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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROJECTE DE L’ESTACIÓ I DEL 

PARC LINEAL DE LA SAGRERA 

Dia: 10 de febrer de 2020 

Hora: 18:50h 

Lloc: Sala Barcelona, Diagonal, 240, 2a planta, 08018 de Barcelona 

Assistents en representació de l’Ajuntament de Barcelona 

1. Janet Sanz, 4a Tinenta d’Alcaldia 

2. Manel Valdés, Gerent Adjunt d’Infraestructures i Mobilitat 

3. Xavier Matilla, Arquitecte en Cap 

4. Carmen Marzo de l’IMU 

5. Aurora Lopez de la Gerència Adjunta d’Urbanisme 

6. Joan Baltà Director de BSAV 

7. Victoria Ubeda de BSAV 

8. Albert Viladomiu de BSAV 

9. Ferran Puig de BSAV 

10. Gerard Sentis del districte de Sant Andreu 

11. Veronica Sánchez 

12. Lidia Fuentes 

13. Alvaro Nicolás 

14. Lucia Martin 

15. Laia Grau 

16. Xavier Moreno, Participació d’EU 

17. Miquel Ruscalleda, Participació d’EU i que actua com a secretari 

Assistents en representació de les entitats: 

18. Xavier Basiana de l’AAVV La Sagrera 

19. Miguel Raposo del GM del PP 

20. José Maria Farlo de l’AAVV del Bon Pastor 

21. Antonio Foejes, del GM PSC (districte de Sant Andreu) 

22. Núria Pérez de l’Associació de Comerciants 

23. Carles Martínez de Sant Martí Eix Comercial 

24. Koldo Blanco del GM Ciutadans 

25. Pau Maduell, de l’AAVV Sant Andreu Palomar 

26. Jose Belart de la plataforma veïnal Sant Andreu 

27. Oleguer Méndez, AAVV La Sagrera 

28. Carlos Rodríguez del GM ERC 

29. Elvira Juncosa consellera de La Sagrera 

30. Joan Carles Caneda conseller del GM ERC 

http://www.bcn.cat/


 

 

Gerència d'Ecologia Urbana 

Participació 
Av Diagonal, 240, 2a pl 
08018 Barcelona 

www.barcelona.cat 

 

31. Lourdes Arrando consellera del GM ERC 

32. Josep Barbero de l’AVV La Sagrera 

33. Jordi Martí, regidors de JxCat 

34. Francesc Carmona, conseller del GM Barcelona en Comú 

35. Francesc Xavier Bañon, conseller del GM PSC 

 

reunits els membres de la Comissió de Seguiment del Projecte de l’estació i el 

parc lineal de La Sagrera amb l’objectiu de fer el seguiment de les fites 

assolides, en excussió i en desenvolupament i gestió d’aquest projecte i amb el 

següent ordre del dia: 

 

1. Estat actual Estació Sagrera 
2. Estat actual Sant Andreu Comtal 
3. Actualització d’altres intervencions en l’àmbit 
4. Calendari 
5. Precs i preguntes 

Obre la sessió la Janet Sanz per donar la benvinguda als assistents i demanant 

disculpes per l’inici de la sessió previst a les 18:30h. Contextualitzar 

l'endarreriment respecte a l’anterior reunió i en quin moment està el projecte i 

quines son les prioritats conjunturals del nou equip de govern i en funció també 

dels diferents territoris implicats. També comenta a grans trets el calendari 

previst i manifesta la necessitat de definir estratègies conjuntes per avançar. 

1. Estat actual Estació Sagrera 

Pren la paraula Manel Valdez per desenvolupar el primer punt de l’ordre del 

dia. Explica l’estat actual de la plataforma de la futura estació de La Sagrera, 

així com respecte el col·lector de Prim i la integració de l’estació amb el parc 

que es construirà a sobre de l’estació i els diferents accessos, tot plegat en 

relació al calendari previst. 

2. Estat actual Sant Andreu Comtal 

Segueix desenvolupant el segon punt de l’ordre del dia explicant les línies 

principals del projecte de l’estació de Sant Andreu Comtal i de la recol·locació 

de les seves vies. 

3. Actualització d’altres intervencions en l’àmbit 

Intervé també Carmen Mazo per explicar diferents propostes d’urbanització de 

l’espai public adjacent i dels seus accessos. 
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4. Calendari 

Torna a prendre la paraula Manel Veldez per desenvolupar amb més detall el 

calendari d’obres previst. 

5. Precs i preguntes 

En el torns de precs i preguntes es fan diferents aportacions, de qüestions 

generals a qüestions més concretes: 

Es qüestiona quina mena d’estació es vol fer en relació a la previsió d’espai 

comercial de la futura estació i de que caldria fer una sessió monogràfica 

d’aquesta qüestió. 

També sobre quins equipaments es vol fer sobre la plataforma, un aparcament 

de cotxes? un camp de futbol? 

També aclariments sobre el calendari previst i la fi de les obres. 

Es demana que no es facin equipaments provisionals sinó que es facin 

definitius. 

Es demanen explicacions també sobre els accessos a la biblioteca de La 

Sagrera, al nou institut des del barri del Bon Pastor. També sobre els entorns 

en el barri de Sant Andreu. 

La Janet Sanz comenta que el debat dels equipaments s’ha de fer en cada un 

dels territoris però que en tot cas, la construcció d’equipaments tenen uns 

costos econòmics molt elevats. També que Adif no té una proposta concreta de 

com serà la futura estació de La Sagrera i proposa que es facin trobades 

monogràfiques en els diferents territoris. 

Carmen Marzo i Joan Baltà i Manel Valdez donen explicacions més concretes 

sobre accessos , calendaris i altres dubtes que han sorgit en aquest punt. 

Sense més intervencions Janet Sanz dóna per finalitzada la reunió a les 20h. 
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