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Entitats i equipaments
AVV El Clot –Camp de l’Arpa
Federació d’Entitats Clot–Camp de l’Arpa
Ciutadania a títol individual: 20 persones aproximadament
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Informació i actualització de les obres de Glòries
Presentació del PAD del Clot i el Camp de l'Arpa del Clot
Presentació de la renovació de la presidència i la Comissió de Seguiment
Torn obert de paraules

1. Informació i actualització de les obres de Glòries.
S’inicia el Consell de Barri amb la salutació del regidor del districte, David Escudé, i del
conseller del barri.
El primer punt de l’Ordre del Dia és la presentació de la informació i actualització de les
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obres de Glories a càrrec de l’Ernest Santolaria, de BIMSA.
S’adjunta document:
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/obres_dexecucio_dels_t
unels_de_glories_-_desembre_2020.pdf
INTERVENCIÓ CIUTADANA en directe a traves del Jitsi, AV Clot–Camp de l’Arpa, Sr. Catasús.
La passa a llegir el conseller Javier Mesia, s’adjunta escrit del Sr. Catasus.
Miquel Catasús, AVV Clot-Camp de l'Arpa.
Les quatre AV del Compromís per Glòries-CxG vam lliurar una carta a Janet Sanz el 30-07-20
amb propostes constructives sobre el replantejament dels equipaments de barri provocat per
una iniciativa unilateral de substitució de l'equipament educatiu previst per la Fàbrica dels
Paraigües (un centre integral de Formació Professional) per la ubicació de l'escola Gaia en
aquest lloc. Han passat molts mesos i no hem rebut resposta ni se'ns ha convocat a cap
reunió sobre el tema. Això no és seriós ni participatiu. Reclamem que se'ns convoqui a una
reunió de treball (amb enviament previ de les informacions) o que se'ns contesti la carta.
L'any 2018 es va arribar a un preacord sobre una possible redistribució dels equipaments de
barri que han d'anar a l'entorn de La Farinera (residència i casal de gent gran, auditoricinema, casal de joves) però no s'ha treballat més sobre el tema malgrat les nostres
continues reclamacions. El tema és complex i requereix molt de treball previ (tècnic,
participatiu, institucional, etc.) i reivindiquem que s’iniciï ja per intentar tenir els projectes
per començar les primeres obres a finals de mandat o principis del següent. En quines dates
podem començar? El dia 30 de juliol l'arquitecte en cap, Xavier Matilla, ens va ensenyar un
primer esborrany sobre la cobertura (en forma de rambla central) de la superfície del túnel a
Gran Via, entre el carrer Monturiol i Independència. Se li van fer algunes propostes de
modificació que va dir que ens contestaria al setembre o octubre però no en sabem res.
Reclamem una reunió sobre el tema pel més aviat possible (si pot ser, amb enviament previ
de la informació actualitzada) El procés de participació normal del CxG fa molts mesos que
pràcticament no funciona, ni telemàticament ni presencialment, i ho trobem injustificable (la
pandèmia obliga a canviar els sistemes de treball però no impedeix el treball participatiu si hi
ha voluntat de practicar-lo). Reivindiquem que aviat se'ns convoqui a totes les reunions
pendents: equipaments, obres, contaminacions, mobilitat, parc, etc. i que, si cal, alguns
treballs participatius de detall més concret es facin presencialment, amb poques persones i
amb totes les mesures sanitàries necessàries.
Respon el regidor:
Com ja li vaig dir al Sr. Catasús en una reunió que vam tenir ara fa pocs dies amb la AVV El
Clot–Camp de l’Arpa el que faré es traslladar a la tinent Janet Sanz aquest prec que se’ns fa
des de l’AVV, i comentar dues coses que ja els vam dir. Al gener hi ha prevista la Comissió
de Seguiment de l’escola Gaia prevista de la gerència a la que els convidem a participar, vam
parlar de l’entorn de la Farinera, els torno a dir, són coses que hem de continuar treballant
del procés de Glòries. També li reenviarem a l'arquitecte en cap, Xavier Matilla, el prec que
ens fa que són els que més concret poden explicar-lo tècnicament, més que el gerent o jo
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mateix. Tot el que ens estan demanant nosaltres els hi reenviarem. De l’edifici d’habitatge
públic de Trinxant–Meridiana vam parlar de l’inici al primer trimestre del 2021.
