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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

 

Data: 11 de novembre de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants, Plaça Bonet i Muixí 7 i virtual  

(https://www.youtube.com/watch?v=D_Ha9w2I6d) 

 

Presideixen el Consell: 

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

Sr. Josep Maria Domingo,  Vicepresident del Consell de Barri 

Marina Berruezo  Consellera de  Sants. GMD  Barcelona en comú  

Sr. Xavi Farre,    Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc  

 

Consellers/es: 

Sr. David Labrador,   GMD Cs 

Ton Martínez    GMD ERC 

Angels Boix   GMD PSC 

Georgina Lazaro   GMD JUNTS X CAT 

 

Persones i entitats assistents: 

Neus Angles .Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta  

Joan Sanroma .Donar veu a la memòria  

Alejandro Moreno. Associació espiritu de santa cruz  

Oleguer Forcades . Sants 3 radio  

Sr. Carles Real . AFA institució Montserrat  

Jordi Mayne . Associació de veïns plaça d ela farga  

Jordi Sunye . Associació mercat nou magòria 

Montse Rovira .Punt multimèdia casa del mig  

Oriol Blas . Punt multimèdia Casa del mig  

Pere Tor.  veí 

Carles Sala .veí  

Maurici Costa  veí 

Mª Soledad Perez  veïna 

Montse Bailo  veïna 

 

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 

Sra. Elvira Aguirre,    Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc  

Sra. Lourdes Graells,   Àrea de Drets Socials 

Sra. Angels  Campos   Àrea de Drets Socials 

Sr. Oscar Marín,    Cap del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea 

de Drets Socials 

 

 

Total d’assistents: 22  persones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D_Ha9w2I6dI


 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

  
 Acta del Consell de Barri de Sants. 11 de novembre de 2021 2 

Ordre del dia 

1. Informe del Regidor. 

2. Projecte residència Josep Miracle. 

3. Nova gestió cívica Casinet i Cotxeres de Sants. 

4. 20è aniversari del punt multimèdia FAB. 

5. Torn obert de paraules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informe del Regidor. 

 

El vicepresident del Consell de Barri, Josep Maria Domingo, dóna la benvinguda i dóna pas a 

Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, que celebra poder realitzar aquest acte 

presencial i agraeix la participació de les persones assistents. 

 

Situació sanitària i espai públic: 

 

Marc Serra comença informant sobre la pandèmia: el juliol passat, al districte hi havia 1500 

nous casos positius de Covid a la setmana. Aquesta setmana s'han detectat 10 o 15 casos. 

Valora que són dades molt positives i que tenen relació amb la vacuna. 

 

Recorda que a l'estiu es va recuperar la Festa Major de Sants, destacant que la Federació de 

Carrers es va sumar als Castellers i a les Festes Alternatives: valora que va ser un gran èxit 

organitzatiu amb un gran compliment de les mesures sanitàries. Rebutja els incidents que hi va 

haver al Parc de l'Espanya Industrial, un cop acabades les activitats organitzades: el fenomen 

dels "macrobotellots" preocupa per les seves implicacions de salut i ordre públic.  

 

La vida associativa i cultural de Sants s'està recuperant d'ençà l'estiu: destaca la Diada 

Castellera de Sants el passat 16 d'octubre a la pl. Bonet i Moixí, el Correllengua als Jardins de 

Sants, les Mostres de Comerç del C/ Vallespir i del C/ Joan Güell o el TradiCat.  

 

Rememora que al juliol i a l'agost es va decidir suspendre l'Obrim Carrers a causa de la calor i 

per no interrompre la circulació del transport públic, valorant positivament aquesta mesura. Des 

del 4 de setembre s'ha recuperat la iniciativa, esdevenint un èxit de participació. Explica que 

s'han introduït millores per complementar l'Obrim Carrers amb el pas del transport públic, a 

proposta de veïns i comerciants: ara diferents línies de bus poden fer parada a la pl. de Sants.  

