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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA BORDETA 
 
Data: 9 de març de 2020, 18.00 h 
 
Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/labordeta/f/2785/meetings/4258?locale=ca  
 
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. Sonia Frias,   Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 
 
 
Consellers/es: 
Sra. Àngels Boix,   GMD PSC 
Sra. Neus de Haro,   GMD JxCat 
Sr. David Labrador,   GMD Cs 
 
Representants entitats: 
AVV Plaça la Farga 
AFA Cal Maiol 
Plataforma Jardí de l’Estació 
Sants 3 Ràdio 
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. Gerard Lillo,   Tècnic de participació 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: 26 persones 
 
Ordre del dia 
1. Benvinguda i informació del Regidor 
2. Projectes d’inversió del barri 
3. Premis Sants-Montjuïc 
4. Projecte d’urbanització del Parc de Can Batlló 
5. Torn obert de paraules 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/labordeta/f/2785/meetings/4258?locale=ca
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1. Benvinguda i informació del Regidor. 
 
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 comenta la situació sociosanitària i recorda les víctimes d’aquesta pandèmia. Posa 
en valor la capacitat d’adaptació de les entitats i el veïnat de La Bordeta a aquest nou context i 
agraeix l’esforç realitzat a l’hora de continuar desenvolupant activitats, sempre garantint les 
mesures sanitàries adients.  
 
Algunes de les activitats que s’han desenvolupat aquests mesos, malgrat la situació 
sociosanitària i amb la col·laboració de les entitats i el veïnat del barri, són la Rambla dels 
Jardins de Sants, la Fira de Nadal i el passatge de Cotxeres de Sants, l’exposició de Carnaval 
de Sants i Sant Medir.  
 
Marc Serra reflexiona sobre la situació de la realitat sanitària, comentant que els casos de Covid 
estan disminuint progressivament, encara que amb moments d’estancament. Demana 
col·laboració per part del veïnat per evitar una nova onada. Respecte a les vacunacions, 
assenyala que s’està treballant perquè la campanya avanci, sobretot en relació amb els 
col·lectius més vulnerables.  
 
Una de les mesures que destaca el Regidor és l’ampliació de terrasses, estratègia que 
l’Ajuntament ha implantat per intentar salvar el màxim de locals de restauració, 209 a la totalitat 
del Districte. Un informe de la Universitat de Barcelona assenyala que aquesta mesura ha salvat 
1.800 llocs de treball a tota la ciutat. Marc Serra comenta dues qüestions d’aquesta acció. En 
primer lloc, les terrasses s’han ampliat en espais on no es dificulta la circulació del vianant, 
principalment disminuint espai d’aparcament de vehicles. En segon lloc, des del Districte seran 
molt estrictes sobre les hores de tancament d’aquests locals i minimitzaran les molèsties als 
veïns i veïnes d’aquests establiments.  
 
El Regidor comenta algunes dades de Serveis Socials. Les atencions s’han incrementat al llarg 
d’aquest any un 11%, sumant-hi la complexitat d’atendre amb les noves mesures sanitàries. El 
32% de les persones ateses a partir del març del 2020 no havien estat usuàries de Serveis 
Socials prèviament. Per tant, 1 de cada 3 persones ateses ha estat un usuari nou, fruit de la 
crisi sociosanitària. 
 
 
2. Projectes d’inversió del barri.  
 
Marc Serra explica quins són els principals projectes d’inversió de La Bordeta i de l’entorn del 
barri. 
 
Sobre el Parc de Can Batlló, el projecte està a punt de l’aprovació definitiva i el calendari 
s’explica en un punt posterior del Consell, a mans de la Dolors Febles, referent de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme.  
 
En relació amb Magòria, l’Ajuntament va adquirir l’espai i es va presentar el pre-projecte fa 
aproximadament un any. Aquest espai disposarà d’equipaments sanitaris, esportius, amb un 
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total d’inversió de 60 milions d’euros. La intenció és acabar el mandat amb els projectes 
finalitzats i encarats a l’inici de les obres, com a mínim quant al camp de futbol.  
 