El gerent afegeix que es licita el projecte de l’edifici i que es preveu la redacció del projecte
executiu en aquest mandat.
El regidor continua dient que el procés participatiu de la fàbrica del plom per que inclogui la
biblioteca del Clot, ja els vaig dir que no ho defensaré i menys en aquest mandat quan tenim
una biblioteca a pocs metres i encara hi ha barris del districte que no tenen biblioteca. Si que
és voluntat d’aquest govern comprar la fàbrica del plom per fer equipaments.
PREGUNTES ANTICIPADES AL DECIDIM que llegeix el regidor:
Isabel Justel.
Respecto a las obras de Glòries, hemos visto las muchas instal·lacions. ¿Cómo piensan
resolver este problema de forma permanente de bombeo de las aguas del freático
distribuidas por la obra? Si la respuesta es con estaciones de bombeo, ¿cuantas instalarán y
con qué potencia?
Respon el Sr. Santolària, tècnic de BIMSA.
La situació actual és la de bombeig ja que si no, seria impossible treballar dins el túnel. Però
el túnel és estanc, aquí no està previst que es continuï bombejant el freàtic de forma
permanent, sinó que quan les obres estiguin acabades es deixarà de fer-ho. A partir de
febrer s’anirà rebaixant el bombejar fins l’acabament de l’obra, i el freàtic anirà agafant el
seu lloc. No hi haurà cap estació de bombeig al túnel.
2. Presentació del PAD del Clot i el Camp de l'Arpa del Clot.
El conseller Javier Mesia explica que va haver-hi el procés participatiu a traves del Decidim,
que es va suspendre al mes de maig per la pandèmia i es va obrir un marc totalment
diferent del que teníem. Es va tenir que fer una sèrie de mesures i un nou enfoc de que
tenia que ser el PAD amb mesures extraordinàries, amb lo qual neix el PAD + Sant Martí. Es
un PAD extraordinari de resposta a la pandèmia amb prioritats de mandat d’acord amb les
necessitats socials, econòmiques i sanitàries detectades. No és un projecte tancat, sinó viu,
obert, que incorpora noves propostes en funció de la situació. Un projecte motor per la
reactivació econòmica, per la transició ecològica, digital, de la mobilitat sostenible, la
rehabilitació i l’aposta per la ciència, la salut i la justícia social. Està dividit en 6 eixos
d’actuació, el primer és recuperar l’economia, el segon reforçar recursos per la inclusió
social, el tercer avançar en la transició ecològica contra la crisi climàtica, el quart fer una
ciutat educadora, cultural, científica i esportiva, el cinquè fer una ciutat més amable i segura
des dels barris, i sisena fer una administració digitalitzada.
Cal destacar que en el procés participatiu van participar més de 13.500 persones. Aquest
PAD marca el full de ruta 2020-23 amb voluntat arriscada i valenta.
També està englobat el pacte per Barcelona que és una resposta col·lectiva i coordinada

Resum d’acords del Consell de Barri del Clot i el Camp de l'Arpa del Clot

Pàg. 3

entre l’Ajuntament de Barcelona, els seus districtes i altres institucions.
Dins de totes les mesures que estan en el PAD destaquem 3 que porten nom de Clot-Camp
de l’Arpa: una és impulsar actuacions de millora del comerç de barri a l’eix del carrer Rogent
i Mercat del Clot, sabeu que s’estan fent obres al mercat. El segon és que s’incrementaran
els àpats en companyia als Casals de Gent Gran sobretot al del Parc del Clot, i també l’estudi
de la nova ubicació del Casal de Joves del Clot, i al tercer eix, instar a la Generalitat a
millorar l’accessibilitat i seguretat a l’estació de la línia 1 del metro del Clot.
El regidor passa la paraula a:
Federació d’Entitats Clot–Camp de l’Arpa, Sra. Maite Baches
Pregunta: En quin punt es troba la ubicació i dels terminis per a la residència de gent gran
prevista a la remodelació de la plaça Glòries? En quin punt es troba la ubicació i els terminis
per l'ampliació del Centre Cultural La Farinera del Clot prevista a la remodelació de Glòries?
Resposta del regidor, i el gerent amplia la informació. La residència de gent gran és
competència de la Generalitat, que construeix aquest tipus d’equipament. Al 2018 ja es va
establir l’espai on es faria aquesta residència i el que seria l’ampliació de La Farinera, en
relació a aquesta ampliació i el Casal de Joves en l'última Comissió de Seguiment del
compromís de Glòries, es va dir que l’Ajuntament posava una peça, l’edifici ONA que podria
tenir uns baixos d’equipament, i la resta habitatge, i que caldria repensar si calia ampliar la
Farinera. Esperem que a les properes Comissions de Glòries es pugui anar concretant més.
