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ACTA DE LA SESSIÓ PARTICIPATIVA PER LA MILLORA DEL PARC DE 

L’ESPANYA INDUSTRUAL 
 

Data: Dimecres 16 de febrer 18:30 h 

 

Lloc: Casa del mig, parc de l’Espanya Industrial  

Assistents: 

Equip de govern del Districte: 

- Marc Serra, Regidor del Districte de Sants - Montjuic 

- Marina, Consellera del Barri de Sants  

- Jaume Gaixas, Conseller de Barri de Hostafrancs 

- Sandra Salvador, Assessora del Regidor del Districte de Sants – Montjuic 

 

Consellers/es del Districte:  

- Josep Joaquim Pérez Calvo (ERC) 

- Georgina Lázaro ( Junts per Catalunya) 

- Neus del Pilar de Haro Jarque (Junts per Catalunya) 

 

Equip tècnic del Ajuntament de Barcelona: 

- Aida Guillén, Gerent del Districte de Sants - Montjuic . 

- Anna Xuclà, Adjunta a gerència del Districte de Sants – Montjuic. 

- Núria Pérez, Coordinadora territorial del Districte de Sants – Montjuic. 

- Elvira Aguirre, tècnica de barri de Sants. 
- Lluc Coma, referent de BIMSA al  Districte de Sants – Montjuic 
- Oriol Bonet, BIMSA  

- Carla Garcia, referent de Democràcia Activa al  Districte de Sants – Montjuic. 
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Entitats veïnals:  

- Radio Hostafrancs 

- AVV Hostafrancs 

- Associació de comerciants 

- Streetball Barcelona Sants 

- Espaigos BCN 

- UDOLS 

- FAB Casa del Mig 

- FHECH 

- Secretariat d’entitats SHB 

 

Veïnat a títol individual: 15 persones 

Equip redactor del avantprojecte: 3 persones 

Total assistents:  44 persones 
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Espai 1, zona de grades 

Espai 2, zona pista de basquet 

Espai 3, zona de petanca 

Espai 4, zona jocs infantils 

Espai 5, zona frontó curt 

Espai 6, zona de taules de ping-pong 

Espai 7, zona d’esbarjo de gossos 

Espai 8, zona aparcament de bicicletes 

Espai 9, zona de cal·listènia  

Espai 10, zona pista multifunció 

Espai 11, pont i accés al parc 

Espai 12, WC públic  
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Ordre del dia  

1. Benvinguda  

2. Presentació del avantprojecte de millora del Parc de l’Espanya Industrial 

3. Metodologia de la sessió 

4. Treball en petits grups: Passejades pels espais de millora del Parc de 

l’Espanya Industrial  

Comentaris i propostes recollides  en relació als espais on es preveu actuació en 
l’avantprojecte 

Valoracions generals respecte el parc: 

• Es comenta que actualment, al parc de l'Espanya Industrial, hi ha una 

mancança d'espais per passejar, llegir, estar i descansar en un entorn tranquil. 

• Es proposa posar algun element informatiu que recordi el passat industrial del 

parc 

• Es considera important comptar amb un Pla d'Usos, amb l'objectiu de donar 

resposta a la diversitat de necessitats des de la gestió de l'espai: horaris, 

normes de convivència, etc. 

• Es valora positivament la comunitat de persones que utilitzen quotidianament el 

parc de l'Espanya Industrial: conèixer-se i reconèixer-se, així també es valora 

les activitats de dinamització que li donen vitalitat als seus espais. 

• Es demana que els resultats dels pressupostos participatius -a partir del qual 

va sortir el projecte de millora del parc- siguin respectats i tinguin en compte les 

opinions dels col·lectius que van participar activament a les votacions.  

• Es valora negativament que l'avantprojecte no inclogui la millora de 

l'enllumenat. Es considera que les últimes actuacions de millora no són 

suficients. 

• En relació amb les propostes d'augmentar la vegetació en diferents zones del 

parc de l'Espanya Industrial, es considera necessari que es garanteixi el seu 

manteniment i cura. 

• Estudiar la possibilitat  de deixar les torres de llum  obertes per algun ús. 
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Sobre l’espai 2, zona pista de basquet: 

• Es proposa a l'est de la pista de bàsquet un espai amb bancs i taules per poder 

fer jocs de taula. 

• Es considera important fer un manteniment adequat al paviment de la pista de 

bàsquet.  

• Es comenta que la terra del parterre proper és remoguda per les activitats dels 

gossos, pel vent, la qual cosa és abrasiva pel tipus de paviment.  

• Es reclama que la brigada de manteniment no utilitzi l'escombradora per netejar 

la pista de bàsquet, la fa malbé. 

