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

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1) 
Data i hora 20 d’abril de 2022, de 18 a 20.30 h 
 Sessió emesa per streaming: youtu.be/mGy1I_i_D8A 
Persones assistents 
 David Escudé, president del Consell de Barri i regidor del Districte 
 Antoni Santos, vicepresident del Consell 
 Javier Mesía, conseller de barri 
 Francesc Xavier Bañón, conseller tècnic 
 Sandra Enrique, consellera 
 Rosa Alemany, consellera 
 Lourdes Arrando, consellera 
 Paula Añó, consellera 
 Josep Garcia Puga, gerent 
 Joan Aldana, secretari del Consell i tècnic de barri 
Entitats i equipaments 
 Plataforma Millorem el Camp de l’Arpa 
 Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l’Arpa 
 AV del Clot-Camp de l’Arpa 
 AFA escola Antoni Balmanya 
 AFA escola Miralletes 
Ciutadania a títol individual: 25 persones 
Ordre del dia 

1. Zones d’Ús Compartit (ZUC). 
2. Inici del projecte de reurbanització del cobriment de la Gran Via i primeres actuacions. 
3. Torn obert de paraules. 

Punt 1. Zones d’Ús Compartit (ZUC). 
El conseller de barri dóna la paraula al gerent, que explica que les ZUC són espais a la via 
pública destinats a un ús compartit amb persones usuàries de gossos en un horari 
determinat, horari en el qual els gossos podran anar deslligats sempre tenint en compte les 
normes cíviques. Es tracta d’espais més o menys amplis que ja s’utilitzen normalment per 
aquesta funció. Aquest projecte no serà un projecte senzill atès que Barcelona és una de les 
ciutats de l’Estat amb més gossos censats. L’inici previst serà l’últim trimestre d’aquest any i 
anirà acompanyat d’una campanya de comunicació amb persones informadores en cada un 
dels espais. 
Les àrees ZUC se senyalitzaran indicant-hi els horaris d’ús i l’espai autoritzat on s’hi pot tenir 
el gos deslligat sota la vigilància de les persones propietàries dels animals. Les necessitats de 
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manteniment d’aquestes zones es valoraran en el grup de treball tècnic que es crearà una 
vegada s’hagin iniciat les primeres actuacions en aquestes zones. 
La implantació de les ZUC a la ciutat respon al desplegament de l’Ordenança de Protecció, 
Tinença i Venda d’Animals (OPTVA) aprovada el 2014. Des d’aleshores s’ha anat desplegant 
paulatinament fins arribar a la darrera iniciativa, les ZUC. S’havien implementat les Àrees de 
Gossos (AG), les Àrees d’Esbarjo de Gossos (AEG) i ara les ZUC. Aquesta ciutat també va 
iniciar un desplegament inicial amb els pipicans, dels quals ens n’ha quedat el nom a la 
memòria. D’aquests últims, fa anys que no se’n creen i s’estan anul·lant o convertint en AG o 
AEG, que són àrees molt més grans i que permeten que els animals puguin realitzar les 
conductes que els són pròpies més enllà de fer les seves necessitats i que no poden realitzar 
ni a casa ni lligats. La posada en marxa de les ZUC suposarà un increment de la superfície 
total disponible dels espais per a gossos. 
Als barris del Clot i del Camp de l’Arpa hi ha l’espai entre Trinxant i Meridiana on es permetrà 
tenir el gos deslligat de 21 a 23 h. En aquests espais, els horaris per tenir el gos deslligat 
acostumen a ser o a primera hora del matí o a darrera hora del capvespre. I en alguns 
casos, com és aquest, quan hi ha una escola al costat o una escola bressol, es recomana que 
no sigui a primera hora sinó a darrera hora. 
També hi ha el parc de Lope de Vega amb Aragó, l’horari del qual serà de 20 a 23 h i el parc 
del Clot que tindrà l’horari de 8 a 11 h i de 21 a 23 h. En aquest últim també hi ha una AEG 
que s’ampliarà. Seguint amb les zones ZUC, hi haurà una altra als jardins del Clot de la Mel 
de 9.30 a 11.30 h, per facilitar l’entrada dels infants a l’escola que hi ha al costat, i de 21 a 
23 h. 
Pregunta: La Sra. Pepi Bujardón comparteix la seva preocupació sobre l’horari a l’hivern. 
