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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

 

Data: 23 de novembre de 2020, 18.00 h 

 

Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/sants/f/2757/meetings/3826 

 

Presideixen el Consell: 

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

Sra. Marina Berruezo,   Consellera del barri de Sants 

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

Sra. Sònia Frias,   Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Consellers/es: 

Sra Àngels Boix.  GMD PSC 

Sr. Ton Martínez,   GMD ERC 

Sra Georgina Lázaro,   GMD JXCAT 

Sr. David Labrador,   GMD Cs 

Sr. Jaume Gaixas,   GMD BeC 

 

Membres d’entitats: 

AMPA Institut Montserrat 

Cambalanes Espíritu de Santa Cruz 

La Troca 

Lleialtat Santsenca 

Sants 3 Ràdio 

Secretariat d’Entitats de Sants , Hostafrancs i la bordeta  

Castellers de Sants  

Orfeó de sants  

Club Ciclista Catalunya-Barcelona 

 

Tècnics/ques Municipals: 

Sra. Maria Rengel,  Directora de Serveis a les Persones i al Territori del Districte 

de Sants-Montjuïc 

Sra. Elvira Aguirre,   Tècnica del Districte de Sants-Montjuïc 

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

 

Total d’assistents: 33 persones 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda i informe de situació del barri. 

2. Gestió Cívica de La Lleialtat Santsenca 

3. Projecte casal comunitari de Sants a la Lleialtat Santsenca 

4. Valoració projecte Obrim Carrers 

5. Torn obert de paraules 
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1. Benvinguda i situació actual de Sants. 

 

Josep Maria Domingo, vicepresident del Consell de Barri i Marc Serra, Regidor del Districte, 

donen la benvinguda al Consell de Barri i expliquen el funcionament de la reunió virtual. 

 

El Regidor fa un resum de les dades sobre els contagis, que estan baixant. A continuació, fa un 

resum de les línies de treball que s’han portat a terme des del Districte: 

 Mesures relacionades amb l’emergència social: 

o Increment considerable d’atenció a Serveis Socials i increment de les ajudes. 

o Taula Social en coordinació amb les entitats del barri. 

o Casals comunitaris, per donar resposta a les necessitats sorgides per la Covid-

19, a la Lleialtat Santsenca. 

 Mesures relacionades amb l’espai públic i la mobilitat: 

o Obrim carrers. 

o Properes actuacions als Jardins de Sants. 

o Nou punt verd al carrer Vallespir. 

 Mesures relacionades amb l’educació: 

o Millora dels entorns escolars. 

o Cessió d’espais per activitats escolars. 

 Suport al comerç de proximitat i a la restauració: 

o Ampliació de terrasses. 

 Mesures relacionades amb la cultura: 

o Adaptació de les activitats culturals al context: Concurs d’Art Jove, festa major 

del barri de Sants. 

 Altres actuacions: 

o Remodelació integral de l’Estació de Sants: S’han iniciat les converses amb 

ADIF per intentar delimitar un procés participatiu que es pugui integrar en el 

procés de remodelació de l’estació i de la plaça dels Països Catalans. 

 

Agraïment a les entitats i als serveis tècnics municipals per haver mantingut l’activitat en tot 

moment. 

 

 

2. Gestió Cívica de La Lleialtat Santsenca. 

 

Maria Rengel explica que al novembre de 2017 es va signar un conveni de gestió cívica a la 

Lleialtat Santsenca. Aquest conveni acaba el 31 de desembre de 2020 i, com indiquen les 

bases, es porta al Consell de barri la proposta de renovar gestió cívica. Es proposa la 

renovació perquè la valoració de la gestió és molt positiva. 

 

Agus Giralt fa un resum de la tasca de gestió dels últims anys (2018-2020): 

 El projecte, que va néixer d’una reivindicació veïnal, ha crescut de 12 a 61 entitats 

implicades, de les quals, hi ha 36 allotjades. 

 S’han rebut 1617 sol·licituds de cessió d’espai. 

 Suport a la creació de 36 companyies de circ, teatre, etc., que després fan el retorn 

oferint els espectacles al barri. 

 Bucs d’assaig (34 grups). 
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 Activitats culturals: Espectacles d’arts escèniques, concerts, projeccions, tallers, visites 

guiades a l’edifici, passejades històriques pel barri i exposicions. 

 La Troca: Escola Comunitària de Formació Permanent. 

