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Acta de sessió
Sessió participativa del procés participatiu per la definició de l’entorn de l’Estació de Sants

Sessió de conclusions: característiques dels espais públics

Data: dimecres 18 de maig de 2021

Lloc: trobada digital (https://meet.google.com)

Assistència:
Total assistents: 38 persones (de les quals 6 de l’Ajuntament de Barcelona, i 1 d’ADIF)

Entitats inscrites a la sessió: AFA Pràctiques, Grup Municipal ERC, Arquitectes de Sants COAC, Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya, Grup arquitectes COAC Eixample, AAVV Hostafrancs, GSA, NEXO.
Residencia estudiantes Garbi, Grup de treball COAC districte Sants-Montjuïc, PLATAFORMA STOP
TANATORI, SNT4EVER, FECAV, Comissió de Seguiment del Barri de la Font de la Guatlla-Magoria, AFA
EBM El Timbal, Castellers de Sants.

Desenvolupament de la sessió:

La sessió es desenvolupa amb normalitat, seguint l’ordre del dia previst, i treballant en una única sala
digital. Obre la sessió el regidor de Participació del Districte de Sants-Montjuïc Marc Serra. Després
d’una breu presentació del document les conclusions del procés participatiu realitzat en la segona fase
(característiques dels espais públics) a la sala digital principal, es passa mirar en detall els apartats
propositius, organitzant l’explicació per espais públics al voltant de l’edifici de l’estació de Sants. Després
d’explicar les propostes de cada espai, s’obre el torn de paraula perquè tothom pugui afegir el que
creguin oportú. Les observacions realitzades en la sessió, s’afegeixen als continguts de conclusions
exposats. Les aportacions o puntualitzacions noves van ser:

Conjunt de l’àmbit
● Es va parlar de la importància que tothom estigui ben orientat i tingui informació de com

s’arriba als llocs. Tant a nivell d’accessibilitat a la informació com per tots els viatgers en
general. Particularment a la plaça dels Països Catalans, però en general al conjunt de l’àmbit.

Plaça dels Països Catalans
● Entre els elements de la plaça a recuperar, assegurar que també es recupera el banc corregut

original.
● Tot i que es fa esment a l’apartat de la “Banda mar” caldria assegurar que hi haurà un bon

accés des de la plaça al Parc de l’Espanya Industrial. També cal millorar la connectivitat en
general tot al voltant de la plaça.

Plaça Joan Peiró
● Tot i que es fa esment a l’apartat de la “Banda mar” caldria assegurar que hi haurà un bon

accés des de la plaça al Parc de l’Espanya Industrial.

Document elaborat per

info@plaestel.org - www.plaestel.org

mailto:info@plaestel.org
http://www.plaestel.org


2

Banda mar
● Hi han espais molt bruts (rampa) que cal mantenir i netejar de manera freqüent i adequada.
● S’hauria d’assegurar una línia d’ombra contínua.

Banda muntanya
● Tot i que es diu en l’apartat “Conjunt de l’àmbit”, es vol reforçar la idea, molt compartida i

unànime, que és en aquesta banda on s'hi ha de fer més esforç a reverdir amb arbres de gran
port (on no hi ha llosa subterrània). També s’ha insistit a naturalitzar i tractar el mur del carrer
Puiggarí.

● Oportunitat d’utilitzar  la pèrgola actual de l’estació d’autobusos d’ombra naturalitzable o per
instal·lar plaques solars.
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