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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS-BADAL 

 

Data: 28 de juny de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants i virtual a  

http://salavirtual.barcelona.cat/ConsellBarri_SantsBadal-28juny2021 

 

Presideixen el Consell: 

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

Sr. Àngels Boix,   Consellera del barri de Sants-Badal  

Sra. Aida Guillén Lanzarote, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

Xavi Farre   Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc  

 

Consellers/es: 

Sr. Ton Martinez,  GMD ERC 

Sr. Ancor Mesa,  GMD BeC 

Sra. Alba Gómez,  GMD BxC 

Sra. Neus de Haro,  GMD Junts x cat  

 

Persones i entitats assistents: 

AVV Sants-Badal 

Secretariat d’entitats SHB 

donar veu a la memòria 

 

 

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  

 

Total d’assistents: 12 persones presencials i 11 persones telemàticament 

 

Ordre del dia: 

1. Informació del Regidor i situació actual COVID   

2. Informació dels equipaments del barri i del poliesportiu i escola bressol de Sants -Badal 

3. Torn obert de paraula 
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1. Informació del Regidor i situació actual COVID. 

 

Àngels Boix, Consellera de Barri, excusa l'absència del Vicepresident del Consell de Barri i 

dóna la paraula a Marc Serra, Regidor del Districte. 

 

Marc Serra, dóna la benvinguda al Consell de Barri de Sants-Badal i agraeix la participació de 

les persones assistents.  

 

El Regidor explica que les dades actualitzades de la pandèmia transmeten un missatge de 

molta prudència: aquesta setmana hi ha hagut 169 casos positius nous al districte. Per primera 

vegada hi ha un petit repunt: la setmana anterior, hi va haver 115 casos.Pel que fa a la 

comparativa dels barris del districte, destaca que Sants-Badal és dels que té menys incidència, 

amb 10 casos nous actius: lidera el rànquing Poble-sec, amb 43. A l'àmbit de ciutat, el nombre 

de positius per cada 100.000 habitants ha passat de 56 a 115, duplicant-se.  

 

Pel que fa a la vacunació, valora que s'està anant a molt bon ritme: 854.615 persones (51,6%  

de la població) han rebut almenys 1 dosi de la vacuna.A més, 1 de cada 3 barcelonins ja té la 

pauta completa. Si tot segueix així, s'espera arribar a la immunitat de grup (70% de la població 

vacunada) a finals del mes de juliol. Des de l'Ajuntament s'està col·laborant per agilitzar el 

procés al màxim: s'han cedit 36 espais municipals, s'han instal·lat 15 mòduls a l'espai públic i 4 

grans espais on s'hi vacuna, un d'ells al districte: a la Fira cada dia s'hi vacunen 6.000 

persones. A més, s'han desplegat 62 treballadors municipals, auxiliars i agents cívics, 

col·laborant al control d'accessos a la vacunació. Finalment, Marc Serra afegeix que és molt 

important acabar de vacunar a la franja de 18 a 25 anys i reflexiona que, en un món globalitzat, 

cal garantir un accés universal a la vacuna per a tothom: si aquesta no arriba també als països 

pobres, no es posarà fi a la pandèmia. 

 

Hi ha algunes zones de la ciutat on la vacunació va una mica més lenta, fet que té a veure amb 

el fet que moltes vegades la vacunació depèn del telèfon mòbil: hi ha barris on la gent no té 

smartphone o no acaben d'entendre aquest procediment. S'han habilitat diferents espais al 

districte per fer acompanyament a veïns que volen vacunar-se, però no saben com fer-ho: al 

CAP de Sants-Montjuïc i al Centre Cívic Albareda, s'han habilitat espais de suport, oberts a la 

tarda, per ajudar a treure cita. A més, hi ha 2 punts més al districte, al barri de la marina: l'Espai 

Química i el Casal de la Capa. 