El gerent manifesta que en la decisió de la franja de 21 a 23 h es té en compte que són 
hores en què no hi ha infants corrent o jugant per evitar possibles situacions de risc amb els 
gossos deslligats. 
Pregunta: El Sr. Xavier González pregunta si és correcte que hi haurà carnet de tinença 
cívica responsable. 
El gerent explica que l’ordenança contempla tant el xip com el carnet, i aquest últim s’anirà 
implementat a tota Barcelona. Per tant, les persones que tinguin cura d’un animal hauran de 
treure's aquest carnet. 
Pregunta: El Sr. Isidro Fernández pregunta si anirà acompanyat d’un règim sancionador. El 
Sr. Miquel Catasús, de l’Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa, comparteix la 
seva preocupació respecte l’aplicació de les sancions, no només pel fet de tenir l’animal 
deslligat quan no correspon sinó pel mal ús i deteriorament que en faci de l’espai. 
El gerent explica que aquesta ordenança, com totes les ordenances, porta un règim 
sancionador que s’utilitza quan algú no respecta el que s’ha acordat a l’ordenança. 
Pregunta: La Sra. Anna Buil pregunta quin ha estat el procés per acordar aquestes zones i 
quines associacions i entitats vinculades a la defensa dels animals han participat per decidir-
les. També vol fer un comentari pel que fa al parc del Camp de l’Arpa. Just en aquell parc, hi 
ha un espai molt petit sense cap arbre ni sorra; només té pedres. Exposa que l’habilitació de 
les zones ZUC hauria d’anar acompanyada de l’habilitació dels espais ja existents destinats 
als gossos (en aquest últim punt també s’hi suma el Sr. Miquel Catasús). 
El gerent explica que el procés ha tingut lloc durant tot l’any 2021 amb entitats animalistes a 
què es van proposar aquests espais plantejats. En total són 16 en tot el districte, dels quals 
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4 són als barris del Clot i del Camp de l'Arpa del Clot. Respecte a l’estat de conservació 
d’aquests espais per a gossos o àrees d’esbarjo per a gossos, explica que estan conservats 
de la millor manera possible tenint en compte l’incivisme d’algunes persones, que tot i ser 
una minoria, hi és. En el cas d'espais on no hi ha ni arbres ni sorra, caldrà veure la mida dels 
espais i, si són petits, serien espais a reformular. El Sr. Catasús comenta que està prevista 
l'ampliació d'aquest espai. 

Punt 2. Inici del projecte de reurbanització del cobriment de la Gran Via i 
primeres actuacions. 
El gerent explica les actuacions provisionals a la zona de la Gran Via entre Badajoz i la 
rambla de Poblenou ja que l’actuació definitiva tindrà un recorregut més llarg. Mentrestant, 
es posarà arbrat en testos de manera provisional amb proteccions del tipus new jersey. 
L’aprovació d’aquest projecte es preveu al maig amb un pressupost aproximat d’uns 500.000 
euros, quantitat acordada amb les associacions de veïns i veïnes. Es generaran dues àrees 
de jocs infantils, una en cada extrem, i una zona intermèdia amb lones per generar ombra i 
generar un espai d’estada. Pel que fa al trànsit en aquests moments, hi haurà un sentit 
d’anada i un altre de tornada en el tram cap a muntanya pel que fa als autobusos. Al llarg 
d’aquest tram hi haurà dues parades d’autobús, una per cada sentit. 
Pregunta: El Sr. Catasús exposa que el 2019 es va arribar al compromís amb l’Ajuntament 
que en acabar els túnels, és a dir, ara, s’iniciarien les obres definitives de la zona. S’entén 
que la pandèmia ho ha endarrerit tot uns vuit mesos. Explica que hi havia compromès uns 
28 milions i que al final, la major part d’aquesta quantitat, no s’invertirà. Uns 3 milions 
s’invertiran a l’escola Casas però a la resta de la zona de la Gran Via es farà aquesta solució 
provisional que s’acaba d’explicar, en lloc de les obres definitives acordades. Durant la reunió 
de seguiment del mes de març els van comunicar que les obres tenien previst el seu inici el 
2024. Explica que amb aquesta previsió a tant llarg termini hi ha la incertesa de com es 
veurà afectat el curs de les obres si hi hagués un canvi polític o més retallades arran de la 
pandèmia i la guerra. Per això, demana que es faci pressió perquè s’adjudiquin les obres 
encara que sigui a final de mandat. També afegeix que amb el canvi de tramvia de Glòries, 
els veïns es quedarien sense parada de tramvia entre el Museu del Disseny i Can 
Jaumandreu. 
