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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

 

Data: 10 de juny de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: Cotxeres de Sants Carrer de Sants, 79 i virtual   

(https://salavirtual.barcelona.cat/ConsellBarri_Sants-10juny2021) 

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Marc Serra,   Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 

Sr. Xavi Farré,    Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc  

Sra. Marina Berruezo,   Consellera del barri de Sants  

Sr. Josep Maria Domingo,  Vicepresident del Consell de Barri de Sants  

 

Consellers/es: 

Sr. Jaume Gaixas,  GMD BeC 

Sra. Àngels Boix,  GMD PSC 

Sr. David Labrador,   GMD Cs 

Sra. Alba Gómez,  GMD BxC 

 

Persones i entitats assistents: 

AFA Escola Barrufet  

Castellers de Sants   

Plataforma Stop Tanatori 

AFA Escola Gayarre  

AFA Escola Institució Montserrat  

AFA Escola Proa  

AVV La Farga  

Plataforma Petita Maria 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Maria Rengel,   Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte  

      de Sants-Montjuïc  

Sra. Elvira Aguirre,   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte 

      de Sants-Montjuïc   

Sr. Gerard Lillo,    Tècnic de participació del Districte de Sants-Montjuïc  

Sra.Aida Guillen,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Total d’assistents: 18 persones 

 

Ordre del dia 

1. Presentació dels projectes de Pressupostos participatius del barri de Sants.   

2. Informació situació procés participatiu entorn Estació de Sants.   

3. Projecte Aprenem compartim (Secretariat SHB).  

4. Informació del Regidor i situació actual COVID.  

5. Torn obert de paraules.  

 

 

 

https://salavirtual.barcelona.cat/ConsellBarri_Sants-10juny2021
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1. Presentació dels projectes de Pressupostos participatius del barri de Sants.    

 

Josep Maria Domingo, Vicepresident del Consell de Barri, dóna la benvinguda als assis tents i 

passa la paraula a Xavi Farré, Conseller Tècnic del Districte. 

 

Xavi Farré explica que el Regidor del Districte, Marc Serra, es troba fent una gira amb 

l'Alcaldessa amb motiu de les votacions dels pressupostos participatius. Per tant, el punt 

d'Informació del Regidor es farà telemàticament abans del torn obert de paraula.  

 

Josep Maria Domingo passa la paraula a Gerard Lillo, Tècnic de participació del Districte de 

Sants-Montjuïc. 

 

Gerard Lillo explica el format de funcionament dels pressupostos participatius, compartint una 

presentació en pantalla. Destaca que el districte de Sants-Montjuïccompta amb 3,6 milions 

d'euros dels 30 que s'han destinat per als 10 districtes de la ciutat. A Sants-Montjuïc han arribat 

a la fase final 19 projectes:  

  · Hostafrancs 2  

  · La Bordeta 2  

  · Poble-sec 6 

  · Sants 7 

  · Sants-Badal 1  

  · Districte 1  

 

Recorda que la fase de votació té lloc del 10 al 20 de juny: poden votar digitalment les persones 

de 14 anys o més empadronades a Barcelona. A més, s'han habilitat punts físics de suport a la 

votació (del 14 al 20 de juny) que també compten amb una exposició dels projectes a votar. A 

Sants-Montjuïc hi ha 2 punts fixos:  

  · Seu del Districte (C/ de la Creu Coberta, 104) 

  · Centre Cívic el Sortidor (Pl. del Sortidor, 12)  

 

També s'han habilitat 17 punts mòbils de suport a la votació (es pot consultar la informació a 

decicim.barcelona/pages/faqspuntsmobilssantsmontjuic). 

 

Finalment, comparteix el següent vídeo, on s'explica el procés de votació 

(https://www.youtube.com/watch?v=8GXJlFXmVGk) i dóna pas als veïns que defensaran els 

projectes presentats al barri de Sants i Sants-Badal.  

