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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE CIUTAT MERIDIANA 

 

Data: dilluns, 20  d’abril  del 2021. 

Lloc: Convocatòria telemàtica i semipresencial. 

Hora inici: 18:30.h  

Hora de finalització: 20:35h 

https://www.youtube.com/watch?v=Hkgfsu5uvDo 

Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Xavier Marce, Regidor. Conseller de barri Toni 

Pallares, Consellera tècnica Sheila Guerra, Gerent Gabriel Duarte, Eva Tolosana. Vicepresidenta 

del Consell. Isa  santaularia coordinadora SPIT, Maite Berges Tècnica de Barri.  

ASSISTENTS 

De manera presencial en el Centre cívic Zona Nord, hi ha 4 veins/ entitats ,(CPCM i Ubuntu) a 

mes de le que seguixen el Consell de manera telemàtica 

Tècniques municipals:, Marta Gonzalez, Cap de Departament de la Zona Nord  i Marisa Basco 

(presencial des del CCZN).Xavi Camino (Pla de Barris) Eva Luengo, Josan Minguella 

(participació, Decidim) en estreaming. 

Consellers municipals: Juan del Olmo Cs, Miquel Roman ER, Javier Barreña PPC 

 

ORDRE DEL DIA 

Presentació del consell de barri. 

1. Presentació PAD-PIM 

2. Presentació projecte escales mecàniques c/ Agudes. 

3. Informació línies d’autobús.  

4. Informació serveis i projectes per a gent gran. 

5. Torn obert de paraules. 

 

 

TEMES TRACTATS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hkgfsu5uvDo
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1- El Regidor dona la benvinguda a l’espai del Consell i pasa a exposar el PAD i el PIM (Pla 

d’actuació de Districte i Pla d’inversió municipal). Ates que l’any 2020 quasibe no va haver-

inversió, aquest any la despesa esta condicionada pel termini, ja que s’ha de gastar al 

2021. 

Fa esmena d’alguns projectes d’inversió com ara l’acabament del C/ Pedraforca, la reserva 

per projectes executius a la Zona esportiva, les escales mecàniques o la connexió amb Can 

Cuiàs.  també altres inversions com la remodelació del Mercat  la dotació tecnològica als 

equipaments, la destinació de un import a la millora d’un espai com la Plaça verda o la 

consolidació de l’espai jove (casal de Joves Zona Nord) 

 

Vane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLedo 

 

Es qüestiona si PdB esta cobrint 

part del pressupost  que hauria 

de anar vinculat al PAD, retreu la 

manca d’inversió històrica a 

Zona Nord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan es pensa renovar la flota 

d’escales mecàniques , estan 

obsoletes . Casal de barri a 

Ciutat Meridiana per quan esta 

previst? 

Neteja camí cap a la Font 

Moguera. 

 

La capacitat de despesa esta 

condicionada per la feina 

prèvia i els projectes 

executius encarregats, pel 

govern anterior.. El 

pressupost del ajuntament es 

global.. El fet de tenir Pla de 

Barris el que fa es garantir 

que els barris amb un 

diferencial de renda reben 

mes aportació, la 

col·laboració entre Pla de 

Barris i Districte es màxima, 

de fet s’han incrementat de 5 

a 9 barris   en aquesta nova 

legislatura. 

 

La proposta de  Casal de barri 

de CM introduïda en el 

Decidim, te vots i ha pasat el 

tall tècnic,  però no esta 

identificat el  promotor. La 

voluntat es reservar aquest 

import per la construcció 

d’equipaments en l’ espai de 

la zona esportiva, si surt 

votat. Anima al veïnat a fer-

ho.  

 

       Pilar Es demana aclariment sobre el Hi ha una reserva de 200.000 
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cost del redactat dels projecte, 

no s’enten 

 

Creu que es un import molt 

elevant per projectes executius,  

 

 

per projectes executius i una 

reserva de 3000.000 € per 

nous equipaments.  S’ha 

gestionat de manera 

estratègica alliberant diners 

de pla de barris per no haver 

de gastar-ho tot al 2021. 