Un dels projectes que s’ha prioritzat aquest mandat és la millora dels entorns escolars, Protegim 
les Escoles. La voluntat és que els entorns escolars siguin segurs i saludables, reduint l’accés 
del trànsit motoritzat. Una part important de les actuacions es desenvoluparan a l’estiu del 2021, 
algunes quedaran pendents pels estius de 2022 i 2023. En el cas del barri de La Bordeta, seran 
les escoles Cal Maiol, Gayarre i l’escola Cavall Bernat.  
 
Marc Serra explica que les obres d’urbanització dels Jardins de la Rambla de Sants són una 
qüestió que preocupa el veïnat, van acabar l’any 2015 i en aquest període s’ha vist una certa 
degradació de l’espai públic. Des del Districte s’han impulsat activitats i actuacions adreçades a 
evitar aquesta degradació i, en paral·lel, es volen plantejar algunes estratègies de millora de 
qualitat de l’espai públic. Entre altres, una replantació dels parterres i un tancat que impedeixi 
l’accés als gossos i una dinamització dels usos que es fan dels Jardins.  
 
Una de les apostes de la present legislatura ha estat la mobilitat en bicicleta. En aquest sentit, 
s’implementarà el carril bici a la calçada de Gran Via, entre plaça Espanya i plaça Ildefons 
Cerdà, segregat de la circulació de vehicles de motor i fora de la vorera, evitant conflictes amb 
els vianants. 
 
Es va arribar a un acord de finançament amb la Generalitat per construir l’emplaçament definitiu 
de l’institut escola Cal Maiol. L’Ajuntament va redactar l’avantprojecte, que serà desenvolupat 
per la Generalitat, aprofitant el treball realitzat per l’Ajuntament i l’AFA Cal Maiol. El Regidor 
explica que l’equip tècnic de la Generalitat està redactant el projecte executiu, el pas anterior a 
la licitació i inici de les obres.  
 
Sobre el bloc 4 de Can Batlló, tocant a carrer del Mossèn Amadeu Oller, el Regidor assenyala 
que passarà a ser un espai de referència de l’economia social i solidària (ESS), tant del barri i el 
Districte com de la ciutat. Tindrà una inversió inicial de 7 milions d’euros, sent un projecte 
important.  
 
S’han dignificat diferents carrers del Districte. Un d’aquests és el 26 de gener, s’ha encarregat a 
BIM/SA que redacti el projecte executiu per remodelar-lo. Es farà una sessió amb veïnat per la 
redacció del projecte. 
 
El mandat passat es va treballar amb la Taula de Mobilitat de La Bordeta sobre diferents 
aspectes de la mobilitat del barri i, encara que la major part es va portar a terme, hi ha algunes 
qüestions encallades. Dos d’aquests temes són la línia de bus 91, revisar el recorregut i millorar 
el traçat, i la mobilitat interna del barri. Hi ha un compromís per resoldre aquestes qüestions en 
els propers mesos.  
 
El procés de Pressupostos Participatius va quedar aturat per la pandèmia perquè la participació 
presencial va quedar interrompuda i es va decidir congelar-lo temporalment. Hem anunciat que 
es reprèn, els projectes s’han validat tècnicament i s’han publicat aquestes valoracions. Aquells 
projectes admesos passaran a una fase de priorització, la darrera setmana de març es podran 
donar suports. Els 20 projectes amb més suports del Districte passaran a fase de votació, el 
mes de juny, i els més votats s’executaran, fins esgotar pressupost. El Regidor assenyala que 
aquesta quantia del pressupost s’ha reduït de 70M a 30M d’euros, perquè aquests projectes 
s’executaran només a la segona part del mandat. 
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Per últim, cal esmentar que s’ha constituït la Taula d’Emergència Climàtica del Districte de 
Sants-Montjuïc. El membre que representa a La Bordeta és l’Enric Jara. 
 