El gerent incideix en el fet que les obres són provisionals i s’ha compartit la realitat que hi ha 
ara mateix. 

Punt 3. Torn obert de paraules. 
Pregunta: La Sra. Pepi Bujardón pregunta per la situació de la AA1 de Trinxant amb 
Meridiana la qual porta molt d’endarreriment. També vol preguntar per l’autobús 62, que fa 
dos mesos, en pujar-s’hi va fer la ruta fins Glòries i va girar al carrer Consell de Cent, quan 
sempre havia anat fins la plaça de Catalunya, sent l’únic autobús que arribava fins allà. En 
canvi, el bus N3 sí que fa el seu recorregut sencer. 
El gerent comenta que no disposen informació sobre el bus 62 i que pren nota per demanar-
la. 
Pel que fa a la situació de Trinxant amb Meridiana, durant el mandat anterior, el Patronat 
d’Habitatge i, ara, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) va 
impulsar habitatge nou per persones i famílies amb dificultats. No obstant, els reallotjaments 
durant el mandat anterior es van aturar, només es van fer els que eren especialment 
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urgents. El cas de Trinxant amb Meridiana no es va catalogar com a urgent i es va deixar pel 
mandat següent, és a dir, l’actual. En aquest mandat, va tenir lloc una reunió amb 
l’associació de veïns on es va ensenyar el preprojecte de l’habitatge. Es dóna la casuística 
que a nivell de planell, part de la parcel·la de la zona derruïda, que és propietat de 
l’Ajuntament, entra dins la parcel·la que està construïda i fins que no s’aclareixi aquesta 
situació les obres no podran avançar. És un tros de 32 m2 que en principi no tindria 
importància si fos només una planta, però l’edifici tindrà 4 o 5 plantes i, per tant, es tracta 
d’uns 150 m2. Ecologia Urbana, Institut Municipal d’Urbanisme, IMHAB i Patrimoni estan 
buscant un desllorigador jurídic. Actualment sembla que des d’Ecologia Urbana donen llum 
verda per permetre el procés jurídic. 
Pregunta: El Sr. Josep Torrents exposa el tema de la mobilitat al carrer Indústria entre el c. 
Bailèn i el pg. Sant Joan fina al barri de Navas. El primer tram que va des de pg. Sant Joan 
fins a l’av. Gaudí hi ha quatre vials pels cotxes: el de la dreta per a circulació d’autobusos, el 
següent per a vehicles privats, el tercer per a aparcaments de cotxes i contenidors 
d’escombraries, i el quart per a bicicletes. En aquell tram els cotxes no poden anar a gaire 
velocitat perquè tenen un carril a banda i banda. En passar de l’av. Gaudí el carril 
d’aparcaments i contenidors desapareix i es converteix en un carril per a la circulació de 
vehicles privats que se suma al que ja hi havia. En aquest tram, els cotxes comencen a 
avançar-se els uns als altres a gran velocitat tot i haver una escola al c. Sant Quintí amb 
Indústria amb un senyal de límit de velocitat de 30. A 30 km/h no hi van ni les bicicletes. 
Demana que en aquell tram se segueixi la mateixa composició de carrils amb aparcaments i 
contenidors d’escombraries permetent treure els contenidors dels carrers transversals. 
El regidor pren nota per tal d’estudiar el tema. 
Pregunta: El Sr. Roger Sánchez exposa la situació del c. Clot i els entorns del mercat del 
Clot. Demana si es pot fer una reordenació o un pla d’usos. Hi ha una zona d’aparcaments 
en un carrer de vianants que no té molt de sentit, on hi aparquen moltes motos i també hi 
ha terrasses en una zona on no s’hi pot transitar perquè estan al mig. Afegeix que hi ha 
guinguetes de l’ONCE que no s’estan utilitzant. Proposa moure les terrasses on estan els 
aparcaments. Explica que també hi ha molts camions que fan càrrega i descàrrega a la zona 
del mercat i molts bars que tenen les terrasses per on caminen els vianants. Demana si es 
pot repensar l’espai per no morir d’èxit com ha passat a Gràcia o al Enric Granados. També 
exposa el tema d’un solar que hi ha al carrer Bilbao amb Perú que actualment és un 
aparcament, que està catalogat amb un VP del 1981. Explica que el barri té manca de 
pavellons poliesportius per esports com voleibol, futbol sala, bàsquet, etc., i proposa si es 
pot fer algun tipus de modificació en la catalogació del solar o, si més no, que s’estudiïn 
opcions per tal de poder dotar al barri d’equipaments esportius. 
