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ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA MPGM DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES 

 

A la seu de l’àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, el dia onze de juliol de dos mil dotze, a les 19.00 hores, 
es reuneixen els representants de l’àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, i  els representants dels veïns i 
veïnes de l’àmbit de la plaça de les Glories. 
 
Assisteixen a la reunió: 
 
Joan Puigdollers, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona 
Vicenç Guallart, d’Hàbitat Urbà 
Albert Civit, d’Hàbitat Urbà 
Maria Sisternas, d’Hàbitat Urbà 
Laia Torras, d’Hàbitat Urbà 
Sonia Frias, d’Hàbitat Urbà 
Montse Cantin, d’Hàbitat Urbà 
Laia Pifarré, d’Hàbitat Urbà 
Xavier Moreno, d’Hàbitat Urbà 
Elisenda Capera, Districte de l’Eixample 
Joan Manuel Llopis, Districte de Sant Martí 
Sebastián Guerrero, ESTEYCO 
Ignasi de Moner, BIMSA 
 
Assumpta Escarp, Grup Municipal Socialista 
David Martínez, Grup Municipal Socialista 
Elsa Blasco, Grup Municipal ICV-EUiA 
Roger Clot, Grup Municipal ICV-EUiA 
Eduardo Bolaños, Grup Municipal del PP 
Miguel Torrubiano, Grup Municipal del PP 
Ricard Martínez, Grup Municipal d’ERC 
Joan Rodríguez, Grup Municipal CiU Eixample 
Jordi Asensio, Conseller Municipal CiU Sant Martí 
 
Purificación Diaz, assessora tècnica veïnal  
Miquel Catasús, AVV Clot - Camp de l’Arpa 
Jaume Badenes, AVV Poblenou 
Oriol Llopart, webmaster de glories.cat 
Jordi Casanovas, AVV Fort Pienc 
Eduard Tudela, AVV Sagrada Família 
 

Joan Puigdollers dona la benvinguda a tots els assistents i explica que aquesta és una reunió de la Comissió Especial 
per la Plaça de les Glòries i que esta integrada per l’equip de govern i els grups municipals que s’ha reunit set vegades, i 
en dues de les ocasions hi han assistit també els representants dels veïns. Assenyala que l’objectiu d’aquesta comissió 
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ha estat aportar uns criteris sobre el desenvolupament del Compromís de Glòries per tal de consensuar un full de ruta, i 
en aquest sentit s’ha acordat un document de criteris per l’elaboració de les bases del Concurs Internacional de la Plaça 
de les Glòries Catalanes. 

Pren la paraula Vicenç Guallart que passa a repassar el document de criteris acordats, comenta que el concurs ha de 
ser coherent i respectuós amb el Compromís de Glòries de 2007. Que es podran fer ajustos al planejament si el projecte 
guanyador així ho requereix i que en el cas que el projecte guanyador alteri els acords contemplats en el document del 
Compromís de Glòries de 2007 es requerirà la signatura d’un nou acord amb el mateix nivell de consens polític i social. 
Explica que el concurs es farà a dues voltes. En una primera fase es demanarà el Currículum Vitae dels equips i dibuixos 
de les idees bàsiques. Això permetrà sel·leccionar fins a 10 equips que participaran en la segona fase. Quan es coneguin 
els 10 equips sel·leccionats s’organitzaran tallers d’implicació ciutadana. En la segona fase, els equips treballaran per 
donar una resposta global a les preguntes formulades a les bases, des d’un punt de vista interdisciplinari i tenint en 
compte les aspiracions de veïns i ciutadans. D’aquesta fase en sortirà un equip guanyador i es podran atorgar fins a dues 
mencions. La segona fase estarà retribuïda amb una contraprestació econòmica adequada a la càrrega de treball i 
superfície del projecte. Assenyala que el Jurat estarà constituït per experts locals i internacionals procedents de diferents 
disciplines, representants dels Col·legis Professionals, membres del Consell Consultiu d’Hàbitat Urbà i representants de 
les diverses institucions municipals. Estarà presidit per un professional de reconegut prestigi en l’àmbit internacional. La 
Comissió Especial i la Comissió de Seguiment, integrada pels diferents Grups Municipals i les Associacions de Veïns de 
l’àmbit, podran proposar-ne la designació d’alguns dels membres i validar-ne la composició final. Explica que el jurat 
avaluarà i seleccionarà una proposta guanyadora i fins a dues mencions seguint els criteris fixats per les Bases del 
Concurs. A partir del veredicte del Jurat Internacional la Comissió Especial acordarà el projecte definitiu de la Plaça de 
les Glòries Catalanes. 

