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

Assumpte Resum d’acords 

Lloc Sessió ordinària, per videoconferència, emesa per streaming 

Data i hora 15 d’abril del 2021, de 18 a 20 h 

Assistents David Escudé, regidor del Districte de Sant Martí 

Xavier Bañón, conseller tècnic del Districte 

Javier Mesía, conseller de barr 

Sandra Enrique, consellera 

Rosa Alemany, consellera 

Fernando Alcalde, conseller 

Maria Arenillas, consellera 

Lourdes Arrando, consellera 

Josep Garcia Puga, gerent del Districte 

Ma Carme Méndez, tècnica de barri i secretària del Consell 

Entitats i Equipaments 

Miquel Catasús, de l’AVV El Clot –Camp de l’Arpa) 

Xarxa de Suport 

Ciutadania a títol individual: 10 persones aproximadament 

Ordre del dia 

1. Nomenament d'un membre del Consell de Barri al Consell Ciutadà. 

2. Nova normativa estatal de vehicles de mobilitat personal (VMP). 

3. Obres: urbanització a la Meridiana (entre Mallorca i Las Navas de Tolosa) i finalització 

de les obres ADIF a la cruïlla Mallorca / Independència. 

4. Presentació d’actuacions del mandat als barris del Clot i del Camp de l'Arpa del Clot. 

5. Balanç social de la pandèmia 2019-2020. 

6. Torn obert de paraules. 

1. Nomenament d'un membre del Consell de Barri al Consell Ciutadà. 

S’inicia el Consell de Barri amb la salutació del regidor del districte, David Escudé, i del 

conseller del barri, Javier Mesía. El conseller explica el procés del nomenament d’un membre 

del Consell de Barri al Consell Ciutadà, i que avui s’inicia el procés. 

El procés per a la elecció o renovació de la vicepresidència d’un consell de barri indica que la 

reelecció de la vicepresidència d’un Consell s’inicia a partir de la valoració de la Comissió de 

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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Seguiment d’incloure el tema a l’ordre del dia del següent Consell de Barri. En cas que es 

vulgui establir una segona vicepresidència, ha de ser aprovat per la Comissió de Seguiment. 

Al Consell de Barri s’informa que s’inicia el procés d’elecció, obrint un termini de 30 dies per 

a la presentació de les candidatures per part de les entitats i el veïnat dels barris. Aquestes 

candidatures s’hauran de fer mitjançant instància presentada al Registre General. A la 

següent Comissió de Seguiment que es convoqui, s’informarà de les candidatures que s’han 

presentat i que hauran de ser aprovades al proper Consell de Barri. 

Si només es presenta una candidatura, al Consell de Barri es podrà considerar aprovada 

entre les persones assistents per consens i no cal fer una votació formal. Si se’n presenten 

dues o més, caldrà fer una votació per escollir la que rebi més suport. El Reglament de 

Participació estableix que ha de rebre un mínim de dos terços de les persones assistents. En 

cas que hi hagi una segona vicepresidència, només cal que sigui votada per la majoria 

absoluta de qui hi assisteixi. 

En la situació en què ens trobem que obliga a convocar els Consells de Barri de manera 

telemàtica, en cas que es presentin dues o més candidatures, la votació s’haurà de posposar 

fins que es pugui realitzar un consell presencial. 

No hi ha intervencions. 

2. Nova normativa estatal de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). 

La Guàrdia Urbana explica la normativa estatal dels VMP vehicles de mobilitat personal. Se 

n’adjunta document explicatiu: 

Normativa dels patinets_elèctrics_i_altres_vehicles_de_mobilitat_personal 

Miquel Salvador Cervera: Què pensen fer amb el tema de les bicicletes i patinets elèctrics? És 

una vergonya la situació actual; van per on volen i a la velocitat que volen, sense respectar 

res ni a ningú, mentre els carrils bici estan buits. És una situació perillosa i molt vergonyosa. 

Ja va sent hora que es reguli i controli la situació, encara que això sigui impopular. Es 

continuarà mirant cap a una altra banda? Diuen que estan multant-los però lamentablement 

no m'ho crec; estic moltes hores al carrer per motius de feina i en 2 anys hauré vist 

sancionar a 2 o 3 patinets o bicicletes. 