 
3. Premis Sants-Montjuïc.  
 
Xavi Farré, Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc, introdueix les bases dels premis 
Sants-Montjuïc i explica l’objecte de l’edició d’enguany, qui pot presentar-se, quan i com, i la 
composició del Jurat. Més informació al següent enllaç:  
https://www.decidim.barcelona/assemblies/labordeta/f/2785/meetings/4258?locale=ca 
 
 
4. Projecte d’urbanització del Parc de Can Batlló. 
 
Dolors Febles, referent de l’IMU, presenta el projecte d’urbanització del Parc de Can Batlló, 
mostrant imatges i plànols de com quedaran els diferents blocs que conformen l’espai. La 
presentació està disponible al següent enllaç: 
https://www.decidim.barcelona/assemblies/labordeta/f/2785/meetings/4258?locale=ca 
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 

Cristina (Plataforma Jardí de l’Estació): Han 
pensat en un lavabo públic a prop de la zona 
infantil, vigilada i en horari diürn? 

Dolors Febles: Aquests lavabos públics són 
una tipologia de mobiliari i es podrien col·locar 
en fases posteriors del procés. Assenyala que 
podria ser interessant considerar-ho. Dins del 
procés d’urbanització només s’haurien de 
col·locar les xarxes d’aigua i abocament 
d’aigües. En tot cas, hauria de ser el Districte 
qui sol·licités instal·lar els lavabos. 
 
Marc Serra: Ens agradaria instal·lar un lavabo 
públic al Parc, però s’ha de tenir en compte 
que en l’entorn del Parc hi ha diferents 
equipaments públics amb lavabos accessibles. 

Josep:  
• Del carrer Constitució, quants blocs 

de pisos socials hi ha projectats? 
• Sobre el carrer Parcerisses, hi haurà 

aparcament soterrat en règim de 
lloguer a l’àmbit de Can Batlló? 

Marc Serra: al carrer Constitució hi ha dues 
promocions d’habitatge social, un més a 
Amadeu Oller; tres edificis d’habitatge social en 
l’entorn de Can Batlló. 

Josefa Balduque (membre de la Comissió de 
Seguiment de la Font de la Guatlla): Pregunta 
quan es va dibuixar i projectar la urbanització 
del Parc de Can Batlló. 

Dolors Febles: Des del 2017 ha estat 
Barcelona en Comú que ha portat endavant 
aquest projecte. 

Divina Huguet: Pregunta si instal·laran fibra 
òptica al carrer Constitució, aprofitant que 
s’urbanitzarà tot l’entorn de Can Batlló. 

Marc Serra: La instal·lació de fibra òptica no 
depèn de l’Ajuntament, sinó de les empreses 
que ofereixen aquest servei. Es mostra d’acord 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/labordeta/f/2785/meetings/4258?locale=ca
https://www.decidim.barcelona/assemblies/labordeta/f/2785/meetings/4258?locale=ca
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Intervenció Resposta 

en què, ja que l’entorn de Can Batlló 
s’urbanitza, seria una bona oportunitat per fer 
aquestes instal·lacions.  

Grisel·la: Assenyala que a l’actual Parc de 
Can Batlló hi ha situacions d’incivisme 
contínuament, tant de dia com de nit, malgrat 
el toc de queda nocturn. Hi ha miccions a la 
via pública, música amb volum alt i consum 
de begudes alcohòliques. 

Marc Serra: Tenim constància d’aquests actes 
incívics. S’han fet intervencions puntuals en 
determinats moments i es continua treballant. 
Ens consta que actualment a partir de les 22h 
no es produeixen actes incívics perquè hi ha 
toc de queda. Afegeix que la construcció del 
nou Parc vindrà amb un canvi en els usos 
d’aquest. 

AFA Cal Maiol: Quan s’iniciaran les obres de 
l’institut escola Cal Maiol? 

Marc Serra: És la Generalitat qui ha d’iniciar 
aquestes obres, no l’Ajuntament. La idea és 
que al llarg del 2021 s’hauria de redactar el 
projecte executiu i licitar les obres. Com 
Ajuntament, el nostre deute és vetllar perquè la 
Generalitat avanci en les obres. Us mantindrem 
informats.  

Jordi Sunyer: Reitera en preguntar si al carrer 
Constitució, en l’àmbit de les obres de Can 
Batlló, es farà aparcament soterrat en règim 
de lloguer. Aquesta és una demanda històrica 
dels veïns i veïnes de La Bordeta, poder 
disposar d’aparcament. 

