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SESSIÓ RETORN DEL PROJECTE DE MILLORA DEL PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL 

 

Data: 05 d’abril de 2022, 18.00 h 

Lloc: Casa del Mig, Parc de l’Espanya Industrial 

 

Presideixen la sessió: 
Sr. Marc Serra,   Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Aida Guillen,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Associació o Entitats Veïnals 
Streetball Barcelona Sants 

Radio Hostafrancs 

FHECH 

AVV Hostafrancs 

Grup Tenis Taula del Parc de l’Espanya Industrial 

Federació Hostafrancs 

Associació Udols 

2 representants dels Comerciants Creu Coberta 

Mercat Nou Magoria 

 

Jaume Gaixas – Conseller del barri de Hostafrancs 

Neus de Haro Jarque – Consellera ERC 

Jofre Mont Galí - JuntsXcat 

 

Veïnat a títol individual: 7 persones 
 

Tècnics/ques municipals 
Oriol Bonet – BIMSA 

Núria Pérez – Coordinadora Territorial 

Míriam Puebla – Tècnica de Barri 

Anna Xuclà – Adjunta Gerència 

Carla Garcia – Tècnica de Democràcia Activa 

2 persones de l’equip d’arquitectes B2B, redactors del projecte 

Manel Gil i Joan Rosés – EDAS-QUORUM 

 

Total d’assistents: 31 
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Ordre del dia 

1) Benvinguda i introducció (M. Serra, Regidor del Districte) – 10’ 
2) Presentació de la proposta de millora del parc (Aida Guillen, Gerent del Districte) – 30’ 
3) Torn obert de paraula – 1h 20 

 

1. Benvinguda i introducció 
 

El Sr. Marc Serra, regidor del districte, dona la benvinguda i agraeix l’assistència. Comenta que 

és una sessió de retorn per explicar com s’han integrat les propostes recollides en les diverses 

reunions i passejades del febrer en el projecte del parc de l’Espanya Industrial. 

Ens posa en antecedents, i comenta que és el projecte més votat a tota la ciutat del procés de 

Pressupostos Participatius. Es va dotar d’inici amb un pressupost de 850.000 euros. Fins ara 

tenim un avantprojecte. En la proposta no estava especificat quins havien de ser els àmbits 

d’actuació, per tant al llarg dels últims mesos s’ha estat treballant aquesta proposta i els àmbits 

d’intervenció amb les entitats, veïns i veïnes del barri, i usuàries del parc. Afirma que amb el 

pressupost que es disposa no es podrà intervenir en tot el parc tot i que aquest pressupost ja 

es va aconseguir pujar de 850.000 a 1,1 milions. Per tant, es farà en dues etapes. Amb la 

inversió de pressupostos participatius es durà a terme la primera intervenció. I posteriorment, 

quan hi hagi pressupost, es podrà fer una segona intervenció per afrontar elements estructurals 

com per exemple naturalitzar el llac, cobrir-ne una part, o replantejar els usos del helicoide.  

El que si podem resoldre amb aquesta intervenció és: 

- Millora i ampliació del parc infantil 

- Reubicació de les taules ping-pong 

- Adequació de les pistes bàsquet 

- Reubicació, ampliació i millora de l’àrea gossos 

- Nous parterres 

- Afegir una zona de cal·listènia 

 

També comenta que hi ha un tema de calendari i, per tant, no es pot allargar més el debat, avui 

caldria tancar l’avantprojecte, per poder iniciar el projecte executiu. 

No serà possible conciliar tots els posicionaments i hem d’aprendre a fer balanç, i valorar el que 

hem aconseguit 

 

Dona pas a la Gerent del Districte de Sants-Montjuïc. 
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2. Presentació de la proposta de millora del parc 
 

Aida Guillen, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, comenta que en els darrers 6 mesos de 

treball, aquest procés ha generat un aprenentatge. És un parc molt gran amb una gran 

diversitat d’usos, amb el pressupost que tenim no ho podríem resoldre tot. 

Les diferents propostes per la millora del han anat evolucionant en cada reunió i trobada amb el 

veïnat i usuàries del parc1. 

Per arreglar la part del llac, sobrepassa massa del pressupost, per això es farà en 2 fases. Una 

primera que dona resposta als diferents usos i problemes, però deixant l'àmbit del llac i la 

recuperació del passadís i Helicoide per una segona fase. 

 

Trets principals fase 1 

Natura: Es planteja una vegetació de bosc mediterrani, combinat amb plantació d’arbustives 

per limitar amb el llac, i també una zona de sauló i una franja de gespa al voltant del parc. 

