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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

 

Data: 4 de març de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/sants/f/2757/meetings/4265?locale=ca  

 

Presideixen el Consell: 

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

Sra. Marina Berruezo,   Consellera del barri de Sants 

Sr. Josep Maria Domingo,  Vicepresident del Consell de Barri de Sants 

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

 

Consellers/es: 

Sr. Jaume Gaixas,   GMD BeC 

Sr. Ancor Mesa,   GMD BeC 

Sra. Àngels Boix,  GMD PSC 

Sr. Eudosio Gutiérrez,  GMD PSC 

Sr. Toni Martínez,  GMD ERC 

Sr. Pepe Pérez,   GMD ERC 

Sra. Georgina Lázaro,  GMD JxCat 

Sr. David Labrador,   GMD Cs 

 

Membres d’entitats: 

Orfeo de Sants 

Sants Establiments Units 

Secretariat d’Entitats 

 

Tècnics/ques Municipals: 

Sra. Maria Rengel,  Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Elvira Aguirre,  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. Sònia Frias,   Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Total d’assistents: 27 persones 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda i informe de situació del barri 

2. Presentació valoració enquesta Obrim Carrers 

3. Premis Sants-Montjuïc 

4. Presentació procés participatiu “Entorns estació de Sants” 

5. Projecte de millora de la urbanització dels Jardins de la Rambla de Sants 

6. Torn obert de paraules 

  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/sants/f/2757/meetings/4265?locale=ca
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1. Benvinguda i situació actual de Sants. 

 

Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda al Consell de Barri de 

Sants i agraeix l’assistència de les persones participants. 

 

El Regidor comenta la situació sociosanitària i recorda les víctimes d’aquesta pandèmia. Posa 

en valor la capacitat d’adaptació de les entitats i el veïnat de Sants a aquest nou context i 

agraeix l’esforç realitzat a l’hora de continuar desenvolupant activitats, sempre garantint les 

mesures sanitàries adients.  

 

Algunes de les activitats que s’han desenvolupat aquests mesos, malgrat la situació 

sociosanitària i amb la col·laboració de les entitats i el veïnat del barri, són, la Fira de Nadal  a 

la Rambla dels Jardins de Sants i, l’exposició del Carnaval de Sants.i el campament reial   

 

Marc Serra reflexiona sobre la situació de la realitat sanitària, comentant que els casos de 

Covid estan disminuint progressivament, encara que amb moments d’estancament. Demana 

col·laboració per part del veïnat per evitar una nova onada. Respecte a les vacunacions, 

assenyala que s’està treballant perquè la campanya avanci, sobretot en relació amb els 

col·lectius més vulnerables.  

 

Una de les mesures que destaca el Regidor és l’ampliació de terrasses, estratègia que 

l’Ajuntament ha implantat per intentar salvar el màxim de locals de restauració, 209 a la totalitat 

del Districte. Un informe de la Universitat de Barcelona assenyala que aquesta mesura ha 

salvat 1.800 llocs de treball a tota la ciutat. Marc Serra comenta dues qüestions d’aquesta 

acció. En primer lloc, les terrasses s’han ampliat en espais on no es dificulta la circulació del 

vianant, principalment disminuint espai d’aparcament de vehicles. En segon lloc, des del 

Districte seran molt estrictes sobre les hores de tancament d’aquests locals i minimitzaran les 

molèsties als veïns i veïnes d’aquests establiments.  

 

El Regidor comenta algunes dades de Serveis Socials. Les atencions s’han incrementat al llarg 

d’aquest any un 11%, sumant-hi la complexitat d’atendre amb les noves mesures sanitàries. El 

32% de les persones ateses a partir del març del 2020 no havien estat usuàries de Serveis 

Socials prèviament. Per tant, 1 de cada 3 persones ateses ha estat un usuari nou, fruit de la 

crisi sociosanitària. 

