MpPGM de La Clota Reordenació
Acta de la sessió de retorn amb la comissió de seguiment
5 de novembre de 2018
Torre Jussana

Document elaborat:
Gerència Ecologia Urbana
Districte d’Horta – Guinardó

Introducció
En el marc del projecte de Modificació Puntual del PGM (MpPGM) a l’àmbit de la Clota
Reordenació, l’Ajuntament de Barcelona desenvolupa un procés participatiu que té com a
objectiu validar aquest projecte amb la participació dels agents del territori.
El procés participatiu a desenvolupar està organitzat en diferents espais participatius. Per un
costat es constitueix una Comissió de Seguiment amb presència de diversos agents implicats
al barri (veïnat, teixit associatiu i equipaments). La seva principal finalitat és donar una visió
plural i diversa al projecte i vetllar perquè el procés participatiu sigui realitzat en les condicions
adequades.
Per altra banda, el procés participatiu també consta de dues reunions d'obertura del procés
per ampliar el debat. En una primera sessió s’incorporaran les veus del teixit associatiu i una
segona sessió, es farà una presentació adreçada al veïnat. Per finalitzar amb una sessió de
retorn del procés amb la Comissió de Seguiment.
El present informe recull la presentació del projecte MpPGM de la Clota Reordenació a la
Comissió de Seguiment del procés participatiu, realitzada el dilluns 5 de novembre de 2018.

Sessió de retorn amb la comissió de seguiment
Dades bàsiques
Data, hora i lloc: 5 de novembre de 2018, de 18:00 a 20,30h, a Torre Jussana - Centre de
Serveis a les Associacions (Av. Cardenal Vidal Barraquer, 30), del barri de la Clota,
districte d’Horta-Guinardó.
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant
correu electrònic.
Participants: la sessió va comptar amb la participació d’un total de 12 persones assistents,
de les quals hi havia representació de l’associació de Veïns i Veïnes La Clota i Torre
Jussana. La sessió també va comptar amb la participació de diversos tècnics vinculats a
la modificació del pla de la Clota, així com també amb els representants d'Ecologia
Urbana i Democràcia Activa de l'Ajuntament de Barcelona.

Metodologia
La sessió de treball es va estructurar en dos moments principals:
Una primera part de en la qual representants de districte i d'Ecologia Urbana expliquen la
proposta definitiva del MPGM de la Clota en el que s’han estudiat totes les aportacions
recollides i de les que n’integra aquelles que s’han pogut incloure amb un criteri tècnic.
Una segona en la que s’obre un torn obert de paraules per recollir la opinió i suggeriments
de la Comissió de Seguiment en relació a la proposta.

Documentació aportada
Des de la Direcció de Serveis de Planejament s’entrega als assistents a la sessió un dossier
amb resum de la presentació PowerPoint, que inclou:
-

Cronologia d’antecedents de planejament. Estudi d’auscultació.
Abast de la Modificació de Pla General.
Resum del procés de participació.
Evolució de les 3 alternatives proposades.
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Resum de la part informativa
Víctor Valls, conseller d’urbanisme del Districte d’Horta-Guinardó, dóna la benvinguda i fa
una breu introducció a la sessió, contextualitzant el procés participatiu de la MpPGM La
Clota i les sessions realitzades.
Josep Alió, tècnic de la Direcció de Serveis de Planejament, procedeix a explicar en
què consisteix la Modificació puntal del PGM en l’àmbit de la Clota Reordenació.
Fa una introducció amb les aportacions sorgides a les sessions obertes a entitats i a la
ciutadania i repassa les dues alternatives presentades (1 i 2). Així mateix, presenta una
nova alternativa (3), fruit de les darreres aportacions.
L’alternativa 3 proposa l’eliminació del vial de darrera de l’equipament sanitari, tal com
s’havia proposat a la última sessió. D’aquesta manera el vial d’accés a l’entrada de
l’equipament es converteix en un vial sense sortida, amb una rotonda al final per canviar
de direcció. També es proposa que el l’Avinguda del Marqués de Castellbell i Alarcón
siguin de direcció única, així com passar dels 12 metres previstos a 15m per l’actual
Passatge del Marquès de Castellbell, de manera que es pugui tractar-se com una via
cívica. Finalment, la volumetria de l’edifici A2 passa de ser de Pb+1 i Pb+4 a l’entrada des
del nou vial d’accés rodat a l’equipament.

