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Consell de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat Funcional 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Sala d’actes del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1) 
 Amb emissió per streaming (enllaç: youtu.be/UDf7sq1t5_I) 
Data i hora 12 de juliol a les 18 h 

Persones assistents 
 Sílvia Casorrán, consellera de Mobilitat i Accessibilitat de BeC 
 Joan Carles Canela, conseller per ERC 
 Fernando Alcalde, C's 
 Imma Bajo, PSC 
 Javier Mesia, PSC 
 Maria Arenillas, Junts x Cat 
 Carme Ruiz, tècnica de Participació d’Ecologia Urbana 
 Antonio Morales, Guàrdia Urbana 
 Joan Carles Altamirano, director de Llicències i Espai Públic 
 Sandra Negredo, tècnica de Persones amb Discapacitat del Districte 
 Carme Méndez, secretària del Consell 

Entitats i equipaments 
  AVV Clot - Camp de l’Arpa 
 AVV Maresme 
 AVV Vila Olímpica 
 AVV Diagonal Mar 
 AVV Provençals Mar 

Ciutadania a títol individual: 10 

Ordre del dia 
1. Novetats de les obres d'accessibilitat del metro a L1 Clot i L4 Vila Olímpica. 
2. Processos participatius eixos verds Sant Martí. 
3. Canvis de mobilitat a Glòries - Gran Via. 
4. Canvis de mobilitat a l'eix Perú - Paraguai i 22@. 
5. Necessitats de transport públic a CAPs i hospitals. 
6. Torn obert de paraules. 

S’inicia el Consell amb la salutació de la consellera de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat 
Funcional, Sra. Sílvia Casorrán, que repassa l’Ordre del Dia. 

Els documents presentats durant la sessió es poden consultar al següent enllaç: 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consells-sectorials 

Punt 1. Novetats de les obres d'accessibilitat del metro a L1 Clot i L4 Vila 
Olímpica. 

Districte de Sant Martí 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 

https://youtu.be/UDf7sq1t5_I
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consells-sectorials
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La consellera Sílvia Casorrán explica les novetats d’aquestes obres d’accessibilitat amb el 
suport de documentació en format digital. El projecte executiu de millora de l’accessibilitat 
de l’intercanviador del metro L1 Clot amb L2 i RENFE està aprovat i el de la L4 Vila Olímpica 
s’està redactant. La previsió és que les dues obres es licitin enguany. El director d’Obres i 
Espai Públic, Joan C. Altamirano, diu que la previsió d’inici de les obres del Clot seria cap al 
gener de 2023 i de Vila Olímpica cap al maig, mentre que la finalització es preveu durant el 
2024. La consellera comenta que les obres tindran afectacions puntuals al trànsit rodat però 
totes disposaran d’alternatives de circulació. El director afegeix que els documents 
compartits són una proposta que ha fet la Generalitat al projecte executiu i que la 
implementació haurà de passar pel Comitè d’Obres i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
És possible que les afectacions de trànsit siguin matisades o desplaçades. 

Pregunta: el Sr. Miquel Catasús demana que una persona representant de la Generalitat 
expliqui el més rellevant d’aquestes obres en una reunió. Pregunta si a la cantonada d’Aragó 
amb Meridiana s’hi posarà un ascensor. La consellera assenteix. També vol confirmar que 
l’ascensor existent de la plaça del Canonge Rodó es modificarà per tenir més capacitat. La 
consellera assenteix de nou. 

La consellera informa que la reunió que els veïns i les veïnes van demanar amb la Generalitat 
es va demanar via Regidoria i la resposta està pendent de gestió. També explica que els 
companys i companyes de la Generalitat van considerar que amb la informació facilitada 
quedaria clar, i si hi ha un dubte concret se’ls farà arribar. El director afegeix que la 
Generalitat explicarà el projecte amb les actuacions i afectacions quan tingui adjudicada 
l’obra i tingui un calendari. 

Punt 2. Processos participatius eixos verds Sant Martí. 

La consellera Sílvia Casorrán dóna la paraula a la Sra. Carme Ruiz de Participació d’Ecologia 
Urbana, que explica com s’inicia el procés participatiu. Primer es crea una comissió de 
seguiment que es mantindrà durant el transcurs de l’obra, cosa que va tenir lloc el mes de 
juny amb diverses entitats. En la primera fase del projecte, de diagnòstic, es van fer dues 
passejades amb el veïnat al juny, una per la banda del carrer Pere IV i l’altra al carrer del 
Maresme. Es van recollir moltes aportacions que es poden trobar al web del Decidim. Les 
aportacions recollides, juntament amb el treball realitzat en la comissió de seguiment i una 
enquesta que es va publicar al web del Decidim, han servit per enriquir i elaborar les 
propostes de l’avantprojecte, que és la fase en què es troba actualment el procés. Les 
propostes s’estudiaran en funció de la seva viabilitat. La sessió de Maresme s’ha dut a terme 
el 12 de juliol i la sessió de Pere IV es farà després de l’estiu. Està previst que el projecte 
executiu comenci a finals de l’any 2022 i acabi a principis del 2023. 