Resposta: el conseller Javier Mesía comenta que en l’explicació de la Guàrdia Urbana es 

recull que s’apel·larà a la responsabilitat de les persones usuàries de patinets i de bicicletes. 

3. Obres: urbanització a la Meridiana (entre Mallorca i Las Navas de Tolosa) i 

finalització de les obres ADIF a la cruïlla Independència / Mallorca. 

La Sra. Pilar Santacruz de BIMSA i la Sra. Carol Puig fan la presentació de la situació de les 

obres d’ADIF. S’adjunta document: 

Finalització de les obres d’ADIF al carrer Independència / Mallorca 

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/patinets_electrics_i_altres_vehicles_de_mobilitat_personal_-_normativa_1.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/finalitzacio_de_les_obres_dadif_al_c._independencia_0.pdf
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Hi ha una intervenció: 

Miquel Catasus, de la AVV Clot – Camp de l’Arpa: Demana que ADIF concreti l’acabament de 

les obres, si serà abans o després de l’estiu, i que convoqui reunions especifiques de 

participació, sobretot amb les persones que regenten comerços, per tal de concretar 

específicament temes com els contenidors, els carril bici, les voreres, etc. 

Resposta: La Sra. Carol Puig recull les propostes i les traslladarà a ADIF. 

4. Presentació d’actuacions del mandat als barris del Clot i del Camp de l'Arpa del 

Clot. 

El conseller Javier Mesía fa la presentació de les actuacions del mandat. 

Actuacions de mandat: 

-Reurbanització de la Meridiana (de Mallorca a Las Navas de Tolosa). Inici: abril de 2021. 

-Projecte de reurbanització del c/ Muntanya. Està en procés de redacció del projecte, que 

es preveu enllestir a finals d'any. 

-Arranjament de la masia i el parc de Can Miralletes. 

-Arranjament de la plaça de les Heroïnes de Girona. 

-Actuacions en l'entorn de l'escola Casas lligades a les obres de la pl. de les Glòries. 

Projectes seleccionats en el decidim.barcelona en el Clot i Camp de l'Arpa (actualment 

6/4/2021-7/5/2021 en fase de concreció dels projectes): 

-Recuperació i regeneració del pati de l’escola La Farigola del Clot (refugi climàtic). Un 

nou bosc per a La Farigola (AFA La Farigola del Clot). 

-El nou model d'hort urbà al Clot - Green City Lab (Green City Lab). 

-Superilla al Camp de l'Arpa del Clot (AFA Dovella). 

-Conversió del c/Muntanya en un eix verd a Camp de l'Arpa del Clot (AFA Dovella). 

-Recuperació de la pista esportiva als jardins Joana Tomàs del Clot (CB Grup Barna). 

-Pacificació de l'entorn de l'escola El Clot (AFA Escola El Clot). 

Preguntes: 

Sr. Miquel Catasús, de la AVV Clot – Camp de l’ Arpa: Pregunta si a les actuacions pactades 

amb ERC seria possible participar quan els projectes estiguin definits abans d’executar-los 

per veure si estan en línia amb el que el barri vol. 

Resposta: el regidor manifesta que hi està totalment d’acord. 

5. Balanç social de la pandèmia 2019-2020 

La comissionada de Drets Socials, Sra. Sonia Fuertes, explica les actuacions realitzades en 

pandèmia del serveis socials. S’adjunta document presentat: Balanç social de la pandèmia. 

Hi ha 2 intervencions: 

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/balanc_social_de_la_pandemia_0.pdf
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Sra. Imma Joseph Munné: Demana intervenir en representació de la Xarxa de Suport Mutu 

del Clot - Camp de l'Arpa en la part expositiva del punt per informar de les dades recollides 

per les entitats que formem part de la Xarxa. Aquesta participació en la part expositiva va 

ser acordada en la Comissió de Seguiment del Consell de Barri que es va celebrar el 15-03-

21 a una exposició del que ha fet la Xarxa de suport i està fent i com va néixer arrel de les 

necessitats detectades als barris. La seva intervenció es pot veure a: 

youtube.com/watch?v=bEPcv1OSviY (del minut 26.50 al 32). 

