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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 
 
Data: 3 de març de 2022, 18.00 h 
 
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants, Plaça Bonet i Muixí 7 i virtual 
(https://youtu.be/qpfEioLnCmg) 
 
Presideixen el Consell: 
Sr. Marc Serra,    Regidor del Districte de Sants-Montjuïc   
Sr. Josep Maria Domingo,  Vicepresident del Consell de Barri  
Sra. Aida Guillén,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 
Sr. Xavi Farré,    Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc  
 
Consellers/es: 
Sra. Marina Berruezo,  GMD BeC  
Sra. Angels Boix  GMD  PSC 
Sr. David Labrador,   GMD Cs 
Sr. Miguel Martínez,  GMD Valents 
 
Persones i entitats assistents: 
Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta  
Eix Comercial Sants Les Corts 
 
Tècnics/ques municipals: 
Sra. Elvira Aguirre,    Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de  
       Sants-Montjuïc  
 
Total d’assistents: 15 persones online 
 
Ordre del dia 
1. Benvinguda  
2. Informe del regidor  
3. Pla Cuidem Barcelona  
4. Projecte remodelació Parc Espanya Industrial  
5. Projecte Plaça Viriat  
6. 50 aniversari Centre Social de Sants  
7. Torn obert de paraules  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/qpfEioLnCmg
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1. Benvinguda. 
 
El vicepresident del Consell de Barri, Josep Maria Domingo, dóna la benvinguda al primer 
Consell de Barri del 2022 i dóna pas a Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc.  
 
 
2. Informe del Regidor. 
  
Situació sanitària i espai públic:  
 
Marc Serra comença informant sobre la pandèmia: actualment, hi ha 119 casos positius 
setmanals al barri de Sants. La situació s'està estabilitzant a poc a poc, gràcies a la vacuna i a 
la immunitat de grup que s'ha anat adquirint.  
 
Obres de ciutat:  
 
Explica que la pandèmia també ha impactat el calendari d'obres, al barri i a la ciutat. Ara es pot 
fer previsió de l'evolució del pressupost de l'Ajuntament, s'han aprovat els pressupostos de la 
Generalitat i de l'Estat i arribaran fons europeus: les obres tornen a arrencar i hi haurà 
afectacions al barri i al conjunt de la ciutat. 

• Obra de La Meridiana: Molt important, el que era una autopista urbana, s'està 
 pacificant, s'hi està introduint verd i s'ha fet un passeig agradable amb carril bici. Ara es 
 licitarà una nova fase. 

• Via Laietana: Va començar al tram superior, al C/ Junqueras, tocant amb pl. 
 Urquinaona. S'ampliaran voreres i s'incorporarà carril bici i carril bus. 

• Les Rambles: És una reivindicació històrica i es farà nova. Començarà més  endavant. 
• Connexió del Tram Besòs amb el Tram Llobregat: Obra importantíssima que es 

 desenvoluparà al voltant de les Rambles i fomentarà el transport públic per arribar al  
 centre de la ciutat. Comença dilluns vinent. 

• Connexió del Ferrocarril: La farà la Generalitat. Una tuneladora excavarà de pl. 
 Espanya fins a Gràcia, connectant la xarxa de ferrocarril del Llobregat amb la xarxa del 
 Vallès. Això comportarà diverses afectacions: en el cas de pl. Espanya, fa temps que hi 
 ha obres per a instal·lar ascensors i escales mecàniques per a millorar l'accessibilitat  
 del metro. Aquestes obres acabaran a finals d'any, però s'encadenaran amb les obres 
 del ferrocarril.  

• Eixample: S'implementarà la Superilla a 6 eixos de l'Eixample. S'acaben d'aprovar
 fons europeus per a desenvolupar aquesta obra, que significarà la pacificació, 
 l'increment de verd i una ajuda que la ciutat estigui menys contaminada i que hi hagi 
menys transport privat i més transport sostenible. És una intervenció que dóna resposta 
a requeriments de la Unió Europea i, per tant, es farà amb fons europeus.  

 
Obres de barri: 

• Jardins de Sants: Comencen aquest mes. Serà una primera intervenció quirúrgica, 
 per a treure l'espai d'estada al voltant de la pèrgola del calaix de Sants. Explica que hi 
va haver un judici amb sentència favorable al veïnat: malgrat que el jutge no obligava a 
fer cap intervenció, s'ha decidit que és necessària. A finals d'any, entre octubre i 
 novembre, començaran les obres per a millorar parterres, ja que hi ha un problema  
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 greu amb els passejadors de gossos: es replantarà i es posaran tanques als espais  
 verds.  

• Pl. Vidriera (La Bordeta – Hostafrancs, al costat de l'Escola Gayarre): És una plaça 
 poc utilitzada ara mateix. S'instal·laran uns jocs infantils nous, es canviarà la 
 il·luminació i es canviarà vegetació.   

• Zona del C/ Viriat i C/ Puiggarí: Hi ha un descampat just al costat del local dels 
 Castellers de Sants i del local que un promotor privat vol destinar a un tanatori. S'ha fet 
 cas de la petició dels veïns i s'urbanitzarà de forma provisional. S'iniciarà a curt termini. 