 

Obres: 

 Ampliació de l'Estació de Sants i reforma del seu entorn: Recorda que es va parlar 

extensament al darrer Consell de Barri i que pràcticament no hi  ha  novetats. Les 

conclusions del procés participatiu de l'entorn de l'Estació de Sants, que finalitzà el 
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passat mes de juny,  han de portar a 2 documents: un que permeti renovar la pl. dels 

Països Catalans i un altre  avantprojecte que permeti renovar tot l'entorn de 

l'Estació. Ara els resultats del procés  participatiu estan en mans d'Adif, propietària 

dels terrenys i depenent de l'administració de  l'Estat: s'han compromès a estudiar 

totes les conclusions i a incorporar-les al projecte. S'espera que en unes setmanes o 

mesos Adif pugui explicar com serà aquesta  transformació.  

 Transformació de l'espai Viriat: S'està repensant l'espai a proposta dels veïns: 

actualment és una zona grisa, amb un gran aparcament de motos, que podria tenir uns 

usos més veïnals. S'ha iniciat un procés participatiu, amb una reunió celebrada el 

passat 27 d'octubre. Es planteja com una transformació tàctica, ja que la reforma 

definitiva s'acabarà fent dins de la reforma de l'entorn de l'Estació de Sants. La 

setmana vinent hi ha una nova reunió, en la que l'equip  redactor del projecte explicarà 

com s'han incorporat les propostes del veïnat: les obres podrien començar al segon 

trimestre del 2022. 

 Jardins de Sants (Calaix de Sants): Cal solucionar alguns dèficits greus que té l'obra: 

no es pot refer tot, però es poden  readaptar els espais enjardinats i d'estada, 

traslladant-los a zones que no interfereixin  en el descans veïnal i que afavoreixin la 

convivència. Hi ha 2 intervencions previstes per al 2022: es traslladarà la zona d'estada 

i els bancs de la pèrgola a un espai on no hi ha veïns, ocupant l'espai amb jardineres i 

es milloraran i replantaran tots els parterres, col·locant tanques per evitar que els 

gossos no hi puguin entrar. S'espera que les obres  comencin el març del 2022. 

 Equipament al C/ Olzinelles 30:Va iniciar-se el mandat passat. Actualment s'està 

tancant el projecte executiu per a realitzar  una renovació integral de tot l'edifici, seu 

històrica del Centre Social de Sants. El compromís del govern és tirar endavant aquest 

projecte tan important, si s'aproven els pressupostos al desembre. 

 Taula de Convivència del Parc de l'Espanya Industrial: Es convocarà a tots els agents, 

col·lectius, usuaris i veïns del Parc, per parlar dels usos i la  convivència, partint d'una 

diagnosi que ja s'ha realitzat.   

 Projectes dels Pressupostos Participatius:  Recorda que el projecte amb més vots al 

districte i a la ciutat va ser la renovació del Parc de l'Espanya Industrial: es convocarà 

un procés participatiu per poder cuidar i millorar l'espai. Destaca també el projecte 

"Pacifiquem Sants Antic", impulsat per diverses escoles  amb l'objectiu de millorar la 

mobilitat als seus entorns. "Instal·lem pantalles LED a les instal·lacions esportives del 

districte" modernitzarà els marcadors de diferents equipaments  esportius. Informa que 

hi haurà una comissió de seguiment del desenvolupament d'aquests  projectes, que 

serà conjunta per a tot el districte on els veïns podran participar. 

 Protegim Les Escoles: S'han fet intervencions durant l'estiu a 22 entorns escolars del 

districte, perquè puguin ser més segurs i menys contaminats. A Sants, s'ha intervingut a 

l'Escola Gayarre, posant un  pas de zebra elevat, millorant la senyalització i intentant 

que els vehicles redueixin la seva  velocitat. També s'ha intervingut al C/ Alpens, per tal 

que les famílies i infants tinguin un eix verd a la sortida de l'escola. També està previst 

intervenir a la pl. Vidriera, ja que el seu enjardinament dificulta la visibilitat i té uns usos 

molt excloents.  

 

Neteja: Explica que el contracte actual de neteja està en funcionament de fa més de 10 anys. 