 

Remodelació del C/ Feliu Casanova (300.000 €)  

Daniel, veí del carrer Feliu Casanova, explica que al seu carrer, històricament, s'han fet poques 

actuacions: l'urbanisme és molt antic, hi ha problemes d'il·luminació i els cables elèctrics encara 

van per l'aire. Es tracta d'un carrer curt (130 metres), que compta amb 7 contenidors de rebuig, 

una estació de Bicing i una zona de càrrega i descàrrega. A més, tots els carrers de l'entorn 

s'han millorat als últims anys. Demana el vot per al projecte explicant que remodelar el carrer, 

fent-lo de plataforma única i enverdint-lo, és una necessitat  del veïnat i recorda que, malgrat 

tractar-se d'un carrer petit, va ser l'opció més votada del barri de Badal.  

 

 

http://decicim.barcelona/pages/faqspuntsmobilssantsmontjuic
https://www.youtube.com/watch?v=8GXJlFXmVGk
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Reurbanització del C/ Tenor Masini (1,2 milions d'euros)  

Comerciant del carrer explica C/ Tenor Masini és molt llarg (de l'Av. Madrid a C/ Sants), que 

havia tingut molta vida i molt comerç, però que ha anat morint. Les voreres estan molt 

malmeses i són molt estretes, és un carrer inaccessible per a persones amb mobilitat reduïda i 

gent amb cotxets i ha desaparegut bona part del comerç que hi havia. Veïna afegeix que els 

cables elèctrics també van per l'aire. Demanen que el carrer torni a ser presentable i que torni a 

connectar-se a l'eix comercial del C/ Sants.  

 

Recuperem Can Climent per a la cultura popular (1 - 1,5 milions d'euros) 

Sunta Sogas exposa que els Castellers de Sants demanen una de les naus municipals de Can 

Climent perquè sigui el seu local social. L'actual local de què disposen s'ha quedat petit i han 

observat que la nau que demanen actualment és inhabitable i necessita una remodelació a 

fons, ja que ha estat molts anys en desús i abandonament. A més, si s'impulsa aquest projecte, 

l'espai estaria obert a altres entitats del barri. 

 

Promovem usos ciutadans en l’entorn de la Fàbrica Germans Climent (300.000 €) 

Carles de la Plataforma Stop Tanatori explica que  el que es reclama des d'aquest són dos 

terrenys que, actualment, són places de pàrquing infrautilitzades. Es demana que es faci un 

enjardinament tàctic d'aquesta zona, abandonada de fa 40 anys, a l'espera de la futura 

remodelació de l'Estació de Sants. Destaca que aquesta zona és camí escolar i que les 

persones grans no tenen ni un banc, ni una ombra.   

 

Promovem usos ciutadans al passatge del Vapor Vell (300.000 €) 

Professor de l'Escola Barrufet exposa que a l'escola hi ha molt poc espai d'esbarjo, sent un 

dels patis més petits de Catalunya pel que fa a m2 per alumne. Volem promoure nous usos al 

passatge del Vapor Vell, una zona que es fa servir com a espai educatiu malgrat que està una 

mica "desangelada". Es vol millorar l'experiència quotidiana de les persones usuàries, 

reordenant l'espai perquè tothom s'hi senti còmode: es vol fer una petita àgora, eliminar 

barreres arquitectòniques actuals, enjardinar la zona, afegir elements de joc i mobiliari urbà. 

 

Pacifiquem Sants antic (200.000 €)  

Carles, en representació de l'AFA Escola Gayarre,l'AFA Escola Institució Montserrat,l'AFA 

Escola Proai l'AVV La Farga exposa que "Sants antic" és la zona delimitada per C/ Olzinelles, 

C/ Guadiana, C/ Sants i La Bordeta. Actualment són carrers de plataforma única, però 

segueixen passant vehicles. Demana que hi circulin només veïns i serveis, ja que hi ha massa 

trànsit i que s'incrementi el verd i els arbres.   

 

Avancem cap a una Super-illa a Sants (550.000 €) 

Veí impulsor del projecte explica que la idea consisteix a pacificar el C/ Galileu  i la part 

central de Violant d'Hongria, mitjançant l'urbanisme tàctic (entre Joan Güell i Comtes de Bell -

lloc). Es busca reduir el trànsit de vehicles de pas i recuperar espai de voreres, incorporant 

aparcaments de motocicletes. 

 

Revitalitzem la Petita Maria amb un hort i un espai comunitari (122.000 €)   

Veïna explica que la Petita Maria era una antiga masia catalana, ubicada darrere la pl. Osca. 