 

Marc Serra informa sobre el pla de millores dels Jardins de Sants (Calaix de Sants):  

   

  1) Intervenció de millora urbana per poder reduir els espais de reunió i estada durant 

  hores intempestives a la zona de la pèrgola. Els grups que s'hi reuneixen no són 

 perillosos, però són molestos per als edificis d'habitatges pròxims. Les obres   

 començaran a finals d'any i ja s'està treballant als projectes executius.  

   

  2) Millora de la neteja dels jardins. El regidor considera que el problema no és de  

  neteja, sinó d'incivisme: es treballarà intentant coordinar millor la neteja i fent  una  
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  crida a la responsabilitat. 

 

  3) Renovació integral dels espais verds. Aquests espais han acabat fent-se servir com 

  a espais de passeig de gossos, fet que ha malmès el verd.  

 

  4) Dinamització dels jardins de Sants. Aquesta és una de les grans places del barri i ha 

  de poder-la utilitzar tothom per a fer-hi activitats. S'estan activant les diferents  

  guinguetes que hi ha: s'ha activat una de jocs i aviat s'obrirà una de bar.  

 

A  més, anuncia que el 9, 10 i 11 de juliol hi haurà també una fira de comerç als Jardins de 

Sants. També, en unes setmanes, tindrà lloc una exposició sobre dones i fotografia.  

 

Marc Serra comunica que, després de molta lluita veïnal i pressió institucional, s'ha aconseguit 

desencallar el procés per fer accessible l'estació de metro de la plaça de Sants: ja ha sortit a 

concurs l'actualització del projecte ja existent. L'objectiu és ampliar els vestíbuls, crear nous 

accessos amb 6 ascensors i treure escales i posar rampes en la connexió entre la línia 1 i la 

línia 5. Conclou animant al consell de barri a seguir fent pressió a la Generalitat per tal 

d'agilitzar la formalització del calendari d'aquesta millora.  

 

 

2. Informació dels equipaments del barri i del poliesportiu i escola bressol de Sants-

Badal. 

 

Àngels Boix dóna pas a Aida Guillen, Gerent del Districte, que es presenta al seu primer 

Consell de Barri de Sants-Badal.  

 

Informa sobre el nou edifici d'equipaments del C/ Roger: recorda que les obres van arrencar el 

2019 i, malgrat la pandèmia, s'ha aconseguit complir amb el calendari: l'equipament obrirà al 

curs 2021-2022. L'edifici acollirà una escola bressol, un espai familiar i un poliesportiu de 2 

pistes, solucionant la manca històrica d'equipaments públics que hi havia al barri. El cost total 

del projecte ha sigut de 9 milions d'euros. Conjuntament amb el CAP del C/ Roger, s'ha generat 

un pool d'equipaments al barri: l'escola bressol i l'espai familiar s'anomenaran "Els Gats" i el 

poliesportiu, "La Sagi", en referència a Ana Maria Martínez Sagi (1907-2000), poeta, 

sindicalista, feminista i atleta. Aquests dos noms es van escollir a partir d'una comissió veïnal 

d'entitats i van ser ratificats per una votació pública.   

 

L'escola bressol i l'espai familiar ocuparan un espai de gairebé 1400 m²  a la planta baixa i el 

primer pis. A sobre hi haurà el poliesportiu, amb accés independent a la planta baixa i un total 

de més de 2000 m² . L'edifici ha estat dissenyat per l'arquitecte Alfons de Luna, guanyador del 

concurs convocat a finals del 2016. De l'escola bressol, destaca el pati exterior i una concepció 

innovadora dels espais, preveient-se que les aules es puguin connectar entre elles.  

 

Finalment, convoca una jornada de portes obertes el pròxim 19 de juliol a les 18.00 h. Cal 

inscriure's, contactant per correu electrònic a [XXXX] 

 

 

3. Torn obert de paraules. 

 

Àngels Boix dóna pas al torn obert de paraules i intervencions.  
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Intervenció Resposta 

Veí del C/ Sant Frederic 37, explica: 

· Que va presentar un document el 3/12/2019 

demanant que es tregués el pal d'un senyal al 

C/ Bonsoms, cantonada amb C/ Sant 

Frederic. Que el regidor i la gerent es van 

comprometre a solucionar-ho parlant amb 

Mobilitat, però no s'ha fet cap actuació. Que 

aquest senyal comporta un perill, ja que ha 

facilitat que hagin entrat a robar 2 vegades a 

una finca adjacent.  

