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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA BORDETA 
 
Data: 5 de juliol de 2021, 18.00 h 
 
Lloc: https://salavirtual.barcelona.cat/Consell_barri_Bordeta-5juliol2021  
 
Presideixen el Consell: 
Sr. Marc Serra,    Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 
Sr. Xavier Farré,  Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc 
Sr. Enric Jara,    Vicepresident del Consell de Barri de La Bordeta 
Sra. Aida Guillen,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 
 
Ponents: 
Sr. Manel Garcia,  Direcció d’Economia Social i Solidària 
Sr. Lluch Hernàndez,  Cooperativa La Col 
Sr. Hernan Cordoba,   Coopolis 
 
Consellers/es: 
Sra. Àngels Boix,   GMD PSC 
Sr. Saoka Kingolo,  GMD ERC 
Sra. Neus de Haro,   GMD JxCat 
Sra. Alba Gómez,  GMD BxC 
 
Representants entitats: 
AVV Gran Via Magòria 
AVV Plaça la Farga 
Centre Social Sants 
Comissió de Seguiment de la Font de la Guatlla 
Plataforma Jardí de l’Estació 
Sants 3 Ràdio 
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 
U. E. Sants 
 
Tècnics/ques Municipals: 
Sra. Maria Rengel,  Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Sants-Montjuïc 
Sr. Francesc Fernàndez,  Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 
Sra. Dolors Febles,  IMU 
 
Total d’assistents: 34 persones 
 
Ordre del dia 
1. Informació del Regidor i situació actual COVID 
2. Projecte de promoció econòmica i cooperativisme: Bloc 4 Can Batlló 
3. Informacions varies projectes Can Batlló - Magoria 
4. Proposta de definició nom plaça c/ Corral – c/ Mossèn Amadeu Oller  
5. Torn obert de paraules 
 
 

https://salavirtual.barcelona.cat/Consell_barri_Bordeta-5juliol2021
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1. Informació del Regidor i situació actual COVID. 
 
Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda al Consell de Barri de 
La Bordeta i agraeix l’assistència a les persones participants. 
 
El Regidor explica que les dades actualitzades de la pandèmia transmeten un missatge de 
molta prudència: aquestes dues darreres setmanes hi ha hagut un augment dels casos positius 
nous al districte; hi ha un repunt important. La Bordeta ha passat en una setmana de 10 casos 
actius a 71, s’ha triplicat, i tot i així no és el barri amb més casos. A l'àmbit de ciutat, el nombre 
de positius també s’ha incrementat, incloent els casos d’hospitalitzacions.   
 
Pel que fa a la vacunació, valora que s'està anant a molt bon ritme: 854.615 persones (51,6%  
de la població) han rebut almenys 1 dosi de la vacuna. A més, 1 de cada 3 barcelonins ja té la 
pauta completa. Si tot segueix així, s'espera arribar a la immunitat de grup (70% de la població 
vacunada) a finals del mes de juliol. Des de l'Ajuntament s'està col·laborant per agilitzar el 
procés al màxim: s'han cedit 36 espais municipals, s'han instal·lat 15 mòduls a l'espai públic i 4 
grans espais on s'hi vacuna, un d'ells al districte: a la Fira cada dia s'hi vacunen 6.000 persones. 
A més, s'han desplegat 62 treballadors municipals, auxiliars i agents cívics, col·laborant al 
control d'accessos a la vacunació. Finalment, Marc Serra afegeix que és molt important acabar 
de vacunar a la franja de 18 a 25 anys i reflexiona que, en un món globalitzat, cal garantir un 
accés universal a la vacuna per a tothom: si aquesta no arriba també als països pobres, no es 
posarà fi a la pandèmia. 
 