En referència a la zona del Clot, el regidor explica que hi ha una pilona que poden abaixar 
els veïns i les veïnes. Comenta que hi ha pocs vehicles, tant cotxes com motos, aparcats 
degut a les terrasses i contenidors que ocupen l’espai, i que pertanyen al veïnat. Pel que fa 
als camions de càrrega i descàrrega, si es prohibeix l’entrada es deixaria el mercat en una 
situació complicada per proveir-lo. Inspecció vetlla perquè es compleixi la normativa pel que 
fa a les terrasses, tot i que no és el problema. Pel que fa a les guinguetes de l’ONCE, no 
poden fer res fins que acabi la concessió. Guàrdia Urbana prendrà nota per la pilona d’accés 
a aquesta zona, per verificar el seu correcte funcionament. Es revisarà per si es tracta d’un 
tema tècnic. També miraran quan acaba la concessió de la guingueta de l’ONCE sense ús. 
Pel que fa al solar del carrer Bilbao amb Perú, el regidor explica que no és possible canviar 
els usos i tampoc és possible fer un equipament amb coberta, un pavelló. Sí que es podria 
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fer una zona esportiva descoberta traient part dels aparcaments del solar, que és una de les 
diferents opcions que estan estudiant, ja que són coneixedors de la manca d’espais esportius 
al barri. 
Pregunta: El Sr. Juan Antonio Navarro explica que parla com a afectat de la zona de càrrega 
i descàrrega del c. Muntanya. En anteriors reunions ja es va queixar perquè no poden entrar 
les grues i segueixen sense resposta sobre aquest tema. Es troba que ha de posar les grues 
en direcció contrària i estan sense la zona de càrrega i descàrrega. El tancament del c. 
Muntanya fa que el veïnat no pugui entrar als aparcaments, els negocis no poden 
descarregar perquè no hi ha la zona de càrrega i descàrrega i no tenen contenidors ni al c. 
Muntanya ni a Vidiella. Comenta que té 800 firmes recollides perquè no es tanqués el carrer. 
També menciona que hi ha terrasses en zona groga que encara no s’han tret i d’altres que 
pertanyen a un restaurant que està tancat, al c. Xifré, i que es podrien fer servir aquests 
espais per fer algunes de les places d’aparcament de les 1600 places que es va dir que 
faltaven al barri. Recorda que hi ha cotxes abandonats al barri amb ITV del 2018, 2019 i 
2020, que estan aparcats i que deuen pagar l’àrea verda perquè sinó la grua ja se’ls hagués 
emportat. Les zones de càrrega i descàrrega estan ocupades per camions que descarreguen 
gran quantitat de mobles fora de l’horari establert i que estan estacionats durant tota la 
setmana allà. Ha hagut diversos problemes amb ells. Afegeix que les obres del c. Muntanya 
haurien d’haver-se acabat al maig del 2021. 
El gerent explica que en els processos participatius es va prioritzar que una de les actuacions 
fos la modificació de les cruïlles de Vidiella amb Nació i amb Muntanya per tal de facilitar el 
gir de les grues. S’està redactant el projecte i serà una de les primeres actuacions que s’hi 
faran. 
Pel que fa al primer tram del c. Muntanya, hi ha hagut un problema de subministrament de 
materials que ha fet que s’aturés provisionalment l’obra. Actualment les obres s’han tornat a 
reprendre. El regidor afegeix que degut al context actual, la falta de subministrament i 
encariment de les primeres matèries és un tema generalitzat. 
Pel que fa al tema de les terrasses, ara ha finalitzat el termini de renovació de les terrasses 
en situació excepcional i se n’estan analitzant les que compleixen o no el requeriment per tal 
d’autoritzar-les o denegar-les. En els casos que un local no s’ocupi de la sol·licitud o l’hagi 
abonat però no l’hagi utilitzat, s’estudiarà per retirar-li. Actualment ja s’han retirat 100. Al 
llarg del 2022 aniran quedant només aquelles terrasses que s’hagin autoritzat. 
