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Consell de Barri del Clot i Camp de l’Arpa    

 

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

Lloc Sala d’actes del Districte de Sant Martí Núm. 1  Clot 2016 

Data – Hora 24 de febrer de 2016 de 18,30h a 21,15 h 

Assistents 

 

Montse Barnils President 

Joan Mani  

Joan Cabanas 

Vicepresidents 

Eva Luengo Secretària 

Francesc Carmona Conseller 

Maria Arenillas Conseller 

Oriol Puig i Morant Conseller 

Xavier Bañon i Fàbregas Conseller 

Ana Maria Luque Conseller 

Lourdes Arrando Conseller 

Manuel Gallardo Conseller 

Ma Eugènia Angulo Conseller 

Entitats  Avv Clot-camp de l’Arpa Orfeó Martinenc 

Afectats Gran via Glòries  

AVV i comerciants del Camp de 
l’Arpa 

 

Federació d’entitats del Clot-
Camp de l’Arpa 

 

Unió de comunitats de 
propietaris de Sant Martí 

 

AFA Dovella  
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Nombre de ciutadans a títol individual:  22 
 
 

Ordre del dia: temes tractats i acords. 

 

1. Debat del procés d’elaboració PAM-PAD: 

“Pacificació de la Meridiana (i entorns) : espai públic, espai de tothom” 

2. Torn obert de paraules 

 

 

1.  Debat sobre la pacificació de la Meridiana 

S’emmarca el debat d’avui dintre del procés d’elaboració del PAM-PAD i del procés de 

diagnòstic per la transformació de la Meridiana. 

Es presenta el treball participatiu que es te previst fer amb la ciutadania i el teixit associatiu en 

cada un dels districtes afectats. 

L’Empresa que dinamitzarà el procés en els diferents districtes explica les dinàmiques 

preparades per tal de treballar en el marc del Consell de barri. Es realitzaran tres dinàmiques 

per on passaran els assistents del Consell: 

- Roda de preferències 

- Plànol d’imatges  

- Mapa de colors 

El resultat del treball realitzat s’adjunta en un document adjunt a aquest resum d’acords. 

Després del treball s’obre un torn de paraules on es van recollir diferents propostes: 

 Reduir entre un i dos els carrils de la Meridiana per tal de reduir contaminació.  

 Importància del transport públic tenint present la proximitat de La sagrera que es 

convertirà en un punt important d’entrada a la ciutat. 

 Reflexió sobre la perillositat del volum de trànsit actual en la salut dels més petits. 

 Necessitat d’un consens polític sobre aquest intervenció 
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2. Torn obert de paraules 

 

Intervencions: 

 Es presenta una queixa sobre el soroll que suposa el treball amb ferralla a 

l’alçada del carrer de Consell de cent i Dos de maig.  

 També es comenta la existència d’una família que viu ocupant l’espai públic.  

 Es fa una demanda per tal d’estar atents en el barri a l’expansió del turisme. Es 

demana poder fer una inversió i actuar abans que suposi molèsties pels veïns 

del barri. 

 Es demana per la situació actual del conflicte amb Pannus  

 

 

Contesta des de la taula a les intervencions del torn obert i a algunes propostes de 

PAM: 

 Es recull la queixa , es gestionarà per veure si les molèsties són a l’espai públic 

i es pot intervenir. 

 L’equip de govern recull la preocupació pel tema del turisme i explica la seva 

posició atenta a l’evolució del turisme a tot el districte.  

 S’explica quina ha estat l’actuació en el conflicte amb pannus i s’especifica que 

en aquests moments està en mans del síndic de greuges que s’està 

entrevistant amb les diferents parts afectades. 

 

 

 

 

Eva Luengo  

Secretària del Consell de barri del Clot i Camp de l’Arpa 

Tècnica de barri del Clot i Camp de l’Arpa 

 