Actualment, només queda la façana: es vol aprofitar el terreny interior, actualment en desús, 

com a espai de lleure a l'aire lliure, obert a tothom. La idea és cultivar un hort urbà obert als 
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veïns i a les entitats. Conclou exposant que és un projecte senzill i econòmic que beneficiarà a 

tot el veïnat.  

  

Instal·lem pantalles LED multifunc ió a instal·lacions esportives (70.000 €)  

Veí exposa que l’objectiu del projecte, d'àmbit de tot el districte, consisteix a millorar la 

comunicació amb el públic, més enllà de donar a conèixer els resultats dels partits, de les 

instal·lacions següents: el Centre Esportiu Municipal l’Espanya Industrial; el Centre Esportiu 

Municipal la Bordeta; les tres instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Bàscula; el 

Pavelló Municipal Poliesportiu La Marina; i el Camp Municipal Futbol Iberia.   

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Membre de la Comissió del barri de Font de la 

Guatlla / Magòria vol saber on està ubicat el 

barri de Font de la Guatlla a les votacions dels 

pressupostos. 

Gerard Lillo respon que els pressupostos 

participatius es voten per districtes. Apunta 

que, malauradament, de la fase de priorització 

no va sortir cap projecte de Font de la Guatlla 

ni de la Marina. Però els veïns i veïnes 

d'aquests barris poden votar igualment. 

Veïna del passatge del Vapor Vell critica que 

no s'ha tingut en compte al veïnat del carrer. 

Exposa que han intentat comunicar sense èxit 

amb la directora de l'Escola Barrufet i que el 

projecte presentat està enfocat exclusivament 

als pares i mares de l'escola, però que 

perjudicarà les famílies que viuen al carrer. 

Denuncia que el procés d'elaboració del 

projecte no ha sigut ni participatiu ni 

democràtic.  

Membre de l'AFA Barrufet respon que no té 

constància que s'hagi intentat contactar 

l'escola pel que fa a aquest tema, però que 

estan oberts a escoltar i parlar qualsevol 

proposta. Demana que es diferenciï el soroll 

que es produeix durant l'horari escolar i a les 

entrades i sortides del que generen altres 

activitats com pot ser l'oci nocturn dels bars. 

Considera que al passatge hi conviuen usos 

molt diferents i que cal trobar un equilibri, però  

recalca que l'escola està oberta al diàleg i no 

creu que generi problemes de convivència. 

Una altra veïna del passatge del Vapor Vell 

afegeix que el carrer és molt estret i ja pateix 

molt soroll a causa de les terrasses de bar 

que hi són presents. Explica que tot el soroll 

que es generi a l'àgora proposada repercutirà 

negativament al descans i tranquil·litat dels 

veïns i veïnes que viuen al passatge. Es 

lamenta de no haver pogut exposar les 

necessitats del veïnat a l'escola, ja que opina 

que l'objectiu hauria de ser trobar un equilibri 

de convivència entre totes les parts afectades. 

Marc Serra explica que tenia constància de 

les inquietuds dels veïns del passatge. També 

comunica que ha parlat amb la directora i la 

cap d'estudis de l'Escola Barrufet i que ha 

trobat una gran obertura a escoltar i adaptar el 

projecte a les necessitats dels veïns. Valora 

molt la necessitat de descans del veïnat i 

exposa que la intenció és potenciar al màxim 

els usos diürns i evitar els usos nocturns. Des 

del districte garanteix que, quan hi hagi 

projectes guanyadors que impliquin 

transformacions de l'espai públic, es 

convocarà als veïns afectats o beneficiats per 

aquestes. 

Veïna vol saber si, si es voten 2 districtes, s'ha 

de votar, com a mínim, a 2 projectes de cada 

Gerard Lillo respon afirmativament. 
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Intervenció Resposta 

districte. 

 

 

2. Informació situació procés participatiu entorn Estació de Sants.   

 

Sònia Frias, Gerent del Districte, comparteix presentació en pantalla sobre la nova ordenació 

de l'entorn ferroviari i urbà de l'Estació de Sants. Del procés participatiu, dut a terme entre els 

mesos de febrer a maig, destaca que ha sigut un procés estratègic per a tota la ciutat, que ha 

sigut el primer procés participatiu que s'ha desenvolupat en pandèmia i que, des de 

l'Ajuntament i des del districte, es fa una valoració global molt positiva.  