Hi ha algunes zones de la ciutat on la vacunació va una mica més lenta, té a veure amb el fet 
que moltes vegades la vacunació depèn del telèfon mòbil: hi ha barris on la gent no té 
smartphone o no acaben d'entendre aquest procediment. S'han habilitat diferents espais al 
districte per fer acompanyament a veïns que volen vacunar-se, però no saben com fer-ho: al 
CAP de Sants-Montjuïc i al Centre Cívic Albareda, s'han habilitat espais de suport, oberts a la 
tarda, per ajudar a treure cita. A més, hi ha 2 punts més al districte, al barri de la marina: l'Espai 
Química i el Casal de la Capa. 
 
Marc Serra informa sobre el pla de millores dels Jardins de Sants (Calaix de Sants):  
   
1) Intervenció de millora urbana per poder reduir els espais de reunió i estada durant hores 
intempestives a la zona de la pèrgola. Els grups que s'hi reuneixen no són perillosos, però són 
molestos per als edificis d'habitatges pròxims. Les obres començaran a finals d'any i ja s'està 
treballant als projectes executius. 
   
2) Millora de la neteja dels jardins. El regidor considera que el problema no és de neteja, sinó 
d'incivisme: es treballarà intentant coordinar millor la neteja i fent una crida a la responsabilitat.  
 
3) Renovació integral dels espais verds. Aquests espais han acabat fent-se servir com a espais 
de passeig de gossos, fet que ha malmès el verd. 
 
4) Dinamització dels jardins de Sants. Aquesta és una de les grans places del barri i ha  de 
poder-la utilitzar tothom per a fer-hi activitats. S'estan activant les diferents guinguetes que hi 
ha: s'ha activat una de jocs i aviat s'obrirà una de bar.  
 
A  més, anuncia que el 9, 10 i 11 de juliol hi haurà també una fira de comerç als Jardins de 
Sants. També, en unes setmanes, tindrà lloc una exposició sobre dones i fotografia. 
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El Regidor valora positivament els resultats de la votació dels Pressupostos Participatius, hi ha 
hagut una gran mobilització, malgrat que els dos projectes de La Bordeta no han estat 
guanyadors, de la plaça de la Farga i del carrer Constitució. Assenyala que els projectes 
guanyadors s’executaran en els propers dos anys i, aquells que van arribar a la fase de votació 
però no han resultat guanyadors es tindran en compte en els anys vinents, tot i que no compten 
amb un pressupost econòmic assignat per executar-los.  
 
Can Batlló fa ja 10 anys que es va enderrocar el mur i es va recuperar per ús veïnal, amb 
autogestió de l’espai. El Regidor celebra aquest aniversari.  
 
 
2. Projecte de promoció econòmica i cooperativisme: Bloc 4 Can Batlló.  
 
Marc Serra assenyala que presentar iniciatives com aquesta, de promoció econòmica i 
cooperativisme, és gràcies al moviment veïnal que hi ha hagut al darrere.  
 
Hernan Cordoba, de Coopolis, fa una primera intervenció explicant la història del projecte de 
promoció econòmica i cooperativisme en el marc de Can Batlló, un procés que es va iniciar amb 
l’entrada del veïnat a l’equipament. L’any 2013 es va presentar una primera proposta al Districte 
i a Barcelona Activa, en un context en el qual els programes d’economia social i solidària no 
estaven en el moment en el que estan actualment. L’any 2015 es va fer una primera presentació 
de Coopolis, ja dibuixat per ubicar-se al Bloc 4 de Can Batlló. A partir de l’any 2017 aquest espai 
de promoció econòmica i cooperativisme ha tingut un espai de proves, de funcionament a petita 
escala, ampliat a partir del 2019.  
 
Actualment hi ha al projecte Coopolis 18 entitats, en format cooperativa o associació, amb unes 
60 entitats de primer i segon grau d’ESS que donen suport al projecte. S’està fent formació en 
economia social i solidària i incubació i atenció a projectes. Al llarg del període actiu de Coopolis 
s’ha atès a un total de 500 iniciatives diferents, s’han generat més de 200 llocs de treball, en 80 
cooperatives. 
 
