
Aconseguim la reforma de Can Miralletes

Clot - Verneda

Esquerra Republicana ens posem 
al costat del veïnat, recuperem 
espais, generem equipaments i 
fomentem la vida a l’espai públic.

Treballem cada dia per millorar 
tots i cada un dels nostres barris. 

+ ESQUERRA
+ CLOT I CAMP DE L’ARPA

A proposta d'Esquerra Republicana, l'Ajuntament de Barcelona durà a 
terme la rehabilitació de la masia de Can Miralletes per, finalment, 
donar un ús al seu espai. Can Miralletes és una reivindicació veïnal 
històrica que no podia esperar més i calia donar una solució. 

La reforma de la masia comportarà també un projecte de millora del parc 
que l'envolta i de l'espai públic del seu entorn. Tot plegat, representarà 
una millora significativa pel veïnat que guanyarà així un espai de 
trobada que darrerament patia una degradació significativa.



El 26 de maig de 2019 Esquerra Republicana va fer història guanyant 
per primera vegada des dels anys 30 les eleccions municipals a 
Barcelona, sent també el partit més votat al barri del Clot i Camp de 
l’Arpa. Uns resultats excepcionals que havien de permetre que la ciutat 
fos governada des del republicanisme, però que un acord de Colau 
amb el PSC i Manuel Valls va impedir. 

Els resultats electorals a Sant Martí ens van atorgar cinc conselleres 
i consellers que el 2019 van constituir el Grup Municipal de Districte 
d’ERC a Sant Martí, que des de llavors treballa als diferents barris.

A ERC ens entenem com una eina al teu servei. El Casal d’ERC Clot-
Verneda som un espai obert de suport a la ciutadania, el nostre 
objectiu és ajudar la gent i estem molt satisfets de col·laborar amb 
les veïnes, veïns i entitats del barri. Som també un punt de trobada i 
organitzem activitats, sortides culturals, campanyes, etc.

Comptem amb tu!
VISITA’NS!

CARRER 
BASSOLS,

26

Decidits a millorar la vida dels veïns i veïnes

bcn.clot-verneda@esquerra.cat
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Què ha fet Esquerra Republicana pel barri del 
Clot i Camp de l’Arpa?

Aconseguir  el carril bici al carrer Independència de St. Antoni 
Maria Claret a Glòries.

Acordar la pacificació del carrer Muntanya.

Assolir la pacificació de l’entorn de l’Escola Dovella.

Lluitar contra l’incivisme i la manca de neteja.

Impulsar el projecte per reformar les places de Sant Josep de 
Calassanç i Heroïnes de Girona.

Assolir l’acord per l’execució del projecte d’urbanització de la Gran 
Via.

El Grup Municipal d’ERC a Sant Martí: Rosa Alemany, Jordi Rallo, Lourdes Arrando, Joan Carles Canela i Nuria Mateo.



Què farà Esquerra Republicana pel barri 
del Clot i Camp de l’Arpa?

Defensar el compliment del ‘Compromís per Glòries’ i la creació 
dels equipaments previstos.

Promoure un Pla d’Usos per al carrer Rogent, que en reguli 
activitats i garanteixi la singularitat. 

Impulsar la construcció de l’habitatge públic previst a Trinxant/
Meridiana.

Treballar per dignificar el Parc del Clot.

Reclamar un Punt Verd al barri de Camp de l’Arpa.
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