 

Explica que, a la primera fase del procés participatiu, es van celebrar 7 reunions amb una 

participació molt alta (290 persones). A la segona fase, a més de sessions digitals també es van 

fer activitats específiques per a col·lectius que també tenen un paper destacat en aquest entorn 

(com escoles, el col·lectiu d'skaters o persones amb diversitat funcional) i visites presencials, 

amb una participació total de 199 persones. A més, la Comissió de Seguiment s'ha reunit 3 

vegades. 

 

De tot aquest procés, s'han elaborat 2 documents de conclusions, un per cada fase, dividits en 

dues parts: diagnosi i propostes. Es poden trobar a 

decidim.barcelona/processes/entornsestaciodesants i ja estan a disposició d'ADIF. 

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veïna expressa que a l'acta de la comissió de 

seguiment del passat 12 de maig no surten 

reflectides les seves intervencions. Recorda 

que va preguntar a l'arquitecte Matilla i a la 

gerent on aniria ubicat el tanatori de Sants i 

que no va rebre cap resposta concreta. 

Reitera la seva pregunta.   

Aida Guillen contesta que ja es va respondre 

que el Tanatori de Sants no té res a veure 

amb els entorns de l'Estació de Sants, que 

són l'àmbit que es treballava al procés 

participatiu. Així i tot, es revisarà l'acta per fer-

hi constar la seva veu. 

Veí del Centre Social de Sants i membre de la 

comissió de seguiment, recorda que a l'última 

sessió d'aquesta ja va expressar la seva 

desconfiança respecte a ADIF, fonamentada 

en múltiples experiències passades on no 

s'han complert mai els calendaris ni els 

compromisos. Valora molt positivament el 

procés participatiu, però demana que els veïns 

volen veure com serà l'Estació. Expressa la 

seva voluntat de deixar constància que 

històricament ADIF ha perjudicat molt al 

veïnat. 

Marc Serra subscriu les paraules del veí, ja 

que la història d'ADIF i la ciutat és complexa. 

Aquest cop, recorda, s'ha signat un protocol 

que determina que la remodelació de l'Estació 

no es farà al marge del veïnat i existeix el 

compromís d'ADIF a respectar els resultats 

dels processos participatius. Malgrat això, 

afirma, l'Ajuntament lluitarà perquè ADIF 

respecti el 100% del que s'ha treballat, 

defensant els interessos dels veïns de Sants 

fins al final.  

 

 

http://decidim.barcelona/processes/entornsestaciodesants
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3. Projecte Aprenem compartim (Secretariat SHB).  

 

Núria Esterri, del Secretariat SHB, comparteix presentació en pantalla. Explica que el projecte 

Aprenem Compartim va néixer fa gairebé 10 anys, sota el nom "Espai de Deures" per donar 

suport a estudiants i evitar que abandonessin els estudis.  Destaca que actualment el projecte 

està consolidat: s'atenen 120 nois i noies (90 de primària a les seves mateixes escoles i 30 de 

secundària a la Sala de Lectura Miquel Martí Pol), el servei és gratuït i compta amb 4 

professionals i més de 50 voluntaris. Un dels trets més interessants i potents del projecte és 

que es dóna protagonisme als nois i noies de 16 anys, demanant-los que ajudin i s'involucrin 

voluntàriament amb els alumnes més petits. Conclou projectant un vídeo que explica el projecte 

https://www.youtube.com/watch?v=Ltnq7UamLOU i recalcant que el projecte és un espai 

d'oportunitats i de vincle, més enllà del reforç educatiu. 

 

 

4. Informació del Regidor i situació actual COVID.  

 

Marc Serra explica que l'evolució de la situació sanitària, tant al barri, com al distric te com a la 

ciutat, és positiva: fa unes setmanes que s'ha consolidat una tendència a la baixa. Actualment 

hi ha 13 casos actius al barri de Sants. Al districte, els casos han baixat en 20 persones, fet que 

constitueix un descens significatiu. Això també es veu a la RT (nombre de persones a qui 

contagia una persona positiva), que ara mateix se situa al 0,94.  

 

Aquestes dades tan positives es deuen, en bona part, al procés de vacunació en marxa.  

