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Introducció 

 
En el marc de la modificació del Pla General Metropolità de Barcelona (MPGM) a l’àmbit de la 
Mercedes–Benz del Bon Pastor, s’impulsa un procés participatiu amb l'objectiu principal de 
permetre incorporar la visió del veïnat en relació a les propostes tècniques plantejades. 
La sessió d’aquest 6 de juliol serveix per presentar l’àmbit de la MPGM i les primeres previsions del 
que s’hi podrà fer, així com per donar el tret de sortida al procés participatiu. 
 
 

Informació de la sessió 

 

Data, hora i lloc 
 
Dimarts 6 de juliol de 2021, a les 18.00 h, al Centre Cívic Bon Pastor (Plaça de Robert Gerhard, 3). 
 
 

Assistència 
 
Han assistit de manera presencial un total de 40 veïnes, veïns i personal municipal. La sessió també 
ha estat retransmesa per streaming a través del canal Barcelona Ajuntament 
https://youtu.be/MhGQHff55JY  
 
La sessió ha comptat amb les intervencions inicials de: 

- Janet Sanz (Tinenta d’Alcaldia. Ajuntament de Barcelona) 
- Laia Grau (Gerent d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona) 
- Manel Gil (Participació Ecologia Urbana. Ajuntament de Barcelona) 

 
I la participació durant el torn de paraula de: 

- Paquita Delgado (presidenta de l’AVV Bon Pastor) 
- Salvador Angosto (activista veinal) 

- Caparrós (Banc del Temps) 
- Pepín (Fem Soroll) 
- Toni Cano (D9 Ràdio) 
- Juli (veí) 
- Albert València (Observatori dels Barris del Poblenou) 
- Mireia (veïna i treballadora del barri) 
- Josep Maria Fanlo (AVV Bon Pastor) 
- José Torres (veí) 
- Lluís (Agrupació esportiva Bon Pastor) 

 
 
Metodologia 
 
La sessió es desenvolupa a partir del següent esquema: 
 

- Presentació de l’encaix general de la proposta de la MPGM Mercedes-Benz del Bon Pastor 
- Presentació del procés participatiu sobre la MPGM Mercedes-Benz del Bon Pastor 
- Torn obert de preguntes i comentaris 

https://youtu.be/MhGQHff55JY
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- Respostes per part dels representants municipals  
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Desenvolupament de la sessió 

 

Intervencions inicials de presentació 
 
Laia Grau (Gerent d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona): 
Presenta l’encaix general de la proposta de la MPGM Mercedes-Benz del Bon Pastor (Consultar 
presentació a l’espai del procés a decidim.barcelona  
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-
barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11855/Sessi%C3%B3_de_presentaci%C3%B3_Mercede
s-Benz_20210706.pdf ). 
 
Manel Gil (Ecologia Urbana. Ajuntament de Barcelona): 
Presenta el procés participatiu sobre la MPGM Mercedes-Benz del Bon Pastor (Consultar presentació 
a l’espai del procés a decidim.barcelona). 
 
Janet Sanz (Tinenta d’Alcaldia. Ajuntament de Barcelona): 
Sintetitza en tres punts els aspectes principals del projecte i obre el torn de paraules perquè sigui el 
veïnat qui s’expressi. 
 
 

Torn obert de preguntes i comentaris 
 
Paquita Delgado (presidenta de l’AVV Bon Pastor) 
Creu que aquest projecte pot ser bo o dolent (“el declivi total”) per al Bon Pastor, però prefereix ser 
optimista. 
Demana de no duplicar equipaments: si hi ha equipaments existents que cal ampliar, que creixin allà 
on són i que, en canvi, a la Mercedes només es construeixin equipaments necessaris de nova creació 
i que donin servei a tot el barri, no només als habitants de l’àrea de la Mercedes. 
Anuncia que l’AVV ha fet una convocatòria pel dijous 8 de juliol a les 18h al Centre Cívic per 
començar a fer un procés participatiu intern sobre el tema i així anar al procés participatiu municipal 
amb els temes ja treballats. 
 
Salvador Angosto 
Demana que a la Mercedes s’hi faci un institut de batxillerat. 
Posa en dubte que el calendari previst pel procés sigui suficient. 
Comenta que al lloc de l’antic camp de futbol del c. Santander hi havia un projecte per fer unes 
pistes d’esports minoritaris (tot i que és zona verda) i que no s’ha fet. Reclama que es faci i/o es 
recuperi el camp de futbol. 
 