 

Les obres del Poliesportiu del carrer Roger, l’escola bressol i l’espai familiar avancen. El 

Regidor valora la importància d’aquests nous equipaments i assenyala que de cara al curs 

vinent, 2021-2022, aquests serveis estaran en marxa. El nom d’aquests espais es decidirà a 

través d’una metodologia participativa en el marc d’una Comissió, amb membres de la 

Comissió de Seguiment del barri de Sants-Badal, representants del Consell d’Esports, 

d’educació, de la Taula de Memòria i dels grups polítics. El Regidor proposa que també 

s’incorporin membres de la Comissió de Seguiment del barri de Sants. En una sessió d’aquesta 

Comissió es treballarien tres propostes de nom per cadascun dels tres equipaments, i aquestes 

propostes es sotmetran a votació dels veïns i veïnes de Sants-Badal. La idea és que al proper 

Consell de Barri, al mes de maig, es pugui fer públic el nom definitiu dels tres equipaments.  

 

Al llarg de la present legislatura s’ha cercat dignificar diferents carrers del Districte. En aquest 

sentit, un dels projectes que es volen portar a terme és la dignificació de Tenor Massini. Es 
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començarà a treballar en el projecte executiu i es farà una sessió de participació amb veïns i 

veïnes de l’entorn.  

 

Sobre el pressupost municipal, hi ha dues inversions que poden tenir un potencial impacte en la 

vida dels veïns i veïnes de Sants. La primera, el carril bici a la calçada de Gran Via, entre plaça 

Espanya i plaça Ildefons Cerdà, segregat de la circulació de vehicles de motor i fora de la 

vorera, evitant conflictes amb els vianants. La segona, la reurbanització de l’avinguda Madrid, 

reduint l’espai dedicat a vehicle privat, ampliant les voreres i incorporant un carril bici i verd 

urbà. Aquesta darrera intervenció no serà a curt termini, sinó que requerirà un procés 

participatiu i un exercici de reflexió conjunt amb la ciutadania. 

 

El procés de Pressupostos Participatius va quedar aturat per la pandèmia perquè la participació 

presencial va quedar interrompuda i es va decidir congelar-lo temporalment. Hem anunciat que 

es reprèn, els projectes s’han validat tècnicament i s’han publicat aquestes valoracions. Aquells 

projectes admesos passaran a una fase de priorització, la darrera setmana de març es podran 

donar suports. Els 20 projectes amb més suports del Districte passaran a fase de votació, el 

mes de juny, i els més votats s’executaran, fins esgotar pressupost. El Regidor assenyala que 

aquesta quantia del pressupost s’ha reduït de 70M a 30M d’euros, perquè aquests projectes 

s’executaran només a la segona part del mandat. 

 

 

2. Presentació valoració enquesta Obrim Carrers. 

 

Xavi Farré, Conseller Tècnic del Districte, presenta les valoracions del projecte Obrim Carrers. 

Es mostren dues presentacions, una amb dades de les valoracions de la ciutadania i una 

segona amb les valoracions del teixit comercial. Es poden consultar al següent enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/sants/f/2757/meetings/4265?locale=ca  

 

 

3. Premis Sants-Montjuïc. 

 

Marina Berruezo, Consellera del barri de Sants, introdueix les bases dels premis Sants-

Montjuïc i explica l’objecte de l’edició d’enguany, qui pot presentar-se, quan i com, i la 

composició del Jurat. Més informació al següent enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/sants/f/2757/meetings/4265?locale=ca  

 

 

4. Presentació procés participatiu “Entorns estació de Sants”. 

 

Sobre l’ampliació de l’estació de Sants, el Regidor comenta que s’ha acordat amb ADIF 

treballar l’adequació dels entorns de l’estació mitjançant un procés participatiu amb la 

ciutadania i les entitats. Actualment l’estació és una barrera, amb uns entorns resolts 

deficientment, i tenim l’oportunitat d’ordenar i integrar-ho en col·laboració amb la ciutadania. 

Disposeu de més informació del procés participatiu al següent enllaç: 

https://www.decidim.barcelona/processes/entornsestaciodesants  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/sants/f/2757/meetings/4265?locale=ca
https://www.decidim.barcelona/assemblies/sants/f/2757/meetings/4265?locale=ca
https://www.decidim.barcelona/processes/entornsestaciodesants
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Intervenció Resposta 

Josefa Balduque (Membre de la Comissió de 

Seguiment de la Font de la Guatlla): Com 

funciona la participació en les sessions dels 

Entorns de l’estació de Sants? 