Informa que l'Ajuntament de Barcelona ha cedit 36 espais, 15 mòduls municipals, 62 

treballadors auxiliars i 4 grans pavellons: a la Fira de Montjuïc es vacunen 6.000 veïns i veïnes 

diàriament. Destaca 2 dades significatives: un 46,4% de la població de més de 15 anys, ja té la 

primera dosi. Pel que fa a la població de més de 80 anys, la de més de risc, el 92,5% ja s'ha 

vacunat. Aquest fet té un impacte molt gran a la dada mortalitat, havent generat descens molt 

important. Es preveu que, si se segueix al mateix ritme, es podrà arribar a la immunitat de grup 

al voltant del mes d'agost (un 70% de la població de la ciutat vacunada).  

 

Explica també que enguany se celebrarà la Festa Major de Sants: si bé serà diferent i s'haurà 

d'adaptar a les mesures, canviants, del PROCICAT, se celebrarà segur del 24 al 29 d'agost: 

segurament amb horaris més reduïts, aforament limitat, amb distància i, probablement, amb 

mascareta. Però tornarem a tenir activitat cultural, social i comunitària als nostres barris.  

 

Marc Serra conclou comentant un parell de punts breus:   

 · Licitació de la Modificació del Projecte d'Accessibilitat del metro de la Pl. de Sants: És una 

 batalla històrica, impulsada des dels veïns amb el suport de l'Ajuntament. La competència 

 és de la Generalitat, que ha anunciat que  la modificació s'adaptarà a les prestacions 

 tecnològiques, de materials i enginyeria actuals. Ho valora com una molt bona notícia.  

 · Guinguetes de la Rambla de Sants: Una altra demanda històrica. Les guinguetes havien 

 quedat aturades per raons administratives i sembla que per fi s'han desencallat i es podran 

 obrir als pròxims dies. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ltnq7UamLOU
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5. Torn obert de paraules.  

 

Intervenció Resposta 

J. M. V., veí de Sants que es presenta com a 

antic conseller d'urbanisme i habitatge del 

districte durant els anys 90 i ampli coneixedor 

del districte, defensa la seva gestió i carrera 

política i critica que les voreres i paviments en 

molt mal estat. També denuncia que a C/ 

Sants hi ha moltes persones sense llar i que 

des del govern no es dóna cap solució. 

Demana que el govern i el districte es posi les 

piles. 

Marc Serra admet que és una intervenció 

difícil de contestar. Menciona que, si bé és 

cert que als anys 90 es va construir habitatge 

públic de venda, avui dia tots aquests edificis 

s'han privatitzat. A causa d'això, reivindica, 

l'actual Ajuntament està enfocat a construir 

parc d'habitatge públic de lloguer: actualment, 

estan en marxa 2200 habitatges protegits, 

malgrat no tenir competències en aquesta 

matèria. La Generalitat, al seu torn, que té les 

competències exclusives, n'està construint 36. 

 

Pel que a les persones sense llar, admet que 

és cert que n'hi ha moltes a Barcelona. En una 

part, això és degut a la falta d'habitatge públic 

i a la falta de control sobre els lloguers. A més 

a més de construir habitatge públic, des de 

l'Ajuntament compta amb 3.000 allotjaments 

temporals per a persones sense llar, fet que 

ha reduït per sota de les 1.000 el nombre de 

persones sense llar.  

Veí pregunta quan tornarà l'H10 a l'Av. Madrid 

i què  passarà en aquesta avinguda, ja que ha 

sentit que gràcies a l'acord de pressupostos. 

 

Demana saber què passa amb els arbres de 

la vorera del C/ Joan Güell davant del parc de 

Can Mantega, previstos de fa 3 anys. 

 

Vol explicacions sobre la terrassa de bar 

ubicada al C/ Rosers amb C/ Joan Güell està 

sobre la vorera, en lloc de sobre la calçada. 

Explica que allà hi havia un espai públic amb 

un banc, que actualment està privatitzat per 

una gran cadena d'establiments de cafeteries.  

Marc Serra respon que l'H10 ja no passa per 

l'Av. Madrid a causa d'un canvi al seu 

recorregut quan es va implementar la xarxa 

ortogonal de busos. Està previst tornar a 

estudiar la seva passada per aquesta 

avinguda. Actualment, afegeix, l'Av. Madrid és 

una gran autopista amb demanda de 

pacificació i, per això, s'ha avançat al camí 

cap a un procés participatiu que permeti 

remodelar l'espai: al setembre hi haurà la 

licitació dels estudis previs a l'avantprojecte i, 

en paral·lel, s'iniciarà la participació.  

