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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE CAN BATLLÓ 

 

Data: 19 de gener de 2021, 18.00 h 

Lloc: La sessió s’ha desenvolupat en línia, al següent enllaç: 

https://8x8.vc/decidimbarcelona/participacioajbcn  

 

Presideixen la sessió: 

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

 

Consellers/es: 

Sr. Ancor Mesa,   GMD BeC 

Sr. Saoka Kingolo,  GMD ERC 

Sra. Neus de Haro,  GMD JxCat 

Sra. Georgina Lázaro,  GMD JxCat 

Sra. Alba Gomez,  GMD BxC 

 

Membres d’entitats: 

AFA Can Maiol 

Club Esportiu Skateboard Catalunya 

Comissió de veïns de La Bordeta 

Sants 3 Ràdio 

 

Tècnics/ques Municipals 

Sra. Maria Rengel, Cap de la 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 

Sr. Francesc Fernàndez, Tècnic del barri de La Bordeta 

Sra. Dolors Febles,  Referent de l’Institut Municipal d’Urbanisme 

 

Total d’assistents: 100 persones 

 

Ordre del dia 

 1) Benvinguda a la sessió. 

 2) Presentació del projecte d’urbanització de Can Batlló. 

 3) Torn obert de paraules. 
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1. Benvinguda a la sessió. 

 

Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda a la sessió. El Regidor 

fa un repàs del que ha estat el procés participatiu i l’avantprojecte del Parc de Can Batlló i 

agraeix al veïnat de La Bordeta la seva participació. 

 

Marc Serra també assenyala algunes qüestions clau que es desenvolupen en la present 

legislatura i estan, en major o menor grau, lligades al projecte de Can Batlló, com poden ser el 

recinte de Magòria i el futur institut-escola Can Maiol. 

 

 

2. Presentació del projecte d’urbanització de Can Batlló. 

 

Dolors Febles, referent de l’Institut Municipal d’Urbanisme detalla els punts del projecte 

d’urbanització de Can Batlló, que ha estat aprovat recentment, després d’un procés participatiu 

en el qual s’ha comptat amb les entitats i el veïnat. 

 

Es mostren fotografies aèries de la zona que ocuparà el futur recinte de Can Batlló i projeccions 

sobre com serà l’espai, acompanyades d’explicacions de la referent de l’Institut Municipal 

d’Habitatge. 

 

La presentació està disponible al següent enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/sants-
montjuic/ca/noticia/projecte-espai-verd-aigua-patrimoni-industrial-bordeta-constitucio-parcerisa-
granvia-amadeu-oller_1028847 
 

 

3. Torn obert de paraules. 

 

S’obre un torn obert de paraules. Responen Dolors Febles i Marc Serra. Modera Francesc 

Fernàndez, tècnic del barri de La Bordeta. 

 

Pregunta/intervenció Resposta 

Silvia Aguadé: Hi haurà finalment un espai 

de barbacoes?  

A la primera fase d’urbanització no es 

contemplen. No es descarta en una segona 

fase d’urbanització, depèn de les peticions 

que es facin.  

Alfred Cano: Es presenta com a director del 

Club Esportiu Skateboard Catalunya i 

explica el projecte que desenvolupen a La 

Marina. Pregunta si l’skatepark de Can 

Batlló tindrà sostre i s’ofereix al Districte per 

qualsevol col·laboració que pugui sorgir. 

L’skatepark està plantejat que sigui 

descobert i tindrà les característiques que 

s’han recollit d’altres espais similars. Està 

previst en la segona fase, així que encara 

estan oberts a modificar les característiques 

d’aquest. 

Alina: Pregunta on estaran ubicades les 

taules de pícnic i planteja si s’ha tingut en 

compte els possibles sorolls que generaran, 

que podrien causes molèsties als veïns i 

veïnes. En un inici estaven previstes a la 

zona del bloc 12. Proposa ubicar-les a la 

zona dels jardins de herbes aromàtiques. 

En aquesta primera fase d’urbanització no 

hi ha prevista cap àrea de pícnic al bloc 12.  

https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/projecte-espai-verd-aigua-patrimoni-industrial-bordeta-constitucio-parcerisa-granvia-amadeu-oller_1028847
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/projecte-espai-verd-aigua-patrimoni-industrial-bordeta-constitucio-parcerisa-granvia-amadeu-oller_1028847
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/projecte-espai-verd-aigua-patrimoni-industrial-bordeta-constitucio-parcerisa-granvia-amadeu-oller_1028847
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Pregunta/intervenció Resposta 

Benjamin: Tenint en compte que les obres 

no s’inicien fins el gener de 2022, pregunta 

per l’estat del bloc 12 al llarg d’aquest 

període. També planteja si el Parc estarà 

obert o tancat a les nits i, en el segon cas, si 

la il·luminació serà adequada. 

