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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 disset trenta hores del catorze de juliol de dos mil onze es 
reuneixen els representants 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: 
 
Antoni Vives, regidor de l’Àrea d’Habitat Urbà 
Eduard Freixedes, regidor de Sant Martí 
Gerard Ardanuy, regidor de l’Eixample 
Angel Sánchez, de BIMSA 
Vicente Guallart, de l’Àrea d’Habitat Urbà 
Enric Lambies, de l’Àrea d’Habitat Urbà 
Alberto Piedrabuena, de l’Àrea d’Habitat Urbà 
Oriol Crespo Ramos, del districte de l’Eixample 
Manel Valdes, de l’Àrea d’Habitat Urbà 
Toni Sorolla, de l’Àrea d’Habitat Urbà 
Xavier Moreno, l’Àrea d’Habitat Urbà 
 
Jordi Casanovas, de l’AVV Fort Pienc 
Jaume Badenes, de l’A.VV. Poblenou 
Miquel Catasús, de l’A.VV. Clot - Camp de l’Arpa 
Joan Itxaso, de l’A.VV de la Sagrada Família 
Oriol Llopart, de l’A.VV. Clot - Camp de l’Arpa 
Sílvia Casorran, assessora tècnica veïnal 
 
Obre la reunió Antoni Vives 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 
convocatòria urgent d’aquest reunió és la informació que ha sortit en premsa en relació 
a la transformació de la plaça de les Glòries. També servirà coneixes entre veïns i 
nous responsables municipals.  
 
Respecte al futur de la plaça de les Glòries, declara que la feina que s’ha fet fins ara 
es respectarà i que els temes que estan pactats es mantindran en marxa. L’anella 
viària anirà es deconstruirà per complert. L’Ajuntament invertirà tot el seu esforç per a 
que es puguin complir els compromisos pactats amb els ciutadans i els seus 
representants veïnals. Així mateix, per com avancen els treballs de construcció del nou 
mercat dels encants, sembla que es podrà acomplir la fita de finalitzar aquest 
equipaments a finals de 2012, permetent d’aquesta manera iniciar les següents fases 
de transformació de la plaça. 
 
D’aquesta manera, es pot afirmar que el compromís per Glòries es manté vigent i que 
els nous escenaris que es presenten s’han de transformar en noves oportunitats per 
impulsar la transformació de la plaça. Algunes mesures que caldrà implementar a curt 
termini poden ser la reactivació de l’edifici d’equipaments Sòcol, o bé, la recuperació i 
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dignificació d’espais de la zona de les Glòries, com podria ser el propi solar d’aquest 
edifici.  
 
Cal afegir que el procés participatiu també continuarà, i es mantindrà la convocatòria 
periòdica dels grups de treball temàtics i de la comissió de seguiment política. A més 
de tot aquest procés formal d’interlocució amb l’administració, l’equip de govern es 
posa a la disposició dels representants veïnals per a qualsevol problemàtica o 
demanda que pugui sorgir al voltant del procés.  
 
Jaume Badenes pren la paraula. Reconeix que la informació que va sortir en premsa 
va deixar sorpresos als veïns de les Glòries. Recorda que el compromís per Glòries no 
es només un compromís amb els veïns i veïnes que viuen al voltant de la plaça, sinó 
amb tots els ciutadans de Barcelona. Afirma que hi ha alguns elements plantejats en 
relació a la transformació que no agraden i que caldria afinar. Les entitats veïnals 
estan d’acord amb la construcció dels túnels per soterrar els vials d’entrada i sortida de 
la ciutat, però cal que sigui un projecte ben fet. La proposta que hi ha actualment sobre 
la taula no acaba d’agradar. A més, recullen el compromís realitzat abans de les 
eleccions pel sr. Freixedes de repensar el projecte dels túnels per trobar la millor 
solució. 
 
Antoni Vives entén que sorprengués als veïns la informació de la premsa i entén que 
també aquesta situació ha permès realitzar la trobada d’avui. Reitera que els pactes 
als que CiU va donar suport quan estaven a la oposició es mantenen vigents ara que 
tenen la responsabilitat de govern. Afirma així mateix que qualsevol intervenció a la 
plaça es farà amb els veïns. Per això caldrà un diàleg fluid entre totes les parts.  
 
Miquel Catasús intervé. Fins ara, els compliment dels compromís per Glòries ha estat 
una estafa. El procés participatiu ha funcionat bé, però l’intercanvi d’informació no ha 
estat la millor. Moltes vegades, les informacions dels projectes arribaven tard. Cal que 
la informació relativa a les actuacions que es porten a terme a la plaça arribi a les 
associacions de veïns abans de que els projectes estiguin tancats. Hi ha hagut 
algunes dificultats per incidir veritablement en les decisions i en algunes ocasions ha 
mancat transparència. Demana que es posi tothom a treballar per recuperar el temps 
perdut. 
 