Pregunta: La Sra. Montse Martín pregunta perquè no s’intervé amb la gent que està al 
carrer, sobretot a la zona del carrer de la Nació 69. Explica que des de fa tres anys es 
queixen de la presència de gent beguda, que orina i defeca a la via pública, que desen 
carros de supermercat plens de ferralla i trastos lligats a fanals. I sempre reben la mateixa 
resposta de la policia i l’Ajuntament dient que no es pot fer res i que és una situació molt 
difícil. Vol saber si s’ha pensat en fer alguna intervenció ja que la pacificació del carrer està 
molt bé perquè hi jugui la canalla i hi passegi el veïnat però no si a 50 metres hi ha persones 
indigents amb el matalàs al terra, bevent i consumint. Considera que algunes d'aquestes 
persones tenen problemes de salut mental i que es produeixen baralles al carrer. 
El regidor explica que el tema de les persones sense sostre no té una solució policial i s’hi 
inverteixen tots els recursos socials que hi ha disponibles malgrat que són insuficients. Quan 
hi ha problemes d’incivisme s’envia la Guàrdia Urbana que fa el que pot, no obstant es 
mirarà d’intensificar la seva presència. 
El gerent diu que es va mantenir una reunió amb el Foment Martinenc per compartir la 
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problemàtica. Per part de la Guàrdia Urbana s’ha intervingut i se segueix intervenint. 
Pregunta: La Sra. Lourdes Folguera pregunta si es pot posar un ressalt per reduir la velocitat 
dels vehicles que circulen a la calçada del c. Joan de Peguera perquè els cotxes circulen a 
velocitat molt alta. A això s’hi suma que les voreres són molt estretes i els cotxes circulen 
molt a prop dels portals de les cases i de les persones que hi surten desprevingudes. 
El regidor pren nota sobre la proposta del ressalt per tal d’estudiar-la i fer el retorn. 
Manifesta que no sap si des de l’àrea de Mobilitat i Guàrdia Urbana són molt partidaris de la 
instal·lació d’aquests ressalts perquè es reben queixes pel soroll que provoquen a 
determinades hores de la nit. 
Pregunta: La Sra. Àngela Rodríguez exposa que al c. Besalú entre els carrers Sospir i 
Amargor hi ha una zona de càrrega i descàrrega que es va posar per una empresa que ja fa 
anys que no existeix. Aquesta zona la fan servir per tot menys per a càrrega i descàrrega. 
Comenta que aquí venen camions i descarreguen mobles els dimarts perquè vinguin a 
recollir-los amb tot el soroll que això comporta. També hi deixen escombraries. Afegeix que 
actualment al c. Besalú entre els carrers Nació i Sospir hi ha un ferreter, un taller d’alumini i 
dos restaurants que cada dia reben mercaderies i deixen els camions, furgonetes i cotxes 
sobre la vorera en lloc de fer-ho a la zona de càrrega i descàrrega. Això fa que les persones 
grans amb caminador i les persones amb cotxets no hi puguin passar, a més del 
deteriorament de la vorera. Proposa moure la zona de càrrega i descàrrega en aquest tram 
entre Nació i Sospir. També explica que al tram entre la pl. Can Robacols fins el c. Nació hi 
ha pilones a la vorera per evitar que els vehicles aparquin. Demana si es poden posar també 
a la resta del c. Besalú. 
El regidor pren nota sobre el tema de la càrrega i descàrrega per tal d’estudiar-ho. 
Pregunta: El Sr. Josep Roig vol parlar de les línies de subministrament elèctric del casc antic 
del Camp de l'Arpa que no estan soterrades. Explica que hi ha canals per passar-les 
soterrades, però hi ha molts edificis antics que ho tenen penjat a la façana amb dues 
cartel·les. I des dels balcons dels edificis més moderns construïts al costat dels edificis antics 
fins les cartel·les hi ha a només mig metre de separació. Aleshores els dies que plou o fa 
malt temps, a part de la molèstia del soroll, hi ha el perill de les espurnes que salten. Fa un 
apunt respecte la intervenció de la Sra. Martín i explica que no es tracta de persones sense 
llar sinó que són veïns i veïnes que tenen una botiga al xamfrà dels paquistanesos que els 
serveix moltes begudes de nit i aleshores orinen als contenidors. 