Ara s'ha treballat en una nova contracta que permeti tenir 300 treballadors nous i renovar tota la 

infraestructura de neteja (camions menys sorollosos i elèctrics, contenidors amb elements de 

tecnologia per millorar eficiència, etcètera). El nou contracte ja està adjudicat, però ha estat 
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recorregut al tribunal de contractes de la Generalitat, fet habitual en contractes d'aquest volum, 

així que la seva entrada en funcionament s'ha allargat. Al districte de Sants-Montjuïc no entrarà 

en vigor fins al setembre del 2022.  

 

Mentrestant, s'ha aprovat i ha entrat en funcionament un pla integral de neteja anomenat 

"Cuidem Barcelona" que suposa una inversió de 70 milions d'euros. Aquest pla implica més 

neteja a pressió amb aigua, neteja de pintades i adhesius, manteniment del paviment. A Sants 

ja s'ha intervingut, netejant en profunditat a la pl. Benet i Moixí i a la pl. Ibèria. Ara toca que els 

veïns i veïnes ho cuidem perquè això es mantingui.  

 

Notícies: Conclou anunciant que s'ha trobat ubicació per l'Escola de Ciclisme: al Casinet 

d'Hostafrancs, on ja s'estan fent activitats els dilluns i dimecres de 17.30 h a 20.30 h. També 

comunica que s'ha hagut de retirar el mural commemoratiu del Congrés de Sants, que es 

trobava en mal estat: la previsió és instal·lar-lo de nou a una paret del Punt Verd al C/ Vallespir. 

 

 

 

 

2. Projecte residència Josep Miracle.  

 

Marc Serra dóna pas a Lourdes Graells, de l'Àrea de Drets Socials i Óscar Marín, Óscar Marín, 

cap del Departament d'Infraestructures i Equipaments. 

 

Lourdes Graells comparteix presentació en pantalla. Destaca que a l'edifici hi ha 2 plantes que 

són residència i la resta d'apartaments tutelats: s'està replantejant tot el projecte i l'espai per a 

atendre les necessitats actuals dels usuaris. El nou model pretén funcionar per unitats de 

convivència, reproduint un ambient familiar centrat en l'atenció a les persones. La principal 

novetat del nou projecte serà que els apartaments tutelats es convertiran també en  residència, 

arribant fins a 70 places amb habitacions individuals i 30 places del programa "Àpats amb 

Companyia", vinculat als Serveis Socials. Dóna pas a Òscar Marín. 

 

Óscar Marín recalca que a l'edifici es farà una rehabilitació integral, reordenant també tots els 

espais: s'aposta per augmentar les places residencials, abandonant l'ús mixt previ 

d'apartaments i residència. Destaca que ara mateix s'està treballant en l'avantprojecte i licitant 

la redacció del projecte executiu. Conclou explicant que l'arquitectura del projecte s'enfocarà a 

les persones i que comptarà amb els segells de sostenibilitat i eficiència energètica. 

 

Lourdes Graells explica que les persones ateses a la residència s'allotjaran temporalment a una 

altra residència mentre duri el procés d'obres. Pel que fa a les persones que viuen als 

apartaments tutelats, ja se les ha informat i oferir un llistat de pisos amb serveis, gestionats per 

l'Institut Municipal d'Habitatge, arreu de la ciutat. A més, des de l'Ajuntament es contractarà una 

persona per dedicar-se a donar suport i facilitar aquest procés.  

 

Lourdes Graells dóna pas al torn de preguntes sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla: 

Òscar Marín respon afirmativament la primera 

pregunta.  
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· Pregunta si el projecte és de la Regidoria de 

Drets Socials de l'Ajuntament. 

· Vol saber qui aportarà el finançament de les 

obres. 

 

El pressupost de l'obra s'aprova per plenari a 

l'Ajuntament. 

 

Marc Serra agraeix l'exposició i recalca que l'edifici necessitava millores importants per tal que 

sigui una vertadera llar per a la gent gran.  

 

 

3. Nova gestió cívica Casinet i Cotxeres de Sants.  

 

El Vicepresident del Consell de Barri dóna pas a Maria Rengel, tècnica del Districte. 

