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Estació de Sants i Entorns 
Acta de la sessió presentació avantprojecte 
 
Dia: dijous, 15 de setembre de 2022 
Hora: 19.00 h 
Lloc: Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs, Rector Triadó 53 
 
Assistents: 37 persones  
 
 
En representació d’entitats (21): 
 
1. Elisabeth Corbella, Eix Comercial Sants-Les Corts 
2. Rosa M. Galimany, COAC-Arquitectes de l’Eixample 
3. Txema Martínez, STOP Tanatori 
4. Carlos Fernández, STOP Tanatori 
5. Alfons Barti, Fundació Barcelona Comerç 
6. Josep Maria Domingo, Centre Social de Sants 
7. Isidre Rabadà, AVV Hostafrancs 
8. Marc Lozano, Sants4ever 
9. Marcel, Sants4ever 
10. Lucia Reina, Eix Comercial Sants Establiments Units 
11. Francesc Reina, Eix Comercial Sants Establiments Units 
12. Alfredo Martínez, AVV Badal-Brasil-La Bordeta 
13. Martí Sarrate, ACAVE 
14. Conxita Pérez, AVV d’Hostrafrancs 
15. Jordi Chiva, Afectats entrada AVE a Barcelona 
16. Pepo Mediavilla, AVV Badal-Brasil-La Bordeta 
17. Pilar Díez, PSC 
18. Antoni Puparell, Consell de Barri Sants-Badal 
19. Manel Tort, Fundació Barcelona Comerç 
20. Feli Argüello, AVV d’Hostafrancs 
21. Joan, Centre Social de Sants 
 
 
Personal municipal: 
 
1. Janet Sanz, Segona Tinenta d’Alcaldia 
2. Xavi Matilla, Arquitecte en Cap 
3. Marisa Domínguez, Presidenta d’ADIF 
4. Carme Pigem, RCR, arquitectura 
5. Manuel Valdés, Gerent de Mobilitat i Infraestructures 
6. Aida Guillén, Gerent Districte de Sants-Montjuïc 
7. Xavi Farré, Conseller Tècnic Districte de Sants-Montjuïc 
8. Maíta Fernández-Amesto, Ecologia Urbana 
9. Maite Peris, Ecologia Urbana 
10. Gerard Lillo, Ecologia urbana 
11. Jèssica Pujol, Ecologia Urbana 
12. Miquel Àngel Valdueza, Districte de Sants-Montjuïc 
13. Eudosio Gutiérrez, Conseller de Districte Sants-Montjuïc 
14. Àngels Boix, Consellera de Districte Sants-Montjuïc 
15. Marc Martínez, Conseller de Districte Eixample 
16. Rita Pérez, Suport a la participació, en funció de secretaria 
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Ordre del dia: 
 
19:00-19:15 Benvinguda als assistents, contextualització, continuació procés participatiu, a 

càrrec la Segona Tinenta d’Alcaldia, Janet Sanz. 

19:15-19:25 Presentació de l’avantprojecte, a càrrec de la presidenta d’ADIF, Marisa 

Domínguez.  

19:25-19:30 Introducció i presentació de l’equip redactor, a càrrec de l’Arquitecte en Cap, Xavi 

Matilla. 

19:30-19:45 Presentació detallada de l’avantprojecte, a càrrec de Carme Pigem (RCR).  

19:45-20:00h Presentació fases i actuacions, a càrrec de Manuel Valdés, Gerent de Mobilitat 
i Infraestructures. 
 
20:00-20:30h Torn obert de paraula 
 
20:30-20:40h Tancament de l’acte a càrrec de la Presidenta d’ADIF i la Segona Tinenta 
d’Alcaldia 
 

1. Benvinguda institucional – Janet Sanz 

Janet Sanz dona la benvinguda als assistents, explica que avui es presenta la proposta de 
l’estació de Sants i els seus entorns que fa un any que es treballa.  

Dona les gràcies a la presidenta d’ADIF per la feina feta i la seva col·laboració en adoptar les 
demandes sorgides en el procés participatiu. 

2. Presentació de l’avantprojecte – Marisa Domínguez 

Marisa Domínguez dona les gràcies als participants per assistir. Presenta les conclusions del 

procés participatiu i diu que aquestes han permès millorar el projecte. 

 

Expressa que les converses i acords ja es troben en fase molt avançada i que això permetrà 

accelerar el procés de les obres. 

 

Explica que aspectes importats del projecte són la multifuncionalitat, l’accessibilitat, la 

sostenibilitat, el disseny, els espais verds i els usos culturals. Detalla les característiques del 

projecte: canvi de la ubicació del trànsit rodat, reubicació de la parada de taxis, noves parades 

d’autobús, un vestíbul amb llum i ventilació natural, itineraris diferenciats per viatgers que 

entren i surten, una nova estació de metro, una nova zona comercial i oficines a les plantes 

superiors, entre altres. 

