INFORME DE LA TROBADA DEL 14 DE JULIOL
El tema a tractar era clarificar el posicionament de l'Ajuntament devaní les noticies que havien sortit
als mitjans en el sentit que s'ajornava l'enderroc de l'anella i la consegüent paralització de la
construcció dels túnels de Gran Via i Diagonal.
Per part de les associacions varem assistir, a mes de nosaltres, Clot-Camp de l'Arpa, Poble Nou i
Fort Pienc. Per part de l'Ajuntament estava la plana major d'urbanisme amb el Regidor, com a
convocant de la reunió així com els regidors dels districtes corresponents.
Sobtadament el regidor d'urbanisme va començar dient que mantenien i mantindrien el compromís
de l'any 2007 que ells des de l'oposició havien donat suport. També va deixar clar que l'enderroc de
l'anella i la construcció dels túnels son bàsics per parlar veritablement de una reforma i
transformació d'un espai que no només te un abast de barris ja que te una clara dimensió de ciutat.
A preguntes de les associacions sobre diferents aspectes va manifestar:
Les obres actuals porta'n el ritme previst i el trasllat dels encants es farà a finals de 2012 i a
continuació es farà l'enderroc.
Sobre l'escola que s'ha de construir estan pendents de les prioritats que es fixin amb la Generalitat,
la voluntat es de tirar endavant.
Respecte a l'aprovació del PAM, amb les inversions corresponents, va reconèixer que no disposaven
de la majoria absoluta però la seva intenció era fer una aprovació ràpida buscant els suports
necessaris. Amb un posicionament favorable dels veïns la cos serà més fàcil, va dir.
Durant tota la reunió va insistir reiteradament en les segments idees:
* Ara som nous actors amb noves idees i que volem aprofitar noves oportunitats, sense resignar-nos.
*Volem activar la participació i el diàleg amb els veïns i activar el treball de totes les comissions.
S'ens entrega el calendari de reunions previst per a l'últim quadrimestre d'enguany.
Al final de la reunió el representat del Clot-Camp de l'Arpa i Sagrada Família en presencia dels
regidors de l'Eixample i Sant Martí varem treure el tema de l'Hospital Dos de Maig.