• Pacifiquem Sants Antic: Projecte guanyador dels Pressupostos Participatius,  promogut 
per 4 o 5 centres escolars que demanen una millora de la mobilitat perquè els infants 
estiguin més segurs a tot l'entorn. Es posarà en marxa aviat.  

• Ampliació Estació de Sants: L'objectiu és millorar les connexions dels trens i tot 
 l'entorn. Es renovarà la pl. dels Països Catalans (és responsabilitat d'ADIF i no de 
 l'Ajuntament), s'està treballant en una proposta que el Regidor valora molt 
 positivament. Encara no hi ha calendari: ADIF ha de traslladar el seu projecte, però es 
pressionarà perquè es faci realitat aviat. 

• Planificació d'av. Madrid: Es vol pacificar i incorporar-ne la bicicleta i el transport públic 
perquè no sigui una autopista urbana. No serà fàcil, s'hauran d'articular consensos i 
s'engegarà un procés participatiu. Anuncia que serà un dels grans projectes del mandat 
vinent.   

 
Servei de Neteja:   
 
Comunica que s'està treballant per a fer un salt a la neteja de la ciutat. Al districte de Sants, el 
nou contracte arrencarà al mes de setembre: sumarà 300 treballadors de neteja i ha de 
permetre renovar tota la maquinària (camions nous i menys sorollosos) i contenidors (més 
baixos i eficients). Anuncia que hi haurà l'ocasió de discutir la posada en marxa, als voltants del 
setembre.  
 
Mentrestant, s'ha fet un pla de manteniment i de neteja, anomenat “Cuidem Barcelona, que ha 
de permetre arribar en bones condicions fins al nou contracte, per a intervenir de manera 
intensa en determinades places i carrers.  
 
Informacions rellevants:   

• Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta: Recorda que la plataforma  
 d'entitats més important del barri, Secretariat va llençar la campanya “Salvem el 
 Secretariat” a causa de la complicada situació econòmica derivada de l'excés 
 d'inversió del CEM La Bordeta i les afectacions de la pandèmia sobre els equipaments. 
 S'ha treballat de forma molt intensa amb la junta i amb l'equip tècnic i s'ha aconseguit 
 trobar la fórmula per a poder resoldre aquesta situació: aportant una quantitat de líquid 
 important i fent que la gestió del CEM La Bordeta surti a concurs públic. Destaca la 
 importància d'haver assolit garantir la continuïtat del Secretariat, tant per la seva funció 
de gestió d'equipaments esportius com per la seva gran dimensió social.  

• Oficina de suport a l'escolarització: Des de l'1 fins al 21 de març s'ha habilitat una 
 oficina a la Casa del Mig, per a donar suport a les famílies que ho necessitin per fer la 
 preinscripció a estudis escolars obligatoris. De dilluns a divendres de 10 h a 14 h i 
 dijous de 10 a 17 h.  
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• C/ Vallespir: S'ha pintat un mural, de l'artista Miquel Wert que recorda el Congrés de 
 Sants, un dels congressos obrers més rellevants de la història del país, que recorda 
 que els drets dels quals disposem ara impliquen moments de lluita obrera i sindical. 

• Records de la fàbrica: Recuperació de la memòria industrial del barri, dels 
 treballadors i treballadores de Sants, on estan treballant diverses entitats. S'han buscat 
testimonis de persones que hi havien treballat i de familiars. Aquesta iniciativa està 
present a la Lleialtat Santsenca, al Punt Multimèdia i a la Biblioteca del Vapor Vell. El 
2022, a més, se celebrarà un acte d'inauguració d'un nou mural vinculat al projecte. 

• Carnestoltes: Enguany encara condicionat per la Covid, les entitats van decidir que 
 era més prudent no celebrar-lo, però donar suport a les rues escolars i infantils. 

• Centre Social de Sants (C/ Olzinelles 30): L'edifici, un dels llocs clau per a entendre la 
història del barri i de les seves lluites, compta amb un projecte per a ser rehabilitat. 
 La titularitat és de l'Ajuntament des de fa anys: el projecte ja està acabat, permetrà 
 tornar a donar ús a les 3 plantes superiors de la finca i aviat es licitaran les obres. Serà 
 la seu del Centre Social i un equipament obert a tot el barri, a més d'acollir el Punt
 d'Informació Juvenil. Proposa d'explicar-ho amb més detall al proper Consell. 

• Premis Sants-Montjuïc: S'entreguen a finals d'any en reconeixement a una entitat i a 
 un veí/veïna per la seva trajectòria. La Comissió de Seguiment va decidir que sigui 
 membre del jurat, en representació del barri de Sants, Oleguer Forcades de Sants 3 
 Ràdio. 

  
3. Pla Cuidem Barcelona.  
 
Aida Guillén, Gerent del Districte, comparteix presentació en pantalla. Descriu que “Cuidem 
Barcelona” és un pla de xoc, amb la identificació de 100 punts de tota la ciutat on s'ha fet un 
treball intensiu de neteja i manteniment. Tots els entorns de la plaça de Sants s'hi han inclòs: no 
només consisteix en la neteja de residus, també es prioritza la neteja de pintades i adhesius.   
 