Marc Serra: La dinàmica és similar a la dels 

Consells de Barri. Hi ha sessions temàtiques 

(mobilitat, espai públic...) i cada persona pot 

apuntar-se a les que més li interessin. El 

procés participatiu arriba fins el juny i els 

resultats es lliuraran a ADIF, perquè puguin 

començar a treballar en les actuacions 

urbanístiques. 

 

 

5. Projecte de millora de la urbanització dels Jardins de la Rambla de Sants. 

 

Marc Serra explica que les obres d’urbanització dels Jardins de la Rambla de Sants són una 

qüestió que preocupa el veïnat, van acabar al 2015 i en aquest període s’ha vist una certa 

degradació de l’espai públic. Des del Districte s’han impulsat activitats i actuacions adreçades a 

evitar aquesta degradació. En paral·lel, es volen plantejar algunes estratègies de millora de 

qualitat de l’espai públic, presentades per la Gerent del Districte, Sònia Frias. La presentació es 

pot consultar al següent enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/sants/f/2757/meetings/4265?locale=ca 

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Josep Maria Domingo: Una de les qüestions 

que més preocupa és la presència de 

gossos, ja que els propietaris els deixen 

deslligats per tots els Jardins i fan les seves 

necessitats on els hi sembla, i fan malbé la 

vegetació. Es demana uns tancats de les 

zones verdes que impedeixi l’accés dels 

gossos i que hi hagi presència d’agents 

cívics que facin treball de sensibilització als 

propietaris. Quant a instal·lar una àrea per 

gossos, hauria de ser molt gran per assumir 

el nombre de gossos que hi ha a la zona. 

Sònia Frias: S’està treballant perquè els 

parterres puguin tenir un tancat integrat al 

disseny del jardí, que s’entengui que no és 

per trepitjar i que hem de deixar que arreli i 

creixi.  

Efectivament, posteriorment a les obres es 

faran campanyes de sensibilització en 

aquestes qüestions que s’han esmentat. 

Quant a l’àrea de gossos, efectivament 

haurà de ser de 800-1.000 metres quadrats, 

complint les direccions que s’han establert 

per les àrees de gossos a tota la ciutat. 

Jordi Suñé: Fa èmfasi en el tema dels agents 

cívics, assenyalant que no és necessari 

esperar a que es facin les obres, sinó que es 

pot començar en el present, de manera 

intensiva. Aquestes campanyes de 

sensibilització no haurien d’estar centrades 

només en els propietaris dels gossos, sinó 

amb totes aquelles persones que utilitzen 

l’espai inadequadament.  

Sònia Frias: Es mostra d’acord amb els 

comentaris que s’han fet i indica que des del 

Districte s’està treballant en aquesta línia. 

Per exemple, s’ha incidit en la neteja de  les 

pintades i graffitis.  

 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/sants/f/2757/meetings/4265?locale=ca
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6. Torn obert de paraules 

 

Intervenció Resposta 

Lluís Gómez (Orfeo de Sants): Hi ha alguna 

novetat en els accessos a plaça de Sants? 

Marc Serra: No hi ha novetats. S’ha 

traslladat a la Generalitat la necessitat de fer 

les obres i s’ha de cercar una solució en 

l’accessibilitat d’aquesta estació.  

Lena: Incideix en la importància dels agents 

cívics als Jardins de la Rambla de Sants.  
 

Jordi Suñé: Quant a les mesures de 

pacificació, eliminació de carrils de circulació, 

de carretera de Sants, avinguda Madrid, s’ha 

de tenir molt cura perquè el que es fa és 

derivar el trànsit de vehicles per altres espais 

que abans no suportaven un trànsit tan 

intens. Un exemple és com ha augmentat els 

caps de setmana el trànsit a La Bordeta. 

Marc Serra: És cert, a curt termini aquest 

trànsit es mobilitza cap altres carrers. Ara bé, 

el que ens mostren les dades és que quan 

pacifiques una part de la ciutat, hi ha gent 

que deixa d’utilitzar el cotxe, que és el que 

cerquem. Volem prioritzar el transport públic, 

la bicicleta i el vianant. Aquestes mesures 

van dirigides a desincentivar l’ús del cotxe.  

