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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 dinou hores del setze de gener del 2012 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: 
 
Antoni Vives, regidor d’Hàbitat Urbà 
Vicent Guallart, d’Hàbitat Urbà 
Àngel Sánchez, de BIMSA 
Maria Dolors Rubio, del Districte de Sant Martí 
Màxim López, Districte de l’Eixample 
Oriol Crespo, Districte de l’Eixample 
Joan Rodríguez, Districte de l’Eixample 
Manel Valdes, d’Hàbitat Urbà 
Beatriz  Huarte, de la Direcció de Mobilitat 
Albert Civit, d’Hàbitat Urbà 
Montse Cantús, d’Hàbitat Urbà 
Enric Llambies, d’Hàbitat Urbà 
Rahma el Badoui, d’Hàbitat Urbà 
Laia Pifarré, d’Hàbitat Urbà 
Oriol Molas, d’Hàbitat Urbà 
Laia Torras, d’Hàbitat Urbà 
Anna Franco, d’Hàbitat Urbà 
Amèlia Mateos, d’Hàbitat Urbà 
Alberto Piedrabuena, d’Hàbitat Urbà 
Joan Cambronero, de Districte de Sant Martí 
Xavier Moreno, d’Hàbitat Urbà  
Raul de Toro, de BIMSA 
Daniel Alsina, de BIMSA 
Pere Camps, de BIMSA 
Ignasi de Moner, de BIMSA 
Carles Teixidor, BIMSA 
 
 
Maria José Rubio, AV Poblenou 
Xavier Pegenaute, AV Poblenou 
Joan Manel Garcia, AV del Parc 
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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 
Sílvia Cassoran, assessora tècnica veïnal 
 
 

Antoni Vives pren la paraula. Recorda que han passat sis mesos des de la formació de 
l’actual govern municipal. Explica que avui es parlarà d’un projecte que han heretat de 
l’anterior equip de govern i en el qual han estat treballant per adaptar-lo a les propostes 
que van incloure en el programa electoral amb el que es van presentar a les darreres 
eleccions.  

Ha estat necessari frenar la inèrcia municipal per tal de reconfigurar-la i adaptar-la a la 
feina que volen desenvolupar durant el present mandat. I tot això afectant el mínim 
possible als calendaris establerts en diversos projectes, com és el cas de la plaça de les 
Glòries Catalanes. Per una banda es vol assegurar que el projecte es desenvolupi d’acord 
amb el projecte de ciutat que tenen per Barcelona i per l’altra no perdre pistonada amb els 
projectes que estan en marxa. 

Que s’ha fet durant aquests sis mesos des de la formació de govern; el primer que s’ha fet 
és interioritzar i analitzar que és el “Compromís per Glòries”. Es tracta d’un acord que 
conté diversos compromisos d’actuacions vinculats a uns compromisos temporals. És 
prou evident que a dia d’avui aquest és un acord clarament incomplert i que no es pot 
acomplir de cap de les maneres. I això ho sap tant l’administració com els veïns de 
Glòries. 

A continuació exposa l’estat de compliment del “Compromís per Glòries” en quant a 
treballs de planejament, de projecció i de construcció. Les obres que estan en procés 
d’execució són aquelles que tenen menys incidència sobre el dia a dia de la plaça de les 
Glòries, com és el cas del DHUB i en canvi s’ha fet molt poc de la resta. 

El que es proposa és una reprogramació dels compromisos inclosos en el “Compromís 
per Glòries” amb la inclusió dels criteris que s’havien definit conjuntament entre veïns i 
Ajuntament amb un doble objectiu; no retardar el compliment dels calendaris i terminis 
d’execució de les obres i reconèixer que no es podrà complir el cronograma tal i com està 
plantejat a dia d’avui. S’està parlant que tant sols un 20% del compromís està actualment 
en execució.  
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A continuació exposa els criteris amb els que es treballarà la nova plaça. El primer criteri 
és fer una plaça plana, sense pendent. El segon és generar una zona verda amb 140.000 
metres quadrats, consolidant una façana de l’Eixample al seu voltant. El tercer és que es 
soterrarà la Gran Via per sota de la plaça. S’ha de fer en dues fases, primer esperar que 
el túnel ferroviari del ramal de l’estació de França finalitzi el seu ús (previst pel 2016) i 
immediatament construir el túnel per soterrar la Gran Via. El quart és ordenar els 
equipaments en espais multifuncionals. Es mantindrà un compromís en ferm amb els 
equipaments que depenen de l’Ajuntament de Barcelona. Pel que fa als compromisos 
depenents de la Generalitat es treballarà per aconseguir-los però no poden assumir com 
ajuntament la seva materialització ni els terminis.  