 

Tant a causa de la pandèmia, que va 

interrompre els calendaris de Parcs i Jardins, 

com pel mateix calendari de plantació dels 

arbres, que han de ser plantats en moments 

de l'any específics segons l'espècie, a 

vegades no s'ha pogut complir amb els 

calendaris previstos. Malgrat això, el regidor 

confia que es pugui tornar a poc a poc a la 

normalitat i que s'acabin de plantar els arbres 

que falten aviat.                   
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Pel que fa a la terrassa mencionada, des de 

l'Ajuntament s'ha impulsat la instal·lació de 

terrasses sobre la calçada per tal de protegir 

més de 2.000 llocs de treball a la ciutat. Es 

compromet a anotar-se aquest cas i revisar la 

llicència i la normativa, per tal d'actuar en cas 

que sigui necessari. 

Veí felicita l'equip de govern del districte per la 

iniciativa "Obrim Carrers", preguntant si  

perdurarà i demanant també quina despesa 

ha tingut. 

També vol felicitar el districte per l'obertura del 

nou Punt Verd del barri, que valora com un 

gran èxit.                                  

 

A més, explica que a l'espai al costat del Punt 

Verd, el 1918 s'hi ubicava l'Ateneu Llibertari 

de Sants on es va fer el congrés fundador del 

sindicat CNT. Opina que aquest espai s'hauria 

de dignificar i simbolitzar d'alguna manera, per 

exemple mitjançant un mural.     

Finalment, vol saber quina és la situació de 

les negociacions amb el secretariat per tal que 

aquest pugui subsistir i mantenir-se. 

Marc Serra respon que "l'Obrim Carrers" 

s'interromprà als mesos de juliol i d'agost, a 

causa de la calor. Està previst, però, que a 

partir del cap de setmana del 5 de setembre 

es podrà recuperar aquest carrer com a espai 

dels vianants. 

 

Considera una molt bona idea fer algun tipus 

d'intervenció per recordar la història de la 

CNT, sigui un faristol, un mural o un altre 

element. Insta al veí a parlar-ne a la comissió 

de memòria històrica del barri. 

 

Finalment, el Secretariat d'Entitats de Sants, 

Hostafrancs i La Bordeta es troba en una 

situació econòmica complicada, que s'ha 

agreujat amb la pandèmia. Afirma que la 

situació s'està seguint diàriament des del 

districte, hi ha un full de ruta amb una sèrie 

d'actuacions que compten amb els recursos i 

la voluntat política per tirar-les endavant. 

Expressa la seva confiança a poder remuntar 

la situació i salvar aquesta entitat tan 

important. 

Veí del C/ Joan Güell detalla un problema amb 

el gimnàs DIR d'Av. Madrid: genera sorolls  

molt insuportables des de les 6.00 h del matí 

fins a les 22.00 h. Exposa que van demanar 

sonometries, però que el problema és més 

aviat de vibracions i no s'han reflectit als 

estudis que s'han fet des de l'Ajuntament. Ara, 

explica, tornaran a moure's, però demanen 

quins recursos i eines tenen per aconseguir 

arribar a una solució. Insta a la resta de veïns 

afectats a contactar amb ell i organitzar-se. 

Marc Serra respon que té constància 

d'aquesta situació i que hi ha 2 expedients 

oberts a districte. Es compromet a fer valdre la 

normativa de medi ambient, que és la que 

regula el soroll.  

Veïna es mostra crítica amb la iniciativa 

"Obrim els Carrers" al C/ Sants / Creu 

Coberta, com a veïna afectada, ja que té el 

seu vehicle a un pàrquing en aquesta 

Marc Serra respon que escolta i respecta  

l'opinió contrària a l'Obrim Carrers. Justament 

perquè aquesta iniciativa genera alteracions a 

l'ús del vehicle privat, es limita només als caps 
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ubicació.  

 

També denuncia la proliferació de carrils bici 

que, en la seva opinió, estan "destrossant" la 

ciutat. També critica que segueixen havent-hi 

bicicletes circulant per les voreres de forma 

perillosa i reivindica la seva necessitat de fer 

servir el seu automòbil privat.            