Resum del torn obert de paraules amb les propostes i aportacions i respostes
-

Es debat sobre si els accessos al futur equipament impediran una circulació
còmode del veïnat pel barri. Es demana també concretar quins espais es generen
als vials: quin espai és pel vehicle i quin pel vianant. Els futurs projectes
d’urbanització definiran aquests aspectes, ja que, en aquest sentit, la MpPGM
només qualifica els sòls. Es respon que no es pot acabar de concretar la mobilitat
del barri fins que es determinin els requeriments de l’equipament, que vindran
determinades pel programa funcional. Es mostra certa preocupació per l’entrada
dels vehicles a l’equipament.

-

Es demana quin sentit té l’espai verd que es percep al plànol al costat de l’edifici
A1. S’indica que és un espai de contacte directe amb la planta baixa de l’edifici i
que la voluntat és la de fer una plataforma única, al voltant de l’equipament i a
prop de l’àmbit La Clota Conservació, de manera que el viari tingui el contacte
mínim amb el vianant.

-

Es proposen alternatives als accessos i a les sortides, com fer de doble sentit
l’Avinguda del Marqués de Castellbell o posar un semàfor al carrer Alarcón amb
Lisboa que permeti agafar el carrer Lisboa en sentit baixada i facilitar la mobilitat
dins el barri. Cal destacar que aquestes matèries no són objecte de la MpPGM i
tampoc formen part del seu àmbit.
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-

Des de Mobilitat s’estudiarà la millor opció i es recorda que els accessos que es
defineixin han de servir tant per al veïnat actual com també als nous veïns i veïnes
que s’instal·laran a les noves edificacions i a la resta d’usuaris de l’equipament.

-

També es comenta que les volumetries proposades dels edificis són molt diverses. Es
respon que el volum de cada edifici s’ha plantejat en funció de l’edifici que té al
costat, que s’ha respectat la proximitat a l’àmbit de La Clota Conservació i tenint
en compte que cal donar cabuda a un sostre força elevat. Tanmateix es recorda
que les ordenacions del document de la MpPGM poden ser orientatives i pot
plantejar que l’ordenació de cada unitat de projecte pugui concretar-se/fixar-se
mitjançant planejament derivat. Es considera convenient que no es defineixi la
volumetria de l’equipament dins la MpPGM.

-

Es pregunta per l’institut, peça que no forma part de l’àmbit d’aquesta MPGM. Des
de Districtes es manifesta que hi ha dubtes si es l’equipament més necessari en
aquest entorn. S’està treballant amb el consorci per revisar-ho i a partir de la seva
valoració es decidirà si s’implanta o no.

-

Es demana si s’ha estudiat la possibilitat de passar l’equipament a A1. S’indica que
s’ha estudiat l’opció de col·locar l’equipament a la parcel·la amb front a
l’Avinguda de l’Estatut, però suposaria un augment de la volumetria de l’edifici “La
Torre” i no solucionaria els accessos de l’equipament, alhora que s’impediria una
possible ampliació posterior.

Tancament de la sessió
A continuació s’explica el calendari del procés: la voluntat és que la MpPGM s’aprovi
inicialment corrent abans de final d’any, i que el període d’informació pública sigui el
gener. També es recorda que, a partir de tota la informació recollida s'elaborarà una
proposta en un informe final que estarà disponible en el portal web de decidim.barcelona
i que s’incorporarà tal i com indica la normativa al document de MPGM de la Clota
Reordenació.
Sense més comentaris, es dóna per acabada la sessió.
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