Tot el procés de fer la plaça en quant a obres d’infraestructures actualment en marxa no 
pateix cap mena de retard. Es traslladarà als Encantistes el primer trimestre del 2013. Tot 
això està dintre de termini.  

Mostra a continuació la nova distribució dels equipaments en l’àmbit de la plaça de les 
Glòries. Tots els equipaments del “Compromís per Glòries” es mantenen dintre d’aquesta 
reprogramació. Tot seguit presenta uns esquemes que permeten veure les diferents fases 
de transformació de la plaça (deconstrucció de l’anella, vialitat en superfície fins 2016 i la 
plaça amb el túnel). Presenta a continuació una imatge virtual que recull els criteris abans 
expressats per la plaça.  

Sobre la mobilitat, es vol portar l’inici de la ciutat fins al Besòs, allunyant-la de la plaça de 
les Glòries. És important que la gent entengui que la ciutat no neix a les Glòries. Fins ara, 
els projectes tractaven la plaça de les Glòries com el nus de les Glòries, com un nus de 
comunicacions. Del que es parla ara és que la ciutat neixi a Sant Adrià.  

La plaça de les Glòries serà la plaça més important de Barcelona, que actuarà de ròtula 
amb el parc de la ciutadella i el parc de la cobertura de les infraestructures ferroviàries a la 
Sagrera i Sant Andreu, a través d’una Meridiana que es vol transformar en un parc lineal 
que en doni continuïtat. A de ser una plaça identificada com un gran espai ciutadà pels 
veïns i pel conjunt dels Barcelonins. La configuració dels equipaments multifuncionals ha 
de permetre que no es deixin grans espais lliures buits sense ús que puguin deteriorar l’ús 
de la plaça. 

Respecte al cronograma, es presenta una nova proposta de terminis. Explica que aquests 
són els terminis que es poden acomplir. S’estan treballant els ajustos de planejament 
necessaris. S’espera a finals del 2012 realitzar el concurs per la configuració de l’espai 
públic de la plaça. Això permetrà iniciar la construcció del parc el primer trimestre del 
2014. El DHUB i els Encants es volen tenir en funcionament a mitjans del 2013. Es 
treballarà amb la vialitat en superfície fins al 2016. Els equipaments de l’ajuntament es 
volen tenir enllestits també durant el 2016. 
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Finalment, entén que les AV esperaven de seguida recuperar el ritme de les reunions que 
es van establir en el seu moment. Ens ha calgut temps per treballar en el projecte de 
Glòries. No hi ha agenda B, s’està ensenyant totes les idees que es tenen a dia d’avui 
sobre la plaça de les Glòries. A partir d’ara s’establirà un calendari determinat per les 
reunions del grup de treball tècnic i per les reunions de la comissió de seguiment. Mostra 
a continuació un quadre amb la proposta de dates per realitzar les reunions.  

Hi ha una darrera qüestió relacionada amb els túnels. Faran el túnel per soterrar la Gran 
Via i obtenir una plaça diàfana. Des del primer dia això ha estat una obsessió. El túnel 
original començava a l’alçada de la Rambla del Poblenou i arribava fins pràcticament el 
carrer Aragó. Per nosaltres aquest model de túnel, que té un cost estimat de 140 milions 
d’euros està basat en el paradigma de plaça de les Glòries com a nus viari. A nosaltres 
ens agrada pensar en la plaça com un espai cent per cent urbà i d’ús ciutadà. Finalment 
s’ha arribat a la conclusió de fer un túnel que travessi la plaça juntament amb un canvi 
amb la mobilitat en la Gran Via, convertint-la en un carrer, de la mateixa manera que és 
un carrer de Glòries cap a plaça d’Espanya. La Gran Via deixarà de ser una autopista, 
convertint-se en un carrer ample, on els cotxes s’aniran repartint per tota la ciutat. Això 
permetrà racionalitzar la mobilitat en aquesta part de la ciutat. 

A partir d’avui es vol treballar internament amb totes aquestes idees i també amb les AV 
de l’àmbit de les Glòries per fer-ne una realitat. 