 

Activitats: 

- Ampliació de la zona de jocs infantils i incloure elements de joc inclusius 

- Reubicació i adequació de les taules de ping-pong 

- Adequació de les pistes de bàsquet (amb eco travesses) 

- Afegir una pista multifuncional que permeti la pràctica de diferents esports com el voleï. 

- Afegir una zona de cal·listènia  

- Es manté el frontó, però s’hi fa actuació per permetre altres usos com projeccions. 

- Zona verda com a zona educativa 

- Zona d’esbarjo de gossos, que es trasllada a una zona amb més ombra, augmenta de 

mida, i canvia de forma. 

 

Millora dels tancaments del parc en les zones de: 

- Helicoide 

- El drac 

- Carrer Muntades 

 
Arranjament del parc:   

- Millora de les grades i del seu camí inferior 

- Partida per arranjar les zones verdes existents. 

 

Remarca la gran complexitat de poder conciliar tots els usos i propostes. 

 

                                                 
1 La presentació amb la informació detallada de l’avantprojecte es troba penjada al Decidim.barcelona 
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La fase 2 s’ha estudiat i pressupostat amb 4 milions d’euros, i planteja les següent actuacions: 

- Ampliació del parc cobrint una part del llac. 

- Reconvertir l’espai de l’Helicoide. 

- Naturalitzar el llac per millorar la sostenibilitat. 

- Neteja i restitució de les grades. 

- Revitalització i arranjament de l’entrada del drac.  

 

Remarca que aquesta fase 2 s’haurà de continuar treballant col·lectivament per aconseguir el 

parc que volem.  

                                                                                                                                                                           

3. Torn obert de paraula. 
 

El veí en representació del grup de Tenis Taula del Parc de l’Espanya Industrial vol saber si 

tenint en compte que les taules de tenis taula es mouen al costat de la petanca, si han tingut en 

compte que necessiten llum. També vol saber el nombre de taules que posaran i quin tipus de 

terra. 

 

El regidor respon, que sí que hi haurà llum en horari d'obertura del parc. Pel que fa al terra 

comenta que no es planteja cap actuació especial i que continuarà sent el mateix, és a dir 

paviment de formigó. Comenta que en total seran 4 taules, les que hi caben bé. 

 

Un veí vol saber si la presentació de l'avantprojecte està publicat a algun lloc 

 

El Regidor respon que si no hi és encara, en breu es penjarà a la plataforma Decidim.barcelona 

 

Una veïna, en primer lloc, comenta que està molt bé generar nous parcs infantils, però que han 

de ser útils i adequats no com un parc infantil bastant nou del barri que explica no es fa servir 

perquè no és adequat pels infants. 

També vol saber si la normativa diu si els gossos han d'anar lligats o no dins el parc. La veïna 

fa també la reflexió, que actualment encara es fan molts mals usos al parc, sobretot relacionat 

amb els horaris, el incivisme etc. I vol saber si tenen previst algun tipus de control ara que es 

reformularà el parc també a escala d'usos. 

 

El regidor comenta que el tema dels gossos és el principal problema amb què es troben en 

aquest projecte. La idea és millorar i dignificar l'espai per gossos, ja que sovint no compleixen 

uns mínims, però per contra seran més estrictes amb les normes fora d'aquest espai i evitar 

que es passegin pel parc sense anar lligats. Per tant, apunta que seran més exigents amb els 

incompliments. 
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Pel que fa als jocs infantils, diu que s'escolliran els models en la redacció del projecte executiu i 

de forma col·lectiva com s'ha fet tot el procés. 

 

El veí en representació de Mercat Nou Magòria, fa una pregunta i una consideració. En primer 

lloc, vol saber si està contemplada més lluminositat al parc, ja que considera que hi ha massa 

zones fosques, que són zones on s'incentiva el incivisme i els mals usos. 

Per altra banda considera que amb el nou parc faran falta agents cívics amb instruccions molt 

clares per tal de vigilar males conductes i per tal d'assegurar el bon manteniment i usos del 

parc. 

 

El regidor coincideix totalment amb la importància de millorar la il·luminació. Explica que hi 

hauran destinats uns 75.000 € destinats a aquest fi, que suposaran un millora en els usos i en 

la sensació de seguretat. 

Pel que fa a la vigilància dels usos i manteniment del parc, el regidor que caldrà o agents cívics 

o guàrdia urbana a les tardes avisant de quins són els usos adequats. 