El pla desenvolupa el concepte que la percepció d'un espai públic net també té a veure amb el 
manteniment, no només amb la neteja. Per aquest motiu, s'ha dissenyat un pla de manteniment 
integral, que inclou la pavimentació de calçades, mobiliari urbà, el verd, les fonts i clavegueram, 
l'enllumenat i la gestió dels animals que hi conviuen a la ciutat (tant plagues com animals 
domèstics). Aquest pla de manteniment integral està en vigor des del mes d'octubre. 
 
Anuncia que al mes d'abril es farà una trobada específica per a cadascun dels barris, per a 
compartir la diagnosi sobre on es considera necessari fer les intervencions de manteniment i  
rebre aportacions al respecte. 15 dies després de la reunió, es farà una passejada 
territorialitzada per a identificar tots els espais on s'ha de fer una actuació amb el pla.  El retorn 
es plantejarà amb una Taula de Seguiment que es mantindrà, per a poder rendir comptes dels 
compromisos i del que s'està fent. El pressupost global és de 70 milions d'euros.  
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 

Veí: 
· Pregunta si s'ha contemplat la possibilitat 
que els ciutadans puguin informar 
d'incidències per via telefònica o per 

Aida Guillén respon que hi ha 3 canals: es pot 
trucar per telèfon al 010, es pot fer una 
instància IRIS i fer servir l'aplicació “Barcelona 
a la Butxaca”: cal registrar-se i permet enviar 
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Intervenció Resposta 

Whatsapp. 
· Considera que caldria fer propaganda dels 
canals existents. 

foto de qualsevol incidència, ja sigui un 
contenidor desbordat, una branca d'arbre 
trencada, una paperera plena, etcètera. El 
missatge va directe a l'operador responsable. 
Anima a la ciutadania a fer-la servir. 
Es mostra d'acord que cal fer més difusió dels 
mitjans actuals: és un dels punts del pla 
“Cuidem Barcelona”. 

Veïna: Observa que l'aplicació “Barcelona a la 
Butxaca” no és tan senzilla de fer servir.  

Marc Serra respon que ell l'utilitza, que és 
molt fàcil i el procés és més àgil que si es 
remet una instància al Districte. S'envia una 
foto de la incidència i es rep una resposta 
quan s'ha resolt: a vegades, fins i tot, es rep 
una foto amb la reparació. Aclareix que 
l'existència d'aquesta eina no significa que 
l'Ajuntament no tingui l'obligació de cuidar 
l'espai públic encara que la ciutadania no ho 
notifiqui, però anima els assistents a 
col·laborar.  

 
Aida Guillén enumera un llistat de les moltes intervencions que ha realitzat l'Ajuntament als 
últims mesos al barri de Sants, en matèria de reparació de paviments i manteniment general.   
 
Marc Serra conclou recordant que s'han seleccionat 2 zones prioritàries on intervenir: la plaça 
de Sants i els Jardins de Can Mantega. Es canviaran papereres, es millorarà el mobiliari, es 
farà neteja integral de l'espai, es millorarà la jardineria, etcètera.  
 
 
4. Projecte remodelació Parc Espanya Industrial.  
 
Aida Guillén comparteix presentació en pantalla. Explica que es tracta del projecte més votat 
dels Pressupostos Participatius a tota Barcelona. El pressupost inicial de 850.000 € s'ha pogut 
incrementar fins a 1.100.000 €, amb una part que es dedicarà a zones per a passejar gossos. 
Aclareix que no és suficient per a fer una remodelació integral de tot el parc, però sí que es 
podran fer millores per a usos més compatibles i més agradables: actualment, és un dels 
espais més utilitzats del districte i de la ciutat i no tots els usos són compatibles ni són 
percebuts de la mateixa manera per les diferents persones que fan ús del parc. 
 
Des que el projecte va ser escollit el juny del 2021, s'han realitzat 3 reunions amb els promotors 
de la proposta per a prioritzar els àmbits d'actuació, s'ha dut a terme 1 reunió amb usuaris del 
parc (amb 30 assistents) i s'han fet passejades amb més de 40 participants. A més, s'ha 
presentat el projecte al Consell de Barri d'Hostafrancs i, avui, al de Sants. Comunica que 
encara es recullen aportacions i que l'equip redactor haurà de proposar un projecte que equilibri 
els diferents interessos i usos del parc. Caldrà prioritzar les intervencions, perquè tot no es 
podrà fer. Conta que hi ha un seguit d'actuacions que compten amb un alt nivell de consens i 
d'altres que en tenen menys.  
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Enumera les actuacions d'alt consens. Destaca que a la zona darrera del llac s'acumula molta 
brutícia i que, actualment, té poc ús. Considera que l'escola bressol podria guanyar-hi espai i 
que es podria renovar aquesta zona del parc. Malgrat que depèn de l'estimació econòmica, és 
tècnicament possible i hi ha bastant consens participatiu que seria una bona actuació. 
 
Enumera les propostes amb baix consens.  
 
Conclou afirmant que el Consell de Barri és un bon espai per a recollir algunes propostes més i 
anunciant que hi haurà sessió de retorn amb tothom que hi ha participat per acabar de 
presentar que s'hi farà al parc.  
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 

Veïna i professora de l'Escola Barrufet: 
Assenyala que és molt problemàtic que no hi 
hagi lavabos, hi van anar amb 250 alumnes i 
va ser horrorós. 