PREGUNTES ANTICIPADES AL DECIDIM
Pregunta Joan Martínez Falcó, Ass. Casal de Joves Clot-Camp de l'Arpa: Sobre l'estudi de la
nova ubicació com indica el PAD del Casal de Joves Clot-Camp de l'Arpa, de quina manera es
farà l'estudi?
Respon el gerent: La ubicació del futur Casal de Joves que actualment està al soterrani de La
Farinera volem que sigui en un espai a peu de carrer, en aquests moments no sabem com
serà l’ampliació, si a un espai annex a La Farinera o bé a un altre edifici dels futurs
equipaments de l’entorn. Esperem que aviat puguem tancar aquest debat i tenir un lloc
satisfactori per a tothom.
3. Presentació de la renovació de la presidència i la Comissió de Seguiment.
El conseller Javier Mesia presenta i llegeix el reglament de la renovació de la presidència.
No hi ha intervencions.
4. Torn obert de paraules.
En aquest punt es dóna pas a les intervencions de les entitats i ciutadans que han demanat
la paraula.
Pregunta Miquel Catasús i Lacruz, AVV Clot-Camp de l'Arpa: Sobre els Punts Verds (com el
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del Clot): l'Ajuntament hauria de tornar a contractar els serveis de l'empresa que feia la
neteja de les ampolles d'oli brut que es porten al punt verd. Ara les tornen brutes i això
desmotiva a moltes persones, abans les canviaven per unes de netes. Les restes que queden
al fons costen molt de treure. Creiem que ho gestionava una empresa que donava feina a
persones amb discapacitat i en aquest sentit també seria positiu.
Respon el regidor: Des del moment que s’ha rebut, s'ha enviat a Neteja i en quant tinguem
resposta li farem arribar.
Pregunta: Teresa Monleón Fernàndez, AFA institut Moisés Broggi. Al programa Protegim les
Escoles, les AFAs de Miralletes i Broggi hem presentat una proposta de substituir
l'aparcament en superfície dels carrers Sant Quintí i Conca per espai per vianants, fent-los
carrers amb prioritat invertida. Us ha arribat? Com podem fer-la arribar als tècnics del
districte per a que valorin aquesta proposta? Consisteix en donar continuïtat a l'eix de
vianants de Rogent cap al carrer Sant Quintí i Conca.
Respon el regidor: S’ha passat la petició a Mobilitat i han respòs que de moment es descarta
aquesta possibilitat.
Pregunta: Esther Gilibert, Comunitat Aragó, 550. Sobre un tema de molèsties a l'espai públic
de tipus sanitari provocat per la situació d'un banc: 1, per què encara no s'ha procedit a
executar la resolució de la queixa 0345NPM del 28/10? 2, per què no he tingut cap resposta
de les instàncies presentades 4/9 i 16/10 amb números 1-2020-0286903-1 i 1-20200348696-1. Agrairé resposta escrita urgent.
Pregunta Marta Aparicio Pérez AFA escola Antoni Balmanya. En quin estat es troben els
pressupostos participatius? No s'ha fet cap comunicació de que se'n farà, si s'endarrereix, si
s'anul·la...
Respon el regidor: Efectivament els pressupostos participatius s’han vist afectats per la
pandèmia i es reprendran en el moment que sigui possible.
Pregunta Màrius Comorera: Dels més de 5 milions d'euros aprovats en el pressupost
municipal que es va donar a conèixer el passat diumenge s'hi inclou alguna partida destinada
a la superilla del Camp de l'Arpa?
Respon el regidor. De moment no s’han aprovat els pressupostos, s’ha arribat a un acord
amb alguns grups de l’oposició i fins que no tinguem els pressupostos aprovats no ho
sabrem. Ara no hi ha cap partida per a la superilla, encara que és un dels llocs on més sentit
tindria fer-la.
Pregunta Dovella Respira. Quan s'acabarà la provisionalitat del tancament del carrer
Muntanya entre Mallorca i Vidiella per tal que es pugui fer un ús educatiu de l'espai tal i com
se'ns havia ofert i consta en documentació municipal? La situació actual és insostenible i els
motius que es donen per no executar-ho ara són fàcilment solucionables (tal i com s'han
solucionat a altres barris com nucli antic de Sant Andreu, Gràcia, Sants, Poble-sec...).
