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Consell de Barri del Clot i el Camp de l'Arpa del Clot 

Assumpte Resum d'acords 
Lloc Seu del Districte de Sant Martí (Plaça Valentí Almirall, 1) 
Data i hora 10 d'abril de 2019, de 18.35 a 21 h 

Assistents Juan Cabanas (vicepresident del Consell) 
 Marc Andreu Acebal (conseller tècnic) 
 Xavier Bañon (conseller) 
 M. Eugenia Angulo (consellera) 
 Lourdes Arrando (consellera) 
 Montse Barnils (consellera) 
 Ramon Sabaté (conseller) 
 Oriol Puig (conseller) 
 Manuel Gallardo (conseller) 
 Josep Garcia Puga (gerent) 
 Pablo Cano (secretari del Consell i tècnic de barri) 

Ciutadania a títol individual: 55 persones 

Ordre del dia: 

1.- Seguiment de les obres i projectes del barri 
2.- La Torre del Fang 
3.- Afectacions de les obres de Glòries a l'escola Casas i al carrer Independència 
4.- Què són els Premis Sant Martí? 
5.- Torn obert de paraules 

1. Seguiment de les obres i projectes del barri 

El conseller tècnic parla de les obres que s’han portat a terme al barri com la urbanització del 
carrer Sant Joan de Malta, l’escola Antoni Balmanya, el carrer Pistó i el carrer Bassols. 
Queden en cartera altres com l'adequació del parc del Clot i restauració dels elements 
patrimonials, i altres que són patrimoni de la Generalitat o l’Estat i no es poden dur a terme des 
del Consistori. 

Preguntes i respostes 

Un veí fa una queixa pel quiosc de davant de la Seu perquè diu que s’ha de desplaçar i fer que 
estigui millor situat (per benefici del barri). 

S’està valorant si pot haver-hi una millor ubicació encara que la plaça davant de la Seu no ho 
permet gaire. 

Obres de Meridiana els carrils bici, que la senyalització és d'obligatorietat i no de recomanació. 

Ara mateix no es té present, però la idea és que la senyalística obeeix a una voluntat de que 
circulin per un determinat circuit de la Meridiana de manera obligatòria, no com una opció, ja que 
parlem de la convivència entre la bicicleta i els vianants. 
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Les obres esmentades es mantenen en calendari? 

El gerent fa un repàs de les dates de les obres: carrer Pistó al maig, carrer Bassols al juliol, 
l’escola Antoni Balmanya i Sant Joan de Malta a l’agost. 

Qui serà l’interlocutor mentre no es forma un nou govern? 

Fins que no hi hagi un nou govern després del 26 de maig i mentre estigui en funcions el 
consistori actual, continuarà funcionant, i també la part tècnica. 

Respecte els dubtes a la zona d’obres dels pous ADIF. 

Estem intentant que es recuperin les voreres i han deixat lliures la part del carrer Independència i 
s’està intentant baixar l’impacte de la mateixa obra entre el veïnat. 

2. La Torre del Fang 

La consellera de barri Montse Barnils presenta la Torre del Fang, una mica la seva història i el 
projecte que es vol portar a terme. S’adjunta PDF. En una intervenció de l'Associació de Veïns 
està d’acord amb el projecte que s’està plantejant. 

3. Afectacions de les obres de Glòries a l'escola Casas i al carrer Independència 

El gerent exposa la situació: a l’abril del 2018 es van reunir amb l’escola Casas perquè estaven 
preocupats per l’impacte que pot patir i es van iniciar un seguit de reunions, que ahir va ser la 
quarta reunió. 

S’ha col·locat una estació de amidament sobre la qualitat de l’aire des de fa aproximadament uns 
6 mesos i per ara no impacten de manera directa, però comença a notar-se. S’ha col·locat una 
pantalla que pretén aturar tota la part de so i uns pingüins a la part d’infantil. A l’anterior reunió 
es van plantejar quatre coses: tancar el semàfor (la setmana que ve el tancarem), volen que la 
pantalla acústica sigui un mur verd, volen fer una nova visió del pati i clima i renovació d’aire. 

El gerent explica que la reunió d’ahir va ser molt llarga i es va plantejar fer una reunió cada mes 
perquè s’estan apropant les obres a la porta de l’escola amb la idea de minimitzar l’impacte. 

