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

Assumpte Resum d’acords 

Lloc Orfeó Martinenc (av. Meridiana, 97) 

Data i hora 27 d’octubre de 2021 de 18 a 20 h 

Assistents David Escudé, regidor del Districte 

 Francesc Xavier Bañón, conseller tècnic del Districte 

 Josep Garcia Puga, gerent del Districte 

Entitats i equipaments 

 Assoc. de Veïnat El Clot – Camp de l’Arpa 

 AFA Miralletes 

 AFA Dovella  

 AFA La Rambleta del Clot 

Ciutadania a títol individual: 22 persones 

Ordre del dia 

1. Reforma de Can Miralletes. 

2. Pacificació de l’entorn escolar de l'escola Dovella. 

3. Torn obert de paraules. 

Punt 1. Reforma de Can Miralletes. 

Xavier Candela i Izaskun Martí, de Parcs i Jardins, expliquen que el parc de Can Miralletes va 

arrossegant mancances, i en aquest moment s’estan redactant els projectes i alguns ja estan 

en licitació amb la idea que l’obra es porti a terme al segon semestre del 2022. 

Can Miralletes és una masia del segle XVII amb uns 5.000 m2 de superfície, dels quals 

l’edifici ocupa un 5%, l’àrea de jocs un altre 5%, l’espai de gossos el 6%, la part de 

parterres un 29%, i un 54% són vials, camins i recorreguts. Els parterres estan composats 

per arbustiva que permet una gran biodiversitat i potencia la proliferació de fauna útil per 

lluitar contra les plagues d’arbrat. 

El mobiliari del parc a nivell de bancs resulta força dispers, ja que hi ha de diversos tipus i es 

vol unificar. Hi haurà una intervenció important en els parterres, que es troben en pendents 

considerables que provoquen erosió i es vol millorar i reforçar perquè no es perdi terra al 

carrer Indústria. En el carrer Conca la degradació dels parterres es veu empitjorada perquè 

el límit entre el parterre i la vorera és tan petit que fa caure la terra sobre la vorera, i es vol 

tornar a fer créixer el límit per impedir la pèrdua de sòl. 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 
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A nivell de la xarxa de reg es faran actuacions per reforçar-ho ja que cal renovar els 

programadors de reg i actualitzar els rendiments i consums d’aigua. A nivell dels embornals 

que recullen l’aigua, no acaben de funcionar i es creen problemes d’acumulació d’aigua. 

L’àrea de jocs té pensat la renovació que està enfocada a infants de 5 anys, i a l’altre es fa 

un reforç del sorral. S’ha fet un estudi d’idoneïtat per saber els usos que s’hi han de fer. Per 

últim, les fonts no depenen de Parcs i Jardins, i per això el que s’ha de fer és una separació 

de subministraments perquè ho porti l’altre servei. 

Pregunta: Pregunta si està previst posar passos per què hi passi la gent. 

Resposta: No està previst que la gent passi pels parterres, ja que no hauria d’accedir-hi; s’hi 

posarà una tanca, i a no ser que s’hagi de refer, un parterre perquè és un lloc de pas que 

s’hagi d’indicar per tenir-ho en compte. 

Pregunta: Una veïna opina que no veu la Masia com la ludoteca de Ciutat Vella. 

Resposta: El regidor respon que aquella Ludoteca té molt d’èxit i que es vol fer una cosa 

semblant actualitzant els criteris (aquella porta molt temps en marxa i ha patit un desgast) i 

que el Camp de l’Arpa necessita un espai per a infants i famílies, ja que no n’hi ha cap. 

Pregunta: Miquel Catasús, de la AV del Clot - Camp de l’Arpa demanda una visita amb els 

arquitectes i Parcs i Jardins. Respecte al desnivell que provoca problemes a les persones en 

cadires de rodes si hi ha cap solució prevista. També pregunta si es catalogarà la Masia que 

està sense catalogar. 

Resposta: Izaskun Martí contesta que li sembla bé fer una visita, i recorda que les actuacions 

que es faran tenen un pressupost limitat. 

Pregunta: Respecte a les àrees de jocs infantils, al Camp de l’Arpa no tenen ombra ni 

papereres adaptades als infants, i les tanques per obrir i tancar els parcs en alguns estan per 

fora i en d’altres per dins. 

Resposta: El tema dels jocs infantils s’està estudiant a nivell de ciutat, amb una Mesura de 

Govern que vol potenciar la idea de Ciutat Jugable que inclou que, si és segur, retirar les 

tanques dels parcs perquè els nens i les nenes no se sentin tancats. Se’n fa l’anàlisi parc a 

parc per saber l’ús dels elements. 