 

Maria Rengel informa que el districte de Sants-Montjuïc ha adjudicat la gestió cívica dels 

centres cívics del Casinet i Cotxeres de Sants al Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i 

La Bordeta, valorant molt positivament la gestió d'aquests equipaments desenvolupada fins ara. 

El nou conveni comença l'1 de juny del 2022 i acaba el 31 de desembre del 2025. Dóna pas a 

Neus Anglès, del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. 

 

Neus Anglès explica que el Secretariat, amb les seves 314 entitats adherides, gestiona aquests 

equipaments des del 1994, les Cotxeres i 1997, el Casinet. Recorda que el primer model de 

gestió va ser de cogestió amb l'Ajuntament: la gestió cívica implicarà que tots els treballadors 

seran de la federació d'entitats. Cotxeres i Casinet treballen amb 3 àrees: cessió d'espais, 

tallers de formació (abans de la pandèmia s'impartien uns 400 tallers, assistint fins a 4000 

persones; actualment hi ha 200 tallers, amb uns 2500 usuaris trimestrals) i la programació 

d'activitats pròpies. Destaca que la voluntat del Secretariat és treballar de manera comunitària 

amb totes les entitats i veïns i veïnes.  

 

Marc Serra valora tota la feina que es fa des del Secretariat, més enllà de la gestió dels 

equipaments, per la seva funció social que desenvolupa de forma comunitària, amb tant 

d'arrelament i sensibilitat. També explica que fa molts anys que el Secretariat arrossega un 

problema econòmic vinculat a la construcció de l'equipament esportiu del CEM La Bordeta, que 

s'ha agreujat amb la pandèmia. Actualment s'està treballant des de l'IBE (l'àrea d'esports de la 

ciutat) i des del districte per ajudar a resoldre aquesta qüestió, mitjançant la fórmula jurídica de 

la resolució de mutu acord: l'Ajuntament recuperaria el CEM La Bordeta i a canvi se sanejarien 

les finances del Secretariat.  

 

Dóna pas al torn de preguntes sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veí pregunta si el Secretariat deixarà el CEM 

La Bordeta i passarà a mans de l'Ajuntament. 

Marc Serra respon que la titularitat és 

municipal i seguirà sent-ho. El Secretariat 

tenia una concessió, que estava molt 

condicionada per l'excés d'inversió que va 

haver de fer el 2004 i que va generar el 

problema econòmic. L'Ajuntament té 

responsabilitat en aquest excés d'inversió per 
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un mal dimensionament, però fins ara no 

s'havia buscat cap solució. 

 

Neus Anglès explica que es finalitzarà la 

concessió que havia de ser vigent fins al 

2032. Malgrat que l'Ajuntament paga els 

subministraments i reequilibra el compte 

d'explotació, no arribaven a sortir els comptes 

i a més hi ha un crèdit pendent de pagar. 

Quan hi hagi un nou plec, el Secretariat i 

altres entitats es podran presentar perquè hi 

haurà concurrència pública. Aquest serà un 

procés lent, encara no se sap com serà el 

calendari. Mentrestant, el CEM La Bordeta 

seguirà funcionant. 

 

 

 

 

4. 20è aniversari del punt multimèdia FAB.  

 

El Vicepresident del Consell de Barri dóna pas a Elvira Aguirre, tècnica de barri de Sants. 

 

Elvira Aguirre presenta el punt multimèdia, ubicat a la Casa del Mig des del 2001 i gestionat per 

Calaix de Cultura des de fa més de 10 anys. Anuncia que demà organitzen una celebració al 

Parc de l'Espanya Industrial i dóna pas a Oriol Blas.  

 

Oriol Blas presenta el projecte compartint presentació. Explica que es tracta d'un equipament 

que vol acostar la tecnologia a la ciutadania, divulgant eines informàtiques i multimèdia i donant 

suport a les entitats i iniciatives del barri. Repassa la història de l'espai i la seva evolució. 

Destaca que al 2015 es munta la primera impressora 3D, fet que constitueix un punt d'inflexió, 

ja que la fabricació digital permet treballar de forma transversal en molts eixos. Recalca que al 

2020, durant la pandèmia, es van fabricar viseres per proveïr hospitals i serveis essencials 

d'equips de protecció mitjançant un contracte d'emergència. 