Marc Serra respon que està d'acord amb la 
falta de lavabos públics a l'Espanya Industrial. 
Explica que està en procés l'adjudicació de la 
guingueta i un dels condicionants és que hi 
hagi un lavabo d'ús públic. La previsió és que 
estigui en funcionament en 2022, en horari de 
bar. Una de les qüestions que també es 
plantegen és quin ús se li donarà a l'helicoide: 
ara mateix és problemàtic perquè molta gent 
l'utilitza per a fer les seves necessitat. Es 
pensarà si hi poden haver uns lavabos 
públics, però mantenir-los costa entre 80.000 i 
100.000 euros l'any. S'ha d'estudiar si es pot 
arribar a algun acord amb algun privat o 
entitat, que pugui ajudar en aquest sentit. 

Veïna de la Comissió de Seguiment del barri 
de Font de la Guatlla – Magòria:¨ 
· Demana si hi ha present algun representant 
de la Generalitat, Educació, del col·lectiu 
d'escoles del barri, de gent gran, d'escoles 
bressol i d'escoles concertades. 
· Es dirigeix a la Gerent, recordant que va 
felicitar per la feina feta al Poble-sec i a 
l'Espanya Industrial. Pregunta si s'ha pensat a 
instal·lar un pàrquing de bicicletes al parc. 
· Demana saber si el parc és només per als 
ciutadans d'Hostafrancs i Sants i no per la 
resta de la ciutat. 
· Pregunta com s'han plantejat les zones 
infantils per als infants amb discapacitats. 

Marc Serra respon que actualment hi ha un 
pàrquing de bicis al parc, així i tot, es pot 
avaluar si és suficient o si cal ampliar-lo.  
 
El parc és obert a tota la ciutat i fins i tot per a 
gent que la visita de fora, però el que es 
demana a tothom és que l'utilitzin respectant: 
un dels problemes de l'Espanya Industrial és 
el dels passejadors de gossos, que han 
convertit tot el parc en un pipicà. Aquest és un 
problema greu que s'està treballant amb veïns 
i associacions de passejadors de gossos, amb 
un nou espai més gran per a gossos. Valora 
que, si s'aconsegueix ordenar l'activitat dels 
gossos, guanyarà tothom. 

Veina: Observa que a moltes ciutats europees 
hi ha urinaris de peu, que són fàcils de netejar, 
encara que siguin només per homes. També 
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Intervenció Resposta 

menciona els que tenen sistemes d'autorentat, 
que podrien ser una opció fins i tot havent de 
pagar. Opina que podrien ser solucions més 
fàcils que es podrien estudiar. Conclou 
apuntant que el problema de la manca de 
lavabos públics és un problema a tota la ciutat 
i no només als parcs. 

Veí: 
· Recorda que durant la passejada, es va 
veure positivament que se li donés un nou ús 
a l'helicoide i que hi hagi lavabos públics 
gestionats per l'entitat que es faci càrrec 
d'aquest espai. Apunta que, encara que sigui 
una inversió que no entrés ara amb el 
pressupost actual, seria necessari fer un 
esforç des del districte per a revitalitzar 
aquesta zona. 
· Mostra la seva preocupació, compartida amb 
altres veïns, que la inversió no es mantingui si 
després no es fa un ús correcte de l'espai.  
Menciona la necessitat d'agents cívics i 
proposa de marcar amb pautes l'ús d'alguns 
àmbits del parc. 

 

 
 
5. Projecte Plaça Viriat. 
 
Carmen Guerrero, arquitecta del despatx SCOB, comparteix presentació en pantalla. Situat 
entre C/ Puiggarí i C/ Guitart, es tracta d'un espai obert davant l'antiga fàbrica dels Germans 
Climent, un edifici patrimonial i d'interès cultural. Es tracta d'un projecte d'urbanització tàctica: 
l'objectiu és transformar l'espai en un espai útil, on els ciutadans puguin desenvolupar activitats 
a l'aire lliure fomentant el sentiment de comunitat del barri.  
 
Explica que es tracta d'un punt estratègic que respon a objectius de diferents escales: millora la 
connectivitat dels teixits residencials, incrementa la qualitat de l'espai públic i del verd urbà, a 
més d'incloure estratègies per a millorar la qualitat ambiental. També s'han tingut en compte les 
mesures de govern de l'Ajuntament, com la “Barcelona Ciutat Jugable”, fomentant l'activitat 
física saludable i el joc intuïtiu infantil.  
 
Pel que fa a la façana / filtre vegetal, a la banda que toca a l'estació d'autobusos, s'ha buscat un 
filtre obert: no suposa cap tipus de barrera, però dóna un condicionament espacial que 
renaturalitza la plaça amb arbres amb jardineres i prepara l'espai per al seu futur, que serà d'un 
espai verd. La plaça acollirà un gran nombre d'activitats diferents: hi ha espai esportiu, amb 
bàsquet, futbol, taules de ping-pong, a petició dels veïns del barri i un espai de jocs a terra, on 
els nens podran crear els seus propis jocs. A més, al cantó del C/ Guitart s'ha pensat un espai 
més íntim de recolliment: un espai d'estada amb elements tàctics que puguin donar cabuda a 
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diferents activitats: estar en comunitat, jocs fortuïts, etcètera. Finalment, s'ha buscat d'acotar un 
espai polivalent que aculli diferents, tant els quotidians com la Festa Major del barri de Sants. 
 