Antoni Vives afirma que els grups de treball es posen ja en marxa. Xavier Moreno 
presenta una proposta de calendari pel procés participatiu i reparteix una còpia a cada 
entitat. S’acorda acabar de tancar les dates d’acord amb l’agenda dels veïns. 
 
Miquel Catasús pren la paraula. Pregunta com està el procés d’aprovació del PAM 
municipal. Antoni Vives respon que la intenció es realitzar una aprovació ràpida del 
PAM. Cal dir que al ser un govern en minoria caldrà acordar-lo amb altres forces 
polítiques. Entén que si es va de la mà dels veïns en la presentació del PAM també 
serà més fàcil aprovar-lo.  
 
Miquel Catasús demana reprendre ràpidament les reunions del grup de treball de 
mobilitat. Recorda que tenien pendent una trobada, en el marc del grup de treball, amb 
TMB, per presentar el projecte del RET-BUS. Xavier Moreno exposa que al calendari 
ja es recull una proposta per fer la reunió del grup de treball de mobilitat i que es 
recuperaran els temes que s’estaven treballant abans de les eleccions.  
 

mailto:procesparticipatiu@bcn.cat�


  
 

Direcció de Participació I Comunicació 
Urbanisme i Infraestructures 
 

  Av. Diagonal, 240  pl. 2a. 
08018 Barcelona 
procesparticipatiu@bcn.cat 

 

3 
 

Jaume Badenes pren la paraula. Pregunta per dos temes importants que restaven 
pendents de resoldre’s des de fa mesos. El primer es l’escola dels Encants i la segona 
la peça d’equipaments de la meitat d’illa Bolívia – Ciutat de Granada – Badajoz. 
Respecte al primer, Gerard Ardanuy respon que el tenen pendent una reunió amb els 
departament d’educació de la Generalitat i amb la direcció de l’escola dels Encants per 
plantejar la situació d’aquest equipament. Respecte al segon, Toni Sorolla exposa 
que BSM hauria de començar imminentment els treballs de l’aparcament soterrat al 
solar. Es comprometen a fer arribar la informació actualitzada respecte de ambdós 
projectes els més aviat possible a les entitats veïnals.  
 
Vicente Guallart intervé. Pregunta als representants veïnals si caldria replantejar la 
peça d’equipaments de l’edifici sòcol atenent a que l’edifici del DHUB contindrà la 
biblioteca prevista en el primer. Jaume Badenes respon que a les entitats els hi va 
semblar bé el trasllat de la biblioteca al DHUB entenent que l’edifici sòcol es retardava. 
Ara bé, si som capaços de recuperar l’edifici d’equipaments sòcol i la biblioteca no 
pateix més endarreriments, prefereixen que es retorni a l’edifici sòcol, on 
originàriament havia d’estar. La prioritat és, en tot cas, evitar que es retardi més aquest 
equipament.  
 
Vicente Guallart pren la paraula. Recorda que fins al moment, el debat ciutadà i polític 
al voltant de la plaça de les Glòries ha estat molt centrat en el tema de les 
infraestructures i que s’ha oblidat la plaça i els serveis i equipaments per a les 
persones. No es pot mantenir la idea d’acumulació de grans edificis (Torre Agbar, 
DHUB) i s’ha de reprendre la idea de construir plaça amb proximitat. Jaume Badenes 
recorda que el que tenen clar les entitats veïnals es que l’espai central de la plaça ha 
de ser un gran parc.  
 
Miquel Catasús intervé. Defensa el manteniment de l’estructura general del 
compromís per Glòries. L’any 2007 es va marcar una fita històrica perquè 
administració, partits polítics i veïns es van posar d’acord en relació al futur d’aquest 
espai vital de la ciutat. Per això és necessari que es reprenguin ja els treballs per fer 
realitat aquells acords i no demorar més la transformació de la plaça. 
 
Antoni Vives proposa no treballar sobre la base de la resignació, no treballar 
encotillats pel que no es pot fer sinó agafar aquesta nova etapa com una nova 
oportunitat i fer aflorar noves idees i solucions per la plaça. 
 
Miquel Catasús recorda que el parc de la plaça de les Glòries es troba dintre del 
projecte de parc lineal que va des de la Ciutadella fins al Nus de la Trinitat. Demana 
que es respecte aquesta continuïtat en els futurs projectes. 
 
Antoni Vives demana a les entitats veïnals una mica més de temps assentar-se en les 
seves noves responsabilitats. Assumeixen la feina realitzada fins al moment com a 
pròpia i mantenen la idea d’agafar aquesta nova etapa com una oportunitat per fer 
realitat finalment la nova plaça.   
 
Sense més intervencions, es dóna la reunió per finalitzada.  
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