Lluís Gómez (Orfeo de Sants): Sobre els 

Jardins de la Rambla de Sants, pregunta si 

es porta un registre dels incidents i les 

actuacions policials en aquesta zona i si es 

disposa d’estadístiques que mostrin aquesta 

realitat. 

Marc Serra: El que apunten les dades és que 

no està sent un punt de conflicte. Si 

observeu que hi ha GUB és perquè és un 

punt de vigilància, però actualment la zona 

és estable i segura.  

Jordi Suñé: Es pot concretar sobre els nous 

radars de control de velocitat al barri, al 

carrer de Sants? Quan s'implementaran? Es 

posaran multes o seran només pedagògics? 

Marc Serra: Els nous radars van en la línia 

de consolidar Barcelona com una ciutat 30 

Km/h. Estaran instal·lats als següents punts: 

Hostafrancs, Gran Via amb Sant Roc, carrer 

de Sants, Paral·lel amb Palau, Gran Via amb 

Química, i carrer A amb carrer 2. Són radars 

que multen, efectivament. També 

s’implementaran radars pedagògics, que 

assenyalen als conductors a quina velocitat 

circulen.  

Joan Sanromà: Pregunta per la mobilitat de 

l’entorn del mercat de Sants i per l’auditori 

del carrer Papin. 

Marc Serra: Assenyala que s’han detectat les 

incidències en la mobilitat dels entorns del 

mercat de Sants, aquelles senyalitzacions 

que els conductors no estan respectant. 

GUB està fent intervencions, però el Regidor 

demana responsabilitat per part dels veïns i 

veïnes.  

 

Sobre l’escola de música municipal del carrer 

Papin, s’està redactant el projecte executiu. 

Lena: Es mostra molt d'acord amb les 

enquestes d’Obrim Carrers. Sants i Creu 

Coberta respira bon ambient amb tothom 

passejant. Assenyala que cada vegada es 

veu a més gent gran. 
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Intervenció Resposta 

Cristina: Valora positivament el projecte del 

carril bici de Gran Via a la calçada. 
 

Anna: 

 Quan es portarà a terme l’actuació 

per baixar a la calçada el carril bici 

de Gran Via? 

 Comenta la situació del Passatge 

Montserrat de Andrés, que és un 

espai en procés de degradació.  

Marc Serra: Sobre el Passatge Montserrat de 

Andrés, identifica que la problemàtica 

principal són els usos incívics. És una 

situació derivada de la plaça de Joan 

Corrades. S’ha detectat que en els darrers 

mesos aquesta situació ha empitjorat i s’està 

treballant.  

 

Sobre el carril bici de Gran Via, s’està 

redactat en projecte executiu i es licitaran les 

obres. Aquestes començarien en el darrer 

trimestre de 2021.  

Oriol: Assenyala que les bicicletes i els 

patinets circulen a gran velocitat quan hi ha 

l’Obrim Carrers, ja sigui pels carrils bici o per 

la calçada.   

Marc Serra: En el cas de l’Obrim Carrers, els 

carrils bici no són funcionals, sinó que les 

bicicletes han de reduir la velocitat fins a 10 

Km/h i poden circular per la calçada. S’està 

treballant en aquesta línia. Li consta que la 

convivència entre bicicletes i vianants ha 

millorat des de l’inici del projecte.  

Lluís Gómez: A iniciatives com Obrim 

Carrers les bicicletes i patinets no haurien de 

superar la velocitat dels vianants, és a dir, 

els 4 Km/h. 

Marc Serra: Es mostra d’acord i es pren nota 

de la proposta. 

Josefa Balduque (Membre de la Comissió de 

Seguiment de la Font de la Guatlla):  

 Pregunta per què no s’ha portat a 

l’ordre del dia l’aprovació de l’acta de 

la sessió anterior. 

 Va fer una intervenció a la sessió 

anterior i no se li ha donat resposta, 

encara que li van indicar que ho 

farien per escrit. 

 Referent a l’Obrim Carrers, que es 

tanca la circulació a bona part del 

Districte, les línies de bus 20 i 52 

queden afectades i es dificulta 

l’accés a espais com els mercats 

municipals i el tanatori. 

 Quant a l’escola de música 

municipal, demana que hi hagi accés 

pels infants amb discapacitat. 

Marc Serra: Es pren nota de les qüestions 

esmentades. 

 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