Marc Serra expressa reconeixement cap a l'equip d'arquitectes, el personal de Serveis Tècnics 
que ha acompanyat el procés i, sobretot, als veïns i veïnes que hi han participat. Recorda que 
el tanatori és privat i que l'Ajuntament no ha pogut tenir les eines per aturar la seva obertura: hi 
havia por que aquest espai acabés monopolitzat pel tanatori i ara s'ha aconseguit una plaça 
que estarà plena de vida. Les obres estan a punt de licitar-se: es va decidir esperar que passi la 
Festa Major per evitar afectacions i la intervenció arrencarà al mes de setembre. 
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 

Veïna: Explica que actualment l'espai acull 
des de xocolatades infantils a calçotades, a 
més de l'ús diari que en fan els veïns i veïnes. 
Demana saber quina actitud tindrà 
l'Ajuntament en cas que obri el tanatori. 
Pregunta si es continuaran permetent 
activitats festives i, en cas afirmatiu, com es 
compatibilitzaran amb el silenci i recolliment 
que necessita una instal·lació funerària. Opina 
que són usos incompatibles i agrairia que 
l'Ajuntament es posicioni: es continuarà 
donant permís per a qualsevol mena 
d'activitats? 

Marc Serra respon que l'Ajuntament vol que 
aquest espai estigui ple de vida, perquè és el 
que volen els veïns. No es vol que l'espai 
públic acabi privatitzat, sigui per un tanatori o 
per una discoteca. Afirma que l'Ajuntament 
continuarà facilitant qualsevol mena 
d'activitats públiques i la Festa Major. Explica 
que s'ha reunit amb els promotors del tanatori 
i se'ls hi ha dit que no es canviarà el calendari 
o la realitat associativa dels barris, perquè hi 
hagi allà un privat que hi vol fer un tanatori. Es 
compromet que el govern del Districte estarà 
al costat dels veïns. 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 
de la Guatlla-Magòria: 
· Pregunta a la Gerent si l'arquitecte que ha 
dissenyat aquesta plaça és el mateix que “el 
de l'Estació de Sants”. 
· Critica que no és un emplaçament per a obrir 
un tanatori. Demana responsabilitats a Jaume 
Collboni, Primer Tinent d'Alcalde i Serveis 
Municipals Funeraris de Barcelona.  
· Recorda que ha demanat autorització per a 
poder assistir al plenari del 10 de març per 
demanar responsabilitats a tots els consellers 
de l'Ajuntament que han estat en actiu del 
2015 al 2022. 

 

Veí: L'Ajuntament afirma que prioritzarà que 
s'utilitzi la plaça per Festa Major, activitats, 
etcètera. Demana si aquest compromís es pot 
deixar per escrit. 

Marc Serra respon que la plaça estarà 
acabada abans de finalitzar el mandat i 
recalca que aquest fet ja és prou compromís. 
S'ofereix a trucar al promotor del tanatori i a 
posar per escrit que la Festa Major es 
desenvoluparà a les dates que toqui. Es 
parlarà amb Castellers de Sants, amb la Festa 
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Major, amb Stop Tanatori, etcètera. Reafirma 
que, mentre hi hagi l'actual equip de govern, la 
Festa Major se celebrarà com sempre. 

Veí de la Plataforma Stop Tanatori: 
· Apunta que, al projecte presentat per 
l'arquitecta, encara hi són les grades tocant al 
C/ Viriat. Recorda que es va demanar que es 
posessin del costat del C/ Viriat per a protegir 
les persones que estan assegudes i evitar que 
cap pilota vagi cap al C/ Viriat, on hi ha trànsit 
d'autobusos. 
· Assenyala que l'actual Ajuntament podria 
canviar en 2 anys. Recorda que fa 46 anys 
que viu a la zona i que, d'acord amb el PGM, 
ja hauria de ser zona verda fins al C/ Enric 
Vergés. Critica que per diversos motius i 
obres, la situació no ha avançat. Comunica 
que els veïns estan trametent incidències per 
les obres actuals i demana que l'Ajuntament 
les tingui en compte: considera que ADIF està 
incomplint la normativa de contaminació 
acústica i ambiental i la normativa laboral. 
· Anuncia que s'ha fet proposta a nomenclàtor 
i s'està esperant resposta: es vol batejar 
l'espai com a pl. de Can Climent i es 
demanarà que, si es fan els jardins 
corresponents al futur, portin el nom de 
l'arquitecte Modest Feo, arquitecte de Sants 
que va fer molt pel barri.  

Marc Serra respon que el projecte ja estava 
tancat, però s'estudiarà si encara hi ha 
possibilitat de fer un canvi amb les grades, 
que ja tenien el beneplàcit veïnal. 
 
Sobre l'incompliment de les obres, afirma 
constància, agraeix la participació veïnal i 
afirma que l'Ajuntament està pendent i en 
contacte permanent amb la Gerent i la 
Guàrdia Urbana. 
 
Valora molt positivament la proposta de 
nomenclàtor. Recorda que existeix la Taula de 
Memòria on pot participar. Es compromet que 
la consellera Marina Berruezo hi portarà la 
proposta. 