Sobre l’espai 3, zona de petanca 

• Es proposa traslladar les taules de ping-pong de la seva ubicació actual a 

l'Espai 3 (zones de petanca), per afavorir la col·locació de les taules en un 

espai més recollit, tenen il·luminació i es podran utilitzar els graons de les 

escales existents com a seients.  

Sobre l’espai 4, zona de jocs infantils 

• En relació a les dimensions i materials per l’àrea de joc: 

o Es proposa que la zona infantil sigui més llarga i una mica menys ample 

per donar més zona de passeig com hi ha ara. 

o Es considera molt adequat ampliar la zona infantil 

o Es considera important incrementar la superfície de paviment tou i 

d'augmentar la vegetació de la zona d'estada. 

o Es proposa que la zona infantil compti amb més superfície de paviment 

tou i incorpori vegetació: arbrat, vegetació arbustiva, entre altres. 

 

• En relació al contingut de l’àrea de joc:  

o Es proposa que la zona infantil sigui diversa i inclusiva, amb elements 

de joc que acullin a nen i nenes de diferents rangs d'edat i diversitat 

funcionals. 

o Es proposa que la zona  infantil  tingui  jocs infantils adaptats per a nens 

amb discapacitat que no es treguin els arbres d ela zona infantil  

o Es proposa posar la zona de cal·listènia al costat de la zona infantil 

o Es proposa incloure jocs per edats diverses i adaptats.  
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o Es proposa garantir els gronxadors i jocs adaptats i inclusius.  

o Es considera que manca uns jocs més lliures per adolescents de 12 a 

15 anys, no tan dirigits.  

o Es proposa un circuit de bicicletes de petits, al costat del parc infantil.  

o Valorar quins elements posem enlloc de les taules ping-pong, que 

realment es constata que fan soroll cap als edificis de Muntades.  

 

• En relació al espai: 

o Es comenta que la zona d'estada és un espai utilitzat per persones de 

diverses edats i en diferents horaris. 

o Es valora negativament la possibilitat d'incloure taules de pícnic al parc 

de l'Espanya Industrial, es comparteix la preocupació pel soroll que 

generen algunes activitats: celebració d'aniversaris, dinars col·lectius, 

etc. En aquest sentit, es considera important que es pugui arribar a una 

bona convivència. 

o Es comparteix la preocupació per la presència de rates a la nit, aquesta 

situació es considera un motiu perquè algunes famílies no utilitzen 

l'actual zona infantil. 

o Col·locar més verd amb jardineres grans. 

o Més llum el pas del túnel de les grades.  
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Sobre l’espai 5, zona frontó curt 

• Es valora positivament la polivalència del camp de frontó: 

o És un espai on també es juga vòlei i es fan altres activitats físiques. 

o Es valora positivament l'activitat "cinema a la fresca" que té lloc al camp 

de frontó. Es comenta que és un esdeveniment que acolli a diversos 

col·lectius: gent gran, famílies i infants, joves. En aquest sentit, s'afirma 

que el frontó i el "cinema a la fresca" són activitats compatibles. 

o Es proposa l'eliminació d'activitat única - espai del frontó - i s'opta per 

un espai de caràcter multi-funcional (frontó, voleï, casals infantils, 

Esplai, festes de barri i associatives, cine a la fresca, etc.) - 455m2 

o Es proposa no treure el frontó, o valorar fer-lo compatible als vespres 

per projeccions. Atenció al tipus d'acte que l'impacte no afecti al veïnat 

del c / Watt (mur, a dins hi viu gent) 

 

• Es comenten problemes amb la il·luminació, el soroll i la orientació del camp: 

o Es proposa millorar l’enllumenat, el camp de frontó és un espai força 

utilitzat, tot i que podria ser més utilitzat durant la tard i la nit si es 

millorés l'enllumenat. 

o Es proposa modificar l'orientació del camp de frontó per permetre 

l'accés directe, sense haver de fer tota la volta. 

o Es valora la necessitat de tenir en compte que el soroll no afecti els 

usos que tenen lloc a la Casa del Mig si es mantingués la ubicació 

actual del camp de frontó.  

 

• Es proposa: 

o Mantenir la ubicació actual del camp de frontó i millorar l'estat de les 

parets (superfície irregular), així també millorar l'enllumenat. 

o Corregir la filera de mur on s'asseu gent del costat del c/ Watt perquè la 

gent hi fa estada i provoquen molèsties.  

o No treure el mur del frontó 
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Sobre l’espai 6, zona de taules de ping-pong 

• En relació a la ubicació de les taules de ping-pong: 

o Buscar nou espai taules de ping-pong  

o Situar la zona de ping-pong al costat de la rampa que connecta les 

pistes de petanca amb el nivell superior. 