Respecte al carrer Independència, a l’obrir-se canòpia s’ha reduït un carril dels quatre que hi 
havia i, a més, es va pintar perquè en un futur sigui de bus. S’està treballant amb mobilitat. A 
Aragó es vol treure aquesta setmana un carril entre Aragó i Independència. El semàfor de pas 
s’està encara ajustant encara que no és el que va demanar, s’està treballant. A Aragó i Consell de 
Cent s’ha fet un arranjament de la vorera. 

Preguntes i respostes: 

El divendres passat va haver-hi un atropellament i ahir un accident de cotxe en aquell semàfor. 
Està en ambre per els cotxes i no es respecta. Es va demanar una càmera com a dissuasió (o de 
recaptació). Barres de frenat per als cotxes a l’altura de Meridiana amb Independència. Els 
senyals de prohibit aparcar i que la Guàrdia Urbana comenci a multar perquè que incentivin a la 
gent a aparcar on és correcte. Encara que s’ha reduït un carril no s’ha notat el canvi i estan 
esperant les dades del sonòmetre. Les dades d'índex de trànsit es va prometre que es donarien i 
les dades del sonòmetre encara no s’han donat. Demanen que en el 2+1 en carrils a 
Independència els autobusos turístics o de turístics no puguin per pujar per aquest carrer i 
estiguin obligats a pujar per un altre. 

Moltes d’aquestes coses estan recollides i passades a Mobilitat. 

S’ha format una plataforma que es diu “Glòries vol aire net” que volen que el trànsit es redueixi 
molt (un 50%). 
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El conseller tècnic fa una reflexió general. Evidentment, l'Ajuntament s’ho pren seriosament i té 
coneixement. Abans de les obres ja hi havia contaminació i s’està treballant, però sembla que 
han sigut les obres les que han despertat a la ciutadania en aquest respecte. 

Parlem d’un canvi de la cultura, tant de l’administració com de la ciutadania. Com Trànsit, que fa 
campanyes puntuals, es podria fer una campanya per conscienciar la gent de Barcelona perquè a 
no utilitzi el cotxe una sola persona, que es faci una campanya perquè es comparteix cotxe, i per 
això s’estan fent esforços per donar via lliure a més metro, més autobusos i més bici. 

Que es posi una tassa d’entrada a la ciutat. 

Quan va baixar més l'ús del cotxe quan el barril de cru estava pels núvols, el preu sempre és 
determinant. No es valora encara posar aquesta tassa, es volen proposar alternatives. 

4. Què són els Premis Sant Martí? 

Es fa el recordatori que des de fa moltes dècades tenim uns premis que recullen el treball 
d’entitats i gent rellevant del Districte. 

5. Torn obert de paraules 

El problema dels plataners (hi han llocs que fins i tot arriben al 5 pis). 

El conseller tècnic respon que no es fan les podes per quedar bé, es segueix una normativa 
marcada per Parcs i Jardins. 

Com està la ludoteca del parc de Can Miralletes. 

És un projecte mal portat tècnicament perquè es pensava que seria una cosa petita que es 
resoldria ràpid però ha resultat ser molt complex per les condicions que té. Es rehabilitarà la 
masia que servirà per donar servei al parc. 

La plaça del Doctor Serrat està ocupada per indigents. 

Ja s’està treballant i quan acabin les obres i marxin els mòduls es reposarà com estava abans. 

La biblioteca del Clot 

El gerent reconeix que hi hagi 45 biblioteques no es considera que siguin suficient i entenem que 
hi hagi una reivindicació. Però que el Consorci de Biblioteques considera que al Clot hi han dues 
biblioteques relativament a prop per donar servei al veïnatge. 

Antoni Balmanya problemàtica amb les motos que ara no tenen aparcament i aparquen a la 
vorera i consideren que és un perill per la canalla quan entra i surt de l’escola. Que es prohibeixi 
l’aparcament de les motos i que es tregui el senyal de l’aparcament de motos que no ja no 
existeix. 

La Guàrdia Urbana pren nota i ho treballarà. 
El Consell acaba a les 21 h. 

Pablo Cano 
Secretari del Consell de Barri 