 Projectes impulsats des de la Lleialtat: Equipaments Lliures, L’Àlbum familiar del barri, 

Érem i serem: cucs de terra, Transport comunitari i Casals comunitaris. 

 Tot es coordina a través dels espais participatius: l’assemblea i les comissions de 

treball. Totes les comissions, especialment, la d’acció comunitària, han mantingut la 

seva activitat, fins i tot durant el confinament. 

 

 

3. Projecte casal comunitari de Sants a la Lleialtat Santsenca. 

 

Agus Giralt presenta aquest punt. Des de les xarxes i projectes socials del barri, es va fer la 

reflexió de quin era el rol que podien jugar els espais com un equipament comunitari davant 

una crisi sanitària, social i econòmica com la que estem vivint. En el cas de la Lleialtat 

Santsenca, es van desenvolupar tres línies concretes: 

1. Facilitar la connectivitat del veïnat: Recollida i formatació de portàtils, formació 

(instal·lació, aula oberta), ampliació de nodes de connexió d’Internet. 

2. Acompanyaments a persones que tenen dificultats en la realització de tràmits des de la 

Troca, de forma coordinada amb Serveis Socials. 

3. Espai familiar 

 

A més, s’ha creat un banc de recursos Covid, des de la Taula social, en xarxa amb projectes 

socials del barri, per donar resposta a necessitats com mascaretes quirúrgiques, hidrogel, 

mascaretes transparents, mascaretes FPP2, o altres necessitats puntuals d’entitats del barri. 

 

 

4. Valoració projecte Obrim Carrers. 

 

Marina Berruezo, Consellera del barri de Sants, destaca actuacions d’urbanisme tàctic que han 

afectat l’antiga normalitat: 

1. Limitació 30 km/h al carrer de la Creu Coberta i a la carretera de Sants: La idea, ara, és 

estendre-ho a tota la ciutat per eliminar la sinistralitat i limitar a 25 km/h els patinets 

elèctrics. 

2. Obrim els carrers: Tram de Creu Coberta i el carrer de Sants un cop al mes. La 

campanya es va veure suspesa pel confinament i es va reprendre després, els caps de 

setmana. El període de prova inicial es manté fins a juny de 2021. 

3. Carril de bus i taxi compartit amb el carril bici. 

 

Les tres mesures tenen com a objectiu posar el vianant al centre de la mobilitat. Hi ha hagut 

afectacions a les línies d’autobús. 

 

 

5. Torn obert de paraules 

 

Intervenció Resposta 

Germán Ramiro: 

A carrer Ciceró hi ha problemes d’incivisme 

En efecte, l’activitat d’oci nocturn de plaça 

Osca acaba impactant aquest carrer. 
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Intervenció Resposta 

derivats de l’oci nocturn de plaça Osca. 

Demana retirar els bancs individuals del 

carrer. 

Tanmateix, cal fer un estudi sobre quins són 

els motius reals de les molèsties per fer 

alguna actuació a curt termini, abans 

d’alguna actuació tan dràstica com retirar els 

bancs. Es té en compte. 

Josep Beltran: 

Valora que cedir el carril bus a les bicicletes 

és una solució molt millor que els carrils bici 

de doble direcció o de carrils bici en sentit 

contrari dels cotxes. 

 

En efecte, els carrils bici han de tendir a ser 

unidireccionals i iguals al sentit del vehicle. A 

poc a poc s’amplia la xarxa pedalable de la 

ciutat. 

Nicoló Paternoster, Plataforma Stop Tanatori 

Sants: 

El 4 de novembre es va aprovar la 

requalificació del sol del tanatori, i la plaça 

acabarà absorbida per l’activitat del tanatori. 

No s’ha requalificat el sòl, sinó que aquest 

sòl privat ja estava qualificat d’equipament. 

El projecte que ha presentat el tanatori que 

compleix la normativa i els intents d’acord 

amb el promotor per ubicar el tanatori s’han 

respost amb negativa. 

El projecte de la plaça, el sòl de la qual sí 

que és de titularitat pública, es decidirà amb 

la Plataforma el 23 de desembre es 

començarà a discutir i decidir quin tipus de 

plaça volem. Una de les propostes és 

encabir un espai de joc infantil. 

Pere Tor: 

Valora que Obrim carrers ha sigut una 

iniciativa molt bona, hi ha molta gent 

passejant. Tanmateix, cal vigilar que es 

respecta el límit de 30 km/h. 

Es té en compte. 