Veïna: Recorda que va estar al Districte a 
l'Olivereta i que va plantejar què passava al c/ 
Badal amb Canalejas. Afirma que l'endemà va 
rebre un correu de l'Ajuntament i, a partir 
d'aquí, no hi ha hagut cap més resposta, quan 
es tractava d'un tema prou important. No ha 
avançat gens el problema, malgrat les 
promeses de consellers de diversos partits i 
Ajuntament. 

Marc Serra recorda que aquest tema es va 
parlar al Consell de Barri de Sants-Badal i que 
es va comprometre personalment a impulsar 
una intervenció. Es compromet a parlar amb 
els tècnics per veure què va fallar i quines 
actuacions concretes s'han fet. Insta a la 
veïna a tractar la qüestió a banda amb més 
detall. 

Veí de l'Escola de Ciclisme: Mostra la seva 
sorpresa que no s'hagi pensat en l'Escola de 
Ciclisme, quan es van proposar perquè no 
tenien local. Recorda que és l'única escola de 
tota la ciutat i que camps de futbol i bàsquet 
n'hi ha molts al districte, mentre que manquen 
espais per a la pràctica del ciclisme. A més, la 
Plataforma Stop Tanatori estava d'acord que 

Marc Serra respon que s'han fet gestions 
perquè l'Escola de Ciclisme es pogués ubicar 
al pati del Casinet. Recull la queixa, però 
considera que és una qüestió que ja està 
tancada. 
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l'escola s'hi implantés allà. 
 
 
6. 50 aniversari Centre Social de Sants. 
 
El Vicepresident del Consell de Barri, Josep Maria Domingo, explica que el Centre Social de 
Sants es va fundar el 1972, en plena dictadura i partint de reunions clandestines als baixos de 
l'Església de Sant Medir. El Centre Social de Sants va ser un dels fundadors de la FAVB i una 
de les llavors del moviment associatiu veïnal de la ciutat. Conta que l'objectiu és que totes les 
entitats i veïnat del barri participin i gaudeixen d'alguna manera del que es vol fer: es vol 
celebrar durant tot l'any, començant el 26 de març amb un petit acte a la pl. Ramon Torras i 
Casanovas de 12.00 h a 14.00 h. Hi haurà activitats dels Castellers i dels Diables de Sants i 
s'instal·larà un tendal amb vídeos explicatius, editats pels estudiants de l'EMAV, de la història 
de l'entitat. Recorda que el barri de Sants, un cop acabada la Dictadura, ha anat guanyant els 
seus equipaments (Cotxeres, l'Espanya Industrial, el Vapor Vell, Can Batlló, etcètera) gràcies a 
la pressió del moviment veïnal, encapçalat sempre pel Centre Social. A més, anuncia que 
s'organitzaran tallers i taules rodones, tant a espais del barri com al carrer. 
 
Marc Serra recalca que el Centre Social de Sants sempre ha estat a disposició del barri, 
participant de totes les lluites i manifestacions, amb humilitat i sense protagonisme. A més, ha 
estat una casa oberta a tots els veïns i veïnes. Comunica que, des del districte, s'impulsarà i 
donarà suport al 50è aniversari: ara toca que siguin ells els protagonistes.  
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 

Elvira Aguirre llegeix el xat del Consell de 
Barri: Veí felicita l'entitat pel seu 50è aniversari 
i demana que, si us plau, responguin als 
correus que va enviar l'entitat Espíritu de 
Santa Cruz el 20 de gener i el 17 de febrer, 
sol·licitant ingressar al Centre Social de Sants. 
Se'ls pot contestar a 
espiritudesantacruz@gmail.com. 

Josep Maria Domingo agraeix la felicitació i es 
compromet a traslladar-ho a l'entitat per tal 
que es respongui. 

 
 
7. Torn obert de paraules. 
 

Intervenció Resposta 

Veïna, representant de l'Escola Barrufet, sobre 
el passatge del Vapor Vell: 
· Explica que hi ha persones que dormen allà  
i, aquest fet, comportava molts problemes de 
neteja. Ara la neteja es fa diàriament, després 
d'haver-ho demanat moltes vegades: vol 

Marc Serra recorda la visita que va fer a 
l'escola i el pati, destaca l'esforç fet per l'equip 
docent i les famílies i afirma que coneix bé el 
projecte que es va presentar i que s'ha parlat 
amb la comunitat educativa i els veïns de 
l'entorn. Valora que era un molt bon projecte 
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agrair que ara l'espai és més digne. 
· Demanda que l'escola faci servir aquest 
espai com a esbarjo per als infants: l'Escola 
Barrufet té el pati més petit de tota Catalunya i 
necessita les zones al voltant: el parc de Can 
Mantega i el passatge. Expressa la necessitat 
que l'espai es revitalitzi i renaturalitzi. Record 
que van presentar un projecte als 
Pressupostos Participatius, però no va sortir 
escollit.  
· Demana que es treguin els aparcaments de 
patinets que hi ha dins el pati, ja que resten 
molt espai. 

que no va assolir suficients suports, però això 
no vol dir que no s'hagi de fer en un futur. 
Explica que es treballarà en aquest entorn, 
malgrat que renaturalitzar-ho serà complicat 
perquè és tot ciment, tanmateix potser es 
poden instal·lar unes jardineres. També 
s'haurà de parlar amb els veïns que estan 
preocupats per l'ús que se'n pugui fer de nit. 
Es compromet a tenir-ho en compte i estudiar-
ho quan es pugui.  
 
