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Propostes pel PAD del Districte de Sants-Montjuïc 2011-2015 
Propostes debatudes i aprovades a l’assemblea veïnal del 23 de novembre de 2011. 
 
1) Condicionament i adequació de les infraestructures del Bloc 11 de Can Batlló perquè 

esdevingui l’equipament veïnal que el barri necessita amb la participació directa del veïnat i 
d’acord amb el pla d’obres que s’annexa. 

2) Desenvolupament del projecte de recuperar Can Batlló pel barri amb èmfasi especial a: 

a. Veïns i veïnes afectats, indemnitzats i reallotjats 

b. Industrials afectats, indemnitzats i reallotjats 

c. construcció dels habitatges socials UP4 i UP8 

d. construcció de l’Àrea Bàsica de Salut de la Magòria (ambulatori) 

e. esponjament del carrer Constitució i arranjament de la vorera costat mar 

f. construcció de ls equipaments escolars (trasllat i ampliació de l’escola Perú) 

g. construcció del la resta d’equipaments previstos al projecte de Can Batlló 

3) Posada en marxa de l’activitat esportiva dels camps de futbol de la Magòria el abans 
possible 

4) Continuar preservant Can Vies com a centre social del barri 

5) Reparar el nyap comès a la remodelació de la Riera de Tena 

6) Solucionar d’una vegada per totes el problema de la plaça Súria i el seu entorn (gestió i 
manteniment de l’espai a l’estil de les illes verdes de l’Eixample) 

7) Promocionar i ajudar el comerç de proximitat (les botigues del barri) dels eixos Olzinelles – 
Constitució / Gavà – Riera de Tena 

8) Incrementar l’ajut destinat als carrers que organitzen la festa major i mantenir l’acte de 
cloenda de la Festa Major de la Bordeta (La Bordeta en Dansa) 

9) Incrementar l’ajut destinat a les entitats del barri que tenen cura de la cohesió i inclusió 
social del veïnat 

10) Mantenir i incrementar les activitats d’inserció social destinades al veïnat (oficina de 
Barcelona Activa) 

11) Aprofitar els solars buits i abandonats del barri perquè es transformin, de forma 
provisional, en espais enjardinats i zones d’aparcament alternatiu de les places perdudes 
per l’arranjament dels carrers de la Bordeta 

12) Arranjament i aprofitament per a usos veïnals del gran solar buit i abandonat comprés pels 
carrers Quetzal – Riera Blanca – Avinguda Carrilet – Badal 

13) Finalitzar la remodelació del carrer Constitució entre Sagunt / Parcerisa fins la Riera Blanca 

14) Arranjar la vorera del costat de Can Batlló del carrer Parcerisa 

15) Arranjament i urbanització de la cantonada dels carrers Gavà i Moianès (vorera Bordeta) 



 
 

 
- 2 - 

16) Recuperar el solar de la Citroen pel barri i destinar-la al seu planejament previst com a zona 
verda i enjardinada 

17) Millorar el recorregut i, especialment, la freqüència de les línies de bus que té el barri: 72, 
91 i 115 

18) Afegir a les parades del bus 91 els seus horaris (de la mateixa manera que estan posats els 
horaris del bus 115 a les seves parades) 

19) Equipar adequadament l’equipament de salut de la plaça de Cal Muns 

20) Equipar el barri amb aparcaments de gestió municipal (llocs proposats: Plaça la Farga, 
Jardins Celestina Vigneaux) 

21) Més neteja i manteniment al barri 

22) Instal·lar contenidors de reciclatge al carrer Constitució, entre Toledo i Jocs Florals 

23) Replantar els arbres tallats del carrer Riera de Tena 

24) Millorar les condicions del disseny de la rotonda de Badal amb Constitució perquè sigui 
més funcional i pràctica. 

25) Reparar i adequar adequadament la vorera del carrer Constitució amb Riera de Tena 
(davant de la casa nova) 

26) Arranjar i dedicar recursos a millorar les condicions del barri de la Bordeta no cobertes per 
la Llei de Barris i, en especial, a la franja que va des del carrer Constitució a la Riera Blanca. 

27) Estudiar i optimitzar els recorreguts en cotxe pels carrers del barri (pla de mobilitat del 
barri) 

28) Millorar les comunicacions entre la Bordeta i Sants (sota les vies del tren i metro) 

29) Incorporar el nom del nostre barri (Bordeta) a les parades de metro de Mercat Nou (de la 
línia 1) i dels Ferrocarrils de la Generalitat de Magòria a la Gran Via 

30) Més flors als nostres carrers 

 
 
Comissió de Veïns de la Bordeta (Novembre 2011) 
 