Pren la paraula Jaume Badenes. Com a qüestió prèvia de procediment, estan preocupats 
per l’actual situació. Fins a data d’avui han patit una manca total d’informació per part de 
l’Ajuntament de Barcelona i s’ha anat madurant la idea de que existia una manca total de 
model sobre Glòries per part de l’actual equip de govern. S’ha esperat sis mesos a que 
l’Ajuntament fes alguna proposta sobre el futur de Glòries sense cap informació. 

Al marge de la proposta que s’ha presentat, fins ara les AV han estat acostumades a 
treballar conjuntament a través de reunions periòdiques amb els tècnics de l’ajuntament 
de Barcelona. I això s’ha perdut. Especialment les reunions de treball tècnic que són les 
que permeten avançar en els projectes. Entenen que el buit i el silenci de sis mesos es 
inacceptable i avui s’ha acudit a aquesta reunió enganyats, pensant que es tractaria un 
seguit de temes que fa mesos que estan sobre la taula.  

El procediment que s’ha seguit per incloure la participació dels veïns en el projecte de 
Glòries està tocat. L’actual equip de govern ha posat èmfasi en no tenir en compte el 
treball fins a la data per la ciutadania, perquè a la reunió d’avui s’hi podria haver arribat de 
la mà dels veïns i si ha volgut arribar sense ells. Les AV porten molts mesos demanant 
informació sobre molts projectes vinculats a la plaça de les Glòries i la resposta ha estat 
aquesta reunió. L’actual equip de govern s’ha posat d’esquenes als veïns i ha treballat 
una idea, generant una situació bastant crítica. Si aquesta ha de ser la manera de 
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treballar en endavant, ja s’anuncia per part de les AV que posaran en crisi aquestes 
reunions i buscaran altres maneres d’expressar-se. Demana que abans de parlar de la 
plaça es parli de procediment, que també és molt important per a les AV. Demana que 
s’exposi el procés de participació que es vol tirar endavant. 

Antoni Vives intervé. Hi ha una qüestió prèvia. No estaria d’acord en que no s’ha recollit 
el treball fet fins a la data per part de les AV. Com a nou equip de govern calia que es 
presentes una proposta per la plaça de les Glòries que recollís la seva idea de ciutat. Avui 
es presenta la proposta a partir de la que es vol treballar i que sí incorporà un seguit de 
reunions i espais de seguiment. El procés de 2007 ens ha portat a un cul de sac, amb un 
“Compromís per Glòries” que és paper mullat a causa del seu incompliment, del que tant 
sols s’ha fet un 20%. El que es constata es que fa sis anys que s’estan realitzant reunions 
però amb el pobre resultat d’un 20% de compliment. El que ara es proposa és un nou punt 
de partida, sense agendes B, sense projectes amagats, en base a molts dels criteris que 
les AV demanaven com incontrovertibles, que l’anterior projecte no respectava). L’últim 
disseny de la plaça ja es carregava el “Compromís per Glòries”, ni plaça plana, ni túnel 
soterrant la infraestructura viària, etc. El que ara es proposa és treballar a partir d’aquest 
punt de partida, i es vol comptar amb les entitats. I no volen només que les entitats opinin 
sinó que en volen una implicació en el desenvolupament de la plaça. A diferencia del 
“Compromís per Glòries” en el seu estat actual, que és paper mullat, ara s’estableix una 
pla de treball realista i possible.  

Hi ha un calendari de treball pel proper semestre i ara ens posarem en marxa. Vicent 
Guallart afegeix que l’actual equip de govern vol parlar amb dibuixos sobre la taula. 
Glòries és un cas paradigmàtic en el que el que s’anava dibuixant per part de 
l’administració a mesura que es desenvolupava el procés participatiu era cada cop pitjor, 
que recollia menys els criteris de les AV. En la darrera proposta conviuen diversos 
elements insòlits, en quant a cotes, zones verdes, etc. Més que parlar en abstracte és vol 
parlar una idea a la taula, que parteix de les demandes veïnals sobre la plaça i de la 
concepció dels diversos arquitectes que l’han repensat durant els darrers 100 anys. A 
partir d’aquí hi ha molts elements a parlar en relació a la plaça. 