Respon el regidor. Ja ens agradaria, però ja els hem dit diverses vegades que voldríem anar
mes ràpid però abans d’aquestes demandes hi havia unes llicències demanades per fer unes

Resum d’acords del Consell de Barri del Clot i el Camp de l'Arpa del Clot

Pàg. 5

obres, per tant caldrà esperar que finalitzin les obres, de moment s’ha fet tot lo possible per
pacificar l’entorn de l’escola.
Pregunta Nuria Bermejo, CB Grup Barna. Com ja sabeu el CB Grup Barna és un club històric
del barri que conta amb quasi 400 jugadores i jugadors, també coneixeu quin es el dèficit
d'instal·lacions esportives del club. Amb el programa Decidim (procés participatiu) va quedar
molt ben situat la sol·licitud d'ampliar La Nau. Tenim el compromís que es podrà portar a
terme i quines dates estan previstes?
Respon el regidor: Ja els vam dir, i entenc el que estan passant, però no es pot fer al costat
de La Nau, perquè no és legal perquè és zona verda i no es pot treure per posar una pista
de bàsquet. Es continua treballant per buscar la millor solució possible. També valorem la
predisposició de la parròquia que ha volgut donar un cop de mà al club.
Pregunta Francesc Consuegra Giner. Com valoreu la mobilització de les comunitats
educatives de diferents escoles del barri del passat 11 de desembre? Tindreu en compte les
seves demandes? En el programa 'Protegim les Escoles' pel 2021 s’han previst actuacions al
entorns de l’institut Moisès Broggi, escola Miralletes i escola Antoni Balmanya. Es tindran en
compte les propostes de les respectives comunitats educatives en el sentit de reduir carrils
de circulació, ampliar les zones d’espera o reduir de manera efectiva la velocitat en els
carrers de l’entorn? Com i quan es farà efectiva la conversió del carrer Muntanya en una via
per a vianants, amb elements que impedeixin la circulació de vehicles no autoritzats?
Respon el regidor: Es tindrà en compte com qualsevol mobilització pacífica i sobretot per una
causa tant noble com el medi ambient. S’està fent en aquest mandat el 'Protegim Escoles'
com no s’havia fet mai, però hi ha tantes demandes que són impossibles de fer totes, i es
fan les que es consideren essencials per la mobilitat. S’ha fet el carrer Aragó i ara altres vies
paral·leles no es consideren prioritàries.
Pregunta Marina Gispert: El carrer Coll i Vehí és de vianants (amb senyal vertical de
circulació prohibida excepte bicis) però no s’hi pot passejar pels cotxes aparcats i els cotxes
circulant. Demano que es treguin els dos carrils pàrquing de Coll i Vehí per guanyar l'espai
per a les persones. Al barri hi ha encara edificis amb teulades d'amiant, com la teulada del
DIR. Hi ha algun pla de catalogació o desmantellament dels elements d'amiant del barri? Si
no existeix, proposo crear un inventari d'elements d'amiant al barri, que funcioni amb
col·laboració ciutadana (que els ciutadans puguem avisar i registrar).
Respon el regidor: Des d’Ecologia Urbana juntament amb Salut s’està treballant en un
catàleg d’elements d’amiant de tot Barcelona on s’inclourà el que vostè a esmentat. Un cop
finalitzi el catàleg es comprovarà qui compleix la normativa i qui no i es procedirà a la seva
retirada si són públics i s’instarà un expedient als privats. Respecte a la mobilitat, com marca
la normativa s’enviarà a qui li pertoca i s’estudiarà si les dues o una filera hi hauria prou.
Quan tinguem resposta li enviarem.
Pregunta Dídac Gonzalez Cabré, La Fari Mola. Esteu en coneixement de la situació del bar
del Centre Cultural La Farimola S.L. Hem fet una recollida de més de 1000 firmes, podem
revertir aquesta situació? Esteu d'acord amb els mètodes escollits i la gestió actual del
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centre?
Respon el gerent: Això es una gestió cívica i l’entitat que té la gestió, gestiona també qui
està portant el bar amb la qual cosa és una qüestió entre particulars i on a nivell
administratiu l’Ajuntament no hi pot fer res més que recomanar que hi hagi un acord entre
les parts.