Marc Serra: Es mostra d’acord amb la 
proposta, encara que depèn dels promotors de 
l’habitatge social. Es transmetrà aquesta idea 
als promotors i es veurà si aquest aparcament 
soterrat és exclusivament pels propietaris dels 
habitatges o es pot establir un mecanisme de 
lloguer i/o compra per altres veïns i veïnes de 
l’entorn de Can Batlló.  

Rita: Reitera que al Parc de Can Batlló hi ha 
consum d’alcohol a les nits, tot i el toc de 
queda. Comenta que actualment hi ha 
determinats usos que vandalitzen el Parc i 
aposta per tancar-lo a les nits quan s’hagi fet 
la urbanització. 

Marc Serra: Actualment hi ha aquests usos 
perquè el Parc no té uns usos determinats i 
específics. No consta que aquestes situacions 
siguin presents en horari nocturn, però es 
revisarà i es vigilarà. També s’actuarà a través 
de GUB per vigilar si hi ha consum d’alcohol en 
horari diürn.  

Josep Maria Domingo: Demana que es formi 
una Comissió de Seguiment del Parc de Can 
Batlló, per fer seguiment del projecte 
executiu, licitació i de les obres.   

Marc Serra: Es mostra d’acord amb la 
proposta. Assenyala que és necessària perquè 
les obres afectaran inevitablement als veïns i 
veïnes de l’entorn i pot ser un bon canal de 
comunicació, tant d’una banda com de l’altra. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Torn obert de paraules. 
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Intervenció Resposta 

Jesús: Comenta que al final de la Rambla de 
Badal, tocant amb la Ronda del Mig, va 
haver-hi un incendi fa uns anys que va 
malmetre una part de l’accés a la ronda del 
Mig, que està protegit amb unes tanques. 
Quin és l’estat d’aquesta situació? 

Marc Serra: Identifica l’espai malmès i 
assenyala que es parlarà amb Infraestructures, 
perquè creu que no és una responsabilitat 
directa del Districte, sinó de la Generalitat. 

Jordi Suñé: Pregunta per la parcel·la que hi 
ha entre els carrers Quetzal, Riera Blanca i 
l’avinguda del Carrilet, on teòricament hi 
haurà un parc, quin és l’estat del projecte. 

Marc Serra:  
• La part que hi ha per enjardinar és 

propietat privada, vinculada a una 
residència. Els propietaris tenen la 
càrrega urbanística de l’entorn, així 
que el calendari depèn del procés 
d’urbanització del solar.  

• Al costat d’aquesta parcel·la hi ha un 
espai que sí és propietat municipal, 
que es va explicar al darrer Consell 
que es desenvoluparia un projecte 
d’habitatge industrial, amb 10 plantes. 
S’està treballant en el projecte executiu 
i la previsió és que les obres comencin 
a finals de 2021. Aproximadament la 
meitat dels habitatges estarà destinat 
per famílies monomarentals i l’altra 
meitat per famílies de la Taula 
d’Emergència Social. Es facilitarà més 
informació en propers Consells de 
Barri.  

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

• Pregunta qui és el Regidor 
responsable de la plataforma 
Decidim. 

• Assenyala que hi ha homes al 
Districte que encara no coneixen que 
les dones tenen veu. 

• Ha demanat per escrit a l’assessora 
de la Presidenta del Districte si, com 
a membre de la Comissió de 
Seguiment de la Font de la Guatlla, 
pot participar activament al plenari del 
Districte. 

Marc Serra: 
• Marc Serra que és ell mateix el 

responsable de la participació 
ciutadana i, per tant, de la plataforma 
Decidim. 

• Es pren nota de les qüestions 
esmentades.  

Dani (AVV Plaça La Farga), comenta 
diferents qüestions de la plaça de La Farga: 

• Quan està prevista la reobertura de la 
pista pels infants? 

• Hi ha previst fer alguna actuació de 

Marc Serra: 
• La reobertura de la pista depèn del 

Procicat i de la situació sanitària. Us 
mantindrem informats.  

• Sobre l’antic espai del pipican, no es 
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Intervenció Resposta 

millora de l’espai de l’antic pipican? 
• Hi ha prevista alguna acció per 

pacificar el trànsit als carrers de la 
Ferreria i de Rossend Arús, que 
formen part d’un camí escolar? 

preveu que hi hagi una partida 
pressupostària per la seva millora en el 
present mandat. Hi ha un projecte de 
Pressupostos Participatius consistent 
en la millora d’aquesta plaça, que pot 
resultar guanyador. En qualsevol cas, 
el que sí es fa és manteniment de 
l’espai. 

