
abril 2012  nº 102  zonasec Notícies  3 ZS15ANYS

El proper 2 de maig s’obri-

rà l’aparcament subterra-

ni, sis anys després de la 

seva projecció.

L a plaça de Les Navas ha estat pro-

tagonista durant els últims anys en 

aquestes pàgines per ser l’obra més in-

terrompuda de la ciutat. Mentre en aquest 

desafortunat punt de Barcelona les em-

preses entraven en concursos de credi-

tors, apareixien restes de refugis antiaeris, 

s’instal·laven les rates i els negocis abai-

xaven la persiana; a uns quilòmetres de 

distància, a Cornellà i en un període de 

temps similar, s’edificava un dels estadis de 

futbol més moderns d’Europa. Un simple 

exemple que serveix per fer-se una idea 

aproximada de què ha significat aquesta 

obra per uns veïns que han conviscut amb 

la runa durant mitja dotzena d’anys i que fa 

quatre dies van rebre, amb gust agredolç, 

la invitació de B:SM, empresa construc-

tora, per assistir a una jornada de portes 

obertes per veure l’aparcament subterrani.

“En aquests moments ja estan fent 

les obres d’urbanització i la previsió de 

finalització és la de finals de maig, apro-

ximadament, però ara ja es pot veure 

com estem començant a acabar, per 

fi”, explicava Francesc Jiménez, gerent 

del Districte de Sants-Montjuïc, durant 

la visita a les catacumbes de la plaça. El 

mateix que fa uns mesos, durant una de 

les delirants reunions informatives entre 

El regidor de Sants-Montjuïc 

assegura que treballarà 

perquè el barri  sigui 

prioritari a l’hora de repartir 

la partida pressupostària.

V a ser una compareixença llam-

pec. Amb la plaça de Les Navas 

pel bon camí, el màxim representant 

de l’Ajuntament Sants-Montjuïc, Jordi 

Martí, sabia que el seu pas pel centre 

cívic El Sortidor aquest 13 d’abril seria 

plàcid o, almenys, més plàcid que en al-

tres ocasions. I així va ser llevat d’algun 

retret veïnal. Davant d’una cinquantena 

de representats del teixit associatiu del 

barri, Martí va animar a tothom a partici-

par del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i 

del Pla d’Actuació del Districte (PAD) per 

al període 2012-2015. “El Poble-sec té 

mancances i Sants-Montjuïc ha d’estar 

per sobre de la mitjana de la ciutat”, 

va dir en relació a la porció del pastís 

pressupostari que ha de servir perquè 

el Districte pugui cobrir la majoria de les 

propostes que es recolliran en el PAD. 

Fins el 3 de maig, dia en què es tan-

carà el procés d’esmenes, aquells ciu-

tadans que ho vulguin poden enviar els 

seus suggeriments per tal de configu-

rar un PAD “ambiciós però assumible” 

—tal i com el va descriure Martí— que 

s’haurà d’aprovar el proper mes de juny, 

quan ja se sabrà quin és el pressupost 

per l’Ajuntament de Barcelona. 

“Cal que siguem curosos en les 

nostres demandes, la ciutat tot i que no 

està en una situació tan delicada com 

el país, no podrà destinar tots els re-

cursos que voldríem i per això cal que 

el Poble-sec i el Districte prioritzin molt 

les seves demandes”. Amb aquestes 

paraules Martí va voler prevenir els as-

sistents sobre la dificultat que suposa 

pressupostar totes les demandes i va 

assegurar que “el regidor es barallarà 

amb qui calgui per  aconseguir els 

recursos necessaris”.

Menys diners per difondre el PAM 

i el PAD

El regidor va justificar la important 

retallada que s’ha aplicat en la inversió 

publicitària del PAM i el PAD. “Governs 

anteriors havien destinat un milió i mig 

d’euros en difondre el PAM, nosal-

tres hem dedicat 350.000 euros’’, va 

dir Martí que va abanderar un discurs 

marcat per l’austeritat i va insistir en 

què l’interès en el PAM i el PAD de l’ac-

tual equip municipal no ha disminuït. 

Abans de la data límit per fer arribar 

les propostes a l’Ajuntament, els veïns 

tindran una nova ocasió per seguir de 

prop el procés de confecció del PAM i 

el PAD el proper 25 d’abril, en el Con-

sell de Barri del Poble-sec, que encara 

no se sap on se celebrarà.

Jordi Molina

Jordi Martí: ‘‘El barri del Poble-sec 
té mancances’’

La plaça de Les Navas,
de la confrontació al pàrquing

El regidor del Districte Jordi Martí i el conseller tècnic Sergi Sarri durant la compareixença 
al centre cívic El Sortidor sobre el PAM i PAD

regidoria i veïns, assegurava a un dels 

comerciants de la zona, que el Districte 

no compensaria econòmicament els 

propietaris dels negocis perjudicats, 

en alguns casos ara ja tancats, per les 

obres. En declaracions a ZONA SEC, 

però, el regidor, Jordi Martí, matisava 

aquest abril les paraules de la seva mà 

dreta: “no compensarem directament 

els afectats però si que treballarem per 

aconseguir beneficis per ells”.

La plaça del futur

La futura plaça de les Navas tindrà 

una superfície calcada a la que va des-

criure Jordi Romeu, aleshores president 

de la Coordinadora d’Entitats, ara fa sis 

anys. En total seran 180 metres quadrats 

de zona infantil, tindrà un espai enjardinat 

amb palmeres, i aparells d’exercici per 

la gent gran. “Serà de les grans, per-

què normalment hi ha un estàndard i en 

aquest cas l’hem augmentat un 50%”, 

explicava el gerent el dia de la visita.

La finestra que recorda la polèmica

Una qüestió que van sonar durant 

els foscos anys d’interrupcions va ser la 

conveniència, o no, de conservar el refugi 

antiaeri que tothom recordava menys 

el Districte, aleshores comandat per la 

socialista Imma Moraleda. Ara, una placa 

de vidre permetrà veure’n un fragment.

Jordi Molina

Al fons, Francesc Jiménez, replicant un dels comerciants afectats per les obres en una 
de les reunions amb els veïns
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