 

Finalment, denuncia que els espais    

d'esbarjo per gossos estan en molt males 

condicions i mai se'n parla ni veu que s'hi  

destinin pressupostos.                 

de setmana. També explica que, en una 

enquesta ciutadana realitzada a un miler de 

veïns i comerciants, han sorgit moltes idees 

de millora i un suport molt favorable (70% de 

veïns i 80% de comerciants). Això no implica 

que no s'hagi d'escoltar als veïns que estan en 

contra: anima la veïna a trobar solucions a 

través del diàleg i demana el seu contacte per 

veure com es pot resoldre la seva 

problemàtica concreta.                 

 

Expressa que no comparteix les opinions 

contràries a les bicicletes: el que destrossa 

Barcelona és la contaminació, tant del vehicle 

privat com d'altres activitats econòmiques, que 

provoquen milers de morts a l'any. És cert que 

les bicicletes poden generar molèsties, però 

són part de la solució: la manera de treure 

bicicletes de les voreres és construir 

infraestructura ciclista, habilitant el màxim de 

carrils bici segurs per facilitar que cada 

vegada més veïns deixin el cotxe i agafin la 

bicicleta. Conclou afirmant que l'aposta pels 

carrils bici és una aposta per una ciutat més 

saludable, més verda i amb una mobilitat molt 

més racionalitzada.                     

 

Finalment, recull el malestar per la condició 

dels espais de gossos. Des del districte s'està 

fomentant que hi hagi espais dignes per a 

gossos: actualment hi ha l'espai de Can Batlló 

i fa poc es va inaugurar un altre al C/ Priorat. 

Veí expressa la seva preocupació per 

problemes de convivència amb patinets 

elèctrics circulant a molta velocitat per sobre 

de les voreres i, també, per sobre la calçada 

durant els dies de l'Obrim Carrers. 

Marc Serra respon que a "l'Obrim Carrers" hi 

ha moltes bicicletes i patinets: poden entrar-hi 

i circular per tota la calçada, però ho han de 

fer respectant un límit de velocitat de 10 km/h. 

Si bé la majoria ho respecta, n'hi ha uns pocs 

que no. Es compromet a reforçar el missatge i 

sancionar, mitjançant els agents cívics i la 

Guàrdia Urbana. 

Veí pregunta sobre el procés de millora del C/ 

26 de gener: què s'hi vol fer i amb quin 

calendari. 

Marc Serra respon que, si bé el carrer és 

d'Hostafrancs i no de Sants, hi ha constància 

que està en molt malt estat i que necessita 

una millora, si bé encara no hi ha un calendari 

concretat. 

Veïna denuncia que al C/ Numància hi ha un Marc Serra expressa el seu suport i empatia 
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carril bici i, així i tot, les bicicletes segueixen 

circulant per sobre la vorera constituint un 

perill. 

 

També denuncia que els espais de gossos de 

la pl. Málaga i de Can Mantega estan en molt 

mala condició. 

amb la veïna que pateix l'incivisme dels 

ciclistes. La Guàrdia Urbana ja actua a tots els 

casos que detecta. 

Veïna pregunta per quins motius no s'adjunta 

l'acta amb l'ordre del dia.   

Es dirigeix al Conseller Tècnic del districte per 

denunciar que els busos 52, el 115 i el D20 

perjudiquen les botigues i mercats de Creu 

Coberta i Les Corts. Demana un informe 

tècnic al respecte.        

També demana per la situació de l'Institut de 

Música que s'havia d'inaugurar al barri.       

Marc Serra respon que l'Escola de Música del 

C/ Papin està a mitges, recuperada per 

l'Ajuntament. El calendari amb què s'estava 

treballant ha quedat aturat a causa de la 

pandèmia i l'impacte pressupostari que ha 

tingut aquesta a l'Ajuntament i a la recaptació 

municipal. Espera que, a mesura que es 

recuperi la normalitat, es puguin recuperar 

projectes com aquest. 

 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió.  

Marc Serra es disculpa per no haver pogut estar present al Consell de Barri, si bé ha pogut 

intervenir telemàticament gràcies a la tecnologia. Sense més comentaris, agraeix la  

participació i dóna per tancada la sessió. 