Afirma que hi ha el compromís d'estudiar 
l'aparcament de patinets: s'està fent recerca 
perquè no estan homologats. Hi ha una visita 
del tècnic d'obres que ja està planificada per 
detallar a l'escola com està aquesta feina. 
Conclou agraint la implicació de l'Escola 
Barrufet. 

Veí en representació de l'AVV Plaça de la 
Farga: Explica que hi ha una incidència que 
ha fet arribar per diferents mitjans: a la cruïlla 
d'Olzinelles amb C/ de Sants i pl. de Sants hi 
ha el pas de vianants i la ratlla discontínua 
passa pel mig mateix de la vorera. A més, falta 
la ratlla que indica on poden aturar-se els 
vehicles. Demana que se solucioni. Va rebre 
una resposta dient que la incidència estava 
“finalitzada”, però considera que no és així: 
demana explicacions o que es modifiqui. 
· Anima al veïnat a fer servir la bústia 
ciutadana. 

Marc Serra respon que la bústia ciutadana 
funciona bé, no obstant això hi poden haver 
malentesos: pot ser que la incidència que 
reportada no s'entengués o que hi hagués una 
equivocació. Es compromet a mirar-se la 
resposta i pren nota del pas de vianants: si els 
Serveis Tècnics ho consideren adient, es 
modificarà. 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 
de la Guatlla / Magòria: 
· Demana saber qui és la Secretària de 
Seguiment del Districte de Sants.  
· Expressa la seva desaprovació de l'acta del 
passat Consell de Barri, perquè no apareix el 
seu nom i demana que es modifiqui (nota: a 
les actes mai apareix el nom dels veïns i 
veïnes que hi intervenen). 

Elvira Aguirre respon que ella és la persona 
per la qual demana. 
 
Marc Serra demana que intenti no demanar 
torn de paraula en excés. 

Veí: 
· Pregunta si la iniciativa de “Carrers Oberts” 
s'acabarà quan oficialment es declari la 
pandèmia per acabada. Vol saber si C/ Sants i 
Creu Coberta continuaran oberts als vianants 
els caps de setmana. 

Marc Serra respon que la voluntat actual de 
l'equip de govern és que “Carrers Oberts” 
segueixi més enllà de la pandèmia. Es 
considera un gran èxit, malgrat que s'han 
hagut de canviar algunes rutines i parades de 
les línies de bus, que ara es poden agafar a 
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· Recorda que hi havia un canvi de 
nomenclàtor aprovat, on es posava el nom 
d'una mestra al carrer dedicat a un general 
repressor. Pregunta quan es canviarà la placa. 
· Recorda que encara hi ha el C/ Tinent 
Flomesta, oficial que va envair el Marroc. S'ha 
passat a la Taula de Memòria, però opina que 
una ciutat no militarista com es Barcelona no 
mereix tenir un carrer dedicat a un oficial 
imperial. 
· Recorda que enguany també se celebra el 
centenari de la UE Sants i el 75è aniversari 
del Club Esportiu Mercat Nou. 

plaça de Sants. S'intenta treballar amb el 
màxim consens possible. 
 
Entén que es refereix al nou C/ Dolors Batlle: 
l'acte està previst pel 6 d'abril. 
 
Pel que fa a l'oficial imperial, afirma que es té 
en compte i que la Taula de Memòria ho 
treballarà. 
 
Finalment, anuncia que hi ha programat un 
conjunt d'activitats sobre el centenari de la UE 
Sants, se celebrarà una roda de premsa per 
anunciar-ho. Inicialment, es volia fer públic al 
gener, però s'ha hagut d'alterar el calendari 
per la Covid. Afegeix que enguany el Club 
Ciclista Catalunya també compleix 75 anys. 

Veí: 
· Agraeix a la Gerent i al Regidor tot el suport 
que s'està donant al Club Ciclista Catalunya i 
a l'escola, també per la pròxima Matinal del 
dia 20 de març.  
· Recorda que a l'últim plenari hi va haver un 
compromís per a donar dates de les obres 
dels habitatges del C/ Burgos. Explica que la 
situació dels veïns és molt precària i que el 
propietari de la finca els està pressionant: ahir 
van organitzar una reunió del veïnat per a 
denunciar les condicions dels edificis i, arran 
d'aquest fet, han rebut amenaces per part de 
la propietat. 

Marc Serra respon que hi ha moltes ganes 
que torni la Matinal Ciclista i que es pugui fer 
al c/ Sants. Explica que l'organització no està 
sent fàcil i agraeix l'esforç dels Serveis 
Tècnics i la Guàrdia Urbana per a fer-ho 
possible. 

Veí del C/ Burgos: 
· Explica que fa 5 anys que l'Ajuntament va 
comunicar que s'expropiaria. Alguns edificis ja 
s'han tirat a terra, però hi ha d'altres que no. 
Denuncia la degradació d'una part del carrer.  
· Vol saber si l'Ajuntament farà res. Veu que al 
C/ Cadena s'han adjudicat habitatges, però al 
C/ Burgos continuen igual. 