 

• Es demana que es retirin les escultures que hi han que ara es fan servir de  

urinaris públics  

Sobre l’espai 7, Zona esbarjo gossos 

• En relació a la proposta es valora: 

o Les passejadores de gossos valoren interessant que es tregui el "pipi 

can" perquè no es fa servir i no respon a necessitats.  

o Es proposa una superfície mínima de 1.200m2. 

o No modificar el tipus de sòl de l'espai de gossos. 

o Es considera imprescindible que l'àrea de gossos  estigui delimitada: 

Punts d’accés amb doble tanca i tancat de 1,30 m d'alçada 

o Que hi hagi font per als gossos i papereres: Tenir en compte que les 

aigües freàtiques no són potables per als gossos 

o Es proposa adoptar una forma més orgànica (que no sigui circular) 

o Divisió de l'espai en dos: creació d'una zona de baixa intensitat (gossos 

petits, cadells, discapacitats, amb pors..). 

o Fer de l'espai de gossos una zona d’ús compartit en horaris determinats 

a la zona de gespa. 

 

• Sobre la ubicació de l’àrea de gossos: 

o Fer l'àrea dels gossos a la part de les alzines, una mica més enrere d'on 

està prevista, zona entre la rampa i la zona prevista, menys calor per 

als animals i els arbres amorteixen el soroll. Una proposta ben vista per 

tot el grup. 

o Es valora positivament la proposta de reubicar l'espai de gossos perquè 

el soroll afecta el benestar del veïnat que viu als edificis del Carrer 

Premià. Es comenta que el lladruc dels gossos es reflecteix a les 

façanes dels edificis. 
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o Es valora positivament la proposta de situar l'espai de gossos a prop del 

llac, i envoltant per nova vegetació arbustiva, pels següents motius: 1) 

Impacte visual atractiu, 2) Manteniment eficient degut a la proximitat 

amb el carrer 

o Canviar l'espai de gossos a la zona amb més arbrat que hi ha a la part 

sud de la gespa 

o Es demana que la zona de gossos no estigui a prop de l'aigua, buscar-

hi un emplaçament prop de les grades més centrat a l'espai, compensar 

i recuperar amb el màxim de verd al màxim d'espai. Els gossos 

necessiten una zona amplia, lluny del joc de pilotes, basquet. etc. 

 

• Es genera un debat en relació a: 

o La preocupació per la falta de civisme de les persones que acompanyen 

als gossos. 

o El rol que tenen els gossos dins de les estructures familiars actuals i del 

seu rol com acompanyants de persones amb diversitat funcional. Així 

també, de les necessitats dels gossos en relació a la seva edat i 

diversitat funcional: cadells, gossos amb pròtesis, etc. En aquest sentit, 

es proposa que el disseny de l'espai de gossos tingui en compte les 

necessitats de les famílies, de les persones amb diversitat funcional i de 

la diversitat de gossos. Concretament, es proposa que l'espai de gossos 

compti amb una zona de baixa intensitat. 

Sobre l’espai 9, zona de cal·listènia 

• Es proposa dissenyar un espai de transició entre la nova zona de cal·listènia i 

la pista multifuncional. 

 

• Sobre la ubicació: 

o Es proposta col·locar-la al costat del llac (a la banda on s'havia proposat 

des de l'equip redactor la zona d'esbarjo de gossos), 

o Es proposta col·locar-la al costat de la paret del frontó, prop de la 

gespa. 

o Es proposta col·locar-la prop del c. Muntades 
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Sobre l’espai 10, la zona pista multifunció 

• Es valora positivament la polivalència de la pista multifuncional, es considera 

un aspecte a mantenir. 

• Es demana actuar sobre els escocells dels arbres situats entre el camp de 

frontó i la pista multifuncional són un perill pels nens i nenes que juguen. 

• Sobre els elements de la pista multifunció: 

o Es demana la recol·locació de les 4 cistelles de bàsquet “oficials” tot i 

que l’espai sigui multifuncional (evitar les antibandàliques perquè 

generen lesions). 

o Es proposa que la 2a pista sigui multi ús, que es pugui jugar a voleï, i 

que si hi ha canastres es col·loquin de manera que no es puguin fer 

partits  

Sobre els espais 2 – 9 i 10: Zona esportiva 

• Es proposa: 

o Incloure una zona de descans i connexió entre els usuaris (Frontó, 

voleï, cal·listènia i bàsquet) - 132m2 

o Dissenyar una zona d'estada amb grades (2 graons o 3 màxim).  

o Instal·lar un magatzem esportiu. Es preveu un espai de socialització i 

exposició d'art urbà, tallers, connexió wifi, etc. 

o Instal·lar una font a la zona d'esports. 