Manel Garcia, tècnic de la Direcció d’Economia Social i Solidària, detalla el context del projecte i 
explica la política pública que hi ha al darrere, concretant el concepte d’ESS i com s’entén des 
de l’Ajuntament de Barcelona. El tècnic valora que el foment de les economies socials i 
solidàries és una tendència creixent que s’està portant a terme al llarg de tota Catalunya, 
reflectit en la Xarxa de Municipis per l’ESS; i que a Barcelona és una tendència especialment 
rellevant.  
 
En paral·lel a aquest paper més institucional, de foment de l’ESS, Manel Garcia posa en valor el 
treball realitzat pels Ateneus Cooperatius en aquest àmbit, uns actors essencials. A Barcelona 
l’exemple més rellevant és el present, Coopolis, situat en l’àmbit de Can Batlló.  
 
L’impuls del Bloc 4 de Can Batlló com espai de foment de l’ESS és una aposta ferma de ciutat. 
La voluntat és que sigui un espai d’incubació de projectes i un recurs formatiu. La gestió estarà 
a les mans de les pròpies cooperatives, fent que sigui un espai autogestionat.  
 
Alhora, Barcelona Activa també tindrà espai en aquest equipament i, per tant, serà un recurs de 
promoció econòmica i laboral.  
 
Es preveu que les obres iniciïn aquest mes de juliol i que tinguin una durada de 18 mesos.  
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Lluch Hernàndez, de la Cooperativa La Col, explica el projecte des del punt de vista 
arquitectònic, la rehabilitació de l’equipament que es portarà a terme en aquests 18 mesos, i 
que es preveu que estigui finalitzada al gener-febrer de 2023. L’arquitecte detalla les diferents 
parts de l’equipament, indicant les diferents funcionalitats de cadascuna de les zones.  
 
Més informació sobre la presentació i el projecte de Coopolis al següent enllaç: XXXX 
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 
Josefa Balduque (Comissió de Seguiment de 
la Font de la Guatlla):  

• Aquest projecte depèn del Regidor 
Eloi Badia? 

• Can Batlló és propietat de 
l’Ajuntament? 

Hernan Cordoba: El projecte inicialment es va 
impulsar pel govern de Convergència i Unió, 
ha tingut un llarg recorregut. El tècnic fa un 
repàs de l’evolució del projecte, esmentant els 
càrrecs polítics que han tingut responsabilitats 
en algun moment.  
 
Manel Garcia: L’àrea a la qual pertany el 
projecte és la Primera Tinença d’Alcaldia, amb 
Jaume Collboni al capdavant.  

Jordi Suñe: Pregunta si s’ha pensat com 
accediran els vehicles al Bloc 4 per 
descarregar i carregar mercaderies. 

Lluch Hernàndez: El Parc de Can Batlló, que 
és el marc dins del qual s’insereix el projecte 
del Bloc 4, destinarà unes àrees a zones de 
serveis. El Bloc 4 tindrà una zona de servei a 
la banda sud-est, on se situarà l’skatepark. En 
qualsevol cas, no és un equipament que es 
preveu que hi haurà una gran mobilitat de 
vehicles i de càrregues i descàrregues.  

Josep Ramon:  
• Planteja que hi ha una paret a la zona 

de l’skatepark que després de les 
obres no hauria d’estar, però al plànol 
que s’ha mostrat sí que apareix.  

• Apunta també la situació de l’estació 
de Ferrocarrils de la Generalitat, un 
tema que ve de llarg.  

Marc Serra: El veí fa referència a una petita 
estructura, un petit edifici, que pertany a 
Ferrocarrils de Catalunya i que no depèn de 
l’Ajuntament, sinó de la Generalitat. Ens 
consta que hi ha compromís per part de la 
Generalitat, però no hi ha un calendari clar. Es 
consultarà de nou a l’òrgan competent.  