Miquel Catasús pren la paraula. Sobre si el compromís del 2007 és paper mullat, volen 
pensar que la ciutadania de Barcelona conviu amb una classe política seriosa. Els polítics 
en general han enganyat varies vegades als veïns d’aquests barris. Hi ha hagut una sèrie 
d’endarreriments, alguns lògics i per qüestions tècniques, i altres més arbitraris i no tant 
fàcils d’entendre. És evident que a l’anterior mandat va haver-hi enganys manifestos. El 
document de 2007 però no el volen considerar paper mullat perquè els partits que es van 
presentar a les darreres eleccions van dir que el volien complir.  

Demana que la informació que es generi sobre la plaça de les Glòries es comparteixi amb 
el conjunt dels partits per tal que puguin posicionar-se millor sobre els diferents elements 
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que configuren la plaça. Antoni Vives respon que tota la informació que avui s’ha explicat 
a les AV s’ha explicat també a totes les forces polítiques presents al consistori. No tenen 
agenda B, és un projecte d’interès de ciutat. Tot el que afecta a la plaça de les Glòries 
Catalanes té un rerefons de problemes, d’incompliments, etc. La voluntat és a partir d’ara 
mirar endavant i oblidar aquest rerefons. 

Miquel Catasús demana que s’aclareixi també si el contingut d’aquesta reunió es públic o 
no perquè amb l’anterior equip de govern van tenir algun problema sobre el secret de la 
informació. Antoni Vives respon que s’ha explicat ja als grups polítics aquesta informació 
i que avui s’explica als membres de la comissió de seguiment veïnal. Demà està previst 
que aquesta informació es comparteixi amb els mitjans de comunicació. 

Miquel Catasús pregunta si l’actual proposta requereix una modificació de pla general 
metropolità. Albert Civit respon que requereix alguns ajustos en el planejament. No s’està 
plantejant iniciar una modificació de planejament per l’àmbit però si alguns ajustos de les 
peces. S’estudiarà a partir d’ara si haurà de ser amb figures de planejament general o 
derivat i es treballarà conjuntament amb les entitats. Miquel Catasús respon que tot 
aquest tema del planejament genera una sèrie d’incògnites sobre aquesta proposta. 
Afegeix que el projecte obvia temes com el tramvia i inclou temes molt reivindicats com es 
la transformació de la Gran Via fins el Besòs en un carrer, que tindran una implicació 
pressupostària molt important.  

Antoni Vives respon, sobre el tema pressupostari, que el que sí es coneix és que el túnel 
tal i com es plantejava fins a dia d’avui valia 90 milions d’€. Amb l’actual proposta hi ha la 
voluntat d’obtenir millors resultats de cara a la ciutat gastant un import inferior.  

Miquel Catasús afegeix que ara s’estudiaran aquesta proposta i faran moltes preguntes 
de cara a la propera reunió. Àngel Sánchez exposa que sis mesos desprès de l’entrada 
del nou govern presentar una idea de plaça com la que s’ha presentat avui és d’una 
rapidesa prou ostensible. A més és un proposta que a priori pot satisfer les necessitats i 
demandes de la ciutat i també dels veïns més propers a la plaça. Demana per tant que es 
valori i s’iniciï el treball per fer-la realitat. Miquel Catasús reconeix que la proposta té 
elements molts positius però que caldrà parlar-ne. 

Jordi Casanovas intervé. Aquest projecte desperta algunes sorpreses i dubtes. Tota la 
proposta sembla molt beneficiosa però en cap punt s’exposa com fer-la realitat. Per 
exemple, per que fa als equipaments, cap d’ells es posa en dubte. Alhora, els 
responsables municipals ja han anunciat que no es construirà cap més escola bressol. 
Per tant es generen contradiccions. Antoni Vives exposa que els equipaments que són 
responsabilitat municipal no es calendaritzaran en el nou cronograma perquè no poden 
comprometés com Ajuntament a la seva execució. Jordi Casanovas pregunta per aquells 
equipaments que depenen del consorci d’educació. Antoni Vives respon que 
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l’Ajuntament lluitarà per a què la Generalitat compleixi tots els seus compromisos amb la 
ciutat fins a les darreres conseqüències. El cronograma que s’ha presentat és el que es 
vol complir. 

Jordi Casanovas també demana concreció sobre com es portarà a terme aquesta solució 
viaria. Antoni Vives recorda que aquest ha de ser el contingut de les reunions de treball 
que es realitzaran a partir d’avui. Jordi Casanovas dubta que es pugui reduir el trànsit el 
suficient per no generar un tap a la plaça. Antoni Vives explica que estan treballant en 
distribuir el trànsit per la malla de l’Eixample abans d’arribar a la plaça i que els detalls 
d’aquesta vialitat s’aniran treballant en els grups tècnics.  

