NOTA DE PREMSA

Acord per impulsar la millora de la Meridiana i la Ronda de
Dalt
El Govern municipal i el grup municipal del PSC fixen les dates d’inici dels processos participatius
en què s’abordaran conjuntament amb veïns i veïnes, entitats i grups polítics les futures actuacions
en les dues vies
El 19 de novembre tindrà lloc la primera trobada de la Taula de Participació de la Meridiana, i el 9 de
desembre es reunirà la Comissió de Seguiment de la Ronda de Dalt

El Govern municipal i el grup municipal del PSC han acordat iniciar de forma immediata els processos participatius
que serviran per consensuar amb veïns i veïnes, entitats i forces polítiques la futura remodelació de l’avinguda
Meridiana i estudiar actuacions de millora a la Ronda de Dalt. Així doncs, el proper 19 de novembre es constituirà la
Taula de Participació de la Meridiana, i el 9 de desembre es reunirà la Comissió de Seguiment de la Ronda de Dalt.
Aquests espais de trobada i de treball conjunt amb tots els col·lectius implicats permetran, d’una banda, avançar en
l’objectiu de convertir la Meridiana en un eix cívic de referència on els vianants, els espais verds i de lleure i el
transport públic en siguin protagonistes. I, de l’altra, avaluar mesures per fer més permeable la Ronda de Dalt, fer que
connecti millor els barris i reduir-ne la contaminació acústica.
En una atenció als mitjans conjunta amb el regidor del PSC Daniel Mòdol, la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat, Janet Sanz, ha destacat la posada en marxa de dos processos que han estat “àmpliament reivindicats pels
veïns i veïnes”. A més, ha remarcat que les futures actuacions a la Meridiana i la Ronda de Dalt s’emmarcaran en el
“model d’urbanisme repartit i vinculat als barris i a les necessitats dels veïns i veïnes” que vol impulsar el Govern
municipal.
Amb l’arrancada dels dos processos es dóna compliment als acords de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
de setembre, en què es va aprovar la creació en dos mesos d’un grup de treball per avançar en la pacificació de
l’avinguda Meridiana, i realitzar durant l’últim trimestre de 2015 un procés participatiu i de comunicació per acordar
calendaris i solucions per la Ronda de Dalt. A més, és un dels compromisos assolits en el marc de l’acord per
destinar bona part del superàvit municipal de l’exercici 2015 a polítiques socials.

L’avinguda Meridiana
El proper dijous 19 de novembre es constituirà la Taula de Participació de la Meridiana. En aquesta primera sessió
s’explicarà la feina que s’ha fet fins ara i es presentaran dos estudis ja realitzats: un document de diagnosi prèvia i
propostes per al nou espai Meridiana –per tot l’àmbit–, i una avaluació funcional i aforament de vianants i ciclistes –
només per l’àmbit de Sant Andreu–. Així mateix, es posarà de manifest la necessitat de fer una Diagnosi de tot l’àmbit
d’estudi Glòries – Pont de Sarajevo.
Segons el calendari de treball establert, a partir dels mesos de març-abril es definiran els criteris de com ha de ser la

nova Meridiana a través de tallers, jornades i sessions de treball oberts a la ciutadania. Durant el darrer trimestre de
2016 es farà la valoració dels resultats a la taula de participació, i l’any 2017 es durà a terme la redacció, licitació i
contractació dels projectes executius, amb l’objectiu d’iniciar les obres el 2018.
La Taula de Participació comptarà amb representants de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat; dels Districtes de
Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris; de la Regidoria de Participació i Territori; de l’Institut Municipal de Discapacitats
(IMD), de tècnics d’Ecologia Urbana i dels grups polítics. I es proposarà que en formin part a associacions veïnals i
col·lectius dels territoris que conflueixen a l’avinguda –Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris–, així com a diverses
entitats de ciutat.

La Ronda de Dalt
La Comissió de Seguiment de la Ronda de Dalt es reunirà el proper dijous 9 de desembre. Es tindrà en compte els
estudis, diagnosis i documentació tècnica preexistents, així com la feina feta en la comissió de seguiment constituïda
en el tram del districte d’Horta-Guinardó.
Cal destacar que la comissió s’ampliarà a associacions veïnals i col·lectius de tots els territoris Ronda, i a entitats de
ciutat. A més, en formaran part representants de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat; dels Districtes d’HortaGuinardó, Nou Barris, Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi; de la Regidoria de Participació i Territori; de l’Institut Municipal de
Discapacitats (IMD), de tècnics d’Ecologia Urbana i dels grups polítics.
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