 
Marc Serra fa un agraïment als ponents del projecte de Coopolis al Bloc 4 de Can Batlló i 
celebra que aviat serà una realitat. El Regidor fa un recordatori de com evolucionaran les obres. 
Les obres comencen al juliol, i es preveu que les obres tinguin una durada de 18 mesos, 
acabant a principis del 2023.  
 
 
 
3. Informacions varies projectes Can Batlló - Magoria.  
 
Dolors Febles, de l’IMU, presenta informacions vàries sobre el projecte de reurbanització de 
Can Batlló, indicant que es preveu que les obres de la fase 1 iniciïn entre el setembre i l’octubre 
d’aquest 2021. Assenyala que les obres del Bloc 4 no afectaran la resta de les obres de l’entorn, 
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ja s’ha programat de manera que es puguin desenvolupar en paral·lel. En canvi, les obres del 
Bloc 9 no s’iniciaran fins el 2022 perquè el col·lectiu que l’està utilitzant així ho va demanar.  
 
S’obre un torn obert de preguntes sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 
Enric Jara:  

• Pregunta com es preveu fer les obres 
dels horts, per evitar que es trenquin 
les dinàmiques que es desenvolupen 
en aquest espai.  

• Pregunta què es preveu fer amb la 
masia, ja que és l’espai on actualment 
es deixen les eines.  

Dolors Febles:  
• S’ha previst iniciar les obres delimitant 

i definint l’espai dels futurs horts, 
abans d’afectar els existents. 
D’aquesta manera, no es trencaran 
les dinàmiques que comenta el 
Vicepresident del Consell.  

• La masia no està dins de l’àmbit 
d’actuació. Es pot estudiar incorporar-
lo en un petit projecte al finalitzar les 
obres.  

Josep Maria Domingo:  
• Sobre la zona dels horts, a banda del 

tema de la piscina, hi ha 21 arbres per 
trasplantar. Pregunta si hi ha previsió 
de trasplantar-los.  

• Reitera la demanda d’un espai per 
guardar les eines.  

Dolors Febles: Tenim previsió de contactar 
amb les responsables dels horts i amb Parcs i 
Jardins per veure quin és el millor moment per 
trasplantar-los. Demana que les responsables 
dels horts contactin a través del Districte.  
 
Aida Guillen, Gerent del Districte: S’està 
formant una Comissió de Seguiment de les 
Obres i es planteja la primera reunió pel 21 de 
juliol. Es convocarà a la Comissió de 
Seguiment del Consell de Barri, així com a les 
responsables dels horts.  

Helena: Pregunta per l’estació de Magòria i 
els jardins i horts del voltant. 

Dolors Febles: L’espai de la subestació, 
perquè desaparegui, és necessari construir 
prèviament l’altra al costat, soterrada. És una 
inversió que depèn de la Generalitat i està 
pendent. És un motiu pressupostari. L’espai 
de l’actual subestació està destinat a ser una 
zona verda, però estem a l’espera de l’acció 
de la Generalitat.  

 
Marc Serra indica que, a petició de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, s’expliquen 
alguns temes pendents vinculats a l’habitatge en l’entorn de Can Batlló – Magòria.  
 
S’ha cedit una sèrie de solars públics a cooperatives per la construcció d’habitatge. Un és el 
solar situat a carrer del Mossèn Amadeu Oller 17-21, tindrà 40 habitatges i ha estat assignat a la 
Cooperativa Empriu, Habitatges Cooperatius, SCCL. Un altre és un edifici per rehabilitar al 
carrer Rossend Arús 36-38, que ha estat adjudicat a la Cooperativa La Domèstica de La Farga, 
SCCL.  
 