 

• Es comenta la necessitat de: 

o Posar grades per evitar l'entrada de sauló al paviment de la futura pista 

o Situar algun tipus de mobiliari a manera de "barrera" entre les pistes i la 

gespa, amb l'objectiu que la terra i les fulles no embrutin tant aquesta 

zona 

o Evitar que l'aigua de reg envaeixi l'espai de la pista.  

o Un element de protecció de les pilotes cap al llac. 
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Sobre l’espai 11, pont i accés al parc  

• Sobre les zones d’accés existents: 

o Es demana posar porta directa al Poliesportiu perquè es pugui tancar 

totalment el parc, tal com està ara es queda gent amagada perquè 

saben que poden sortir per la porta giratòria (Accés banda Poliesportiu 

c. Muntades). 

o Es comenta que al costat més proper al c. Premià que hi ha la part de 

darrera d'una finca de veïns, al costat del mur de pedra hi ha la barana 

del parc amb uns bancs on s'asseuen grups de gent a fer botellot i 

xerrar per la nit i fan molt de soroll i no deixen dormir als veïns, caldria 

eliminar aquesta forma de banc per evitar les estades nocturnes. 

o Es proposa segregar l'accés al parc situat al C/ Muntadas, per garantir 

que les persones no accedeixin després de l'hora de tancament del 

parc. Al respecte, s'han recollit posicionaments diferents. Es considera 

que encara que se segregui l'accés, les persones continuaran entrant 

saltant la tanca.  

o Manca d’il·luminació a la zona propera a l'helicoide i quan es construeixi 

el pont tenir en compte que ha d'estar molt ben il·luminat 

 

• Sobre la proposta d’accés per Watt: 

o Es demana revisar fer l'entrada per Watt, perquè porta a una tendència 

a fer grups d'estada pel mur que hi ha en forma de seient, al llarg de tot 

el carrer. Caldria retirar la tanca que hi ha sobre el mur i posar-la de 

manera que pugui impedir seure i fer-ne estada.  

o El nou accés del parc està molt a prop dels habitatges i de l'altre accés. 

o Es demana que al pont nou que hi haurà per la banda més propera al c. 

Premià no es pugui seure de cap manera. Evitar que sigui un punt 

d'estada 

Sobre l’espai 12, WC públic 

• Els lavabos que tinguin neteja periòdica i manteniment i per això es proposa 

que siguin pagats. 

• Es proposa tornar a situar la guingueta a l’ àrea infantil (espai 4) amb dos 

lavabos mínim. 
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Sobre l’helicoide 

• Es proposa transformar l’helicoide i donar-li altres usos: 

o Col·locar un espai per entitat amb un  lavabo públic amb petites 

activitats, lectura de llibres, intercanvi llibres, que es fes càrrec del 

manteniment del lavabo. 

o Utilitzar el nivell superior com un hort urbà i l’espai inferior com un 

equipament juvenil que acolli activitats artístiques.  

o Ampliar l’accés des de l’Hotel AC. 

o Es proposa un hort comunitari amb reg automàtic a la zona de la cúpula 

del pas helicoïdal - primer hort 360º de la ciutat.  

o Estudiar utilitzar la part de baix de la forma helicoïdal amb uns lavabos 

públics i un petit espai per cedir a una entitat o un altre bar per mantenir 

gent a l'espai i que  es pugui mantenir net 

o Altres propostes: instal·lacions artístiques i panells lluminosos, disseny 

de mobiliari activant procés de co-creació amb veïns, pantalles digitals 

reciclades, interactives. Pagina opendesk per consultar projectes 

realitzats. Codis QR podrien explicar la memòria històrica de l’Espanya 

Industrial. L’objectiu comú hauria de ser l’activació d’un procés 

d’innovació al barri de Sants. 

• Es demana garantir accés al pàrquing.  

• Revisar tema accessibilitat a l'accés de la banda de l'helicoide 

Sobre el llac 

• Es proposa cobrir la part lateral del llac: 

o La part lateral del llac es podria eliminar i transformar-la en una zona 

verda (esports, repòs, o gossos). Renaturalització del llac és una bona 

idea però just fer-ho a la zona lateral es perdre molt espai. Es proposa 

cobrir-la amb sorra / cimentar. 

o Cobrir una part del llac (costat Llobregat) i crear una nova zona verda 

o Les fulles dels arbres cauen a la part inferior del llac i s'embruta molt. 

Proposen que es posi terra i es tapi aquesta part del llac. 

 

• Tenint en compte que la renaturalització del llac (costat Llobregat) ha estat 

desestimat, es proposa fer una actuació per evitar l'acumulació d'insectes. 