El regidor explica que s’han anat aprofitant altres obres o actuacions que requerien obrir el 
carrer per soterrar el cablejat elèctric i així evitar tenir permanentment les voreres obertes 
per obres diverses. També diu que és la pròpia empresa que s’encarrega del cost del 
soterrament. 
Pregunta: El Sr. Onésimo Muros explica que als carrers Coll i Vehí i Joan de Peguera hi ha 
senyals de prohibit el pas amb accés només per a càrrega i descàrrega i veïnat a 10 km/h i, 
en canvi, al terra hi ha pintat un altre de 30 km/h. Tot i així, els vehicles hi circulen a molta 
velocitat. Demana si es pot fer una ordenació en aquella zona que impedeixi circular-hi a 
gran velocitat ja que també és una zona on hi va la canalla caminant cap a l’escola 
Escolàpies Sant Martí. 
Pregunta: El Sr. Isidro Fernández explica que al c. Besalú 52, hi ha uns contenidors disposats 
en una bateria de 5 en una vorera de 1,20 m, i la zona s’ha convertit en la deixalleria de tot 
el sector. Explica que la quantitat de matalassos que hi deixen han de portar-los d’algun altre 
lloc perquè no és possible que siguin tots del barri. Fa menció al camió del qual han parlat 
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els altres veïns i veïnes, que hi deixa allà bastants mobles. També hi deixen runa. Proposa 
separar aquests 5 contenidors i moure o bé els de residus o bé els de reciclatge cap a un 
altre lloc. Així també s’eviten el soroll que hi fa el personal del bar del davant quan llencen 
les ampolles una per una al final de la jornada, a la matinada. 
En referència a les escombraries, el regidor s’apunta el tema per passar-ho a la Guàrdia 
Urbana que és qui en sap. Així com les propostes de mobilitat. Pel que fa als contenidors, 
també s’ho apunten per treballar-ho Districte juntament amb els Serveis de Neteja. 
Pregunta: El Sr. F. Xavier Gonzalez explica que el mateix Ajuntament al web Decidim diu que 
la Comissió de Seguiment ha d’estar formada per representants polítics, tècnics de Districte i 
consellers de Districte, representants d’associacions i ciutadania. Pregunta al regidor si 
considera que la Plataforma Millorem el Camp de l’Arpa, inscrita al fitxer d’entitats de 
l’Ajuntament, reuneix els drets per estar inclosa a la reunió de seguiment del consell de 
barri. També exposa que 8 dels 10 barris del districte tenen Consell de Barri propi; en canvi, 
el Camp de l’Arpa i el Clot han de fer Consell de Barri conjuntament. Pregunta al regidor si 
considera que tant el Camp de l’Arpa com el Clot no són iguals en drets com els altres barris 
per tenir el seu propi consell de barri per separat. Respecte el tema del c/ Joan de Peguera, 
Coll i Vehí i Muntanya, afegeix que és un tram escolar i suposa un perill per la velocitat que 
assoleixen els vehicles. Explica que en el darrer Consell de Barri va fer una pregunta, que 
està pendent de respondre, en relació a la pacificació d’aquest entorn escolar. Pregunta si no 
es considera que aquest entorn és tan important com l’entorn de l’escola Dovella per fer-ne 
la pacificació. Un altre tema que vol exposar és el de la proposta del Districte de fer un pas 
de vianants elevat a la cruïlla de Fresser amb Eterna Memòria, que es va tractar en el 
projecte de pressupostos participatius de la superilla dell Camp de l'Arpa. Pregunta si ha 
quedat aparcada o es farà fora de pressupostos participatius. També comenta sobre 
l’actuació per facilitar el pas de les grues que anteriorment han exposat. Pregunta si això 
comportarà eliminar aparcaments per a residents a la zona de Vidiella. Finalment pregunta si 
és certa la notícia sobre que la causa de l’aturada de les obres del carrer Muntanya ha estat 
l’escola per les molèsties del soroll. 