Continua explicant que s’acordat que l’àmbit objecte del Concurs ha d’integrar la configuració de l’espai lliure, així com 
les volumetries i gàlibs de les edificacions dels entorns, tenint en compte els programes funcionals dels equipaments 
previstos. L’espai públic es dissenyarà de forma unitària per a tota la super-illa. Les bases del concurs recolliran les 
consideracions del Consell Consultiu d’Hàbitat Urbà, en el sentit que el concurs serà “obert” amb la possibilitat d’integrar 
propostes diverses en el conjunt de la Plaça. Es fomentarà una “façana urbana” a la Plaça (mitjançant la disposició dels 
edificis d’equipaments, habitatge lliure i habitatge de protecció), amb possibilitat d’ajustar la volumetria de l’edificació dins 
d’uns gàlibs màxims i incorporar edificis públics a la part interior d’aquest gàlib si es considera oportú. Per aquest fi, 
l’edificabilitat privada serà la que es preveu al planejament general i derivat vigent, i es situarà dins dels gàlibs màxims 
acordats als fronts edificats dels carrers Castillejos i Consell de Cent. L’objecte de l’encàrrec serà el disseny de l’espai 
públic. Els ajustos de planejament seran redactats per l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha una edificabilitat i uns 
equipaments fixes i per això es defineix un gàlib. Es busca algú que dissenyi l’espai públic, i la tramitació i ajustos 
volumètrics es faran des de l’Ajuntament. També que la plaça-parc tindrà el màxim de superfície verda. També s’ha 
acordat que es durà a terme la deconstrucció de l’anella viària (març del 2013) per tal de millorar la mobilitat i integrar la 
Plaça a la malla de l’Eixample. La dimensió de les grans vies de mobilitat es definirà per un equip d’experts en la matèria, 
i serà acordada per la Comissió Especial per a al Plaça de les Glòries Catalanes, formada per Grups Municipals i 
representants de les Associacions de Veïns de l’àmbit. S’ha recollit que s'integrarà la solució de mobilitat amb la 
implantació de la Nova Xarxa de Bus (xarxa ortogonal) i d’un nou intercanviador de transport públic (metro, tramvia, 
autobús i Bicing). El projecte ha de garantir la possible connexió del tramvia per la Diagonal. Les propostes hauran de 
contemplar la solució de la Gran Via rectilínia en superfície pel Transport Col·lectiu. I explica que es concentraran els 
equipaments en edificis multifuncionals, que inclouran, com a mínim, els detallats al document del Compromís per 
Glòries. 
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Per últim comenta el calendari de desenvolupament de la proposta: s’espera que al setembre de 2012 es faci el 
llançament del concurs, publicació i difusió de les bases. Al desembre 2012 es dugui a terme la deliberació de la primera 
volta amb la selecció de fins a 10 equips. Entre el gener 2012–abril 2013 es faran els tallers d’implicació ciutadana. Al 
maig 2013 es lliuraran les propostes segona volta. I al juliol de 2013 es sel·lecionarà la proposta guanyadora. 

 
Tot seguit pren la paraula Maria Sisternas que passa a explicar els criteris tècnics i les especificitats que quedaran 
recollides en les bases del concurs. Comença explicant que pel que fa a l’objecte del concurs es demanarà que es 
dongui resposta al repte de crear centralitat a Glòries, és a dir, aconseguir que esdevingui un espai representatiu de la 
ciutat. Pel que fa al programa, es demanarà que l’espai lliure no es projecti com un espai buit sinó que es pensin 
programes compatibles amb l’espai obert i quina ha ser la capacitat òptima d’usos. També es demanarà quins elements 
de caràcter monumental o representatius s’han d’incloure a la plaça. Es donarà importància al repte de convertir aquest 
espai frontera amb un lloc de trobada, nexe de connexió dels 5 barris que hi conflueixen. I les propostes hauran de 
permetre construir el parc per fases i hauran de reconèixer els subàmbits d’aquesta àrea tant gran. 
 