 

Pilar Com es resoldra el tema MPGM? Pel que fa al tema urbanístics 

(MPGM) previsió de noves 

noticies a curt termini. 

 

Vane S’insisteix en la demanda de 

transparència  en saber si es 

pressupost de Districte o de PdB 

 

El pressupost funciona sobre 

els ingressos previstos. Per 

primer cop s’ha permes 

gastar els estalvis municipals, 

trencant el criteri vigent fins 

ara per  la pandèmia, nomes 

es pot gastar al llarg del 21.  

Cal aprofitar aquesta 

oportunitat i apostar per 

projectes executius.  

 

 

2- Presentació projecte escales c/ Agudes. 

En Ramon Casanovas de Serveis Tècnics de Districte, presenta el projecte de les escales 

mecàniques que busca salvar el desnivell entre Agudes i Rasos de peguera. . El projecte esta en 

la segona fase i implica una inversió de 3000.000€.,   abarca uns 4000m d’ambit d’actuació, i la 

prevsió d’inici es l’agost del 21. . Mostra les imatges del conjunt d’escales (mecàniques i  

ordinàries) del mur de contenció,  com afectarà a l’entorn i les millores que suposarà. L’obra 

inclou  unes malles microscòpiques per detectar el risc de moviment s de terra. S’ha treballat 

amb les comunitats de veïns afectades. Incorpora intervencions i millora del l’entorn, de 

l’enllumenat , muretes i baranes . 

Eduardo Quines comunitats estan 

afectades 

Abarca las 5 comunitats de la part inferior 

del carrer Agudes 

Pilar S’intervindra sobre el Si, es milloraran tots dos.  el clavegueram i 
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clavegueram i l’enllumenat l’enllumenat 

 

3-Informació sobre línies d’autobusos 

S’esta fent el procés de traspàs TMB de les línies d’autobús 80, 81, 82 i 83  que gestiona 

Sagales des de fa anys, amb moltes demanes de millora del servei.  

Sha mantingut  una reunió entre TMB, Districte i Entitats de Zona nord per contrastar la 

proposta de remodelació del les línies afectades, en aquesta reunió es van recollir propostes 

de millora i modificacions que s’han estat treballant internament. En les properes setmanes  hi 

haurà una reunió de devolutiva en la que es farà el retorno al veïnat.  

Eduardo S’ha pensat alguna millora en 

relació al transport públic 

nocturn? es considera un 

greuge respecte d’altres barris 

que tenen mes línies 

nocturnes , tampoc arriben 

taxis 

Actualment s’ha prioritzat el tema 

remodelació dels 80.  El tema del servei 

nocturn s’haura d’entomar  amb TMB 

depenent de l’ús social. Es recull la  

demanda 

Ivan Es pensa canviar la parada de 

taxis de la plaça de a 

República? 

Es parlara a la reunió amb TMB 

 

 

4-Serveis i projectes per a gent gran. 

El Conseller de barri presenta un resum dels serveis i/ projectes per a Gent Gran, que amb 

motiu de la pandèmia, han iniciat recentment el funcionament. El Casal de Gent Gran 

Pedraforca es l’equipament central i  acull a mes de les actIvitats que li son pròpies, altres 

projectes com el RADARS , el Vincles o la fundació Useimer  i  treballa de manera coordinada 

amb els altes equipaments de Zona nord .  

Vane 

 

 

 

 

Com es garanteix 

l’accesibilitat de la gent gran 

amb totes les barreres que hi 

ha (orogràfiques, escales 

etc..). 

 Demana transparència i 

dades, la gent gran fins fa 

poc no ha estat prioritzada. 

Es recullen les demandes.  