• Quan a la pacificació del trànsit en 
aquests carrers, el Regidor es mostra 
totalment d’acord. Hi ha una limitació a 
10 Km/h i no sempre es respecta. 
S’actua a través de GUB i s’estudiarà 
instal·lar eines de reducció de velocitat, 
com passos de vianants elevats i 
coixins berlinesos.  

Cristina (Plataforma Jardí de l’Estació): 
Pregunta pel projecte de Magòria, 
concretament pel calendari d’execució i per 
l’afectació dels entorns en el procés de 
construcció i obres. També demana si es pot 
explicar quina va ser la proposta guanyadora 
del concurs d’idees.  

Marc Serra:  
• Magòria serà un complex 

d’equipaments, principalment esportius 
i sanitaris, encara que també 
habitacionals. Suposarà una inversió 
de 60 milions d’euros. Actualment es 
disposa només de l’avantprojecte, s’ha 
de treballar en el projecte executiu. Es 
prioritzarà el camp de futbol, una 
demanda històrica del barri. 

• La proposta guanyadora del concurs 
d’idees es pot consultar al següent 
enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecolog
iaurbana/ca/concurs-magoria/proposta-
guanyadora  

Enric Jara: Demana que hi hagi, en la mesura 
del possible, coordinació entre les obres del 
Parc de Can Batlló (responsabilitat de 
l’Ajuntament) i de l’institut escola Cal Maiol 
(responsabilitat de la Generalitat), per tal 
d’evitar molèsties a totes les parts. També 
caldria sumar a aquesta fórmula el trasllat 
dels horts, intentant evitar que s’aturi la seva 
activitat. 

Marc Serra: Es mostra d’acord amb el veí. El 
calendari s’ha de treballar bé per afectar el 
mínim les activitats que es desenvolupen en 
l’entorn de Can Batlló.  

Josep: Pregunta quants habitatges socials hi 
haurà en l’entorn de Can Batlló.  
 

Marc Serra: La previsió és de 1.455 habitatges, 
dels quals 470 tenen algun tipus de protecció, 
aproximadament un 30% d’aquest. 

Ares (AFA Cal Maiol): Pregunta pel calendari 
de les obres de l’institut escola Cal Maiol, 
concretament a quins acords es va arribar 

Marc Serra: L’acord amb la Generalitat va ser 
principalment sobre el pressupost, sobre el 
finançament. Per agilitzar el procés al màxim, 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/concurs-magoria/proposta-guanyadora
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/concurs-magoria/proposta-guanyadora
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/concurs-magoria/proposta-guanyadora
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Intervenció Resposta 

sobre el calendari amb la Generalitat i quins 
canals de comunicació s’han establert. 

se’ls hi ha traslladat l’avantprojecte, que es va 
treballar conjuntament amb l’AFA Cal Maiol. El 
calendari que hi ha previst és el que s’ha 
esmentat prèviament, amb la redacció del 
projecte executiu al llarg del 2021, i si es veu 
afectat serà responsabilitat de la Generalitat. 
Com Ajuntament, vetllarem perquè les obres 
avancin a bon ritme.  

Oriol: Al final de la Rambla de Badal, al túnel 
amb la Rambla del Mig, hi ha un vidre fet 
malbé. S’ha plantejat arreglar aquest tros de 
vidre? 

Marc Serra: Es va avisar al Departament 
d’Infraestructures i han de calendaritzar 
l’actuació. Estem pendents i s’informarà sobre 
aquesta actuació. 

Laia (AFA Cal Maiol): Quina és la via de 
contacte amb la Generalitat, en relació amb 
l’institut escola Cal Maiol? 

Marc Serra: Es pot fer per la via més ordinària i 
tècnica, demanant una reunió amb el Consorci 
d’Educació, o per la via política, a través del 
President del Consorci. La Direcció de Cal 
Maiol tindrà contacte amb la referent del 
Consorci.  

 
Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió. 
 
 