Sr. Miquel Catasus, de la AVV Clot – Camp de l’Arpa (hi intervé del minut 32.30 al 34.40) per 

expressar com de complexa és la situació i si es farà un monogràfic del tema. 

Resposta de la comissionada, Sonia Fuertes: agraeix l'esforç de tothom en aquesta situació, 

sobretot de les entitats de suport, i reconeix que cal millorar des de l’administració i treballar 

plegats (es pot escoltar la seva intervenció del minut 35 al 37.25). 

6. Torn obert de paraules 

Intervenció ciutadana a través del Jitsi: 

Sr. Ángel Santiago: Com està el tema del carrer Eterna Memòria, si està prevista alguna 

millora de mobilitat i seguretat de les persones vianants? Quan es farà el tros del carrer Joan 

de Peguera que queda pendent? 

Resposta: El regidor indicar que no hi ha cap reforma prevista, però que es mirarà com es 

pot millorar. I el carrer Joan de Peguera miraran de fer l’estudi del que s’hi pot fer. 

Sr. Francesc X. González: Al carrer Joan de Peguera entre Nació i Muntanya, on les voreres 

son estretes, els vehicles superen el 30 km permès. Es té previst fer plataforma única per 

pacificar la velocitat? I al carrer Muntanya què es farà? I quan s’unificaran les senyals? 

Resposta: El regidor explica que en aquest mandat i el proper serà prioritat la part antiga del 

barri per poder passejar. Encara no hi ha un projecte previst i s’és conscient que és una 

demanda històrica. Es miraran els senyals verticals i es comunicarà a Guàrdia Urbana. 

Preguntes recollides al Decidim: 

Sra. Analía Mariela Pica: L’Àrea Verda Biscaia Pont València (pas a nivell tren). Hi ha molt a 

millorar, però coses bàsiques com la seguretat al final del pont perquè la quitxalla no creui el 

carrer, un tobogan perillós i neteja al costat de la pista petanca. No és àrea gossos, però 

s'utilitza com a tal i no hi ha desinfecció. Tobogan: hem fet diverses queixes i responen que 

no és per a petits, però si tens més fills, complicat dir que no: hi ha altres tobogans o jocs en 

altres parcs per a nens més grans que els petits poden utilitzar gsense perill. M'han negat 

posar una tanca de 3-5 metres, inclosos 3 blocs de formigó els de les terrasses dels bars) 

per manca de pressupost. 

Resposta conseller: No hi ha res previst, però es passaran aquestes informacions a Medi 

Ambient i Parcs i Jardins per què reguli tot allò que s’hagi de regular. 

https://www.youtube.com/watch?v=bEPcv1OSviY
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Pregunta: A la plaça Joana Tomás, el pipican es minúscul i els gossos fan pis i caca al costat 

del parc infantil. S'hauria de fer desinfecció. 

Resposta del conseller: Es donarà avís a Espais Verds perquè facin les intervencions 

necessàries. 

Sra. Marina Gispert pregunta: Demano que es faci un pla de pacificació per al Camp de 

l'Arpa del Clot de tal manera que els vehicles de motor respectin les senyals de trànsit i 

circulin només per on els està permès: fora de les voreres, fora dels espais de vianants i que 

respectin les velocitats màximes de les vies per on circulen. 

Resposta: Es treballarà per què es respectin els límits de circulació i s’acompleixin les normes 

de circulació. 

Sra. Marina Gispert i Rosa Sancho pregunten: Al barri tenim la teulada d'amiant del DIR 

(4096 m2, 0'55% dels m2 barri). En Audiències Públiques de Sant Martí l'ajuntament ha 

explicat que s'ha de reunir (o ja s'ha reunit) amb les persones propietàries per parlar de la 

possibilitat de canviar l'amiant per una coberta verda per guanyar 4096 m2 de verd. Quines 

novetats hi ha sobre la reunió amb els propietaris del DIR? 

Resposta del gerent: S’ha contactat amb la col·lectivitat i la propera setmana hi ha prevista 

una reunió per parlar-ne. Transmetem la preocupació que provoca al barri i quina proposta 

tenen per retirar aquesta teulada. Un cop feta la reunió s’informarà a les AV. 