 

 

Pel que fa a PdB es recalca la idea de que no 

es unpresupost extraordinari sinó 

complementari i condicionat a determinats 

indicadors, es tracta de la mateixa manera 
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Pilar 

 

Preocupacio per que PdB 

pugui acabar i quedin 

descobertes determinades 

necessitats. 

Millorar l’accesibilitat a Plaça 

Verda i a Plaça Roja.  

Cal incorporar la mirada de 

la gent gran en programes 

com el de finques dalta 

complexitat  

 

que una area  municipal.  No es una 

intervencion aliena sinó coordinada i 

acordada amb Districte. El dia que acabi 

s’haura de buscar altres formules per 

mantenir el nivell d’inversió al Districte 

 

Es recullen les demandes. 

 

Torn obert de paraula 

Andrea Demanda d’un pipican , es 

manifesta per part de dues 

persones la dificultat de 

treure als gossos sense lligar, 

la zona mes propera esta al 

barri de Porta. Per Collserola 

s,han de portar lligats. 

Als barris de muntanya, la lògica es no prioritzar 

els arees de gosos davant d’altres barris amb 

menys espai al voltant.  

Al procés de decisió de la Zona Esportiva 

provisional  es van acordar usos pero no incloïa  

l’area d’esbarjo de gossos. En cap cas els gossos 

es poden portar sense lligar, tampoc en les zones 

d’esbarjo, pel risc que suposa 

Santi Es reitera la a demanda 

d’area de gossos.  

 

S’expresa una  queixa sobre 

la participació, en concret 

sobre algun procés com el de 

l’antic camp de futbol, del 

que diu que no s’ha fet prou 

difussió.  

El problema de gossos lligats pasa arreu, es una 

qüestió de civisme. 

Pel que fa a la participació els esforços municipals 

son grans, cal la corresponsabilitat. Hi ha 

diferents canals i plataformes (Decidim, web 

municipals..) la tendencia es la de reduir el paper 

imprès. Tambe s’espera que les entitats facin de 

enllaç amb el veïnat i la voluntat de la ciutadania 

de participar. Durant  la legislatura anterior es va 

fer un proces de definició dels usos de l’antic 

camp de futbola i les persones/entitats que van 

participar son qui fa el seguiment de les obres.  

Eva Demanda de remodelació 

del C/Agudes 2-8 i la cessió a 
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Districte. Ho va introduir 

com a presupost participatiu 

però no ha entrat. Hi ha mes 

vies?i 

Es tracta d’un espai privat, cal valorar opcions 

Qualsevol cesió implica veure la  casuística 

d’aparcaments etc....) no es senzill. Es mirarà. 

 

Eva Els gossos necessiten córrer i 

no tenen on fer-ho.  Cal 

buscar espais alternatius. 

Queixes x no estar 

informada de la participació. 

Aclariment (Ivan, veí). Al parc nou de l’aqueducte 

(antic camp de futbol) es va  plantejar l’opció 

d’area de gossos però es va descartar, ja que no 

complia la normativa.  Cal reforçar la informació 

per mitjans que no siguin nomes digitals, n’hi ha 

molta gent que no esta en xarxes socials. 

(carretons) 

Aclariment (Pilar, veina).La transformació 

d’aquest espai(ZEP), s’ha fet de la ma de PdB i de 

manera participada, incorporant usuaris, s’han 

decidit els jocs i les pistes que havia de tenir i fins 

i tot s’ha votat el nom.(Parc de l’Aqueducte) Es va 

descartarel tema pipican, con d’altres com una 

tirolina o un escenari sota l’aqueducte.....per 

diferent motius (normativa, pressupost etc 

Recordar el context de pandèmia i el que va 

suposar d’interrupció del procés de participacií a 

cmeridiana.  

Es recorda que PdB es un instrument del 

Districte, que els seus objectius tb ho son i que es 

treballa de manera global i conjunta.   

 

Es dona per acabat el CdB i s’agraeix la participació del veïnat. 

* 

*  

 

 