· Que al C/ Sant Frederic s'ha fet una 

plataforma única: hi ha hagut diversos 

incidents amb camions envaint l'espai de 

vianants o fins i tot xocant amb el balcó de la 

seva finca. Demana pilones o jardineres que 

protegeixen els accessos dels edificis i 

comerços, perquè considera que ara mateix el 

tràfic de vehicles diversos (cotxes que no 

respecten la velocitat, motos, bicicletes i 

patinets) constitueix un perill greu per als 

veïns.  

· Que els senyals d'STOP i de límit de 

velocitat no estan ben ubicats i no són 

visibles. 

· Que la Guàrdia Urbana no ha donat una 

resposta satisfactòria, ni a les queixes 

presentades anteriorment ni quan hi ha hagut 

incidents de trànsit. 

Marc Serra respon que el problema del senyal 

s'ha traslladat a la Guàrdia Urbana, que ha 

considerat que no constitueix un risc i que s'ha 

de quedar tal qual està. Es compromet a 

tornar a traslladar aquesta qüestió de nou. 

 

Sobre les plataformes úniques, considera que 

constitueixen un canvi de model urbà, que 

prioritza les persones a l'espai públic per 

sobre dels vehicles, que fins ara el 

dominaven. Apunta que, com tot gran canvi, 

necessita un temps d'adaptació, durant el qual 

es generen fenòmens com la proliferació de 

l'aparcament incontrolat. Admet que una 

solució seria instal·lar pilones, però això 

comporta el risc que tornem al model urbà 

anterior: els vianants arraconats i els vehicles 

ocupant el carril central i circulant a alta 

velocitat. Al cas concret del C/ Frederic, 

s'hauria d'estudiar què s'hi pot fer al cantó mar 

per a donar més seguretat als veïns. Expressa 

la seva convicció que la solució no és 

instal·lar pilones: s'hauran d'estudiar 

alternatives. 

Veí del C/ Frederic, expressa: 

· Que el problema és que els vehicles no 

respecten el límit de velocitat i que també 

circulen contra direcció, el que proposa és que 

es protegeixin les entrades als habitatges, 

mitjançant jardineres o pilones puntuals. 

Marc Serra recorda que aquest carrer es va 

reformar recentment i que hi va haver un 

procés participatiu per decidir com seria. Això 

no significa que sigui intocable, però cal 

considerar que hi ha molts punts al barri que 

també necessiten millores. De totes maneres, 

es compromet a prendre nota i a estudiar 

aquest problema. 

Veïna de la comissió de seguiment del barri 

de Font de la Guatlla-Magòria: 

· Expressa el seu suport al regidor del 

districte. 

· Demana a Àngels Boix perquè no ha 

aparegut a l'ordre del dia el punt d'aprovació 

de l'acta anterior. També recorda que va 

demanar un informe sobre com ha afectat al 

Mercat de Sants treure els busos 10, 20 i 52. 

Marc Serra respon que s'està en contacte 

amb els paradistes i la presidència del Mercat 

de Sants i que l'Obrim Carrers no només no 

els ha perjudicat sinó que ha fet que 

incrementin les vendes. A més, aquest 

programa ha fet canviar les rutines cap a 

hàbits més saludables. 

 

Sobre l'incident del C/ Bacardit, explica que 
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Intervenció Resposta 

· Demana al regidor si pot fer un incís sobre 

l'incident del C/ Bacardit, on un veí es va 

suïcidar quan anava a ser desnonat. 

