la premsa no és correcte, no estan 
d’acord amb el que s’ha publicat i reitera que el document base de treball de la gerència 
d’Habitat Urbà és el Compromís de Glòries. Exposa que no tenia constància de la petició que 
havien fet els veïns de trobar-se amb el regidor. En aquest sentit, presenta a la nova directora 
de participació de l’àrea d’urbanisme, Laia Torras, per evitar aquests problemes de traspàs 
d’informació i per pactar un calendari de reunions. 
 
Tot seguit presenta el primer punt de l’ordre del dia, impuls de mesures a l’entorn de la plaça de 
les Glòries. Assenyala que és un projecte molt rellevant per la ciutat i per tant hi ha previsió de 
tirar endavant el projecte sense més demores. En aquest sentit anuncia que en breu 
s’encarregarà el projecte d’enderroc de l’anella de les Glòries. 
 
Intervé Àngel Sánchez i explica que és un tema complex ja que hi ha estadis diferents de 
vialitat, en aquest sentit s’haurà d’estudiar com posar els estadis de viabilitat provisionals per a 
que siguin compatibles amb les obres d’enderroc de l’anella. 
 
Continua Vicent Guallart que anuncia que al gener es convocarà el concurs pel disseny del 
parc, de l’espai públic, ja que no estan d’acord amb el que hi havia fet fins ara. En aquest sentit, 
ara començaran a desenvolupar les bases d’aquest concurs que hauria de tenir la seva 
resolució a l’estiu de l’any vinent i la idea és al gener traslladar els Encants i la viabilitat 
provisonal, i tot seguit començar l’enderroc. Es mostra el calendari previst d’execució.  
 
Pren la paraula Jordi Casanovas i manifesta la seva estranyesa pel fet que ja es pensi amb el 
que anirà sobre la plaça quan encara no sabem que hi ha sota de la plaça. Àngel Sánchez 
respon que ja fa temps que es va fer un estudi de cotes i rasants, i per tant es coneix tota la 
informació. 
 
Silvia Cassorran pregunta si la nova vialitat de la plaça estarà lligada a la solució que es doni 
al ramal de l’estació de França per part d’Adif. 
 
Vicent Guallart intervé i diu que per finals d’anys es podria tenir una idea del futur del túnel i de 
si hi ha modificació, de l’estat actual però que el camí de l’Ajuntament és anar fent perquè a 
hores d’ara hi ha molts temes que no depenent del consistori que no sabem si es faràn o no. 
Presenta un estudi que s’ha fet des de l’àrea d’hàbitat urbà sobre places del món per veure 
altres experiències que ens puguin aportar idees al projecte. Jaume Badenes vol fer una 
apreciació al respecte: els veïns sempre han parlat de parc, no de plaça. Vicent Guallart 
assenyala que ells defensen un parc lineal que vagi des de la platja fins al nus de la Trinitat, 
aquesta és la visió de ciutat que tenim. 
 
Oriol Llopart pregunta si això només serà possible si es compleix la situació sine qua non 
d’inhabilitació del ramal ferroviàri que va a l’estació de França. Vicent Guallart respon que no 
necessàriament però que estan en conversacions amb el Ministeri per a que cedeixin aquest 
ramal a la ciutat. 
 
Àngel Sánchez proposa treballar amb les dues hipòtesis, amb ramal d’Adif i sense, i 
implementar la millor quan arribi el moment. 
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Oriol Llopart pregunta si per disposar del ramal cal un permís o una cessió del conjunt. Vicent 
Guallart respon que actualment s’està parlant amb el ministeri però que ara mateix no els 
poden dir més sobre el tema. 
 
Intervé Jaume Badenes i diu que no volen cedir més zones verdes. En Vicent Guallart diu 
que hi estan d’acord. Jaume Badenes demana que es compleixi el compromís de donar 
informació de la contaminació ambiental a la plaça de les Glòries. Assegura que ja fa quatre 
anys que es va demanar i tot hi que es va posar el panell informatiu encara no s’estan publicant 
dades de mesura. Àngel López explica que els criteris per col·locar estacions de mesura està 
regulat des d’Europa. Des de l’Ajuntament no tenim llibertat per posar els radars on nosaltres 
volem sinó que forma part d’una xarxa de la Generalitat.  
 
Pren la paraula Joan Valle. Demana que en el projecte de la deconstrucció de l’anella hi hagi 
un criteri que marqui que s’alliberin el mínim possible de partícules durant la demolició, introduir 
criteris ambientals en l’obra i que durant la provisionalitat viària es tinguin en compte les bicis i 
els carrils bicis. 
 