Pel que fa al programa explica que apart dels usos existents i dels usos previstos al Compromís de Glòries, es definiran 
els nous usos a escala local i de ciutat que es proposen ubicar en el parc/plaça. Així mateix es contemplaran les 
necessitats dels veïns pel que fa a l’aparcament en l’àmbit. En quant a l’activitat econòmica s’adjuntarà a la 
documentació del concurs l’estudi elaborat per l’Institut Cerdà sobre l’impacte econòmic de la remodelació de la plaça per 
tal que els projectes valorin possibles usos que contribueixin a dinamitzar l’activitat econòmica dels voltants de la plaça. I 
caldrà que els equips presentin propostes viables, amb el seu corresponent estudi econòmic i una hipòtesi de 
desenvolupament al llarg dels anys. 
 

Continua explicant que en referència a l’espai lliurePel que fa a l’espai lliure les propostes hauran de definir: el tipus 
d’espais que configuren la superfície de plaça/parc i la relació entre les parts, quin caràcter tindrà l’espai verd, quina 
distribució d’activitats i quins itineraris de vianants, fluxos i llocs de creuament estratègics, i la nova identitat de la Plaça i 
la seva representativitat. Assenyala que el projecte podrà considerar el manteniment d’alguna preexistència de l’àmbit 
quan es consideri que afegeix valor a l’espai. De la mateixa manera es proposaran idees sobre els elements urbans que 
aportin qualitat urbana a la plaça/parc. I per últim enumera els elements predeterminats: mobilitat, sistemes de transport 
públic i pressupost de referència. 

Pel que fa la renaturalització explica que les propostes hauran d’incloure una estratègia per renaturalitzar la plaça, la 
seva condició de corredor verd a escala de ciutat i tenir en compte la situació de frontissa entre la Ciutadella, el nou Parc 
Lineal de la Sagrera i la Ronda Verda. Continua dient que es premiaran les solucions energètiques que tendeixin cap a 
l’autosuficiència i redueixin la demanda instal·lada, preferentment amb solucions passives.  Els projectes contemplaran la 
gestió eficaç dels recursos i es valoraran les propostes que optimitzin el manteniment de l’espai públic. 

Explica que s’haurà de tenir en compte que la plaça de les Glòries és el punt de confluència de les tres avingudes 
principals de la ciutat (Meridiana, Diagonal i Gran Via), de les quals es reconeixen característiques ben diferenciades:  la 
Gran Via com eix principal d’accés rodat que comunica la ciutat amb el Litoral de ponent; lL’avinguda Diagonal com eix 
cívic, vertebrador de l’Eixample amb altres barris, i que comunica el mar amb les cotes més altes de la ciutat; i l’avinguda 
Meridiana, amb dos trams de diferent caràcter a partir precisament de la plaça de les Glòries. També es potenciarà l’eix 
de la carretera de Ribes per a vianants i bicicletes, donant-li continuïtat amb el carrer del Clot. És el principal eix cívic de 
l’entorn i el que millor relliga els barris i connecta molts equipaments. 
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Assenyala que tant en la segona fase de concurs com en la fase d’obres, s’hauran de tenir en compte totes les 
infraestructures i transport soterrat que conflueixen a la plaça. I que el projecte haurà de preveure solucions per a la fase 
d’execució de l’obra que permetin coordinar la proposta arquitectònica amb tots els actors urbans per resoldre el 
solapament amb les instal·lacions, serveis i infraestructures que afectin les cotes superficials de l’espai públic. 
Igualement, afegeix, que oles propostes hauran de tenir en compte la construcció del túnel per la Gran Via de Padilla a 
Rambla del Poblenou. 

Per últim, explica que els projectes posaran especial atenció a la cota zero de la Plaça i podran fer propostes sobre els 
usos i activitats en planta baixa. Així mateix, hauran d’incidir sobre el caràcter de les cobertes de les noves edificacions i 
hauran de respondre adequadament als seus entorns i contribuir a crear espais de convivència pública. 