 
 
4. Proposta de definició nom plaça c/ Corral – c/ Mossèn Amadeu Oller. 
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Xavier Farré, Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc, explica la proposta de definició 
del nom de la plaça situada en les cantonades del carrer del Corral amb carrer de Mossèn 
Amadeu Oller. 
 
Valora que és un espai recentment urbanitzat, en bon estat i que és un punt neuràlgic del barri, 
amb un trànsit de persones important. La proposta que es fa des de la Comissió de Seguiment 
del Consell de Barri de La Bordeta és significar l’espai i nombrar-lo, fent referència d’alguna 
forma a la memòria de la Magòria. També s’està plantejant incorporar algun element de joc 
infantil en aquell àmbit. 
 
Per fer aquest treball operatiu, es constituirà una subcomissió dins de la Comissió de 
Seguiment del barri per tractar la qüestió del nom i la significació de la plaça. Aquesta 
subcomissió està oberta a noves incorporacions de veïns i veïnes del barri i del Districte. 
S’espera que al pròxim Consell de Barri es puguin presentar diferents propostes de nom. 
 
La qüestió de l’espai de joc infantil, així com alguns elements relacionats amb el nom de la 
plaça i que permetin fer referència a la memòria de la Magòria, es continuaran tractant a la 
Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 
 
 
5. Torn obert de paraules. 
 

Intervenció Resposta 

Josep Ramon: Sobre la plaça que s’ha parlat 
al punt anterior, es mostra d’acord amb fer 
referència a la història de la Magòria. 
Demana participar en aquesta subcomissió.  

Marc Serra: Es pren nota de l’oferiment. La 
participació està oberta a tothom que tingui 
interès en el barri de La Bordeta.  

Josefa Balduque (Comissió de Seguiment de 
la Font de la Guatlla): 

• Demana que totes les intervencions 
de la sessió apareguin a l’acta.  

• Pregunta quins motius hi ha per no 
portar a l’ordre del dia l’aprovació de 
l’acta de la sessió anterior del Consell 
de Barri. 

Marc Serra: El sistema de funcionament és, a 
diferència de com es feia abans, l’aprovació de 
l’acta de la sessió anterior es vehicula a través 
de la Comissió de Seguiment i del 
Decidim.barcelona.  

Josep Maria Domingo: Sobre els projectes 
que no han estat guanyadors de La Bordeta, 
de Pressupostos Participatius, assenyala que 
potser no estan ben plantejats perquè els 
barris amb menys habitants tenen menys 
probabilitats de tenir projectes guanyadors.  

Marc Serra: És un debat interessant el que es 
planteja. Recorda que la partida econòmica de 
Pressupostos Participatius, tenint en compte la 
pandèmia, es va reduir a una tercera part i, 
conseqüentment, es van reduir les possibilitats 
de que determinats projectes fossin 
guanyadors. El Regidor valora positivament el 
procés i assenyala que aquests 3,6M d’euros 
que s’invertiran al Districte no estarien 
disponibles de no ser pels Pressupostos 
Participatius. En qualsevol cas, era una prova 
pilot i es pren nota de les valoracions per part 
del veïnat. 
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Intervenció Resposta 

Jordi Suñe: Sobre el nom de la plaça del punt 
anterior, una de les propostes que es va 
valorar inicialment a la Comissió de 
Seguiment, i que ara vol compartir al Consell 
de Barri, és “La Bordeta - Magòria”.  

Marc Serra: És una proposta que fàcilment pot 
generar consens, però en qualsevol cas haurà 
de tenir el suport de la subcomissió i de totes 
les seves membres.  

Jordi Mayné (AVV La Farga): Sobre la plaça 
de La Farga i el projecte de Pressupostos 
Participatius, assenyala que no és qüestió 
d’un projecte nou, sinó que és un procés de 
deteriorament al llarg del temps. Explica un 
estudi comparatiu que s’ha fet des de l’entitat 
amb altres places del barri i denuncia que 
l’estat de la plaça de La Farga és molt 
deficient i demana una intervenció.  