Purificación Diaz demana també la possibilitat de moderar el trànsit en aquesta zona, ja que 
és el que més contamina. Vicent Guallart comenta que es començaran a tenir cotxes elèctrics 
aviat, és una cosa que passarà i que des de l’Ajuntament es fomentarà. 
 
Continua Àngel Sánchez explicant que pel que fa al DHUB l’obra civil i l’interior estarà acabada 
entre desembre i gener, i les instal·lacions entre març i abril. També anuncia que aviat es 
treuran les dates de concurs per l’interiorisme. Es preveu que tot estigui acabat a finals del 
2012. En concret la biblioteca estarà acabada entre juny i juliol de 2012. Gemma Arau fa un 
incís i puntualitza que fins a principis del 2013 no podrà obrir la biblioteca, atès que un cop 
BIMSA entregui l’obra, la diputació haurà de dotar-la de recursos per a que pugui funcionar. 
 
Àngel Sánchez continua explicant que les obres dels Encants van segons el previst, i que 
s’avisarà als veïns per fer una visita d’obra en la segona fase de la coberta. El procés 
d’adjudicació de les parades no és competència de BIMSA i ho porta l’Institut Municipal de 
Mercats. En definitiva s’espera que el nou mercat estigui al novembre/desembre de 2012. 
 
Oriol Llopart pregunta per les obres que s’estan fent actualment a la sortida Badajoz del metro 
de les Glòries. Carlos Chico respon que s’està realitzant una rehabilitació interna d’aquest 
accés, quan s’acabi aquest tram de passadís que connecta amb l’interior de l’estació es tancarà 
la sortida del metro que hi ha dins l’anella. Oriol Llopart preguta si finalment es farà una altra 
boca del metro que connecti la parada amb el mercat dels Encants. Àngel Sánchez respon 
que això anava lligat a l’intercanviador ferroviari, si aquest no hi és, no creu que pagui la pena 
fer una nova boca ja que seria una túnel molt llarg. 
 
Vicent Guallart continua explicant que s’ha entrat en contacte amb els propietaris del Centre 
Comercial de les Glòries per tal que impulsin una sèrie de transformacions amb l’objectiu de 
que esdevingui més urbà, més orientat a la ciutat. 
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Jaume Badenes pregunta per tres temes que preocupen als veïns: l’Escola Encants, ja que 
actualment està en un situació crítica, les obres de la peça d’equipaments de la meitat d’illa de 
Diagonal, Àlaba i Badajoz i l’edifici Sòcol. Àngel Sánchez respon que respecte l’edifici Sòcol es 
va reprogramar per un tema d’inversió i que fins que no hi hagi el nou pla d’inversió municipal 
no sabrem com queda.  
 
Gemma Arau respon que des del Districte de Sant Martí tant l’escola dels Encants com la peça 
d’equipaments aniran lligats al nou PAD del Districte i que seran prioritats. Xavier Moreno 
explica que pel que fa a la peça d’equipaments, que l’aparcament que esta fent BSM s’ha 
endarrerit perquè el nivell freàtic a variat del projecte a la situació real del sòl. Tot i això, aquest 
mes ja comencen a posar les pantalles. Continua explicant que des del Patronat de l’Habitatge 
s’està esperant a que BSM acabi de construir l’aparcament, que tindrà una durada de 18 mesos 
per iniciar el projecte en superfície. Igualment, Gemma Arau es compromet a posar-s’hi en 
contacte i demanar un calendari. 
 
Purificación Diaz comenta que sembla que hi ha un cert canvi de criteris entre el que es pot 
fer amb un canvi puntual del PGM, i explica que fins ara les persones responsables 
d’urbanisme no creien que s’hagués de fer cap canvi pel tema de l’escola, i pregunta si aquest 
criteri encara és el mateix. Vicent Guallart respon que el tema de l’escola no hi ha un canvi de 
criteri. 
 
Marcel·li Belloso vol puntualitzar que la biblioteca que s’ubicarà al DHUB és provisional i que 
no serà la biblioteca del barri permanent. 
 
Jordi Casanovas demana que no s’oblidi la part de la Meridiana que també s’ha de modificar, 
Vicent Guallart respon que forma part d’una visió estratègica de la ciutat, igual que s’ha de 
millorar el Paral·lel la Meridiana també.A continuació presenta a la nova directora de 
participació, Laia Torras que es posa a la disposició dels veïns. Jaume Badenes li demana un 
calendari de reunions, Laia Torras respon que la setmana vinent es passarà un calendari de 
reunions de treball als veïns. 
 
Oriol Llopart demana si finalment s’inclou la remodelació del carrer Diputació en el projecte de 
vialitat de les Glòries. Àngel Sánchez respon que de moment no. 
 
Sense més intervencions, es dóna la reunió per finalitzada. 
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