A continuació Albert Civit passa a explicar el cronograma i el pressupost previst de les actuacions previstes. Comenta 
que pel que fa a les xifres de pressupost és molt aproximat ja que depèn de l’ordre en que es facin les actuacions. 
Assenyala que la deconstrucció de l’anella comença al segon trimestre del 2013 i mentrestant s’aniran fent els projectes 
de vialitat en superfície i també està previst en aquest projecte la tramitació de l’enjardinament i adequació provisional de 
la part pública. En aquesta primera part hi ha una previsió de costos de 40,6M d’euros. El segon paquet d’actuacions 
tenen una estimació de 31,1M d’euros i inclou el concurs i projecte del parc. El concurs duraria un any: entre el tercer 
trimestre del 2012 i el tercer trimestre del 2013 i s’encadenaria amb el propi projecte de l’espai públic i amb la redacció i 
tramitació del planejament en funció del resultat del concurs. I al primer trimestres del 2015 ja es podria començar amb la 
licitació i obra de del parc. En el tercer trimestre del 2013 també s’iniciaria el projecte del túnel curt amb la previsió de 
començar la licitació i l’obra durant el primer trimestre del 2015 i acabar l’últim trimestre del 2016, amb uns costos 
estimats de 87M d’euros. I a partir d’aquí s’encadenaria el túnel llarg que es començaria al 2017.  

Pel que fa als equipaments compromesos amb l’Ajuntament hi ha un cost d’11M d’euros i ja estan en fase de gestió 
urbanística i s’anirien fent un darrera l’altre. El que estan compromesos amb la Generalitat haurien de portar el mateix 
calendari però ja no és un tema que depengui de l’Ajuntament. Tot seguit mostra un esquema del que serien les diverses 
propostes de vialitat en superfície i els costos que això suposaria. I per últim mostra la concreció del que costaria el 
concurs que s’està plantejant. 

A continuació Joan Puigdollers passa la paraula als representants dels Grups Polítics Municipals. 

Assumpta Escarp explica que s’ha intentat buscar el consens social i polític d’acord amb l’esperit del Compromís de 
Glòries de 2007 afegint les circumstàncies actuals. Assenyala que el Grup Socialista es sent còmode amb les bases i 
criteris pel concurs del parc. Destaca la priorització dels equipaments com una de les coses més importants pel grup que 
ella representa. Dona molta importància a la vialitat provisional tant a nivell de mobilitat de la plaça com a nivell de ciutat. 
Explica que el seu grup va plantejar que la Gran Via passes en superfície per poder fer el túnel a posteriori, sobretot 
perquè abogaven per l’acordat al 2007, és a dir, el llarg i els preocupava el decalatge d’anys, on la provisionalitat 
esdevindria de 8 o 10 anys. Tanmateix, i en ares del consens, tal i com s’ha plantejat de fer el túnel curt i continuar 
després amb el llarg hi han estat d’acord i ho troben una bona solució. Considera que s’ha d’establir algun mecanisme 
que pemeti prioritzar, si cal. 

Tot seguit pren la paraula Eduardo Bolaños i expressa l’acord del Grup Municipal del PP amb les bases del concurs que 
avui s’han presentat als veïns. Assenyala que havien posat èmfasi en que el cronograma i els costos es posessin com un 
annex per desvincular-ho del concurs i considera que el PIM (Programa d’Inversions Municipals) és fonamental, i que 
encara no es sap el d’aquest mandat i s’està fent un acte de fe perquè s’està parlant d’una inversió que encara no està 
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compromesa. Respecte al tema de la provisionalitat de la mobilitat considera que cal treballar-ho molt bé perquè hi ha un 
gran volum de trànsit. Pel que fa als edificis d’equipaments considera que els multifuncionals són una bona idea però que 
cal fer una molt bona gestió per a que funcionin correctament. 

A continuació parla Elsa Blasco. Mostra la seva satisfacció per l’esforç que s’ha fet per incorporar moltes de les idees 
que havien proposat des del Grup ICV-EuiA, i consideren molt important el respecte de l’acord de Glòries de 2007, que la 
comissió especial pugui proposar i validar membres del jurat i que tingui la decisió final en triar al guanyador del concurs. 
Considera fonamental la priorització dels equipaments i l’avançament de la construcció del túnel curt per aquest mandat i 
la previsió de la construcció del llarg. Destaca el tema de la Carretera de Ribes per la seva importància com a eix cívic 
més peatonal. Explica que tot i que estan d’acord amb la majoria de punts continua el seu desacord en dos: per una 
banda hi ha l’inici de les obres dels equipaments. Considera que aquestes estan programades massa tard ja que hi ha la 
previsió que comencin al següent mandat i creu que això no és prioritzar els equipaments locals. I si s’ha de prioritzar per 
temes econòmics, proposa endarrerir les obres del parc per avançar les dels equipaments. Per altra banda mostra el seu 
desacord en el tema de la decisió final sobre el projecte sel·leccionat. Considera que no ha de ser només una decisió 
tècnica sinó també política i veïnal. Proposa que no s’esculli només un guanyador sinó tres, que no és el mateix que un 
guanyador i dos mencions. Per últim, demana canviï el redactat del document utilitzant llenguatge no sexista. 