3. Introducció i presentació de l’equip redactor – Xavi Matilla 

Xavi Matilla ressalta dues idees: és un projecte d’estació que fa ciutat, com a una de les noves 
portes de Barcelona. I valora la relació de treball amb ADIF al llarg de l’últim any, agraeix la 
feina feta a tots els equips. 
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4. Presentació de tancament del procés participatiu – Carme Pigem  

Carme Pigem presenta les conclusions del procés participatiu que es van desenvolupar entre 

gener i maig de 2021 en la que van participar entitats del territori, de ciutat i de diversos àmbits 

com la mobilitat, l’educació i l’accessibilitat, entre altres. Afirma que l’avantprojecte d’estació 

recull les preguntes i inquietuds d’aquest procés participatiu. 

 

Explica les característiques del projecte organitzat a través dels següents punts: estructura 

urbana, relació amb l’entorn, usos i edificabilitat, arquitectura i model d’estació. 

Pel que fa a l’espai públic valora que el projecte dona resposta a la demanda de més verd, 

sols permeables, ombres, espais de trobada i espais lúdics per infants i per l’skate. Detalla les 

característiques dels espais públics que es crearan i que volen donar resposta a 

l’accessibilitat, la connectivitat entre espais de la ciutat, la peatonalització d’alguns espais i la 

reubicació del trànsit rodat. 

Pel que fa a l’edifici també en detalla les seves característiques projectuals, en especial 

ressalta la permeabilitat i la utilització de sistemes passius per crear la situació de confort a 

l’edifici. 

Podeu veure la presentació més detallada en el següent enllaç (apartat “Documents 

relacionats”): 

https://www.decidim.barcelona/processes/entornsestaciodesants/f/4324/meetings/5848 

5. Presentació fases i actuacions – Manuel Valdés 

Manuel Valdés explica les fases d’obres que es faran per part de l’Ajuntament i per part 
d’ADIF. 

Enumera les actuacions prèvies que es faran a curt i mig termini: millora del drenatge, 
impermeabilització, sectorització de les andanes, trasllat del trànsit rodat del costat muntanya 
al costat mar, entre altres. La previsió està entre 2023 i 2025. 

Enumera les actuacions que es faran a la primera fase d’obres: reconfiguració de l’estació 
d’autobusos provisional, vestíbuls, accessos, urbanització de plaça dels Països Catalans, 
entre altres. La previsió de les obres està en el període 2024-2026. 

Podeu veure la presentació més detallada en el següent enllaç (apartat “Documents 
relacionats”): 
https://www.decidim.barcelona/processes/entornsestaciodesants/f/4324/meetings/5848 

 

6. Torn obert de paraula 

Isidre Rabadà, AVV d’Hostafrancs pregunta si els veïns rebran els documents que avui s’han 

presentat per estudiar-los atentament. 

Resposta Janet Sanz respon que demà es farà la presentació oficial del projecte als mitjans i 
a partir d’aquest moment es compartirà la informació. Emfatitza que es seguirà treballant 
conjuntament amb els veïns el projecte, per definir els detalls, treballar les obres, entre altres. 

https://www.decidim.barcelona/processes/entornsestaciodesants/f/4324/meetings/5848
https://www.decidim.barcelona/processes/entornsestaciodesants/f/4324/meetings/5848
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Conxita Pérez, AVV d’Hostafrancs agraeix la trobada. Expressa la seva preocupació de 

traslladar tot el trànsit rodat al costat mar, ja que creuen que podria generar una barrera entre 

l’estació i el barri. Demana a ADIF agilitzar la comunicació.  

Resposta Janet Sanz respon que el trànsit es ressitua al costat mar, però que es reduirà i que 
l’espai deixarà de ser una rotonda. Explica que en cada sentit hi ha un carril per vehicles i un 
carril d’autobús. 

Resposta Manuel Valdés respon que el dia 21 de setembre hi haurà una sessió monogràfica 
de mobilitat on s’explicarà com aniran les diferents fases. 

Txema Martínez de Stop Tanatori expressa la seva gratitud per participar en aquest procés. 

Demana que es prenguin les mesures necessàries per minimitzar les molèsties al llarg de les 

obres: cuidar el nivell de soroll en hores nocturnes, crear rutes segures pels vianants, proposa 

crear una zona d’emmagatzemat de material que no interfereixi amb comerços i escoles. 

Agraeix la feina feta a l’equip del projecte i demana que tots cuidin les obres perquè aquestes 

no quedin parades per desviaments pressupostàries. Proposa crear un canal amb difusió 

publica amb els avenços del projecte, les obres i poder comunicar incidències. 