El Sr. Eduard Milan valora positivament tot aquest procés participatiu i demana que es tingui 
en compte la franja de Gran Via a Pere IV. 

Punt 3. Canvis de mobilitat a Glòries - Gran Via. 

La consellera Casorrán explica els canvis de mobilitat a Glòries - Gran Via amb suport de 
documentació en format digital. El 14 de juliol hi ha prevista una reunió per parlar dels 
canvis de mobilitat a Glòries. Encara s’està definint com serà el pas del tramvia a la cruïlla de 
Gran Via amb Diagonal i Badajoz. El canvi que es vol fer a l’entorn de Glòries és molt gran 
atès que la rotonda on conflueixen les grans vies es vol transformar en un parc. Amb 
l’obertura del túnel, s’ha recuperat un espai de 10.000 m2. La proposta provisional del 
cobriment de la Gran Via consisteix en desviar el transport públic cap a uns espais d’ús 
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exclusiu al costat de la via del tramvia, un espai per a busos que circularan en els dos 
sentits, un espai per a vianants i laterals pacificats on conviuran els usuaris i les usuàries de 
bicicleta i el veïnat. El 2021 es va fer un procés participatiu per recollir els usos que es volien 
donar en aquest espai que es guanyava. Es farà una intervenció temporal amb pintura, 
mobiliari urbà, arbrat, i alguns elements esportius i de jocs infantils. Respecte la urbanització 
definitiva, a dia d’avui s’està redactant el projecte executiu. Explica que el compromís polític 
que hi havia era que abans d’acabar el mandat es pogués aprovar i s’iniciés el procés de 
licitació de les obres. La circulació i l’accés als laterals de la Gran Via es vigilarà mitjançant 
un sistema de control de càmeres que estarà enllestit a partir de desembre. 

Pregunta: el Sr. Joan explica que fa temps que no es convoca la Plataforma Gran Via i diu 
que la Gran Via, des de Glòries fins el Besòs, està molt deixada, les baranes estan en molt 
mal estat i això s’ha comunicat també als Consells de Barri. 

La consellera indica que prenen nota i ho traslladaran a Ecologia Urbana. 

Pregunta: el Sr. Joan Carles pregunta si el control de càmeres s’està fent en algun altre lloc 
de Barcelona. 

La consellera respon que ara s’està fent a les Rambles. Tant ella com el director indiquen 
que les persones que hi tinguin accés es donen d’alta amb la matrícula del vehicle i passa a 
formar part d’un llistat de vehicles autoritzats. La càmera llegeix la matrícula i la reconeix 
com a tal. El director explica que també hi ha un aparcament de rotació que també té 
instal·lat aquest sistema de càmeres i que també funciona en zones de càrrega i descàrrega i 
altres indrets de Barcelona. La consellera afegeix que és important definir i delimitar el veïnat 
que hi podrà tenir accés per evitar acumulació de vehicles i poder tenir un vial pacificat que 
permeti que la bicicleta se senti segura sense haver d’envair l’espai per a vianants. 

Pregunta: el Sr. Miquel Catasús demana que comencin les obres d’urbanització definitiva el 
2023 en cas que hi hagi pressupost. 

La consellera admet que hi havia un calendari però diu que també és cert que ha hagut una 
pandèmia que ha endarrerit les coses. Afegeix que el Compromís per Glòries és un 
compromís de tots els partits polítics i no quedarà afectat pel canvi de mandat. El director 
apunta que la licitació de les obres té el mateix valor jurídic que l’inici de les obres, i si es 
licita s’està obligat a iniciar les obres. De la mateixa manera passa amb la suspensió de la 
licitació. 

Pregunta: un veí demana si es pot fer ús de pintura tàctica en un punt conflictiu que hi ha a 
la plaça de les Glòries, a tocar de la Gran Via, i si també s’hi pot traslladar a la Guàrdia 
Urbana. Explica que al final del carrer Badajoz, a Glòries, hi ha un carril només per a bus que 
té la pintura molt desgastada. Els taxis ocupen el carril bus i utilitzen els senyals destinats 
pel bus per la seva pròpia circulació i generen un conflicte quan volen seguir recte i els 
conductors del carril de costat, que també té la pintura desgastada, han de girar 
obligatòriament cap a l’avinguda Meridiana. 

Es trasllada la petició per repintar i la Guàrdia Urbana anota els fet per veure les actuacions 
que s’hi poden dur a terme. 