· Expressa el seu desacord amb el nom de la 

nova escola bressol i demana per saber quin 

plantejament hi haurà per a nens amb 

necessitats d'educació especial. 

els Serveis Socials havien ofert suport a la 

persona i que s'havia elaborat un informe de 

vulnerabilitat. Afirma que s'han revisat els 

protocols i s'ha conclòs que s'està fent una 

molt bona feina en aquest àmbit. 

 

Pel que fa a l'accés a l'escola de persones 

amb discapacitat física o intel·lectual ja no es 

fa de forma segregada: actualment es treballa 

per tal que, si hi ha infants amb diversitat 

funcional, puguin assistir igualment a l'escola 

bressol. 

Veí del C/ Casteras, critica: 

· Que quan se circula amb un vehicle al seu 

carrer, s'obliga a fer una volta de 500 metres 

en lloc de travessar directament la Rambla 

Badal, que podria ser de doble sentit. Això 

causa contaminació, soroll i més perill.  

· Que ha presentat aquesta qüestió 2 vegades 

al web de l'Ajuntament i mai ha rebut més 

resposta que "Ja et contestarem". 

Marc Serra explica que, fa molts anys, es va 

modificar aquest tram i es va reduir a un sol 

sentit, perquè hi havia un problema d'excés de 

trànsit. Actualment és evident que aquest 

problema ja no existeix, però s'ha d'estudiar 

des dels tècnics de mobilitat per veure si 

realment és possible fer una modificació que 

millori la circulació al conjunt del barri. 

 

Afirma que la Bústia Ciutadana acostuma a 

funcionar i donar resposta sempre, així que es 

mirarà també què ha passat en aquest cas. 

President de l'AVV Sants-Badal: 

· Expressa satisfacció amb les notícies 

relatives als Jardins de Sants. Denuncia que 

fa molts anys que l'espai està degradat i que 

els veïns pateixen l'incivisme i les molèsties 

pel soroll nocturn. Considera que potser, més 

enllà de la pedagogia, s'hauria de passar a 

mesures més dures com les sancions 

econòmiques. 

 

· Demana saber quan es materialitzaran les 

obres d'adaptació del metro. Demana al 

Regidor que faci pressió i estigui a sobre per 

tal que aquesta demanda històrica, que 

considera molt necessària, s'agilitzi el màxim 

possible. 

 

· Explica que, malgrat la pròxima inauguració 

de l'escola bressol i el poliesportiu, el barri, 

que presenta una densificació urbana molt 

alta, segueix tenint moltes mancances en 

equipaments. A més, hi ha 4 o 5 carrers que 

Marc Serra afirma estar d'acord amb l'opinió 

del veí respecte als problemes de civisme als 

Jardins de Sants. Afegeix que als últims temps 

hi ha més presència de Guàrdia Urbana. 

Opina que les mesures preventives han 

d'avançar conjuntament amb les mesures 

punitives. 

 

Sobre la reforma del metro, respon que 

encara no hi ha calendari, però que aquesta 

serà una exigència a la primera reunió que hi 

hagi amb Territori. Destaca que la pressió 

veïnal seguirà sent important per ajudar a 

agilitzar aquestes obres. 

 

Admet que la zona de Sants-Badal, 

històricament, ha estat una mica abandonada, 

però destaca els 2 grans equipaments que 

s'han pogut impulsar al barri, malgrat l'actual 

crisi econòmica.  

 

Sobre l'arranjament de carrers, admet que hi 
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Intervenció Resposta 

necessiten un arranjament de fa 4 

legislatures. 

 

· Demana saber què passa amb la pl. de 

l'Olivereta, l'única plaça del barri. Recorda que 

fa 3 o 4 consells de barri que s'està demanant 

aquesta informació. 

 

· Demana saber si es pot recuperar el terreny 

de Virutex, al C/ Carreras Candi i C/ Antoni de 

Capmany. Apunta que l'espai està qualificat 

d'equipament. 