Marc Serra dóna la raó als dos veïns i afirma 
que cal fer autocrítica del govern actual i de 
l'anterior. No s'ha prioritzat aquest tema prou. 
Comunica que s'està treballant en qüestions 
tècniques que espera que es  
puguin resoldre aviat. Conclou afegint que la 
pandèmia no ha facilitat les coses, malgrat 
que no sigui excusa.  

Veïna: 
· Denuncia que les rajoles del C/ Joan Güell, 
quan plou, rellisquen molt. Estan trencades i 
la vorera, esquerdada. 
· Assenyala que, quan fan poda, sobretot al C/ 
Galileu cantonada amb Melcior de Palau, no 
s'arriba a la part alta dels arbres. Això 

Marc Serra anima a denunciar aquestes 
incidències mitjançant la bústia ciutadana: no 
cal esperar al Consell de Barri, tant per panots 
trencats com amb la poda dels arbres. Es 
compromet a traslladar-ho a Serveis Tècnics. 
Afegeix que a molts carrers hi ha oms, que se 
substitueixen quan es fan obres de 
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comporta que, quan fa vent, cauen branques 
gruixudes. 

reurbanització, ja que no són adequats per als 
carrers estrets. 

Veïna de la Plataforma en Defensa del Jardí 
Magòria: Explica que els Jardins Magòria són 
un espai tancat i net, on els veïns fan activitats 
multidisciplinàries. Recorda que el març del 
2020, abans de la pandèmia, es va aprovar el 
projecte “Campus Magòria Connecta 4”. 
Afirma que ja no apareix al web del Districte i 
vol saber si hi ha hagut alguna modificació. 

Marc Serra respon que el projecte continua 
vigent i que preveu la construcció d'un nou 
camp de futbol: es recuperarà per al barri el 
camp de la UE Sants. Explica que, si ha estat 
parat, és perquè era de la Generalitat: 
l'Ajuntament el va comprar el 2018 i va una 
mica més tard. Per a desenvolupar un projecte 
d'aquest tipus cal fer molt planejament: hi 
haurà un camp de futbol 11, un camp de futbol 
7, 16 pistes de petanca, zona verda a l'entorn i 
el pol d'equipaments sanitaris: un CUAP i un 
centre sociosanitari, a més de 100 habitatges 
protegits: és una inversió de 60 milions 
d'euros. S'està treballant en el 
desenvolupament urbanístic perquè no és fàcil 
encaixar tots aquests equipaments en un 
mateix sòl. Anuncia que es convocarà als 
veïns i veïnes a una reunió per a posar-los al 
dia: encara falta temps perquè puguin 
començar les obres, però això no vol dir que 
no s'estigui treballant en el projecte. 

Veí: 
· Pregunta per les cases ubicades al C/ Jocs 
Florals, baixant a mà esquerra, que es troben 
en estat ruïnós. Vol saber a qui pertanyen i 
quina és la situació. 
· Demana que la línia 5 i la línia 1 de Plaça de 
Sants tinguin ascensors.  
· Mostra preocupació pel manteniment del nou 
parc de Can Batlló i l'incivisme dels 
passejadors de gossos. 
· Demana saber quant costaria posar un 
guarda al Parc de l'Espanya Industrial, tal com 
hi havia fa molts anys a la pl. de la Farga. 
Critica que no hi ha Guàrdia Urbana ni agents 
cívics. 

Marc Serra respon que l'edifici del C/ Jocs 
Florals està afectat i vinculat amb el tema del 
C/ Burgos.  
 
Es mostra d'acord que l'ascensor del metro de 
pl. Sants ha de ser una prioritat. Aquesta 
competència és de la Generalitat: han 
contractat un nou projecte que s'està 
redactant, es pot demanar que vinguin a 
explicar-lo un dia i així que notin la pressió 
veïnal que hi ha. Es compromet a demanar-
ho. 
 
Les obres del parc de Can Batlló estan 
previstes per a finalitzar en 2023. Caldrà molta 
pedagogia i fer una crida al respecte i al 
civisme per a mantenir els parcs i els espais 
públics, fent-ne un bon ús. A Can Batlló hi ha 
un espai de gossos i se'n farà un de nou: no hi 
haurà excusa. També caldrà que la Guàrdia 
Urbana hi tingui presència: es compromet a 
garantir-ho. 
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Explica que es troba a faltar Guàrdia Urbana a 
tot arreu, però l'actual govern convocarà 1.000 
noves places que significaran un increment 
net de 600 agents. Pel que fa als agents 
cívics, cal estudiar-ho: per llei no tenen 
autoritat, per tant, no poden denunciar ni 
sancionar. 

Veí: Demana que es repari la vorera del C/ 
Constitució amb C/ Jocs Florals: les rajoles 
trencades on està el semàfor. 

Marc Serra pren nota i animar el veïnat a 
notificar aquestes incidències també a través 
de l'aplicació. 

Veïna: Vol saber quan estarà acabat el camp 
de la UE Sants. 

 

 
Sense més intervencions, es tanca la sessió.  
El Vicepresident del Consell de Barri dóna per tancada la sessió. 