El solar del bloc 12 tindrà un terra de sauló 

provisionalment. Fins el gener de 2022 

podria tenir algun ús provisional, però això 

és una decisió del Districte.  

El Parc està plantejat com un espai obert 

perquè tradicionalment Can Batlló ha estat 

un recinte tancat i, al llarg del procés 

participatiu i de l’elaboració del projecte, hi 

ha hagut una voluntat majoritària de que 

l’espai tingui diferents rutes d’accés i que 

tingui un horari ampli pels diferents usos 

que pot tenir. La il·luminació serà eficient 

(led) i disposa d’un estudi lumínic que 

garanteix els nivells de llum adequats per 

garantir la seguretat del Parc. 

Jose Lluis: Pregunta com es resoldrà el 

desnivell que hi ha entre el bloc 9 i el carrer 

Parcerissa. 

Del bloc 9 s’ha d’enderrocar una part, que 

permetrà deixar una part de terra, totalment 

accessible i sense cap desnivell. 

Silvia Aguadé: Comenta que si el Parc obre 

les 24h, s’haurà d’abordar la qüestió de la 

seguretat. Pregunta si s’han plantejat les 

possibles conseqüències d’aquest horari, 

tenint en compte l’episodi de violència que 

va protagonitzar un grup de joves a Can 

Batlló va unes setmanes. 

El Parc està plantejat com un espai obert 

perquè tradicionalment Can Batlló ha estat 

un recinte tancat i, al llarg del procés 

participatiu i de l’elaboració del projecte, hi 

ha hagut una voluntat majoritària de que 

l’espai tingui diferents rutes d’accés i que 

tingui un horari ampli pels diferents usos 

que pot tenir. 

El Regidor lamenta i es mostra crític amb 

l’episodi de violència que es va donar a Can 

Batlló i indica que Mossos d’Esquadra ha 

identificat als joves que van participar en 

aquest fet. Assenyala que Mossos 

d’Esquadra els ha explicat que aquests 

joves no eren usuaris de Can Batlló, ni tan 

sols eren ciutadans del municipi, així que ha 

estat una qüestió puntual. Sobre la 

seguretat en horari nocturn una vegada 

estigui el Parc obert, el Regidor fa una 

reflexió sobre l’augment de la percepció de 

seguretat en aquells espais urbans que es 

rehabiliten i es recuperen per l’ús veïnal, a 

través de la dignificació dels espais.  

Miriam: Pregunta quan finalitzaran les obres 

de l’institut-escola Can Maiol i quan es faria 

el trasllat al nou equipament.  

El Regidor resumeix com ha estat el procés 

de l’avantprojecte de l’institut-escola Can 

Maiol, assenyalant els punts més 

conflictius, com la ubicació del parc de 

neteja en els baixos de l’equipament, 

qüestió que finalment s’ha desestimat a 

partir de les queixes de la comunitat 
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Pregunta/intervenció Resposta 

educativa. D’altra banda, tot i que 

inicialment el projecte estava en mans de 

l’Ajuntament de Barcelona, s’ha aconseguit 

que la Generalitat es faci càrrec i assumeixi 

el cost de la construcció del centre 

educatiu. Durant aquest 2021, i a partir de 

l’avantprojecte, la Generalitat ha de definir 

el projecte executiu que permetrà la 

construcció del centre, i licitar les obres. El 

calendari dependrà de la Generalitat.  

Sara: Planteja si l’espai de gossos es podria 

ubicar més lluny de l’escola, tenint en 

compte la grandària del Parc. Valora que és 

una qüestió d’higiene i seguretat.  

L’àrea de gossos ha estat un punt central 

del debat i s’ha anat ajustant i movent al 

llarg del procés d’elaboració del projecte, 

amb la voluntat que fos cèntrica. Finalment 

s’ha decidit aquest emplaçament, atenent 

totes les voluntats. Serà una zona de 

gossos perfectament delimitada, rodejada 

de verd i aïllada de la resta d’espais. En tot 

moment s’ha tingut en compte 

l’emplaçament del centre educatiu i els 

recorreguts d’accés.  

Pol: Dóna suport a l’apertura del Parc les 

24h i assenyala que és necessari que el 

recinte estigui ple d’activitat i que el veïnat el 

faci seu. 

 

Tomás: Pregunta pels habitatges que hi ha 

previstos al carrer de Mossèn Amadeu Oller, 

perquè li ha arribat que s’han canviat els 

usos plantejats en aquell espai. 