 

Explica que també hi ha el Punt Multimèdia de La Marina, a la Casa del Rellotge: és més petit 

que el de Sants i s'hi fan més tallers d'informàtica, tot i que també estan començant amb la 

fabricació digital i la robòtica. 

 

Conclou destacant el projecte de memòria històrica que s'està treballant conjuntament amb el 

Casinet, Cotxeres, Lleialtat Santsenca i el Vapor Vell. L'objectiu és desenvolupar un espai 

museístic a la Casa del Mig, fet amb eines de fabricació digital, amb testimonis de persones 

que van treballar al teixit industrial del barri de Sants. 

 

Intervenció Resposta 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla pregunta si l'equipament és obert 

Oriol Blas respon que és un equipament del 

districte i enfocat a treballar pel barri, però hi 
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només pels veïns de Sants-Montjuïc o hi pot 

participar tothom. 

participa gent de tota la ciutat. 

Veí de l'Associació Santa Cruz: 

· Pregunta quin treball s'hi fa específicament, 

si els tallers són col·lectius, si es poden fer 

consultes individuals. 

· Vol saber si es treballa amb qüestions de 

escletxa digital: certificat i firma digital, 

etcètera. 

Oriol Blas respon que es fa assessorament  i 

formació individual amb qüestions d'escletxa 

digital. Però que l'equipament està obert a fer 

tallers oberts amb entitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Torn obert de paraules.  

 

Intervenció Resposta 

Veí de Rambla Badal 116-120: 

· Explica que a les escales mecàniques i 

l'ascensor que hi ha davant de casa seva, 

cada nit s'hi concentren molts joves fins altes  

hores de la matinada, consumint drogues i 

escoltant música a alt volum. A més, orinen 

dins l'ascensor i l'espatllen. Denuncia 

presència de rates. Als últims 4 anys s'han 

presentat 3 instàncies amb més de 350 firmes 

dels veïns. Cada dia truquen al 112, però la 

Guàrdia Urbana no fa res. Demana solucions 

urgents. 

· Denuncia que amb la instal·lació de les 

escales i l'ascensor ha perdut intimitat: 

l'Ajuntament va prometre fa 3 anys que hi 

posaria vidres per tapar la visibilitat, però 

tampoc s'ha fet res. 

Marc Serra respon que gran part dels 

inconvenients actuals són fruit d'una obra mal 

planificada i executada, que ha generat 

aquesta mena d'espais. Sobre l'espai dels 

Jardins, les obres del març del 2022 haurien 

d'ajudar a millorar el descans dels veïns. A 

més, s'han incorporat als itineraris nocturns  

de la guàrdia urbana. Sobre la situació 

denunciada, es passarà nota a la guàrdia 

urbana i als equips de convivència, que es 

posaran en contacte amb el veí denunciant.  

Afegeix que s'està reforçant el cos de guàrdia 

urbana de la ciutat, amb 600 nous agents: 21 

s'han incorporat ja al districte de Sants-

Montjuïc i 13 d'ells al torn de nit. Això es 

notarà en la capacitat de resposta. Conclou 

reflexionant que l'escenari actual ha generat 

nous fenòmens, com la proliferació de 

concentracions de joves o l'aparició d'altaveus 

autònoms petits i econòmics. 

Veí:  

· Explica que l'espai de Viriat quedarà darrere 

del Tanatori. Demana que el districte vetlli 

perquè el tanatori no aprofiti per fer servir 

Marc Serra respon que els mateixos veïns que 

han promogut la reforma de l'espai Viriat han 

tingut en consideració aquest factor del 

tanatori. Si més veïns volen participar del 
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Intervenció Resposta 

aquest espai com a extensió de les seves 

instal·lacions. 

· Sobre els Jardins de Sants, destaca que 

s'haurà de fer una inversió per culpa de 

l'incivisme de la gent. Recorda que durant un 

temps hi va haver agents cívics treballant a la 

zona: proposa que es torni a considerar el seu 

desplegament. 

