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Consell de Barri del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot 

Assumpte  Consell de Barri del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot 

Lloc Sala d’actes de la Seu del Districte de Sant Martí 

Data – Hora 14 de maig de 2018, a les 18.30 h  

Assistents Josep Maria Montaner Regidor 

 Joan Mani Vicepresident 

 Joan Cabanes Vicepresident 

 Montserrat Barnils Consellera de Barri 

 Marc Andreu Conseller tècnic 

 Josep Garcia Puga  Gerent 

 Pablo Cano Secretari 

Entitats Miquel Catasús AAVV del Clot i Camp de l’Arpa 

 

Nombre de ciutadans a títol individual: 70 

Ordre del dia, 

1.- Estat i calendari de les obres del barri 

2.- Estat del mercat irregular a l’entorn de pl. de les Glòries 

3.- Torn obert de paraula 

 

1.- Estat i calendari de les obres del barri 

 

Meridiana 

Es fa un repàs als estudis de mobilitat de Meridiana que s’han portat a terme els últims temps. 

Van començar el novembre del 2015 amb un  pacte entre totes les forces. Eixos que lliguen tot 

el territori. L’estat actual del projecte és que s’ha acabat el projecte executiu. 

En el tram 2.1 de 400 metres entre Glòries i Aragó tenim voreres de 3 metres i calçades de 14 i 

una rambla central de 16 metres. La rambla es mantindrà igual i s’amplien voreres de 3 a 9 

metres i les calçades baixaran fins a 8,20 metres incloent-hi el carril bici. A més es pretén tenir 
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una integració amb el carrer Aragó, que continuï el verd més enllà de la Meridiana i de la 

Canòpia. 

 

A nivell de carrils de circulació s’explica que primer trauran un d’entrada i quan s’acabi un de 

sortida. Que faran voreres que poden integrar verd, al treure el carril bici de la vorera i posant-lo 

a la calçada, aprofitem aquell espai per plantar més arbres i escocells i que estan treballant 

aquest tema amb Espais Verds. 

 

L’inici de les obres està previst pel juny del 2018 i s’acabaria al març de 2019, Entra dintre 

d’aquest legislatura les obres fins Mallorca i des de Mallorca i Fabra i Puig un repintat del carrils 

per que es vegin més estrets que serveix per reduir el transit i la velocitat del cotxes.  

 

Referent al tema dels aparcaments es faran en bateria i, a més, reduiran secció de calçada a 

Consell de Cent, com ja està redactat al projecte executiu, de manera que es dobla 

l’aparcament en aquest carrer. 

 

Per concloure s’està treballant amb el joc infantil, dintre del projecte “Barcelona dona molt de 

joc” es pretén fer un joc continu a lo llarg de la Meridiana, un joc dinàmic. A més, al final del 

carrer Corunya es posa que s’ha inclòs l’espai per fer la foguera que es fa cada any sense que 

això afecti al trànsit o a l’arbrat. 

 

Preguntes i Respostes: 

 

La Meridiana quedarà tota igual o es faran seccions diferenciades? 

Es vol personalitzar la Meridiana mitjançant les cruïlles que serveixin com a punt de 

reconeixença. 

 

Altres obres del Barri (gerent) 

 

- Pou d’ADIF d’Independència - Mallorca, es preveu una de les obres més llarga que tindrem 

al barri. No ha quedat més remei que autoritzar-la i es té previst fer una altre reunió. Data de 

finalització prevista pel 2019. 

- Sant Joan de Malta - setembre de 2018 

- Connectivitat de Concili de Trento - S’està fent el projecte. 

- Carrer Bassols - Començaria al setembre del 2018 

- Carrer Pistó - Desembre del 2018 

- Freser - Trinxant - juny 2018 

- Glories - en marxa, finalització en 2021 

- Can Miralletes - està portant problemes i arribarem a març del 2019 sense iniciar obres. Per 

que BIMSA tiri endavant les obres ha de regularitzar la masia però no te qualificació 

d’equipament i s’ha de fer un procés de modificació del Pla Municipal per que sigui 

reconeguda com a tal. 

 

Preguntes i respostes: 

Hi ha resposta als problemes amb el pipi-can de la Plaça Heroïnes de Girona? 
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Es demana disculpes per la gestió que s’ha fet. Finalment es tancarà però està previst que es 

faci l’any següent. 

 

No creuen que el que ha passat amb Can Miralletes és un escàndol? 

Ha sigut un error tècnic altíssim. Es pensava que, com era una masia que era freqüentment 

utilitzada, no hi hauria cap problema i es va demanar que es passés tota la gestió al Districte 

per començar una ludoteca però la sorpresa va ser que quan es va encarregar un estudi tècnic 

van veure que la masia no estava en condicions i una cosa que hauria de costar uns 100.000 

ha pujat molt més el preu i ha resultat impossible portar-ho endavant aquest mandat. 