Pregunta: una veïna reclama la modificació de la parada Trinxant-Ripollès del V25 i del 192 
tal i com es va negociar amb el regidor i el tècnic que va fer la valoració de sonometria al 
seu domicili. Diu que han tallat el carrer Muntanya, també han tallat carrils de la Meridiana i 
han modificat el recorregut del servei de neteja. Això fa que pel carrer Trinxant hi circulin 
molts autobusos i també hi circulin els camions de neteja amb el consegüent soroll, 
contaminació i vibracions als blocs de pisos. Amb tanta circulació i poc espai, diu que hi ha 
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hagut diversos accidents de trànsit. Afegeix que les voreres no tenen l’amplada suficient 
perquè hi circuli un cotxet i una persona al costat. Explica que el bus 192 va gairebé buit i 
s’hauria d’estudiar la seva freqüència. Indica que se’ls va prometre que es canviaria la 
parada amb les obres de la Meridiana. 

El Sr. Miquel Catasús també comenta que tot i que l’electrificació dels autobusos és 
progressiva, es podria mirar de prioritzar els que circulen per carrers estrets i amb pendent. 

La consellera diu que des de l’Assoc. de Veïns i Veïnes del Clot - Camp de l’Arpa se’ls ha fet 
arribar la petició de canvi d’ubicació de la parada de bus. Explica que en traslladar la petició 
a Mobilitat els van informar que era complex ubicar la parada al cantó dret i després fer el 
gir cap a l’esquerra tenint en compte els semàfors. Tot i així, ho traslladaran de nou. 

Punt 4. Canvis de mobilitat a l'eix Perú - Paraguai i 22@. 

La consellera Casorrán explica els canvis de mobilitat a l’eix Perú-Paraguai i 22@ amb suport 
de documentació en format digital. El carrer Perú-Paraguai és un carrer decretat com a 
carrer 30 des del 2020. S’està treballant per pacificar el tram que va des del carrer Llacuna 
fins la rambla Prim, que aplega 8 centres educatius i s’intervindrà amb el programa Protegim 
les escoles a finals d’enguany. Es presenten diferents propostes de carrils de circulació, una 
per cada secció de l’eix. El director apunta que per aconseguir el desviament de les línies 
d’autobús de les propostes presentades, primer caldrà urbanitzar el tram del carrer Pere IV 
entre Selva de Mar i Provençals, perquè aquest permetrà el gir de l’autobús que vindrà pel 
carrer Marroc. Aquesta obra de Pere IV estarà acabada aproximadament cap a finals de l’any 
2023 i l’obra de l’eix Perú-Paraguai al voltant del mes de març de 2023. 

Pregunta: el Sr. Eduard Milán pregunta si aquesta solució ha estat fruit del consens derivat 
d’un procés participatiu. Indica que la informació no està arribant adequadament al veïnat 
per tal que aquest legitimi la proposta, com el sentit del carrer. A més, hi ha encara línies de 
transport sense definir. També afegeix que el bus B25 no és pot perdre ja que és un 
transport interurbà. 

La consellera indica que sí que cal una sessió específica al Casal Ca l’Isidret o en algun altre 
espai cèntric. Explica que tot el projecte del 22@ ha seguit un procés participatiu. Respecte 
les línies sense definir, encara no està escrit per on passaran quan el carrer Pujades sigui un 
eix verd. Pel que fa al sentit del carrer, sí que està escrit al pla del 22@ i no creu que sigui 
possible sotmetre aquest punt a consulta. De moment, el que s’està fent és reajustar el 
recorregut de les línies de bus existents que resulten afectades per les obres. Aquesta 
intervenció només treballarà la calçada mitjançant l’ús de pintura i, per tant, es sotmetrà a 
un procés d’informació però no de participació. En quant al bus B25 i B20, no hi ha intenció 
d’eliminar-los atès que estan donant un bon servei al barri davant la manca d’oferta de 
transport públic. De fet, el 22@ preveu una nova línia de bus però no de forma imminent. 

Punt 5. Necessitats de transport públic a CAPs i hospitals. 

La consellera explica que la finalitat d’aquest punt de l’Ordre del Dia és recollir les necessitats 
del veïnat en relació a l’oferta actual de transport. 

Pregunta: el Sr. Miquel, vocal de persones amb discapacitat de l’Associació de Veïns i Veïnes 
de Provençals, explica que la línia de bus 192 para a l’hospital de Sant Pau i només té dos 
vehicles en tota la línia. Aquests dos autobusos passen amb una freqüència de mitja hora 
entre l’un i l’altre. Abans, els dos busos disposaven de dues places per a cadires de rodes i 
ara ho han canviat. Només un dels dos vehicles disposa de dues places per a cadires de 
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rodes i l’altre, en canvi, només en té una. El que té dues places és un model antic, dels que 
encara usen rampa per accedir-hi, amb les incidències tècniques que en ocasions comporta. 