· Afirma la voluntat, des de la Taula d'Esports 

de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, d'intentar 

millorar tots els equipaments esportius del 

districte amb els pressupostos participatius i 

no els d'unes instal·lacions concretes. 

· Sobre la residència de Benet i Moixí, apunta 

que no es pensa mai en l'accessibilitat dels 

vehicles de serveis. Demana que es tingui 

present. I que també s'hi pensi pel que fa a 

les 2 noves residències d'estudiants que es 

construiran al districte. 

procés participatiu, la següent reunió serà el 

22 de novembre. 

 

Pren nota sobre les altres 3 intervencions. 

 

 

 

Veí, en representació de l'AVV Pl. de La 

Farga: 

· Explica que la pandèmia ha ajudat a 

pacificar els carrers del barri antic de Sants 

(C/ Ferreria, Rossend Arús, pl. Ibèria) i  que 

ha baixat la densitat del trànsit, però destaca 

que comença a augmentar de nou la velocitat  

i l'agressivitat dels cotxes. Denuncia que 

falten els senyals de "Serveis i veïns" que 

s'haurien d'haver instal·lat. 

· Mostra el seu suport al veí de Rambla Badal 

116-120 que denuncia conflictes de 

convivència davant de casa seva. 

· Informa que al  C/ Almeria amb C/ Ferreria   

hi ha uns senyals tapats amb bosses de 

plàstic negre. La mala senyalització genera    

conflictes de trànsit. 

· Critica la nova senyalització viària del C/ 

Gayarre. 

Marc Serra agraeix la feina que es fa des de 

l'AVV de La Farga i els documents que 

presenten als Consells de Barri.  

 

Pel que fa a la senyalització del C/ Ferreria, 

Rossend Arús, etcètera no consta que hi hagi 

una exclusió als vehicles que no siguin veïns: 

aquest acord no s'ha pres i, de fet, acostuma 

a ser bastant excepcional. De totes maneres, 

es compromet a seguir atentament la situació. 

 

Es compromet a fer consulta als Serveis 

Tècnics sobre els senyals de C/ Almeria amb 

C/ Ferreria.  

 

Sobre la senyalització del C/ Gayarre, explica 

que s'ha d'acabar la senyalització, que pren 

nota i que espera que es faci aviat. 

Veí: 

· Referit al C/ Riera de Tena per sota dels 

Jardins de Sants. Felicita l'acció de neteja de 

l'Ajuntament, però explica que va durar poc: 

l'endemà ja s'havia pintat de nou. Demana 

trobar una solució als espais inútils i bruts que 

hi ha sota de les vies. 

· Demana si hi ha notícies sobre el projecte 

Marc Serra respon que, només en neteja de 

pintades, es gasten 4 milions d'euros l'any, 

malgrat que s'interposen milers de multes. 

Considera que les pintades són un greu 

problema que s'ha de treballar amb educació i 

corresponsabilitat, a més de fer-ho amb 

neteja. S'estudiarà si es pot fer alguna 

intervenció als entorns del Mercat Nou. 
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d'auditori / escola de música del C/ Papin. 

· Vol saber si s'ha pensat en una bona 

insonorització del nou edifici de Josep Miracle, 

per preservar el descans dels usuaris.  

 

Pel que fa a l'escola de música municipal 

ubicada a l'antic Orfeó de Sants, encara s'està 

tancant el projecte executiu: ha sorgit una 

dificultat tècnica que fa que, fins que no es 

modifiqui el planejament urbanístic, no es 

podrà seguir avançant. S'hi està treballant des 

de l'equip d'urbanisme. 

 

Sobre la renovació de la residència, respon 

que totes les obres noves que es fan 

s'insonoritzen respectant la normativa. 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla. 

· Felicita el regidor per la renovació de 

l'Escola Jacint Verdaguer i la recuperació del 

Parc de l'Espanya Industrial. 

· Demana que s'instal·li un aparcament de 

bicicletes al Parc de l'Espanya Industrial. 

· Recorda que ahir va enviar un correu a la 

gerent del districte i a Gerard Lillo, 

assenyalant que el present Consell de Barri 

no estava anunciat al web de l'Ajuntament. 