Marc Serra: El projecte de Pressupostos 
Participatius no ha estat seleccionat i, per tant, 
algunes de les accions que es plantejaven no 
es podran fer perquè no tenen un pressupost 
assignat, com la millora dels jocs infantils. Ara 
bé, algunes de les millores que no impliquen un 
pressupost tan gran es treballaran amb els 
Departaments oportuns. El Regidor es mostra 
d’acord amb el veí sobre els actes incívics per 
part d’alguns veïns, que són els que degraden 
els espais públics.  

Patricia Ortellado: Pregunta, fa un parell 
d'anys un grup de veïns de Passatge 
d'Andalusia vam arribar a un acord amb 
l'equip de la Laura Perez per fer obres al 
passatge i pagar-ho a mitges. No en sabem 
res més, i vam fer moltes reunions fins a 
establir els propietaris legals del passatge. 
Sabeu com està aquest tema? Entenem que 
era un acord en ferm. Gràcies. 

Marc Serra: És cert que durant el mandat 
passat es va treballar amb les comunitats de 
veïns del Passatge d’Andalusia. Es va avançar 
en la redacció d’un conveni, però no està 
tancat. Aquest procés està aturat per dos 
motius. Primer, perquè no hi ha un compromís 
ferm de totes les comunitats de veïns de 
corresponsabilitzar-se de la millora del 
paviment, que és de titularitat privada. Segon, 
per la situació del Covid aquestes situacions 
també s’han paralitzat. El Regidor assenyala 
que s’intentarà recuperar aquest procés de 
conveni.  

Grisel·la:  
• Sobre la masia de Can Batlló, 

pregunta si es pot aclarir si es 
rehabilitarà dins del projecte de Can 
Batlló. 

• En relació amb la convivència veïnal 
al carrer Constitució 75, fa una 
queixa sobre aldarulls a les grades 
de la zona infantil i a la pista de 
futbol. Amb l’aixecament del toc de 
queda, això s’ha traslladat a les nits. 
Es va traslladar la queixa a 
l’Ajuntament i es va facilitar el 
contacte amb un tècnic de civisme. 
S’han estat treballant els problemes 
diürns i la situació ha millorat, però 
les nits continuen sent igual de 
conflictives.  

Marc Serra: El Regidor assenyala que tenen 
constància d’aquests fets i puntualitza que més 
que aldarulls són problemes de sorolls a les 
nits. Aquestes activitats s’estan desenvolupant 
a espais que encara no tenen un ús definit en 
l’entorn del parc de Can Batlló, però confia en 
que a mesura que avancin les obres i 
s’inauguri el parc aquests usos de l’espai públic 
canviaran, tant de dia com de nit.  
En qualsevol cas, es revisarà la situació en 
horari nocturn amb el referent de convivència 
que ha estat treballant els problemes diürns.  
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Heiko Voigts: Denuncia problemes de 
convivència similars al que ha plantejat la 
veïna que ha intervingut abans, però al 
Passatge d’Andalusia, també a les nits i 
també amb cap reacció per part dels cossos 
policials quan es denuncia. També assenyala 
que sembla que les persones que causen 
aquestes molèsties tenen un contacte a la 
policia, perquè sempre que truquen als 
cossos policials, deixen de fer l’activitat que 
estiguin fent abans que arribi la policia. Indica 
que aquestes persones es mostren molt 
agressives amb els veïns i veïnes i demana 
que es revisi la situació des del Districte.  