Lluís Gómez: 

- Manca senyalització semafòrica per 

evitar que les persones que van en bici 

es saltin els semàfors. 

- Encara cal millorar la convivència entre 

bicicletes, patinets i persones passejant. 

- Valora positivament que les motos 

desapareguin de la vorera. 

- Com està el projecte de la futura escola 

de música? 

- Ara com ara, no està prohibit circular en 

bicicleta a l’Obrim carrers. Es promourà 

la bona convivència entre vianants, 

bicicletes i patinets. 

- Es continua treballant per fer 

desaparèixer les motos de les voreres. 

- El projecte de l’escola municipal de 

música està en fase de projecte 

executiu. 

Alejandro Moreno: 

- Es podria allargar el temps d’ús de les 

bicicletes de Bicing? 

- La vorera de davant de l’Escola Lloret és 

molt estreta. Es podria ampliar l’espai 

- S’està valorant que les entitats puguin 

participar tenint el seu espai al obrim 

carrers? 

- Encara hi ha moltes entitats que no 

- L’ampliació del temps de bicis en Bicing 

té a veure amb la quantitat d’usuaris. En 

cas de trajectes de més de 30 min, es 

pot demanar allargar una mica per evitar 

el recàrrec. 

- Es té en compte la proposta d’autoritzar 

activitats als carrers oberts, si la situació 

sanitària ho permet. 
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Intervenció Resposta 

tenen espai per desenvolupar la seva 

feina associativa. 

Raúl Huerga: 

Els veïns pateixen molèsties nocturnes des 

que es va cedir l’antiga  discoteca Agapito al 

Casal de Joves de Sants. 

 

Ara, mateix, no hi ha activitat nocturna. En 

tot cas, des del Districte hi ha un compromís 

de fer un procés de mediació entre veïnat i 

joves per garantir tant les activitats de 

dinamització comunitària com el descans del 

veïnat. 

Ruth: 

- Per què s’ha aturat l’anàlisi tècnica dels 

pressupostos participatius? 

- Hi ha molts perfils diferents d’usuaris de 

bicicleta. 

- Cal controlar l’estacionament en els 

entorns de l’EI Montserrat. 

- Els pressupostos participatius, ara 

mateix, estan congelats. Aviat es donarà 

més informació sobre quins projectes es 

poden desenvolupar malgrat la situació 

actual de crisi. 

- Cada vegada, el carril bici serà més 

segur. En tot cas, aviat es farà una 

valoració per poder incorporar millores. 

Xavi S: 

Teniu previst que els bars puguin posar la 

terrassa a la carretera els caps de setmana? 

I les associacions alguna activitat si volen? 

S’ha estat analitzant com compaginar Obrim 

carrers. Una part sí que podran instal·lar 

terrasses, en funció de si es poden garantir 

les distàncies de seguretat. 

Ferran: 

- Proposa posar més papereres a la zona 

de la plaça del Centre. 

- Hi ha alguna novetat amb el recorregut 

de la línia H10? 

- Cal reforçar el buidatge de contenidors 

de reciclatge. 

- Es trasllada a Neteja la proposta de 

posar més papereres. 

- Per compensar el canvi de rutines dels 

usuaris d’autobús que implicava l’H10, 

es van reforçar la freqüència de la línia 

54 i els recorreguts d’altres línies. 

Mariona: 

Els horaris de la recollida d’escombraries al 

carrer Tinent Flomesta perquè no passin els 

camions tan tard, de matinada? 

Amb la nova contracta de neteja es millorarà 

notablement el servei de recollida 

d’escombraries. 

Josep Beltran: 

- L’Escola de Ciclisme té com a objectiu, 

entre d’altres, millorar l’educació viària 

dels ciclistes. Han proposat ubicar-la en 

l’espai de la plaça del tanatori. 

- En quin estat està la licitació dels nous 

edificis al carrer Burgos? 

S’han fet un parell de propostes de solars 

per reubicar l’escola de Ciclisme, no molt 

lluny de l’anterior. 

Veïns de la zona sud del calaix està en 

estudi. 

Carles Real, AMPA I. Montserrat: 

Hi ha molts carrers de plataforma única, però 

sembla que no siguin per vianants. Una de 

les reivindicacions de l’AMPA és tenir cura 

dels entorns escolars. 

Ja s’està treballant en la millora dels entorns 

escolars. És un dels grans projectes que es 

volen impulsar. 

 

Les intervencions que no s’han pogut llegir en directe es respondran per escrit. 

 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