Informa que denunciarà les irregularitats que 

s'estan produint als Consells de Barri davant 

de l'Ajuntament. Demana responsabilitats des 

dels 2 anteriors mandats. 

Marc Serra respon que s'ha pres nota de totes 

les intervencions. 

Veí que viu al cantó del Mercat de Sants: 

· Expressa la seva preocupació per la rampa 

de baixada que comunica el calaix de Sants 

amb Jocs Florals: hi circulen moltes bicicletes  

i patinets, el trànsit és conflictiu i representa 

un perill per als vianants. Critica que no hi ha 

guàrdia urbana. 

· Denuncia que hi ha papereres que estan 

sempre plenes i que aparentment ningú les 

buida. 

· Denuncia que els Jardins de Sants estan 

molt malmesos. 

Marc Serra respon que la rampa estava 

pensada pels vianants. Explica que ja hi havia 

constància d'aquesta queixa i que es 

traslladarà a guàrdia urbana per tal que 

augmenti la seva presència a la zona. Es 

pensarà si es pot fer algun tipus d'intervenció, 

malgrat que bicicletes i patinets poden circular 

per espais de vianants. 

 

Sobre la qüestió de les papereres, es 

compromet a prendre nota i a revisar-ho.  

Explica que, a més de denunciar-ho als 

Consells de Barri, també s'ha posat en marxa 

una aplicació nova: la bústia ciutadana que es 

diu "Barcelona a la Butxaca". Recomana als 

assistents que la descarreguin, ja que s'estan 

posant més recursos perquè, com a veïns, 

sigui possible identificar incidències 

(jardineres malmeses, brutícia en punts 
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concrets, etcètera) i enviar-les als serveis 

tècnics de forma quotidiana. Per cada 

incidència s'obre un expedient i es rep una 

resposta directa explicant si s'ha pogut 

solucionar o no. També es pot trucar al 

Telèfon del Civisme: 900 226 226. 

Veí de l'Associació Santa Cruz: 

· Pregunta quin serà el model del nou Centre 

Social de Sants: si tindrà un ús més 

comunitari, si estarà enfocat a entitats o serà 

més aviat un centre cívic. 

· Demana que no s'oblidi el creixent teixit 

associatiu d'entitats que treballen la diversitat 

d'origen. Troba que manca informació sobre la 

disponibilitat d'espais i el seu funcionament. 

El Vicepresident del Consell de Barri respon 

que el Centre Social de Sants sempre ha 

acollit tota mena d'entitats i persones que 

necessitessin espai, malgrat que l'estat actual 

de l'edifici ha limitat les seves possibilitats. 

Quan estigui reformat i disposi de més espai, 

estarà obert a més entitats. 

Josep Maria Domingo, Vicepresident del 

Consell de Barri: 

· Demana pels objectius del 2021 que s'han 

quedat penjats: per exemple, el cas del C/ 

Burgos. 

· També vol saber què passa amb els 

projectes que no van guanyar els 

pressupostos participatius, però que són 

necessaris: en concret, la pacificació del C/ 

Tenor Masini. 

 

Marc Serra respon sobre el procés del C/ 

Burgos, amb una sèrie d'habitatges afectats 

urbanísticament, que des de l'Ajuntament 

s'està treballant a desafectar alguns dels 

edificis. La pandèmia ha afectat el calendari, 

però cal recuperar aquest projecte. Des de 

l'Ajuntament s'està dialogant amb els grups de 

l'oposició, ja que caldrà aprovar-ho al plenari.  

Pel que fa al C/ Tenor Masini respon que, 

malgrat ser un projecte raonable, ara mateix 

no té una dotació pressupostària. Això no 

significa que no es puguin fer en un futur, 

quan hi hagi nous pressupostos aprovats. 

Veí de la Rambla Badal 116-120 denuncia que 

el túnel que hi ha davant de casa seva està 

molt brut i que hi circulen motos.  

Marc Serra respon que aquest túnel no depèn 

de l'Ajuntament sinó de TMB. Se'ls hi 

traslladarà la qüestió. 

 

Sense més intervencions, Marc Serra dona per acabada la sessió i acomiada els assistents. 

 

 

 

 