Pregunta: Eduardo Muñoz, de l’AFA de l’escola Miralletes, diu que s’ha fet un canvi de porta 

que ara dóna directament al parc i no al carrer Indústria com abans, que dóna als parterres i 

demana si han tingut en compte l’acumulació de nens i de nenes i de persones adultes que 

s’hi produeix. Respecte a l’arranjament del passadís central, s’ha de fer ja perquè està en 

molt mal estat. Per últim, que els bancs estiguin ben ancorats, perquè els han arrencat més 

d’una vegada. 

Resposta: el regidor contesta que s’ha d’arranjar l’espai, però no es canviarà la fesomia de 

l’espai. Es té en compte aquesta situació i s’està estudiant la solució amb un tipus de 

vegetació que es consolidi. 
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Punt 2. Pacificació de l’entorn escolar de l'escola Dovella. 

La Maite Gámez, de BIMSA, explica la pacificació del carrer Muntanya, que es vol fer una 

actuació global del carrer amb una actuació immediata als voltants de l’escola Dovella que 

s’ha d’executar en tornar de Reis. El carrer Muntanya és un carrer que té un desequilibri 

entre l’espai de vianants i l’espai de vehicles, que tenen molt més espai. Es vol generar un 

carrer amb plataforma única més pacificat encara que puguin circular-hi vehicles, amb una 

llosa de formigó petita i introduint unes línies de mobiliari urbans amb bancs i una línia 

d’arbrat molt desenvolupats amb una gran cobertura vegetal. Depenent del tram, els arbres 

van canviant en tres seccions per pacificar el pas dels vehicles; en no haver-hi una línia recta 

definida, els vehicles han de moderar més la velocitat. S’eliminen les places d’aparcament, i 

les reservades per a persones amb mobilitat reduïda es desplacen als carrers adjacents tan a 

prop com sigui possible de l’habitatge de la persona titular. 

Ara mateix estan a la fase d’avantprojecte, recollint les opinions de les persones vianants. 

Modest Mor, l’arquitecte del projecte de l’escola Dovella, explica que el sentit del projecte és 

millorar i pacificar els entorns escolars, que tots els accessos i sortides estiguessin més 

pacificades i allunyar els vehicles. L’actuació més important era el primer tram del carrer 

Muntanya, amb el carrer Mallorca; a Puigmadrona se substituirà la tanca d’accés a l'escola 

per una tanca que s’ha dissenyat per entorns escolars que fa 1,10 m d’alçada. El tram de 

barana s’ampliarà perquè dupliqui la seva llargada. La barana del carrer Mallorca se 

substituirà tota per les actuals més altes al mateix lloc. L’actuació al carrer Muntanya 

comença per donar continuïtat a la vorera de Mallorca, que actualment els vehicles entren de 

Mallorca a Muntanya i actualment ja està tancat amb tanques, però es farà passar la vorera 

amb un gual i amb pas restringit de vehicles amb pilones extraïbles. A la cruïlla, al xamfrà de 

l’escola, s’amplia la vorera cap al carrer Muntanya i es genera un gual reforçat per vehicles. 

Al carrer Muntanya es posen 4 carrils de bicicletes i unes jardineres de 45x85x150 que 

porten incorporades unes pissarres perquè els nens i nenes puguin pintar en una de les 

seves cares. En aquest espai d’estada, al mig es posa una altre jardinera de fusta molt més 

gran de 260x120 amb 4 cadires per poder-hi seure. Més endavant es posaran boles de 

formigó i un joc d’equilibri de fusta perquè puguin jugar, acompanyada d’una pintura tàctica 

que permet uns espais jugables com una xarranca i un twister. Per últim hi hauran tres 

aparcaments de bicicletes més. L’escola va demanar crear un espai sense objectes per poder 

fer activitats al carrer. Tots els elements fixes estan a la banda Besòs per permetre l’entrada 

i maniobra dels vehicles d’emergència. També es fa la senyalització amb uns triangles al 

terra i una catifa de color que demana mobilitat i que permet identificar l’entorn escolar. 

Punt 3. Torn obert de paraules. 

Pregunta: El Xavier González respecte a la part alta del carrer Muntanya, en el tros que és 

Coll i Vehí, en aquella zona hi ha una sortida de l’escola i demana pacificar aquella zona 

perquè hi ha molt trànsit. També, a Joan de Peguera hi ha una part pacificada però hi ha un 

altre tram amb les mateixes condicions d’estreta però ara els cotxes passen ara a molta 

velocitat. Demana que es faci una plataforma única pel trànsit dels infants. Respecte a 
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l’entrada per la part de sota de Muntanya els veïns i veïnes han de donar molta volta per 

arribar a casa. 