El Regidor explica que al solar del carrer 

Mossèn Amadeu Oller hi havia previstos 

habitatges tipus industrial, però aquests es 

faran finalment al carrer Quetzal. Al solar en 

qüestió hi haurà una promoció d’habitatge 

cooperatiu, així que la finalitat serà la 

mateixa.  

Jose Luis: Explica que a la presentació de 

l’avantprojecte es va explicar que dels 12 

milions d’euros de la primera fase, 5 milions 

els aportarien propietaris privats de l’àmbit, 

en concepte de càrregues urbanístiques 

associades. Pregunta si això afecta d’alguna 

forma als veïns i veïnes del barri.  

El Regidor detalla que aquestes càrregues 

urbanístiques no van contra els actuals 

propietaris dels solars o pisos, sinó sobre 

els propietaris dels solars que, en el seu 

moment, van fer la urbanització d’aquests. 

Per tant, els veïns i veïnes del barri no 

s’han de preocupar per aquesta qüestió.  

Karles: Pregunta si s’instal·laran lavabos 

públics al Parc. 

Es pren nota de la proposta i es cercarà un 

espai on instal·lar aquests serveis. 

Gerard: Pregunta si està previst instal·lar 

taules de ping-pong en algun espai del 

recinte. Sobre l’espai de gossos, assenyala 

que a la Rambla de Sants, on hi ha un espai 

de gossos, la part enjardinada de l’entorn 

està en un estat molt deficient.  

La idea de crear un espai de gossos és 

evitar que seva activitat sigui dispersa i 

desordenada. Si hi ha una àrea de gossos 

ben instal·lada, aïllada i protegida, serà 

utilitzada pels usuaris correctament.  

Eli: Pregunta si hi haurà taules a la zona La part més propera de la zona polivalent 
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Pregunta/intervenció Resposta 

polivalent, perquè hi ha habitatges al costat 

i, en el cas que hi hagi, generaran molèsties 

als veïns i veïnes. Si s’han de posar taules, 

hauria de ser a un espai on no generin 

molèsties.  

als habitatges és on se situarà l’espai de 

jocs infantils, evitant així que es 

desenvolupi activitat en horari nocturn que 

pugui generar molèsties als veïns. Hi haurà 

taules, però no seran properes als 

habitatges. 

Grisel·la: Dins de l’espai horts hi ha previst 

instal·lar unes taules. Pregunta quina 

finalitat tenen aquestes taules i quin tipus de 

tancament tindrà aquesta zona d’horts. 

Hi ha taules previstes a la zona d’horts, 

però estan vinculades a la pròpia activitat 

dels horts, no seran d’ús de la gent que 

estigui de pas. A més a més, és un espai 

que estarà tancat de nit. Respecte a la 

tanca, serà una reixa metàl·lica, que 

permetrà la visió. 

Ricard: Pregunta com s’evitarà la 

degradació de Can Batlló, tenint en compte 

que estarà obert les 24h.  

Està previst un servei de manteniment 

específic d’aquest espai, tenint en compte 

sobretot que és una gran zona enjardinada. 

Enric Jara: Demana una certa 

calendarització de les accions i més 

informació cap el veïnat i pregunta si es 

formarà una comissió de seguiment de les 

obres.  

Les obres de la primera fase començaran el 

gener de 2022 i acabaran el gener de 2023. 

La primera qüestió que es treballarà serà el 

trasllat dels horts, seguit de l’enderroc del 

bloc 9. Sobre la comissió de seguiment de 

les obres, s’assenyala que seria lògic i 

positiu que la participació que s’ha realitzat 

al llarg del procés continues activa a través 

d’un òrgan com aquest.  

Nagore: Troba a faltar que els espais 

infantils del Districte tinguin cobertura o 

ombra, per protegir-se del sol. Pregunta si 

s’ha contemplat en el projecte.  

Es mostren en el plànol les zones d’ombra 

de les àrees infantils.  

Benjamin: Pregunta si el terra de les zones 

de jocs infantils seran de cautxú o de terra, i 

si seran obertes o tancades. 

El paviment de les zones de jocs infantils 

serà, en principi, cautxú, encara que també 

s’ha plantejat que sigui gespa artificial.  

Alina: Pregunta si les àrees infantils seran 

obertes o tancades, perquè la gent 

acostuma a fer un mal ús d’aquests espais 

quan són obertes, relacionat amb el consum 

de begudes alcohòliques i actes incívics. 

Hi ha previst un cert tancament, sobretot en 

el cas de les àrees més infantils. Les que 

estan a prop de les vies públiques també 

tenen un tancament especial, per qüestions 

de seguretat. Però, aquelles per nens més 

grans estan tancades en menor grau. 

 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 

 

 