Caparrós (Banc del Temps) 
Pregunta què passa amb la Casa Verònica que no s’hi fa res i està tapiada. 
Reclama que es millori la connexió a peu (vianants) amb la Verneda. 
També reclama una solució amb l’antic camp de futbol del c. Santander. 
 
Pepín (Fem Soroll) 
Es pregunta si no hi podria haver una nova parada de metro entre Bon Pastor i Onze de Setembre 
(L9) que estigués a tocar de l’àmbit de la Mercedes. 
 
Toni Cano (D9 Ràdio) 
Demana que la Casa Verònica serveixi per ampliar el Centre Cívic. 
També demana que a la Mercedes s’hi faci el nou institut que necessita el barri. 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11855/Sessi%C3%B3_de_presentaci%C3%B3_Mercedes-Benz_20210706.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11855/Sessi%C3%B3_de_presentaci%C3%B3_Mercedes-Benz_20210706.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11855/Sessi%C3%B3_de_presentaci%C3%B3_Mercedes-Benz_20210706.pdf
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Juli (veí) 
Comenta que veu que el projecte és engrescador, però demana que hi hagi coordinació amb Sant 
Adrià del Besòs. Recolza les peticions sobre Casa Verònica i sobre el camp de futbol. 
 
Albert València (Observatori dels Barris del Poblenou) 
Demana que s’expliqui bé què es pot decidir en aquest procés (i què no). 
Comenta que amb la transformació del 22@ del Poblenou també es van prometre moltes coses 
positives i finalment no ha estat ben bé així. 
 
Mireia (veïna i treballadora del barri) 
Recorda que les escoles del barri són d’alta i màxima complexitat i demana invertir-hi més recursos 
humans per afavorir la inclusió. 
Demana que si es crea una nova escola a la Mercedes es vetlli perquè no es creïn “escoles ghetto”. 
 
Josep Maria Fanlo (AVV Bon Pastor) 
Diu que des de l’AVV demanen que la MPGM resolgui dues coses que consideren molt importants: 

- la connectivitat amb Sant Andreu 
- reforçar el polígon industrial 

També reclama que no s’oblidi el planejament pendent de Torrent d’Estadella. 
Reivindica que els fons europeus serveixin per millorar els barris del Besòs i en concret els projectes 
comentats aquí. 
 
José Torres (veí) 
Demana que el projecte de la Mercedes serveixi per corregir desigualtats. 
Posa en dubte que el projecte generi 5000 nous llocs de treball. 
 
Lluís (Agrupació esportiva Bon Pastor) 
Diu que al club tenen mancances d’espai i d’infraestructures (per ex. no hi ha prou vestidors). 
Per tant, demana de millorar i/o ampliar allò ja existent abans que no duplicar equipaments (com 
seria fer un nou poliesportiu) 
 
 

Respostes per part dels responsables municipals 
 
Laia Grau (Gerent d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona): 
Creu que, efectivament, cal estudiar bé la xarxa d’equipaments existents i detectar les mancances a 
les quals es podria donar resposta a l’àmbit de la Mercedes. 
D’altra banda, comenta que els m2 d’activitat econòmica passaran de ser 71.000 m2 (el que hi havia 
abans) a 84.000 m2 (els previstos a la MPGM). Per tant, els llocs de treball totals haurien 
d’augmentar respecte els que hi havia en el passat. 
 
Janet Sanz (Tinenta d’Alcaldia. Ajuntament de Barcelona): 
Està totalment d’acord en què no s’han de duplicar equipaments. 
Comenta que aquest projecte és molt diferent del projecte 22@ i que el govern que l’impulsa també 
té uns altres objectius. 
Recorda, i reivindica, que cal negociar bé (amb el privat) perquè el barri en surti beneficiat. Diu que 
el conveni obliga les dues parts a posar-se d’acord i que l’aprovació ha de servir per tirar-lo 
endavant. 
També diu que l’estimació de 5000 nous llocs de treball l’han calculat els economistes de 
l’Ajuntament i hem de creure que ho fan amb bon criteri. 
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Abans de donar la sessió per acabada es recorda que per assistir a les sessions deliberatives caldrà 
inscriure’s prèviament i que les inscripcions es faran al Centre Cívic  del Bon Pastor i no pas a través 
del Decidim. Les sessions deliberatives es desenvoluparan a les instal·lacions de l’IES El Til·ler. 
 
 
Es tanca la sessió a les 19.50 h. 


