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Republicana de Catalunya  

 
 

AL PLENARI DE DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup 

Municipal d’Esquerra Republicana al districte de Sants-Montjuïc, actuant en el 

seu nom i representació manifesta:  

 

 
      Atès que Can Clos pateix reiteradament despreniments de material i de 
pedres entre el carrer dels Jocs del 92 i el carrer de la Pedrera del Mussol en 
episodis de pluja forta, que cada cop es presenten amb major freqüència i 
violència;  
 
     Atès que el material arrossegat obtura els embornals, que es demostren 
insuficients, i provoca com a resultat la inundació repetida de plantes baixes 
d’habitatges i comerços fins al carrer de Mare de Déu del Port. Ambdues 
situacions enregistrades en vídeo per veïns i veïnes del barri;  
 
     Atès que la manca de manteniment de l’arbrat del mateix espai, entre els 
carrers Jocs del 92 i Pedrera del Mussol, amb perill de caiguda d’arbres, com ha 
succeït en el darrer episodi de pluja i vent;  
 
     Atès que els desperfectes ocasionats en el darrer aiguat han estat reparats 
parcialment amb manca total de control de qualitat (amb restes dels materials 
tirats i abandonats per terra);  
 
     I atès, que l’àmbit de treball de BSM en relació a la muntanya de Montjuïc no 
té en compte aquestes vores de la muntanya amb el teixit de la ciutat,  
 
 
     Proposem la elaboració i execució, amb caràcter d’urgència, d’un projecte 
d’arranjament d’aquest espai per evitar mal majors en futurs episodis de pluja, 
que contempli:  
 
-  Poda, neteja i recollida dels arbres en mal estat o amb perill de caiguda.  

 

- Solució permanent de consolidació de la zona verda entre els carrers 
mencionats, amb pendent, per evitar majors despreniments de terra i pedres.  

 

- Ampliació dels embornals en el carrer Jocs del 92 per evitar l’acumulació 
d’aigua, neteja i ampliació dels embornals al carrer Pedrera del Mussol.  
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- I la reubicació dels contenidors d’escombraries del mateix carrer que en el 
darrer episodi de pluja van baixar fins al carrer Mare de Déu del Port.  
 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’ERC Sants-Montjuïc 

  

Barcelona, 23 de setembre de 2019 