Jaume Badenes pren la paraula. Es veritat que no agradava la darrera proposta de plaça. 
Amb aquesta nova proposta hi ha elements que agraden molt i altres que no tant que 
s’hauran de treballar. Per exemple, no agrada que a la nova proposta el soterrament de la 
Gran Via comença a la mateixa plaça i no a la Rambla del Poblenou. Aquesta cobertura 
és tècnicament possible i és molt necessària per connectar els barris de Poblenou i el Clot 
que actualment queden tallats per la Gran Via. Tampoc agrada que els equipaments de 
barri no comencin fins al 2014.  

Vicent Guallart respon que en tots els solars de titularitat pública i en els que no calgui 
ajustos de planejament es podrà començar ja la projecció de les peces que els han 
d’ocupar. Pel que fa concretament al barri del Clot, l’edifici Ona i l’edifici Sòcol responien a 
una configuració de plaça no urbana. Plantejant ara un disseny de plaça més urbana i 
d’ús ciutadà el que cal es plantejar edificis més baixos que puguin donar una façana al 
parc, reprogramant també els equipaments de l’àmbit.  

Jaume Badenes pregunta per la peça d’equipaments de Bolívia – Alaba – Badajoz. 
Vicent Guallart respon que en aquest projecte no hi ha canvis ni reprogramacions. Albert 
Civit insisteix que la voluntat es no frenar el desenvolupament d’aquells àmbits que no 
necessitin ajustos de planejament i que aquest cas en concret té una obra en marxa que 
no es frenarà i un projecte bàsic de la peça en superfície que s’adaptarà amb l’objectiu de 
no interrompre la construcció d’aquests equipaments.  Vicent Guallart afirma que aquest 
projecte el veuen amb bon ulls. La idea que respon a aquesta nova proposta és 
racionalitzar els equipaments, concentrant-los al voltant dels barris que han d’utilitzar-los. 
Potser que s’hagi de fer algun ajust, també amb l’habitatge dotacional que acompanya a 
aquestes peces d’equipaments però cal estudiar-ho. 

Jaume Badenes mostra la seva preocupació per la necessitat d’ajustar la modificació de 
pla general metropolità. Albert Civit recorda que els ajustos dels que es parlen difereixen 
molt en temps i complexitat de la realització d’un modificació del pla general metropolità. 
Vicent Guallart recorda que l’actual proposta presenta millores en l’espai públic i en el 
seu ús per part de la ciutadania i aquest ha de ser l’element més important.  
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Jaume Badenes demana posar-se a treballar per certificar la vialitat d’aquesta proposta. 
Antoni Vives recorda que s’ha presentat un calendari de reunions i atenent a aquesta 
demanda de no demorar més les reunions tècniques avançaran aquesta data tot el 
possible.  Jaume Badenes demana que aquesta reunió sigui abans de final de mes. 
Antoni Vives proposa realitzar-la la segona setmana de febrer. La resta de la taula es 
mostra d’acord. Demana així mateix que es faci una mica de confiança al nou equip 
d’hàbitat urbà i a la nova proposta i s’iniciïn els treballs en un clima d’entesa.  

Miquel Catasús exposa que si la Gran Via no va coberta des de Rambla de Poblenou fins 
a la plaça caldrà fer entendre als veïns d’aquell àmbit que en aquest procés hauran perdut 
un millora important per ells. Antoni Vives entén que es prematur iniciar les valoracions 
sobre els detalls d’aquest proposta abans de treballar-la a fons amb les entitats veïnals. 
Com sembla que el criteri pel futur de la Gran Via es comparteix entre equip de govern i 
veïns cal treballar per aconseguir-ho.  

Purificación Díaz pren la paraula. Explica que la imatge que s’ha presentat avui és una 
imatge per explicar una idea, un model, però que no és un projecte tancat. Això vol dir que 
hi ha concrecions que poden estar despistant sobre l’idea general que hi ha al darrera. Hi 
ha un seguit de voluntats recollides però que cal anar recollint en la seva forma definitiva. 
La pregunta clau és si com a model o plantejament de base és millor i sembla clar que 
aquesta proposta millora molt respecte a la que hi havia fins ara sobre la taula. A la plaça 
li faltaven façanes i li faltava forma i tot això ho està guanyant. É 

És veritat que hi haurà elements que a petita escala poden resultar pitjors però 
l’urbanisme a Barcelona treballa sobre una ciutat construïda i no es pot tenir tot. Ara cal 
treballar la concreció. Miquel Catasús està d’acord i és aquesta concreció la que 
preocupa i cal abordar.  