Marc Serra: El Regidor confirma que al 
Passatge d’Andalusia hi ha una situació similar 
al que es denunciava al carrer Constitució. 
Reitera que més que aldarulls, és consum 
d’alcohol a l’espai públic. El Regidor assenyala 
que venim d’una situació de molt silenci a les 
nits durant el confinament nocturn i puntualitza 
que aquesta situació no es tornarà a viure, 
perquè vivim a una ciutat i sempre hi ha un 
llindar mínim de soroll. També s’ha de tenir en 
compte que, tant les persones que causen 
molèsties al Passatge d’Andalusia com els que 
els causen a carrer Constitució, actualment no 
disposen de cap alternativa d’oci nocturn. En el 
moment que les locals d’oci nocturn tornin a 
obrir, aquesta activitat es desplaçarà.  
En qualsevol cas, de la mateixa forma que al 
carrer Constitució, s’assignarà un referent de 
convivència per treballar les molèsties que es 
generen. El Regidor assenyala que no hi ha 
cap complicitat dels agents de policia cap 
aquestes persones.  

Just Arrizabalaga:  
• Sobre la rotonda de Rambla Badal 

amb carrer Constitució, pregunta en 
quin estat està la proposta de fer un 
únic sentit en direcció Riera Blanca, 
Hospitalet.  

• Assenyala que el projecte de 
Pressupostos Participatius de carrer 
Constitució era interessant, tot i que 
no hagi estat guanyador, i proposa fer 
una comissió per veure quines parts 
es poden recuperar, a més d’altres 
aspectes que es puguin incorporar. 

Marc Serra: És una intervenció molt 
interessant, però hi ha una Taula de Mobilitat 
de La Bordeta i és l’espai on tractar aquestes 
qüestions. S’està treballant un Pla de Mobilitat 
de La Bordeta des del Districte, en 
col·laboració amb la Taula de Mobilitat del barri, 
i algunes de les qüestions que s’estan 
plantejant és la pacificació del carrer 
Constitució, de la rotonda de Rambla Badal, un 
nou recorregut pel bus 91, entre altres.  

Jordi Falcó:  
• Sobre el bus 91, des de la Comissió 

de Seguiment del Consell de Barri i 
des de la plataforma d’usuaris del 
bus 91 s’impulsarà una campanya de 
signatures per reclamar que aquest 
transport públic funcioni 
adequadament. La voluntat és recollir 
signatures durant l’estiu i presentar-
les al setembre. 

• Sobre el projecte de millora de 
l’entorn urbà de l’estació de Sants, 
assenyala que hi ha gent que no està 

Marc Serra: Marc Serra:  
• És una intervenció molt interessant, 

però hi ha una Taula de Mobilitat de La 
Bordeta i és l’espai on tractar aquestes 
qüestions. S’està treballant un Pla de 
Mobilitat de La Bordeta des del 
Districte, en col·laboració amb la Taula 
de Mobilitat del barri, i algunes de les 
qüestions que s’estan plantejant és la 
pacificació del carrer Constitució, de la 
rotonda de Rambla Badal, un nou 
recorregut pel bus 91, entre altres. Ara 
bé, si el veïnat considera que se’ls ha 
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contenta amb el resultat i, 
particularment, explica la situació de 
veïns i veïnes dels carrers Burgos i  
Riera de Tena, que estan afectats per 
l’estació i la seva situació no s’ha 
resolt. Reclama que els interessos 
dels veïns i veïnes han d’estar per 
davant dels interessos de les 
empreses i actors privats.  

acabat la paciència i volen organitzar 
una recollida de signatures, tenen tota 
la llibertat de fer-ho.  

• Com a Districte, la valoració que es fa 
del procés participatiu per la millora de 
l’entorn urbà de l’estació de Sants és 
positiva. La voluntat ha estat que les 
millores que es fan en l’estació vagin 
en paral·lel acompanyades de millores 
en l’espai públic, perquè fins ara no 
havia estat així. A finals de 2021 
tindrem un projecte executiu i les obres 
s’executaran en els propers 2-3 anys. 
Sobre les afectacions a la zona del 
calaix, són qüestions que venen de 
mandats anteriors i la voluntat és 
trobar una solució a aquesta 
problemàtica.  

 
Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió. 
 
 