El regidor explica que la decisió de fer el Consell del Clot i del Camp de l’Arpa conjuntament 
respon a una decisió històrica. Quan es va fer la separació administrativa d’ambdós barris, va 
haver una certa crispació i reivindicació per part de les entitats perquè es tractessin de 
manera conjunta. En tot cas, si es requereixen reunions amb la plataforma per parlar dels 
temes del barri no hi ha problema. I si hi ha una demanda popular de la majoria d’entitats i 
teixit associatiu, el regidor o regidora d’aquell moment farà la separació. 
En relació a la Comissió de Seguiment, el gerent explica que a la normativa estan recollits els 
requisits per a participar-hi. Per això cal comunicar la voluntat de participar-hi i en el primer 
consell de barri del mandat es decideix. 
Respecte a la qüestió de l’entorn dels escolapis, el regidor explica també en resposta a la 
pregunta del Sr. Onésimo, que han tingut lloc diverses reunions sobre la pacificació de 
l’entrada i la sortida. No es fan distincions entre infants d’un lloc o un altre, tots són infants a 
protegir. A la ciutat de Barcelona hi ha 600 escoles i s’està portant a terme un pla durant 
aquest mandat anomenat Protegim les escoles que pretén modificar l’entorn escolar, en 
especial les entrades i sortides. Es preveu que al final d’aquest mandat, l’any 2023, s’haurà 
fet una extensió en una tercera part, arribant aproximadament a unes 200 escoles. Això vol 
dir que encara no s’haurà arribat a totes les escoles. 
El regidor diu que la qüestió de l’Eterna Memòria no sap ben bé si entra en la futura superilla 
com es va tractar, però com que es va decidir entre tots i totes que primer es faria i 
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s’acabaria el tema del carrer Muntanya això és el que s’està fent. 
Pel que fa al c. Muntanya, el regidor diu que no és cert que s’hagin aturat les obres a causa 
de la petició de l’escola. El que es fa és adaptar l’horari de les obres amb l’horari escolar per 
minimitzar les molèsties. 
Pregunta: El Sr. Miquel Catasús recorda que van demanar una reunió amb el regidor fa un 
mes i mig per tal d’estar informats i també perquè hi ha molts temes pendents al barri. 
Explica que respecte les obres de Can Miralletes es van reunir amb Parcs i Jardins el 21 de 
febrer i els van dir que els enviarien el projecte però tot i reclamar-ho encara no han rebut 
res. Diu que amb el pressupost que hi ha de 350.000 € no es pot fer un bon arranjament del 
parc. Sobre els equipaments de l’entorn de La Farinera, va tenir lloc una reunió el mes de 
maig de l’any passat on se’ls va dir que tornarien a tractar el tema més endavant però no se 
n’ha parlat res més des d’aleshores. Afegeix que l’Auditori s’hauria de millorar per ser un 
equipament més digne. Pel que fa al parc del Clot, encara no hi ha pressupost i, a més, va 
preguntar què significa que s’apliqui el Pla Natura al parc del Clot però encara no ha rebut 
resposta. Respecte la Torre del Fang, van demanar una reunió l’any passat i encara estan 
esperant. Sobre el Pla d’Usos tampoc en saben res des de l’any passat. Finalment exposa 
que amb la Fàbrica del Plom per fi tenen un solar per fer equipaments pel barri, com la 
biblioteca que estan demanant. Demanen estar informats sobre com avança aquest tema 
perquè fins on saben, calia fer un estudi patrimonial i veure l’estat de la fàbrica. Proposa que 
el 22 de maig es pugui visitar per celebrar que ja és municipal o, si més no, fer la petita 
festa als voltants de la fàbrica. 
El regidor proposa d’anar a visitar la Fàbrica del Plom plegats i parlar de tots aquests temes. 
Pel que fa a l’Auditori digne, el regidor diu que tot i ser petit és un espai molt estimat i digne. 
I aquest tema el tenen sobre la taula per veure què s’hi pot fer. 
Respecte el projecte de Can Miralletes, el regidor explica que hi ha 1 milió d’euros en total, 
inclosos masia i arranjaments. Explica que després de tants anys, tenen clar que es 
convertirà en un espai digne. 
