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

 

A la seu de l’àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, el dia vint-i-sis de maig de dos mil catorze es 
reuneixen els representats d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, amb els representants dels veïns i veïnes dels 
barris de l’entorn de la plaça de les Glòries.  

Assisteixen a la reunió: 
 
Antoni Vives, tercer Tinent d’Alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà. 
Maria Sisternas, d’Hàbitat Urbà. 
Albert Civit, d’Hàbitat Urbà. 
Adrià Gomila, de Mobilitat. 
Ángel Sánchez, de BIMSA. 
Ernest Santolaria, de BIMSA. 
Ignasi de Moner, de BIMSA. 
Estrella Ordoñez, de BIMSA. 
Laia Torras, d’Hàbitat Urbà.  
Xavier Moreno, d’Hàbitat Urbà. 
Vicente Guallart, d’Hàbitat Urbà. 
Rosa Lòpez, d’Hàbitat Urbà. 
Sònia Frias, d’Hàbitat Urbà. 
Carmen Marzo, d’Hàbitat Urbà. 
Anna Abello, d’Hàbitat Urbà. 
Ana Coello, d’UTE Agenceter i Ana Coello. 
Elisenda Capera, districte de l’Eixample. 
Jona Rodríguez, districte de l’Eixample. 
Francesca Blanc, del Comissionat de Participació Ciutadana. 
Cristofol Querol, de Mobilitat. 
 
Roger Clot, del Grup Municipal ICV-EUiA. 
Assumpta Escarp, del Grup Municipal PSC. 
David Martínez, del Grup Municipal PSC. 
Eduard Bolaños, del Grup Municipal del PP. 
 
 
Miquel Catasús, de l’AVV  de Clot – Camp de l’Arpa. 
Jaume Badenes, de l’AVV de Poblenou. 
Maria José Rubio, de l’AVV de Poblenou. 
Juan Cabanas, de la unió de comunitats de propietaris S.M. 
Eduard Tudela, de l’AAVV de Sagrada Família. 
Eduard Rodríguez, veí de la Gran Via. 
Pablo León, de Carrefour. 
Eduard Rodríguez, representant afectats GV. 
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Roser Pujol, Encants Nous Eix Comercial. 
Salvador Matas, assessor tècnic veïnal. 
Ricard Riol, assessor tècnic veïnal 
 

Antoni Vives dona la benvinguda a tots els assistents i presenta a Ángel Sánchez, director de BIMSA que presentarà el 
projecte de túnels viaris del projecte de la plaça de les Glòries.  
 
Ángel Sánchez comenta que la redacció del projecte de túnels viaris està molt avançat. També apunta que els treball de  
deconstrucció de l’anell direcció muntanya acabaran al mes de setembre. Tot seguit explica que es construirà el túnel 
amb dos trams diferenciats. Un túnel anirà des de el carrer Castillejos fins al carrer Badajoz i l’altre anirà des de el carrer 
Badajoz fins a la Rambla del Poble Nou.  
 
Seguidament es projecten uns plànols on es visualitzen les seccions dels túnels. Per al túnel Castillejos - Badajoz es 
construiran unes pantalles laterals que permetran apuntalar els nivells intermedis del túnel per posteriorment col·locar 
una contrabòveda. Per a la part més problemàtica, el pas sota les infraestructures viaries existents, es construiran uns 
micropilots que generaran una estructura rígida per a poder executar els treballs amb seguretat. El túnel Badajoz - 
Rambla Poblenou també tindrà un sistema constructiu de pantalles acompanyada de la construcció de dos pous per a 
poder anar apuntalant les pantalles.  
 
Tot seguit es visualitzen unes imatges de com serà el disseny dels túnels viaris. En aquest sentit, Ángel Sánchez, 
explica que els dos túnels tindran un disseny urbà amb tots els acabats i que aquests quedaran integrats dins del 
concepte que vol transmetre la Plaça de la Glòries. El cost del túnel Castillejos-Badajoz serà de 95 milions d’euros, ja 
que només les estructures tindran un cost de 55 milions d’euros. El cost del túnel Badajoz-Rambla del Poble Nou serà de 
73 milions d’euros, d’aquests 23 milions d’euros es destinaran a les estructures i 15 milions d’euros per als dos pous i els 
apuntalaments.  
 
En relació al calendari de les obres, la deconstrucció de l’anell manté el seu calendari previst a finals de setembre. Es 
preveu que els informes municipals sobre els túnels estaran llestos per el proper mes de juliol. Al setembre - octubre es 
té prevista la licitació de les obres dels túnels, per poder iniciar-les a l’any 2015.  
 
Miquel Catasús pregunta si s’ha fet prospecció amb els serveis municipals per a saber quina serà la possible resolució 
d’aquests informes. Ángel Sánchez respon que si s’han fet contactes amb els serveis municipals que hauran d’emetre 
informes sobre el projecte dels túnels viaris i que han estat positius. Miquel Catasús pregunta quan triga Adif a emetre 
un informe. Ángel Sánchez contesta que aproximadament un mes. Un cop es tinguin tots els informes pertinents es 
posarà el projecte a exposició pública per a què es puguin presentar les al·legacions pertinents.  
 
Eduard Martínez pregunta si la previsió de les obres és de 2015-2017 pel túnel Castilejos - Badajoz i 2017-2019 pel 
túnel Badajoz - Rambla del Poblenou. Ángel Sánchez respon que aquesta és la previsió. Miquel Catasús comenta que 
es va fer un document on es prioritzava l’inici de les obres del túnel per a l’inici del 2015. En aquest sentit demana a totes 
les forces polítiques i a tots els grups municipals que es posin d’acord per a facilitar l’aprovació del projecte del túnels 
viaris de les Glòries. 
 
