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     AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

__________________ 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller/a Portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, exposa: 

- Atès que des d'aquest districte s'han fet diverses sessions de presentació del projecte 

“Repensem l'espai Firal de Montjuïc” al veïnat del districte dins del procés participatiu 

del futur de l'espai firal. 

-Atès que la proposta presentada busca una nova estructura urbana que reconnecti 
barris i aporti nous usos a l'espai públic existent donant resposta a les necessitats del 
veïnat. 

- Atès que la proposta presentada identifica necessitats concretes d'equipaments i 
remarca la idea de combinar els de proximitat amb algun altre d'escala superior.  

- Atès que la proposta anuncia la creació d'habitatge públic en l'àmbit, amb l'equilibri i 
la intensitat adequats, per tal d'obrir el recinte, generar ciutat i donar resposta a les 
necessitats habitacionals dels barris propers.  

-Atès que el plantejament de l’esmentada proposta busca una Fira integrada en l'àmbit 
urbà, que generi sinergies, que estigui articulada amb els barris i que sigui un pol 
d'activitat econòmica i formativa. 

- Atès que en aquestes sessions es va anunciar la intenció/ el propòsit de posar en 
funcionament el futur poliesportiu que aniria ubicat al Pavelló d’Itàlia a principis del 
2023.  

- Atès que preveuen haver finalitzat la totalitat del projecte pel 2029 (celebració del 
centenari de l’espai firal).  

- Atès que en mencionades sessions s’ha explicat que la inversió serà a partir de la 
col·laboració de les diferents administracions: consorcis, Ajuntament, Generalitat, Fira... 
 

Per això, i d’acord amb allò disposat als articles 98.1, 98.2 i 98.4 del Reglament Orgànic 

Municipal, formula el següent: 
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PREC 
 

Que el govern del districte es comprometi a entregar en el termini de 15 dies la còpia 

dels convenis i acords signats amb les diverses administracions, entitats i la Fira, sobre 

la futura transformació presentada pel Govern del districte en les diverses sessions del 

projecte "Repensem l'espai Firal de Montjuïc". 

 

 

Barcelona, 28 de Febrer de 2022. 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

a Sants-Montjuïc 
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