R-02 ACTA DE REUNIÓ

Dia:

D’equip
Direcció PAC
Individual
Altres: Seguiment de les obres
30 d’octubre de 2006

Hora d’inici:

19:00

Lloc:

DGPT
Jordi Jubany, (DGPT)

Tipus de reunió:

Informativa

Àlex Claramunt (GISA)
Mireia Laguna, (GISA)
Jordi Matas, (DO Paymacotas)
Josep Felices, (DO Paymacotas)
Xavier Segura, (Serveis tècnics districte de Sant Andreu)
Assistents:

Pablo Conde, (President AV Zona Sud de Sant Andreu)
Carles Mercader, (Comissió de seguiment de les obres)
Antonio Espinar, ( Comissió de seguiment de les obres)
Gemma Serrasolsas, (Comissió de seguiment de les obres)
Antonia Sanabra, (Comissió de seguiment de les obres)
Rosa Maria Tomàs, (Comissió de seguiment de les obres)
Lucia Salcedo, (PAC L9 Sagrera)

TEMES A TRACTAR
1. Aprovació d’actes de les darreres reunions
2. Informar sobre la situació de la tuneladora en el barri de Sant Andreu
3. Informar sobre actuacions previstes en el barri de Sant Andreu
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1.Aprovació d’actes de les darreres reunions
L’AV comenta a la DGPT que encara els manquen les actes del dia 27 de setembre i la de la
passada reunió celebrada el 18 d’octubre. GISA comenta que la DGPT les hi farà arribar en breu.
2. Situació de la tuneladora en el barri de Sant Andreu i situació obres pous
La DGPT informa que la tuneladora ja ha arribat al pou de ventilació del carrer de Josep Soldevila.
Actualment s’està fent el manteniment de la màquina, la qual començarà altre cop a avançar quan
finalitzin aquestes tasques i s’hagi, per altra banda, acabat amb el tractament del terreny que
s’està fent. S’estima que en un parell de setmanes o tres la tuneladora pot tornar a estar
funcionant. La DGPT comenta que quan això passi, s’avisarà a les AAVV del barri.
La DGPT comenta que la tuneladora ha creuat les vies del nus ferroviari de manera molt
satisfactòria. En aquest sentit, informa que el moviment màxim detectat ha estat d’entre 1-2mm.
Per altra banda, la DGPT informa que hi ha hagut algun moviment amb el tractament del terreny
en el pou 1’. En aquest sentit, hi ha hagut ciutadants que diuen que els han sortit fissures o bé
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han patit algun desperfecte en el seu habitatge. Es tracta d’anomalies en la finca del carrer de
Josep Soldevila 47, es té coneixement de fissures en els pisos següents: 9è 2a, 8è 2a, 7è 2a, 6è
2a, 5è 2a, 5è 1a, 2n 2a i 1r 2a. L’AAVV lliura una relació de pisos afectats a la DGPT. La DGPT,
GISA, districte i el PAC comenten que perquè no es perdi la informació és preferible centralitzar
les incidències a travès del PAC. En aquest sentit, el PAC ja havia rebut aquesta informació via
President de la finca i algunes d’aquestes vivendes ja han estat visitades per la DO i GISA en el
dia d’avui, 30 d’octubre de 2006. Per altra banda, totes aquestes finques tenen la visita pericial
feta i l’informe lliurat.
La DGPT aclara que el terreny en aquesta zona és molt granular i que a l’injectar la lletada de
ciment hi ha hagut un moviment de terreny que es pot haver traduït en forma de fissura. Comenta
que per un tècnic, una fissura és només el símptoma que hi ha hagut un moviment de terreny ja
que tot moviment suposa un assentament del mateix. En aquest sentit, la DGPT remarca que en
llenguatge tècnic una fissura és un mal menor, tot i que és conscient que socialment avui en dia
això signifiqui molt més. S’explica que les fissures observades estan dins del rang de danys
inapreciables.
En aquest sentit, la DGPT comenta que tot i que hi ha probabilitats de moviments fent el
tractament del terreny , l’administració així va decidir fer-ho per dues coses: per millorar el terreny
i per tant per guanyar seguretat.
2. Informar sobre actuacions previstes en el barri de Sant Andreu
La DGPT informa que quan engegui la tuneladora farà una altra parada al solar de Castro i
desprès ja continuarà fins pou de creuament al solar de l’AIS on restarà aturada durant un temps.
En aquest sentit, els pous de compensació seran utilitzats abans, durant i desprès del pas de la
tuneladora pel barri de Sant Andreu.
Actualment s’està injectant en el pou 1’ i 2’. En el pou 2, s’han acabat les perforacions i s’estima
començar a injectar la setmana que ve o l’altre. En el pou 3, falten dues setmanes per acabar de
fer les perforacions, i en el pou 4 ja s’ha injectat per la zona on s’han fet les perforacions, per sota
de les cases del carrer de Virgili amb Mossèn Quintí Mallofrè.

PRECS I PREGUNTES
L’AV demana que es facin les visites tècniques per revisar les anomalies en l’edifici de Josep
Soldevila, 47. Hi ha altres veins que demanen que passin a fer una inspecció tècnica pels seus
habitatges. L’AAVV enviarà en breu aquesta informació al PAC.
Laa reunió acaba a les

ACORDS I TEMES PENDENTS
S’acorda la propera reunió per al proper dilluns 13 de novembre a les 19.00 a la DGPT, cinquena
planta.
Els veïns demanen també realitzar una visita a la tuneladora el proper dissabte dia 4 de
novembre.
informadors que en
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