Ricard Martínez assenyala que des del seu grup es valora molt positivament tot el procés que hi ha hagut per arribar a 
un consens. Tot i així, consideren que el projecte no té viabilitat econòmica i preveuen dues fugues importants. Per 
aquest motiu es senten molt lluny d’aquest projecte. Diu que no seran un impediment per dur a terme el projecte però 
que tampoc es sentiran vinculats a l’acord que surti avui si hi han les fugues que creuen que hi hauran. 

Tot seguit Joan Puigdollers passa la paraula als representants veïnals. 

Jordi Casanovas considera que es dona massa importància al concurs internacional del parc i que hi ha coses molt més 
prioritàries. Mostra el seu temor en que al final acabi costant molt més del que hauria pel fet de fer-ho més vistos, més de 
disseny, del que realment es necessita. Assenyala que es va demanar que hi hagués algun representant veïnal al jurat 
del concurs i sembla que això no ha quedat recollit en el document que s’ha presentat. Pregunta quines garanties hi ha 
en que s’acompleixi el cronograma que s’ha presentat ja que cada quatre setmanes canvia. També ha canviat molt tot el 
tema del túnel: que sí es fa llarg o curt, etc. Per últim explica que hi ha molta queixa veïnal per l’endarreriment dels 
equipaments i considera que l’Ajuntament hauria d’avançar els diners a la Generalitat i que es construîssin d’una vegada. 

Oriol Llopart tampoc creu que el concurs sigui una cosa prioritària però que si es tira endavant que la decisió final sigui 
vinculant, que al cap d’un temps no es tiri endarrere perquè sinó no s’avança. Assenyala que pel que fa al túnel no creu 
en mesures provisionals i ho considera una manca de credibilitat. Per últim considera que no es dona una prioritat als 
equipaments locals. 

Eduard Tudela subscriu tot el que han dit els seus companys i creu que, pel que fa al concurs, s’ha d’anar amb compte 
en agafar idees de diverses propostes ja que sinó pot quedar un nyap de parc. Considera que el document que s’ha 
presentat té un consens polític però no dels veïns. 

Miquel Catasús diu que el document se’ls ha entregat molt tard i no han tingut temps d’estudiar-ho detalladament i creu 
que el que es digui avui no s’ha de considerar una postura definitiva. Recorda que el Compromís de Glòries diu que els 
veïns han d’estar implicats en totes les decisions i això no és així. Pel que fa al document que s’ha presentat avui fa 
diverses consideracions: diu que en el punt 1 es diu que es mantindran els paràmetres del Compromís i l’equip de govern 
havia dit que es mantindria el PGM vigent, fent alguns ajustos quan calgués, per tal de no endarrerir més les coses. Pel 
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que fa la participació veïnal, el Compromís per Glòries diu que hi haurà dos representants veïnals i en el document que 
s’ha presentat avui això no consta explícitament. Quan es parla de l’espai lliure creu que s’ha de relacionar més amb 
transport públic. Quan es parla de la Gran Via hi diu: “eix principal d’accés rodat” i precisament no es vol que sigui així, 
és una qüestió de redactat que caldria modificar. Comenta que a la pàgina 14 s’ha posat un plànol que no és gens 
innocent ja que és la proposta actual de l’equip de govern i assenyala que cal posar també el del Compromís per Glòries 
del 2007 per a que els equips puguin decidir-ho. Creu que el tema del concurs serveix per anar endarrerint les coses i no 
entrar en fer els túnels, etc. Demana una durada més limitada del concurs. Pel que fa al cronograma considera que és 
molt poc creïble que el túnel es faci en dues fases tant separades. Demana que es proposin alternatives i que se’ls donin 
els costos distribuïts per fases per poder opinar amb criteri. Per últim, considera la inversió en equipaments per part de 
l’Ajuntament és baixa i, per tant, s’haurien de fer més aviat. 