 

Què passa amb la comissió de seguiment de les obres d’ADIF? 

Es crearà, ja hi ha una reunió convocada. 

 

 

2.- Estat del mercat irregular a l’entorn de pl. de les Glòries (Marc Andreu) 

 

Encara que aquest tema ja es va parlar en l’anterior Consell de Barri ara tenim un estudi una 

mica més acurat. Va estar preparat mitjançant uns punts extrets del Servei de Gestió de 

Conflictes que van dedicar-li 65 hores en diferent horaris i dies. 

Es va contactar amb 32 persones per preguntar, del voltant de 125 venedors fins a 300 que hi 

sol haver entre setmana, sense contat a la gent que va a voltar. Hi ha una franja d’edat entre 

les dones entre 30 i 45 anys i entre els homes de 18 al 45 any. Un 80% africans, un 60% viu a 

Barcelona i la resta fora, la majoria amb famílies a càrrec. Un 54% encara manté contacte amb 

Serveis Socials de Barcelona i un 70% busquen feina activament. 

A nivell del producte que venen un 72% diu que son coses que troben en diferents punts, tant a 

dintre de contenidors com dels punts verds a la entrada abans de que la gent ho porti, el 28% 

restant diu que es mitjançant compra i pisos buits. Obtenen entre 150 i 200 € de la venda del 

producte. 

 

L’Ajuntament s’està situant per veure on recondueix aquest mercat s’està acabant de concretar 

el punt de proposta que es concentri només un dia el diumenge i en un lloc molt concret. 

Encara no és té un interlocutor clar amb qui dialogar. 

 

Preguntes i respostes: 

És garantirà uns serveis bàsics per aquesta gent? 

On vagin hi hauran llocs amb serveis que es muntin i es desmuntin però sense infraestructura. 

No es muntarà un mercat, les coses estaran al terra com ara. No s’ha trobat un espai ideal però 

es valora que es pugui tallar un carrer per que es puguin posar. 

 

 
 

3.- Torn obert de paraula 

 

El gerent fa una explicació més concreta referent a l’àrea d’esbarjo de gossos de la Plaça 

Heroïnes de Girona 
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El 2014 es planteja a petició de l’Ajuntament amb les dades de moltes persones amb gos a 

cura per afegir una nova àrea d’esbarjo al barri, i així augmentar els espais del 2 que hi havien 

fins als 3 actuals. Des de el primer moment van tenir conflictes amb els veïns i també per la 

proximitat amb el veïnatge i les àrees de nens i els usuaris de les àrees la utilitzen de manera 

incívica. 

En aquest mandat, a partir del 2015 i del 2016 s’ha intervingut posant cartells i parlant amb els 

amos de gossos. el resultat ha sigut menors del que esperaven i els veïns han acabat 

organitzant una plataforma afectats pels gossos i fent una reclamació al Síndic de Greuges. 

Es va acordar que es retiraria aquesta àrea i es pensava que al març del 2018 estaria retirada, 

els veïns van confiar en aquesta paraula i els veïns van demanar una reunió on es va 

manifestar decepció i fins i tot es va sentir enganyats. 

Es va acordar que els veïns demanarien una nova reunió amb el Síndic de Greuges per que el 

Districte pugues donar les explicacions pertinents i que s’instal·laria un sonòmetre a la zona. A 

finals de maig volen tenir les dades d’un mes i mig. El Síndic diu que no farà més reunions per 

que l’únic vol es que es retiri l’àrea de gossos. El Regidor va enviar la resposta al Síndic. El 

posicionament de govern continua en peu de retirar la zona de gossos l’únic que no van 

encertar amb el pressupost. 

 

Una ciutadana té un problema amb una veïna de més de 80 anys que no tira les escombraries 

al seu lloc sinó que ho llença a la paperera de davant de casa. 

Agafem l’adreça. 

 

Unes ciutadanes es queixen de la sortida de l’aire condicionat del Mercat del Clot. 

Es revisaran les queixes presentades a buscarem a veure quina resposta dona Mercats a 

aquestes reclamacions. 

 

Residència Alchemika, referent  a l’espai on està ubicat la plaça d’aparcament d’ambulàncies. 

El ciutadà considera que la plaça de minusvàlids que hi ha davant de la residència hauria de 

ser una plaça per ambulàncies. Es fa una barrera de motos a sobre de la vorera. La resposta 

del Gerent es que es va valorar fer una reserva de persones amb mobilitat reduïda per que els 

familiars puguin portar o recollir als avis en comptes d’ambulàncies que és molt més restrictiva. 

 

Se soterrarà el cablejat de Besalú i Padró? 

No està previst. En aquest mandat s’han soterrat molt en Besòs-Maresme i tenen un cost molt 

alt. FECSA que és qui hauria d’assumir aquest cost no ho fa. 

 

El Consell acaba a les 20.58 h 

 