Pregunta Eduardo Muñoz Salasafa, escola Miralletes. En el nou Pla d'Actuacions del Districte
està previst l'arranjament dels jardins de Can Miralletes i la seva masia? En cas afirmatiu,
què s’hi farà? En cas negatiu, per què no hi és present aquesta actuació?
Respon el regidor: En aquest mandat és compromís d’aquest regidor fer la remodelació, les
millores dels jardins de Can Miralletes i donar un nou ús. Jo no estic d’acord en el tancament
de la masia ja que el que s’hi feia era plenament satisfactori per al veïnat, el que cal és
remodelar la masia ja que està en un estat lamentable. Cal veure quin equipament pot anar
en un edifici tan singular. Estigui o no escrit és un compromís que faig públic.
Pregunta Miquel Salvador Cervera: Què pensen fer amb el tema de les bicicletes i patinets
elèctrics? És una vergonya la situació actual van per on volen i a la velocitat que volen, sense
respectar res ni a ningú, mentre els carrils bici estan buits. És una situació perillosa i molt
vergonyosa. Ja va sent hora de que es reguli i controli la situació, encara que això sigui
impopular i en època preelectoral es continuarà mirant cap a una altra banda.
Respon el regidor: Comparteixo amb vostè que l’ús del patinet és inadequat i la velocitat que
utilitzen encara més. S’ha fet arribar aquesta queixa a la regidora de Mobilitat i al tinent
d’alcalde de seguretat.
Pregunta Luis Merino Troncoso: ¿Habrá alguna solución para la contaminación acústica que
originan los autobuses por la calle Trinxant? Aquí les dejo un vídeo con las molestias que
ocasiona: https://youtu.be/4SLAwqMFCCk ¿Cuándo se podrá continuar la reforma de la
Meridiana? ¿Se quedará así? Solar en calle Trinxant con Degà Bahí, en el que viven sintecho
a la intemperie o en chabolas. Se tiene pensado hacer algo con esta pobre gente? ¿O
simplemente vemos a ver qué pasa con ellos?
Respon el regidor: Fa un temps vam anar a casa d’una de les veïnes que lidera totes les
queixes d’aquest tema, se li va demanar a l’Àrea de Mobilitat que busqués un àrea
alternativa que passa per moure la parada del autobús, que passa també amb la
remodelació de la Meridiana que es farà en el 2021.
Pregunta Ana Ràfols Fornell: Per quan el soterrament de la xarxa elèctrica i peatonalització
del carrer Besalú a l'igual que es va fer amb el carrer Ripollès? Quan s'iniciarà la reforma de
la Meridiana fins a Las Navas? No havia d'haver començat? Fins quan es pensen deixar les
xarxes posades als arcs dels parc del Clot? No s'està descuidant un dels pocs espais verds
del barri?
Respon el regidor: El soterrament de la xarxa elèctrica al Camp de l’Arpa és una demanda
històrica i que de forma progressiva es va fent. La reforma de Navas ja s’està fent i la de la
Meridiana també. Les xarxes del parc del Clot tenen un pressupost molt elevat de treure uns
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2 milions de € que en aquests moments no disposa Parc i Jardins. Hem anat retardats en el
que és el calendari de poda i arranjament del verd, és evident que durant 3 mesos no va
haver-hi cap feina per la pandèmia i que costa anar posant al dia el verd de la ciutat.
Pregunta Isaac Anfruns i Carreras: Quin és el calendari previst per reemprendre les obres de
pacificació de la Meridiana?
Respon el regidor: No s’han aturat i a l’abril es reinicien novament.
Pregunta Esther Gilibert, Comunitat Aragó, 550, en directe a traves del Jitsi. Sobre un tema
de molèsties a l'espai públic de tipus sanitari provocat per la situació d'un banc: 1 per que
encara no s'ha procedit a executar la resolució de la queixa 0345NPM del 28/10? 2on:per
que no he tingut cap resposta de les instancies presentades 4/9 i 16/10 amb números 12020-0286903-1 i 1-2020-0348696-1.
Respon el regidor: Ja se li va respondre en l’Audiència Pública, està donada l'ordre pel
treure-ho, però no li puc dir la data.
Es tanca el Consell a les 19.50 h.

Ma Carme Méndez
Secretaria del Consell de Barri del Clot i el Camp de l'Arpa del Clot
Barcelona, desembre de 2020
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