Expressa el seu desacord amb el projecte de tanatori. 

Resposta Janet Sanz respon que l’espai de participació i la comissió de seguiment continuarà 
funcionant. Recalca que el treball amb ADIF ha sigut molt fluid i que s’ha fet net després dels 
casos que es van produir amb l’estació de la Sagrera. Explica que hi ha unes noves polítiques 
a les obres. Explica que des de Barcelona hi ha un canvi de tendència pel que fa a la 
contractació de les obres i que les institucions vetllen perquè no hi hagi problemes amb els 
contractes. 

Resposta Marisa Domínguez respon que les obres causen molèsties però que intentaran que 
el contractista compleixi amb totes les mesures demanades per tal de minimitzar la molèstia 
al veïnat. Explica que els camins estaran protegits, ja que aquests aspectes venen determinats 
per llei. Explica que serà essencial que els recorreguts estiguin ben senyalitzats i que siguin 
segurs. Respon que després del procés judicial que ha passat l’empresa hi ha hagut un canvi. 
També emfatitza que actualment hi ha finançament per fer les obres i que, per tant, això ha 
de fer que vagin a bon ritme. 

Miquel Angel Valdueza, tècnic de llicències de Sants Montjuic felicita a Carme Pigem pel 
projecte presentat. Expressa preocupació amb possibles usos incívics a la plataforma del 
primer pis. Pregunta si s’ha pensat com es gestionarà aquest espai públic a la nit. 

Resposta Marisa Domínguez respon Miguel Angel, li respon que estudiaran la gestió de la 
plataforma del primer pis perquè pugui funcionar bé. 

Alfons Barti, Barcelona Comerç explica que durant la pandèmia el comerç ha patit molt. 
Demana suport al comerç i pregunta quants metres quadrats dins de l’estació estaran 
destinats al comerç. 

Manel Tort, Barcelona Comerç pregunta què significa que l’estació no serà un centre 
comercial i què significa que serà un Hub digital pel viatger. Pregunta si els comerços estaran 
enfocats als viatgers o als veïns. 
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Resposta Janet Sanz respon que l’Ajuntament vol donar compromís al comerç de proximitat. 
Planteja fer estudis de viabilitat per crear un nou comerç que no entri en competència amb 
l’existent. 

Resposta Marisa Domínguez respon que pels espais comerciants s’està pensant amb espais 
relacionats amb la innovació i espais per compartir espai de treball (tipus coworking). 

Marti Sarrate ACAVE explica que Barcelona és una ciutat de fires i congressos i que cada 
vegada més la gent necessita trasllats corporatius sostenibles, pel que dona la benvinguda a 
aquesta nova estació, més integrada a la ciutat. 

Lucia Reina, Sants Establiments Units vol fiançar el treball que s’ha fet a les diferents sessions 
de participació. Demana continuar treballant conjuntament per saber com es tractaran els 
diferents eixos comercials. 

Marc, Ass. Joves patinadors de Sants agraeix que se’ls hi hagi dedicat un punt a la 
presentació. Explica que venen joves de tot el planeta a utilitzar aquesta plaça des de fa trenta 
anys, també que els espais públics per joves no són abundants a la ciutat de Barcelona. 
Demana que per què els espais de joves han de ser efímers metre la resta d’instal·lacions 
seran permanents. 

Resposta Manuel Valdés respon que el que s’ha presentat són unes primeres idees que es 
poden continuar treballant. 

Josep Maria Domingo, Centre Social de Sants proclama que és una petita victòria tenir una 
ludoteca dins de l’estació. Demana que a les obres no hi hagi obstacles i que es pensi amb 
els veïns quan aquestes es facin. S’esplaia amb una descripció històrica de la plaça dels 
Països Catalans. Pregunta en quina situació estarem l’any 2025. 

Resposta Manuel Valdés respon que com que es treballarà en superfície es treballarà de dia. 
Explica que pel 2025 es preveu que el costat muntanya de l’estació quedi pacificat, que 
l’estació estigui oberta als quatre costats, que el vestíbul connecti directament amb la plaça i 
que l’estació d’autobusos encara romangui on és ara però amb una nova configuració. 

Francesc Reina, Sants Establiments Units Pregunta si el mural de ceràmica que hi havia a la 
plaça de països catalans tindrà cabuda a la nova estació. 

Resposta Marisa Domínguez respon  que pel que fa al mural està localitzat. Respon que es 
buscarà amb cura quina serà la seva ubicació. 

7. Tancament de l’acte a càrrec de  la Segona Tinenta d’Alcaldia 

Sense més intervencions, la sessió conclou a les 20.56 h. 

 
 
 

 