Jaume Badenes creu que s’ha fet un esforç important per arribar a un acord sobre aquests criteris però creu que s’ha 
perdut un any. El Compromís per Glòries és prou clar i explícit com per poder dur-lo a terme sense cap mena 
d’incovenient, excepte pels que venen determinats per la crisi i que haurien de suposar un endarreriment de les obres 
però sense aturar-les. Assenyala que durant tot aquest any els veïns han estat demanat informació i participació i que 
per contra se’ls ha exclòs esdevenint mers espectadors. Considera que el document recull molts criteris del Compromís 
per Glòries però també hi ha contradiccions, per exemple, l’àmbit que es planteja aquí no és el mateix àmbit del 
Compromís, i això s’ha dit moltes vegades. Pel que fa als equipaments compactats, assenyala que els veïns encara no hi 
han pogut dir la seva i encara no coneixen com seran, com es gestionaran, etc. Comenta que l’edifici Sòcol és un 
exemple d’edifici compactat i que esta desat en un calaix, i això és perquè no es prioritzen els equipaments de barri i es 
prioritza el concurs internacional. Assenyala que hi ha un àmbit de Meridiana Sud que s’ha exclòs a propòsit d’aquest 
àmbit, quan el Compromís ho recollia. Explica que durant molt de temps s’ha demant concreció en les xifres i calendari 
d’execució de la deconstrucció de l’anella i la construcció dels túnels per veure quina és la millor manera d’executar les 
obres. Al seu parer el que es proposa al document és un contrasentit perquè s’està  intentant fer una obra sobre una 
zona on després se n’ha de fer una altra a sota per construir el túnel, de manera que s’incrementen els costos. Proposa 
que es facin al mateix temps les dues obres, i si no es pot fer, demana explicacions concretes del perquè. Considera que 
el funcionament de les reunions no és bo i que s’haurien de fer reunions a tres bandes (veïns, grups polítics i equip de 
govern) més sovint. Creu que en el document no es fa prou èmfasi en el transport públic i cal potenciar-lo molt, sinó hi 
continuaran passant 55.000 cotxes i no es resoldrà el tema de les Glòries. 

Pren la paraula Vicenç Guallart. Respon que l’obra de la deconstrucció de l’anella no és només això sinó que inclou la 
connexió Castillejos/Diagonal, la continuïtat de Castillejos/Pamplona, l’actuació a Marina/Ali-Bei, etc. És a dir, les obres 
tenen continuïtat més enllà de la plaça de les Glòries. Comenta que la inversió més gran que s’està fent actualment a 
Barcelona en equipaments s’està fent a les Glòries: els Encants i el DHUB. Assenyala que l’àmbit al que afecta el 
projecte és molt més gran que el del parc però que cal delimitar l’objecte de la proposta per al concurs. Per últim, explica 
que buscaran un altre redactat per atendre la petició del grup municipal d’ICV-EUIA sobre que hi hagi tres guanyadors 
del concurs i no només un. 

Purificación Diaz considera que el format de reunions que hi ha actualment no funciona, ja que en unes reunions es 
discuteix una cosa i després arribes a una altra i ja et presenten una proposta tancada. Assenyala que sobre les Glòries i 
ha màsters, cursos, llibres i seminaris, que fins i tot es van recollir 400 propostes dels veïns, i que mai això s’ha posat 
sobre la taula. No s’avança en la proposta del planejament ni en l’ordenació de Glòries i ja no hi ha molts coses més a dir 
perquè s’ha estudiat de totes les maneres possibles. 

Angel Sánchez comenta que l’edifici Sòcol anava interrelacionat amb l’edifici Ona, i un no es pot fer sense l’altre. 
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Joan Puigdollers explica que la situació econòmica no és molt propicia per fer inversions i que legalment tenim un 
sostre d’endeutament que no podem arrabassar ni en un euro. Per tant, considera clau posar-se d’acord en establir 
prioritats. Actualment s’està plantejant que una quarta part del PIM vagi destinat a les Glòries. 

Vicenç Guallart considera que es pot començar a treballar en la redacció de les bases del concurs. 

 

I sense més intervencions es dona per finalitzada la reunió. 

 