Sr. Robert Palomera Roman, de l¡ Observatori d'habitatge i turisme del Clot - Camp de l'Arpa 

pregunta: La manca de manteniment dels habitatges és responsabilitat de la propietat. 

L'Ajuntament ha previst actuar contra la propietat en el cas de les casetes d'en Trinxant, 

actualment en condicions pèssimes? Per què el projecte de remodelació Trinxant - Meridiana 

s'ha aturat a la Fase 1, quan ja hauria d'estar enllestit? Quina solució pensa donar 

l'Ajuntament al veïnat que viu a Trinxant - Tomàs de Padró en infrahabitatges i/o en 

condicions precàries imposades per les propietàries senyores Trinxant? 

Resposta del gerent: Des de Institut Municipal de l’Habitatge informen que està previst en 

aquest semestre la licitació del projecte executiu pel bloc d’habitatges que haurà d’anar a 

Degà Vehí i que permetrà continuar amb les expropiacions. També des de l’Oficina 

d’Habitatge s’està donant suport als veïns. 

Marina Barriendos, de Respira Dovella comissió AFA DOVELLA: En quin moment d'execució 

es troba l'arranjament dels entorns de l'escola Dovella i la redacció del projecte 

d'urbanització del carrer Muntanya pactada en els pressupostos amb ERC? 

Resposta del conseller: En aquests moments està en redacció tant el projecte d’urbanització 

del carrer Muntanya com de l’entorn escolar de l’escola. La previsió és disposar del projecte 

definitiu a finals d’any i realitzar l’actuació tàctica dins d’aquest any. 

Joan Arenós Prades, del Casal l'Anònima pregunta: Informar de la campanya iniciada pel 

Casal L'Anònima per tal que es modifiqui el nom del carrer Coronel Sanfeliu al de Guillem 

Agulló. 
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Resposta del conseller: Primer de tot s’ha de fer una proposta al Districte, i després s’ha de 

votar per totes les forces polítiques i si s’escau fer la proposta de canvi de nom. 

Diego Tabera Moreno, de l’AFA Rambleta del Clo: Solicitar la implantación de medidas para 

reducir la velocidad de los vehículos por c/ Aragó, a la altura de la escola Rambleta (coixí 

berlinès o similar). 

Resposta del conseller: És una via bàsica i no és possible posar coixins berlinesos en aquest 

tipus de carrer. 

Pregunta: Conocer las razones por las que en c/ Clot esquina c/ Muntanya existe un coixí 

berlinès y un badén en c/ Soler i Rovirosa esquina Aragó y Clot, en cambio en c/ Aragó no 

hay ninguna medida, siendo este un punto de paso muy importante de peatones, y en 

concreto de mucho alumnado y usuarios/as de las instalaciones de la escola Rambleta. 

Resposta del conseller: És una via bàsica i no és possible posar coixins berlinesos en aquest 

tipus de carrer. 

Joan Centelles: Per què coixins berlinesos a la ciutat i més concretament al carrer St. Quintí, 

d'1 sol carril, quan es pot restringir la circulació de vehicles per altres vies menys dràstiques? 

Resposta del conseller: Els coixins berlinesos tenen la funció de reduir la velocitat dels 

vehicles, i en un sol carril per pacificar al màxim la circulació. 

Carme Ramos Garcia pregunta: ¿Tienen previsto un plan para facilitar el aparcamiento a los 

vecinos? ¿Sería posible que las plazas para residentes no las ocuparan camiones y 

furgonetas, teniendo en cuenta que sobran muchas plazas de carga y descarga? 

Resposta del conseller: No concreta en quina zona del barri, però amb l’actual Pla de 

Mobilitat Urbana es prioritza les persones vianants, motiu pel qual no hi ha previst fer més 

places d’aparcament. Les places de residents no poden ser ocupades per vehicles, i si no han 

de pagar la taxa corresponent.  

El conseller acomiada el Consell de Barri i ens emplaça a totes i tots pel proper. 

Carme Méndez 

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

Barcelona, abril del 2021 