Àngel Sánchez exposa, sobre la Gran Via, que sempre s’ha intentat traslladar l’inici de la 
ciutat cap al Besòs. Un altre element a recordar es que els túnels en ciutat tenen una 
segona servitud, i no és el mateix fer un túnel sobre una zona verda on els elements de 
ventilació poden conjugar-se amb l’urbanització de l’espai que sobre l’espai urbà, en que 
aquests mateixos elements generen moltes problemàtiques. Jaume Badenes pregunta 
perquè els túnels comencen a finals del 2015. Antoni Vives recorda que la construcció 
dels túnels està lligada a la cessió, per part de l’Adif, del ramal de l’estació de França. 
Vicent Guallart afegeix que la vialitat es planteja en dues fases, un primera en superfície 
que acompanyarà al procés de deconstrucció de l’anella i una segona quan hi hagi la 
cessió del túnel. Aquesta cessió és fonamental per aconseguir una configuració optima de 
tots els elements que han de conviure a la plaça. Antoni Vives recorda que aquest equip 
de govern farà urbanisme sense oportunisme i fent sempre ciutat.  
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Oriol Llopart pregunta si es preveu circulació perimetral complerta al voltant de la plaça. 
Vicent Guallart respon que sí, i que la idea és generar una superilla de l’Eixample, que 
era la idea que proposava Cerdà en el seu projecte de plaça. Maria José Rubio pregunta 
per la banda mar de la plaça de les Glòries, les peces edificades que hi ha darrera del 
DHUB. Vicent Guallart respon que en aquest àmbit en principi no es preveu realitzar cap 
canvi. Jaume Badenes demana que es preservi en el màxim possible les zones verdes 
que es preveuen en el conjunt del planejament de prèvia per l’àmbit de la plaça de les 
Glòries, també aquelles que es preveien en el planejament de Glòries – Meridiana Sud en 
les vores de la Meridiana.  

Oriol Llopart pregunta quin feedback s’ha rebut per part de la resta de forces polítiques 
d’aquesta proposta que s’ha explicat avui. Antoni Vives respon que la recepció de la 
resta de grups del consistori ha estat molt positiva. Hi ha hagut comentaris i preguntes i en 
general un sensació d’alleujament per entomar els reptes pendents.  

Jaume Badenes demana per la resta d’elements que les entitats havien demanat que 
s’incloguessin a l’ordre del dia d’aquesta reunió. Respecte l’escola dels Encants, Albert 
Civit respon que hi ha un acord amb la TGSS per a l'ocupació directe del solar on s'ha 
d'ubicar l'escola. La formalització d'aquest acord, amb la signatura de l'acta administrativa, 
està prevista entre gener i febrer de 2012. 

Respecte l’equip de mesura mediambiental Vicent Guallart aclareix que els experts diuen 
que no té sentit posar un mesurador de contaminació en aquest punt de la ciutat. Jaume 
Badenes demana que els experts de medi ambient d’incorporin a la propera reunió reunió 
per explicar el perquè. Vicent Guallart es mostra d’acord. 

Respecte al PMU-1, Albert Civit recorda que en aquest punt no hi ha projecte aprovat i 
que serà un dels punts que caldrà ajustar.  

Respecte a l’aparcament dels Encants, Àngel Sánchez respon que serà Mercats de 
Barcelona qui explotarà aquest aparcament i que ja s’ha traslladat a Mercats que s’intentin 
reservar places per residents i s’intenti contenir l’oferta de places en rotació per evitar 
l’efecte crida.  

Respecte la casa del Paraigües, Antoni Vives respon que el centre intergeneracional que 
es preveia en aquest espai es trasllada a la peça multifuncional d’equipaments. Per tant, 
l’espai que actualment ocupa aquest edifici que no està catalogat es destinaria a parc. 

Jaume Badenes pregunta per l’intercanviador que es va proposar ubicar a l’abaixador 
que actualment existeix a les vies de l’Ad if. Manel Valdés recorda que és complicat 
ubicar en aquest espai un intercanviador. 

Sense més intervencions, finalitza la reunió en aquest punt. 
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