En relació al Pla d’Usos, el gerent comenta que s’hi està treballant encara que no se n’hagi 
fet publicitat. El plantejament del Districte és no fer un Pla d’Usos estricte pel carrer Rogent 
sinó adequar els usos del carrer Rogent i el que correspongui al Pla d’Usos que ja hi ha de 
locals de pública concurrència per tot el districte. Es tracta del pla que es va aprovar el 2016 
i que ara s’ha modificat en la part del 22@. En el moment en què estigui aprovada aquesta 
modificació que afecta a bars i restaurants, es farà una revisió de tot el Pla d’Usos del 
districte i s’abordarà la qüestió del carrer Rogent. Això tindrà lloc cap a l’estiu. Esmenta que 
en aquests tres últims anys s’han presentat només 3 llicències, una d’un bar, una altra d’un 
restaurant i la tercera d’un comerç. 
El gerent explica que pel que fa a la Torre del Fang, hi ha una reunió prevista convocada per 
Sant Andreu i s’hi convidarà l’Assoc. de Veïns del Clot. Apunta que tothom que hi vulgui 
participar caldrà que enviï un correu i es reenviarà a Sant Andreu. Afegeix que hi ha 1,5 
milions d’euros per realitzar la urbanització dels 9.000 m2 que hi ha al voltant. Les primeres 
obres de l’entorn podrien iniciar-se al voltant del segon semestre de 2023. 
Pregunta: La Sra. Marta Herraiz de l’AFA de l’escola Antoni Balmanya pregunta si s’ha resolt 
el recurs que van presentar els propietaris del DIR sobre la teulada d’amiant, i si no s’ha 
resolt, quins terminis hi ha i quin seria el següent pas. 
El gerent exposa que no hi ha hagut canvis des de l’Audiència Pública de fa unes setmanes. 
Explica que els propietaris van presentar una proposta d’encapsular la coberta a l’Agència de 
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Residus i ha estat rebutjada. Per tant, es continua amb la idea de desmantellar la coberta. 
S’ha iniciat un procés de multes, han presentat recurs i la resposta encara està en tràmit. 
Quan finalitzi el termini es realitzaria l’actuació sancionadora si encara no s’ha resolt la 
situació. 
Pregunta: El Sr. Eduardo Muñoz de l’AFA de l’escola Miralletes explica que en el darrer 
Consell de Barri es va parlar sobre l’arranjament del c. Freser i de la pl. Heroïnes de Girona, 
però va quedar pendent fer les explicacions de les actuacions. 
El regidor diu que s’ha contractat la redacció del projecte i un cop redactat es presentarà la 
proposta perquè pugui entrar en el format de participació ciutadana. 
Pregunta: El Sr. Ferran, de l’AFA de la Rambleta del Clot, explica que han registrat un 
projecte de millora de La Rambleta que beneficia l’escola, l’activitat escolar i el veïnat. 
Consistiria en pacificar el c. Aragó en aquest tram que té poc trànsit. Havien parlat sobre la 
possibilitat de posar coixins berlinesos que no molestarien ningú i millorarien aquesta part 
didàctica dels motoristes que el veïnat també pateix. Un cop registrat el projecte voldrien fer 
força i saber en quin estat es troba de tramitació. 
El gerent diu que va tenir lloc una reunió telemàtica on es van repassar els dossiers facilitats 
i se’ls va comunicar que estaven molt ben presentats i hi estaven molt interessats en 
treballar-los per veure com es podien anar implementant algunes d’aquestes propostes. 
Pregunta: El Sr. Guillem comparteix el tema dels contenidors d’escombraries i manifesta que 
s’ha de buscar un lloc on menys problemes doni, evitant els llocs on dóna problemes com en 
el barri antic que les voreres són d’1,5 m. Tal i com va exposar a l’Audiència Pública i a la 
sessió informativa de neteja, com a ciutadans s’han proposat diferents solucions. Una d’elles 
era centralitzar les escombraries de Joan de Peguera 81 com de Besalú 84 al carrer de 
Lorenzale 9, ja que és un punt entremig i les voreres són més amples. Encara no n’han rebut 
resposta. L’únic que s’ha fet des de l’Ajuntament és la reserva d’espai. Com que no s’està 
donant visibilitat sobre les accions que s’estan fent, demana si se’ls pot informar i donar una 
resposta directa sobre les propostes fetes. 
El gerent comparteix que la reunió on va exposar aquesta qüestió era el lloc indicat i els 
companys que hi havia estaran estudiant les propostes. 

Joan Aldana 
Secretari del Consell de Barri del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot 
Barcelona, 20 d’abril de 2022 
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