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

PARC LINEAL DE LA SAGRERA 

Dia: 19 de febrer de 2019 

Hora:  19h 

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

A la seu de la Gerència d’Ecologia Urbana de Barcelona, el dimarts dia 19 de 

febrer de 2019, es reuneixen 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. 

Assistents: 

1. Janet Sanz, 4a Tinenta d’Alcaldia 

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

3. Anton Salvado, Direcció de Model Urbà 

4. Josep Garcia Puga, Gerent del Districte de Sant Martí 

5. Carme Turegano, Gerent del districte de Sant Andreu 

6. Carmen Marzo de l’IMU 

7. Aurora Lopez de la Gerència Adjunta d’Urbanisme 

8. Joan Baltà Director de BSAV 

9. Lluís Obalde de BSAV 

10. Victoria Ubeda de BSAV 

11. Albert Viladomiu de BSAV 

12. Lluís Domenech de BSAV 

13. Margarita Planas, consellera Sant Martí 

14. Fernando Gómez del GM Demòcrates 

15. Javier Heredero, conseller GMCs 

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

17. Oleguer Méndez, AAVV La Sagrera 

18. Jaume Matas de l’AAVV La Sagrera 

19. Dolors Torres de la Plataforma Veïnal de Sant Andreu 

20. Enric Gil de Sagrera Activa 

21. Xavier Moreno, Participació d’EU 

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

L’ordre del dia de la sessió va ser: 

1. Fites assolides i en execució 
2. Fites en desenvolupament i gestió 
3. Torn obert de preguntes 
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Obre la sessió la Janet Sanz per donar la benvinguda als assistents i 
contextualitzar fonamentalment els motius del retard en els desenvolupament 
global del projecte. 

1.Fites assolides i en execució 

Prenen la paraula Manel Valdés i Carmen Marzo per desenvolupar les fites 

assolides i en execució a partir del planejament (en concret el MPGM del 

Sector de Prim, amb el seu planejament vigent, el concurs d’idees fet i 

l’ordenació aprovada); la gestió (el PMU de l’obertura del carrer Josep Estivill, 

el PAU.2 del sector de les casernes de Sant Andreu, el PAU.1 del sector 

colorantes-REMFE-subàmbit 2) i les obres en execució (l’estructura de 

l’estació, els seus accessos, el col·lector de Prim i la urbanització PAU1 dels 

entorns Sagrera-Separates A i C).   

2.Fites en desenvolupament i gestió 

Segueixen explicant el Manel Valdès i la Carmen Marzo les fites en 
desenvolupament i gestió (la urbanització de les lloses i el parc, l’estació de 
Sant Andreu Comtal i entorns).   

3.Torn obert de preguntes 

En el torn obert els assistents demanen poder fer al·legacions relatives al carrer 

Garcilaso, més percentatge d’habitatge protegit, saber quan es farà 

l’equipament educatiu previst, garanties de que no es canviarà el projecte en el 

futur i quan es faran les obres a l’estació Sant Andreu Comtal.   

Intervenen per contesta les aportacions fetes Manel Valdès dient que en 

aquesta fase de les obres no es pot concretar molt. També que s’està 

executant els accessos a l’estació d’autobusos i que la prolongació del carrer 

Garcilaso planteja problemes legals. També Joan Baltà per dir que a vegades 

hi ha problemes en la disponibilitat dels sòl i Carme Turegano dient que caldrà 

cercar alternatives mentre es construeix el centre educatiu. 

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

20:30h. 