Cal demanar civisme, però també cal ordenar millor els usos en els espais públics i considera 

que això és clau en el plantejament dels nous usos del parc. El regidor es compromet a què un 

cop executat el projecte hi ha un període de més vigilància alhora de l'adaptació als nous usos. 

 

La veïna en representació de l’Associació Udols, en primer lloc, comenta que a vegades se 

senten perseguits com a col·lectiu i agraeix que el regidor hagi comentat que sovint els llocs 

aptes per a gossos no són prou adequats i dignes. 

Comenta que tot i entendre que viuen a Barcelona (una ciutat molt densa amb poc espai) creu 

que l'espai hauria de ser més proporcional, ja que hi ha més gossos que infants a Barcelona, 

torna a fer esment què hi ha molts més tipus de incivisme que el que generen les persones 

amb gos, i que el seu col·lectiu també en rep les conseqüències. 

Remarca que el nou espai ha d'estar dotat de dues portes i ha de tenir zona d'ombra. Vol saber 

també quin tipus de terra s'ha pensat per a l'espai de gossos. 

 

El regidor confirma que hi haurà dues portes i que hi haurà ombra. Respecte a la terra diu que 

escoltaran els requeriments que tingui el col·lectiu. 

 

Un veí esmenta la problemàtica endèmica de l'embrutiment del llac i que l'aigua es torna verda i 

genera males olors. Això és degut al fet que es troben al costat els Plataners. Diu que mentre hi 

caiguin fulles hi haurà enverdiment de l'aigua. Per això proposa tapar una part del llac. 

 

El regidor comenta que tant els residus naturals com els de brutícia són un problema. A causa 

de l'envergadura del que suposa una actuació integral al llac, s'ha deixat per una segona fase; 
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tot i això, no suposa desatendre les problemàtiques del llac, i si a l'estiu s'ha d'intensificar la 

neteja, doncs es fa. 

 

Una veïna comenta que al llac tothom i llença coses i que tota aquesta brutícia s'acaba 

concentrant a una part del llac. Això genera un punt de pudors molt fort a la zona de l'Helicoide. 

 

El regidor respon que a la zona de l'Helicoide, s'hauria de solucionar a través de donar-li un ús, 

però lamenta que encara no hi ha projecte per aquest espai. Mentrestant, en aquesta preimera 

fase, es tancarà per evitar problemàtiques derivades del seu aïllament. 

 

El en representació de Mercat Nou Magòria insisteix amb el tema dels agents cívics per 

aconseguir evitar que s'estenguin els mals usos als parcs. 

 

El regidor repeteix que s'ha de valorar si Agents Cívics o Guàrdia Urbana. 

 

A una veïna li preocupa el tema del calendari, amb les eleccions tan a prop. I li preocupa que 

aquest nou us de la zona del frontó el converteixi en zona de festa 

 

El regidor respon que a la zona del frontó només hi haurà esdeveniments de caràcter 

excepcional. 

 

El veí en representació de Streetball Barcelona Sants li preocupa la sorra del costat de les 

pistes de bàsquet, ja que pot ser abrasiva pels jugadors i la pista. I també vol saber si 

s'il·luminarà i com serà aquesta nova pista multifuncional. 

 

El regidor explica que incrementaran les pistes, però que es veurà com queden exactament en 

el projecte executiu. Comenta també, que cal donar cabuda al vòlei. 

També comenta que es millorarà l'espai de petanca que queda al costat, si finalment es 

considera que és massa poca separació amb la pista es valorarà. 

 

El veí en representació de l’AAVV Hostafrancs comenta que de la seva entitat senten que van 

de sorpresa en sorpresa, que veuen que la fase 1 està gairebé enllestida, però que ells volen 

valorar l'avantprojecte, ja que considera que en la proposta de l'ajuntament s'han recollit 

algunes de les propostes però que altres no. 

Vol saber quin és el pressupost del manteniment del parc i quin és el pressupost a futur. 

 

El regidor comenta que estem en la fase de l'avantprojecte on només es determinen àmbits 

d'actuació i no es defineix el detall. 
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Comenta que no hi ha cap problema en fer una sessió amb l'associació de veïns, però que no 

es poden fer dos processos participatius paral·lels i que l'espai de debat i decisió és el que es 

troben ara. 

Pel que fa al pressupost de manteniment del parc, explica que Parcs i Jardins no pot 

dimensionar el cost per al Parc de l'Espanya Industrial en concret. Això no obstant, es pot 

convidar a Parcs i Jardins a un Consell de Barri per tal de poder fer aclariments més genèrics. 

 

El Sr. regidor Marc Serra dona per tancada la sessió després d'agrair a tothom la seva 

participació.  


