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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 Centre Cultural La Farinera Núm. 3 Clot 2016 

Data – Hora  20 d’octubre del 2016 de 18,30h a 21 h 

 Joan Cabanas Vicepresident 

Marc Andreu Conseller Tècnic 

Montse Barnils Consellera de barri 

Josep Mª Puga Gerent 

Eva Luengo Secretària 

Francesc Carmona Conseller 

Maria Arenillas Consellera 

Oriol Puig  Conseller 

Xavier Bañon  Conseller 

Ainhoa Ruiz Consellera 

Ramon Sabaté Conseller 

Manuel Gallardo Conseller 

Ma Eugènia Angulo Consellera 

Entitats  Avv Clot-camp de l’Arpa Orfeó Martinenc 

Afectats Gran via Glòries AMPA  Institut Salvador Espriu 

AVV i comerciants del Camp de 
l’Arpa 

Unió de comunitats de propietaris 
de Sant Martí 

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

Barcelona en Comú 
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Nombre de ciutadans a títol individual:  29 
 
 

Ordre del dia: temes tractats i acords. 

1. Procés de transformació de la Meridiana 

2. Informació sobre les obres de Glòries 

3. Resposta a la situació actual dels temes plantejats al darrer Consell i a les preguntes 

fetes a la comissió de seguiment 

4. Torn obert de paraules 

 

 

 

1. Procés de transformació de la Meridiana 

 Laia Torres de participació d’Ecologia Urbana ens explica la situació actual del procés  

L’estudi de com transformar la Meridiana és de Plaça d eles Glòries cap a  el pont de 

Sarajevo. 

El mandat passat es van començar es reunions de diagnosi a Sant Andreu. Aquest 

mandat aprofitant les sessions d’elaboració del PAM i PAD s’han realitzat també 

sessions a Sant Martí i Nou Barris. 

Es presenten les conclusions d’aquestes sessions de diagnosi els criteris generals que 

a partir d’ells s’han elaborant i que son els que estan guiant as tècnics que des del 

maig estan definint propostes per poder visualitzar com hauria de quedar la Avinguda.  

Aquestes propostes es presentaran a la taula de participació del projecte en breu i 

posteriorment en jornades obertes a la resta de veïns. 

Finalment es recollirà les aportacions d’aquests espais per poder acabar de definir les 

propostes. 

 

S’obre un torn de preguntes sobre el procés de transformació de la Meridiana:  

- Plataforma SOM Meridiana es presenta i convida al proper acte programat.  

Els preocupa la contaminació sonora i demanen el compliment del pacte per la 

mobilitat i la reducció de carrils com a requisit per poder-ho fer. 

- Aportacions i debat sobre el carril bici i la seva ubicació.  

- Es demana per part de l’AVV del Clot –camp de l’Arpa l’estudi acústic. 

 

- Demanda de cuidar la Meridiana actual , mobiliari urbà i arbrat. 
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- Demanda de l’Institut Salvador Espriu per tal que durant les obres es tingui present 

el trànsit d’alumnes al centre. 

- Demanda que el procés de la Meridiana sigui tractat a nivell metropolità ja que 

afecta uns de les vies d’accés directe a la ciutat . 

Es recullen les demandes expressades. 

 

2. Obres de Glòries 

Ernest Santolaria Director tècnic d’infraestructures de BIMSA explica l’estat actual de 

les obres i els motius per els que s’ha reconsiderat la data de finalització.  

En aquest ampliació del termini han influït molts aspectes tècnics com:  

La gran complexitat  del procés d’implantació d’obres i previs, més complexitat  en la 

gestió dels servies afectats, més complexitat en els desviaments del transit per poder 

treballar i sobretot el consum de temps en la verificació d’infraestructures soterrades.  

 

S’obre el tron de paraules sobre el tema de les obres de Glòries: 

- Es demana si el fet d’allargar el termini de finalitzar també  implica una augment de 

pressupost  

- Es planteja la possibilitat que s’estigui allargant per diluir el cost pressupostari.  

- Es demana que el temps que s’ha perdut es pugui recuperar en el pas de la 

primera a la segona fase i que es pugui planificar tot seguit.  

- Es vol saber si la tècnica utilitzada era la que estava programada.  

- Es demana un canvi dels cartells que informen sobre les obres.  

 

Per part del representant de BIMSA s’explica que evidentment s’han hagut de fer unes 

modificacions del projecte inicial amb afectació del cost però segueixen en el marc del 

projecte que tenien. 

Confirma que les tècniques utilitzades són les previstes en un inici i recull el tema del 

canvi de cartell. 

Des del Districte es vol deixar clar que no hi ha cap allargament per temes de 

pressupost. 

 

3. Resposta a demandes del darrer Consell de barri i de la Comissió de Seguiment 

La Consellera de barri Montse Barnils comenta que no queda cap tema pendent del 

Consell de barri anterior. Només concretar les dates de la Consulta de l’escola 

Balmanya. En aunt a Can Miralletes informe que s’està esperant que sigui titularitat del 

Districte per poder seguir amb el procés. 
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En referència a les preguntes plantejades  a la Comissió de seguiment, s’informa: 

Que s’ha traspassat a Parcs i jardins de la situació en que es troben els arbres del 

carrer Guinardó 

I que no es pot es poden concretar encara les dates del soterrament dels cablejats del 

carrer Muntanya 

 

4. Torn obert de paraules 

 

S’obre el torn de paraules amb les següents demandes o reflexions.:  

- Demanada sobre els jocs del parc situats al costat del carrer Escoles.  Es demana 

que es torni a col·locar el castell que hi havia i es canviï el material del tobogan que 

crea electricitat estàtica. 

- L’AVV del Clot- Camp de l’Arpa informa que elaborant un document sobre Can 

Miralletes i que ja el farà arribar 

- Es reclamen els fitons de la banda del carrer Ripollés que no hi son.  

- S’informa que ha arribat una multa que en un principi semblava que era per la 

Federació i que finalment es de l’Associació de Veïns per enganxar Cartells fora de 

la normativa de civisme. 

- S’informa de l’inici de la Festa Major del Clot i Camp de l’Arpa la propera setmana.  

 

Des de la taula es respon que es valorarà el tema del castell de jocs, es revisarà el tobogan per 

assegurar que estigui en normativa i es recull el tema dels fitons. S’intentarà fer una reflexió 

sobre l’excés de cel en el tema de la propaganda  

 

Es tanca la sessió. 

 

Eva Luengo  

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

Tècnica de barri del Clot i Camp de l’Arpa 