Miquel Catasús recorda que hi ha hagut 15 milions d’euros d’estalvi en el projecte de la plaça de les Glòries durant 
aquest mandat. Proposa que es destinin aquests recursos al desviament de serveis vinculats a les obres del túnels viaris. 
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També exposa que quan es va presentar el projecte la vorera nord de la GV, entre Badajoz i Rambla Poblenou, aquesta 
restarà amb dos metres d’ample durant les fases d’obra. En aquest sentit comenta que s’ocasioni el menor impacte 
possible sobre el vianant i sobre els veïns. Eduard Martínez demana no deixar aparcar cotxes i motos a sobre. També 
demana que l’arbrat sigui més adient per aquest entorn, atès que les copes dels arbres arriben fins els balcons d’alguns 
habitatges. Finalment proposa que abans que comencin les obres dels túnels es celebri una reunió amb els afectats de la 
de la Gran Via. 
  
Jaume Badenes pregunta si es possible compatibilitzar les obres del túnel amb les obres del parc. Antoni Vives 
comenta que en la mesura que sigui possible les obres del parc s’aniran executant. Miquel Catasús proposa que es 
destinin els recursos econòmics que s’han estalviat per avançar les obres. Maria Sisternas comenta que tècnicament no 
es viable avançar més ràpid, encara que es destinin més recursos econòmics. 
 
Tot seguit es passa a tractar els segon punt de l’ordre del dia que fa referència als equipaments previstos en el projecte. 
Maria Sisternas explica que hi ha 17 equipaments projectats en els 4 barris de l’àmbit d’actuació. Actualment s’han 
executat aquells equipament que tenen una dimensió de ciutat. Per aquest motiu ara s’iniciaran els tràmits per a iniciar 
les obres dels equipaments de barri. El primer equipament que es vol construir és el CEIP Encants ja que l’obra està 
licitada i es té previst la seva obertura per al curs 2015-2016. Miquel Catasús proposa que el xamfrà de l’escola estigui 
urbanitzat.  
 
Maria Siternas segueix la seva intervenció presentant el segon equipament de barri que vol impulsar l’Ajuntament. Es 
tracta de la peça d’equipaments de la meitat d’illa Diagonal – Ciutat de Granada -  Bolívia. La licitació de les obres es farà 
durant l’estiu de 2014. Miquel Catasús pregunta si es poden augmentar els metres previstos pel casal de la gent gran. 
Albert Civit respon que no hi ha marge per a poder modificar la estructura, atès que els projectes executius ja estan 
redactats i aprovats. Jaume Badenes proposa que es posi en marxa una planta d’aparcament d’aquesta peá 
d’equipaments, ja construït, per a l’ús del veïnat. Antoni Vives comenta que s’estudiarà aquesta proposta.  
 
Miquel Catasús pregunta en quin estat està el projecte 100x1000. Antoni Vives respon que el projecte va endavant 
seguint els tràmits previstos.  
 
Maria Sisternas exposa, en relació al solar que ha d’acollir el poliesportiu de Meridiana Sud, que es farà una 
urbanització de manera provisional, mentre no es disposi dels recursos per executar l’equipament. Miquel Catasús 
proposa que s’avanci de manera global amb la construcció dels equipaments. En aquest sentit comenta que el 
poliesportiu es prioritari i proposa que es redacti el projecte executiu abans que acabi el mandat i de cara al proper es 
pugui ja executar. 
 
Albert Civit exposa que es vol prioritzar la modificació del sector públic i  l’aprovació de la seva reparcel·lació per a tenir-
ho enllestit a finals de 2014. Tot seguit s’iniciarà la redacció dels projectes d’habitatge. Jaume Badenes diu que la 
ciutadania té pressa, demana celeritat a l’Ajuntament i poder fer una reunió per a treballar el desenvolupament del sector 
públic.  
 
A continuació Maria Sisternas comença a fer l’exposició del tercer punt de l’ordre del dia que fa referència als usos 
provisionals i l’avantprojecte del parc. Comença la seva intervenció explicant que s’està treballant amb l’equip de 
Canòpia en el projecte d’urbanització provisional. En aquest sentit se’ls hi ha fet una demanda per a que els usos 
provisionals estiguin relacionats amb els usos definitius. Tot seguit comenta que la urbanització provisional començarà 
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per la part sud de la plaça. En la part superior hi haurà una esplanada més diàfana, s’habilitaran tots els usos 
provisionals sobre les bandes d’asfaltat i es plantarà tot un seguit de cultius de guaret com el blat i llegums que li donarà 
un substrat vegetal al terra. Miquel Catasús pregunta com els usos provisionals afectaran al pas de vianants. Maria 
Sisternas respon que es garantirà el pas dels vianants d’una banda a l’altre de la plaça. Miquel Catasús pregunta si es 
prendrà alguna mesura de seguretat com un possible tancament i la il·luminació. Maria Sisternas comenta que s’està 
estudiant. 
 
Jaumes Badenes proposa buscar solucions i alternatives per a desviar el trànsit del transport públic a la plaça que 
garanteixin un bon servei al llarg de les obres. Adrià Gomila recorda que l’H14 entrarà en servei al gener de 2015. 
Albert Civit intervé dient que tots aquests detalls es treballaran en el grups de treball. 
 
Miquel Catasús pregunta si es tenen ja les dades de l’impacte ambiental de les obres de desconstrucció de l’anella. 
Maria Sisternas recorda que s’ha instal·lat un equip mòbil de l’Agència Catalana de Salut Pública per a fer els anàlisis i 
per poder corregir els impactes sobre les persones i el medi i que ben aviat es podran presentar les primeres dades. 
 
I sense més intervencions es dona la reunió per finalitzada. 