Resposta: No hi ha resposta. 

Pregunta: Juan Antonio Navarro explica que hi ha 5 negocis afectats per la impossibilitat 

d’entrar vehicles i demana una solució i també planteja temes de mobilitat relacionats. 

Resposta: El regidor afirma que el debat està molt bé i que ara és el moment que surtin 

totes les veus i aconseguir arribar a un punt que pugui satisfer al màxim de persones 

possible. 

Pregunta: Miquel Catasús pregunta si el projecte serà per al proper mandat o hi ha un 

termini. També pregunta que passa amb el quiosc que hi ha. 

Resposta: el quiosc no es mou. 

Pregunta: Màrius Comorera, de l’AFA Dovella, vol agrair al Districte haver inclòs el tema 

com a punt del dia. Si en el tram de circulació de vehicles serà encaminat o serà visualment 

uniforme. Demana si les obres tindran alguna afectació al carrer Mallorca, i si es farà alguna 

cosa al carrer “Boira”. 

Resposta: El paviment estarà encaminat amb franges longitudinals paral·leles, només es fa 

obligat per normativa per facilitar el pas a la gent amb baixa visibilitat o cega. Si es fa el 

carrer Muntanya, el següent mandat s’haurà de mirar què s’ha de fer amb aquell punt del 

carrer “Boira”. 

Pregunta: Representant de la Plataforma Puigmadrona, està a favor de la pacificació dels 

carrers però no pot ser la nova entrada al carrer Muntanya. 

Resposta: El regidor diu que els problemes existeixen però que s’ha de veure com evoluciona 

el trànsit quan acabi les pobres. El tema de la ITV que hi ha no es pot treure perquè no és 

de l’Ajuntament. 

Pregunta: Marta Herraiz, de l’AFA de l’escola Antoni Balmanya, pregunta en quin punt està 

la retirada de la coberta d’amiant del DIR de Maragall. 

Pregunta: Diego Taberna, de l’AFA La Rambleta del Clot, va fer una sèrie de propostes per 

millorar l’entorn de l’escola a través de l’OAC però no n’ha rebut resposta. També reclama 

que hi ha espai de jocs de l’escola trencats (una altre persona de l’AFA de la Dovella explica 

que també ho demana per la seva escola). 

Resposta: El regidor demana que li tornin a fer arribar les propostes i les estudiaran. 

Respecte a l’espai de joc, el regidor ho farà arribar al Consorci. 

Pregunta: Mariela Pica parla d’un espai verd que hi ha al pont de València que té un ús 

molt intensiu i s’hauria de fer més neteja i potser trobar un espai per a gossos que no 

embrutin el lloc. També respecte a fer un tancat de la zona. 

Resposta: El regidor i el gerent contesten que coneixen la problemàtica i ho estan treballant i 

que el tema del tancat es va mirar però no es veu viable. 
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Pregunta: En quin punt estan els pressupostos participatius. 

Resposta: El gerent contesta que ja hi ha equips redactors pels set projectes que en van 

sorgir i que pel primer trimestre del 2022 es començaran les reunions amb les persones que 

van impulsar-los amb la idea d’acabar-los al 2023. 

Pregunta: En Miquel Catasús anuncia una manifestació pel dia 27 de novembre en contra 

de la cobertura provisional de la Gran Via. Demana que es facin més reunions i si es poden 

fer més participatives. 

Resposta: El regidor diu que s’ha de reconèixer que mai hi havia hagut tanta complicitat 

entre Districte i Associació de Veïnat. S’ha de tenir en compte que hi ha una capacitat 

limitada pressupostària i després de molts anys d’obres entén el malestar del veïnat. 

Pregunta: Es va presentar un informe sobre la sanitat del barri amb recollida de signatures 

i no se n’ha rebut resposta. També que han rebut una queixa de la discoteca del carrer 

Enamorats. 

Resposta: El regidor demana una còpia i diu que donarà resposta. Respecte a la discoteca, el 

regidor sap que és un problema de soroll a la sortida del local a les 7 de la matinada i que la 

Guàrdia Urbana hi està a sobre. El gerent agafa la paraula i diu que és cert que hi ha un 

problema administratiu respecte a les signatures i que no es pot donar una resposta, però 

que ho té sobre la taula. 

Es tanca el Consell de Barri a les 20 h. 

Carme Méndez 

Secretaria dels Consells de Barri del Clot i del Camp de l'Arpa del Clot 

Barcelona, 27 d’octubre del 2021 