La consellera pregunta si es podria donar un millor servei a través d’algun altre mitjà i en 
Miquel indica que es podria reforçar el servei de taxi porta a porta perquè sempre es queden 
sense vehicles des de primera hora del matí. La consellera recull l’aportació. 

Pregunta: el Sr. Jorge Damont proposa que com a millora s’augmenti la freqüència de pas 
d’alguns autobusos com el 192 o el 136. També es podrien allargar altres línies com la D20, 
la 59 o la 47. 

La consellera apunta que des de Districte poc es pot fer en temes de transport públic. Tot i 
així, sí que hi ha petites actuacions que pot fer com cofinançar un bus llançadora entre 
l’hospital del Mar i l’hospital de l’Esperança, tal i com estan fent els districtes, com Ciutat 
Vella, entre d'altres. 

Pregunta: el Sr. Jordi, de l’AVV del Clot-Camp de l’Arpa, indica que l’AV sempre ha reivindicat 
que el bus 192 passés pel carrer Muntanya, però com que aquest carrer es pacificarà ja no 
es podrà. Afegeix que des del carrer Independència fins el carrer Trinxant, no hi ha cap altre 
bus que pugi en tot aquest tram. Explica també que s’haurien de posar més vehicles 
articulats a la línia del V27 que arriba a l’hospital del Mar. Finalment diu que és un error 
haver canviat la parada de l’hospital del Mar, que al posar-la més lluny potser s’ha millorat la 
freqüència en detriment de l’accessibilitat. 

El director apunta que el canvi de la parada de l’hospital del Mar no s’ha fet per guanyar 
velocitat comercial sinó perquè a partir del mes de setembre comencen unes obres 
relacionades amb la nova central de cocreació de l’hospital del Mar i el carrer queda 
inutilitzat. La consellera explica que el Clot-Camp de l’Arpa té uns carrers històrics que van 
resistir al pla Cerdà i que han impedit la connectivitat viària amb vehicles de grans 
dimensions. Per això, s’han de buscar alternatives de transport públic més petit. Quant a la 
decisió de transformar el carrer Muntanya en eix verd, es va decidir triar entre els carrers 
que tenien voreres més estretes com el carrer de Coll i Vehí o Taulat. I, efectivament, el bus 
192 no tornarà a passar pel carrer Muntanya. 

Pregunta: el Sr. Eduard Milán, seguint la mateixa línia del Sr. Jorge Damont, explica que s’ha 
d’augmentar la freqüència de pas del bus 136, perquè és un bus dels espais de salut. Passa 
pel CAP Besòs, Ramón Turró, Lope de Vega i hospital del Mar. També apunta que el 136 
només té una plaça per persones amb cadira de rodes i s’hauria de recomanar l’ús d’aquesta 
línia per a desplaçaments d’aquest tipus abans que per anar a la platja. Recorda que es va 
perdre la parada de rambla Prim 123 que servia d’intercanviador modal. 

La consellera diu que traslladaran la petició de recuperar la parada de la línia 136 de rambla 
Prim. 

Pregunta: el Sr. Ventura Subiela pregunta si l’interior del túnel de Glòries quedarà tot rugós 
amb solcs. També pregunta si es farà alguna actuació per resoldre els embussos de la plaça 
d’Almogàvers amb avinguda Meridiana i Marina. Afegeix que va proposar el canvi de la 
parada d’autobús de la V21 a on està la línia 6 per reduir l’embús però li van dir que no. 

El director d’Espai Públic explica que el paviment del túnel s’ha de mantenir perquè la seva 
llargada supera el límit permès per posar-hi asfalt, segons la nova normativa europea per 
evitar riscs de possibles incendis. En quant als embussos de la plaça d’Almogàvers, la 
consellera explica que des de Mobilitat no es valora que hi hagi un problema de congestió en 
aquella zona. Respecte el canvi de parada, la consellera manifesta que moure-la l’allunyaria 
de l’intercanvi amb el tramvia. De totes maneres ho traslladaran. 
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Punt 6. Torn obert de paraules. 

Pregunta: el Sr. Eduard explica que la cruïlla de Pere IV amb carrer del Maresme hi ha un 
senyal vertical que no es veu bé i pot suposar un risc. També proposa que al carrer 
Puigcerdà amb Paraguai hi ha una cruïlla i proposa parlar amb l’Associació de Veïns i Veïnes 
per posar-hi un pas de vianants entre el carrer Josep Pla i Maresme. 

La consellera indica que la Guàrdia Urbana ja estava estudiant la situació de la cruïlla. Indica 
que es farà revisió dels temes que s’estan tractant per posar-ho en comú amb el veïnat. 

Es tanca la sessió a les 20 h. 

M. Carme Méndez 
Secretaria del Consell de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat Funcional 

Barcelona, 12 de juliol del 2022 