 

· Finalment, explica que al C/ Carreras Candi 

93 hi ha un gual que té davant un 

supermercat. Com que s'han eixamplat les 

voreres, els camions que arriben per abastir el 

supermercat tenen molts problemes. El veïnat 

de la zona demana si es podria ampliar més la 

vorera per tal de solucionar-ho. 

ha un deute amb el barri. Demana una mica 

de paciència, ja que l'economia de la ciutat 

s'ha vist molt afectada per la crisi del 

coronavirus. Explica que ara mateix no es 

poden concretar inversions a curt termini, més 

enllà dels que ja estan inclosos als 

pressupostos. 

 

Pel que fa a la pl. de l'Olivereta, els diners per 

finalitzar el projecte executiu hi són. El que 

passa és que s'ha trobat una dificultat tècnica, 

amb els pilars del pàrquing subterrani ja 

existent. Proposa una sessió oberta als 

membres de la Comissió de Seguiment, on 

puguin venir els arquitectes i enginyers que 

estan treballant en aquest projecte, per tal que 

puguin explicar bé la situació i com afectarà el 

calendari. 

 

Afirma que l'antiga fàbrica de Virutex és una 

peça de sol equipament important, si bé es 

tracta d'un terreny privat. La propietat s'ha 

posat en contacte amb l'Ajuntament amb la 

intenció de desenvolupar-hi una residència 

d'estudiants privada. Des de l'Ajuntament, el 

que s'intentarà és que hi hagi una part 

d'aquest equipament que sigui públic i que 

estigui obert als veïns. 

 

Finalment, explica que el C/ Carreras Candi 

va ser un dels carrers que sí que es va poder 

arreglar recentment. Considera que les 

voreres amples mai poden ser un problema: 

en tot cas, han de ser els camions els que 

s'han d'adaptar a la configuració del nucli antic 

del barri. Es compromet a parlar amb el 

supermercat, per tal de veure si disposen de 

vehicles més adients i s'estudiarà si cal fer 

algun tipus d'intervenció. 

Veïna de la comissió de seguiment del barri 

de Font de la Guatlla-Magòria: 

· Insisteix a demanar perquè no està penjada 

l'acta del passat Consell de Barri. No ha rebut 

resposta anteriorment. 

Àngels Boix respon que, en principi, el punt de 

ratificació de les actes ja no es posa, perquè 

hi ha altres canals mitjançant els quals es 

poden enviar esmenes.  

Veí del C/ Bonsoms, explica: 

· Que a la darrera reunió es va comentar el 

Marc Serra respon que Sants-Badal és un 

dels barris del districte que té les voreres amb 
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Intervenció Resposta 

mal estat del carrer i de les seves voreres. Vol 

saber si hi ha algun pla o projecte sobre 

aquesta qüestió.  

· Que hi ha un problema molt gran amb 

l'incivisme dels veïns que passegen gossos i 

que no recullen ni netegen els seus 

excrements ni orins. Demana saber què s'hi 

pot fer al respecte.  

pitjor estat. Recorda que quan va assumir la 

regidoria va demanar una autoria dels punts 

vermells del barri. Explica que el C/ Bonsoms 

és un punt prioritari, però recorda que la crisi 

econòmica actual ha limitat la capacitat 

d'executar aquest tipus d'intervencions. 

Proposa als assistents que, de cara l'any 

vinent, es pugui prioritzar entre tothom quin 

carrer hauria d'intervenir-se en primera 

instància.  

 

Sobre el tema dels gossos, apunta que el 

problema de les persones que no se'n 

responsabilitzen no se soluciona només amb 

neteja: cal un canvi de consciència. Opina que 

als últims anys, hi ha hagut alguna millora pel 

que fa a la recollida d'excrements, però que 

cal molta més consciència amb el tema de 

l'orina. En aquest sentit, recorda que s'estan 

fent campanyes, on es distribueixen bosses i 

ampolles de plàstic. 

 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió.  

Marc Serra agraeix l'assistència i la participació, celebra que el consell s'hagi pogut fer 

presencialment i dóna per tancada la sessió. 


