
 

  
 

 

 

Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 

 

 
Acta del Consell de Barri de Sants - Badal, 11 de novembre de 2015  1 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS - BADAL 

Data: 11 de novembre de 2015. 19h 

Lloc: Institut Lluis Vives (C. Canalejas, 107)  

 
Presideixen  el Consell de Barri: 
Regidor: Sr. Jaume Asens Llodrà 
Vicepresident Consell de Barri: Sr. Josep Maria Ribalta 
Conseller de barri:  Sr. Joan Sanromà  
Conseller Tècnic:  Sr. Xavier Farré i Parisé 
 
Conselleres/es: 
Sra. Núria Izquierdo, CIU  
Sr. Albert Deusedes, PSC 
Sr. Ángel Federico Lao Peña, C’s 
Sra. Maria Lluïsa Pahissa, CUP-CC 
Sr. Jose Antonio Calleja, PPC 
 
Representats de les entitats:  
AAVV Badal, Brasil, la Bordeta 
Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

Imperiales MC 

Aroma BCN 

La Maca Barcelona 

INS Lluis Vives 

Ampa INS Lluis Vives 

Mexcat 

 

Tècnics i tècniques municipals: 
Sra. Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Sr. Miquel Àngel Valdueza, Director Espai Públic i Manteniment 
Sra. Ariadna Ros, Tècnica de barri 
Agents Guardia Urbana. UT3 
 

Veïns i veïnes: 33 
 
Total assistents: 53 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Constitució del Consell de Barri Sants- Badal 
2. Informació sobre la situació actual dels següents temes: CAP, Equipaments a l’entorn 

de Juan de Sada i repensem l’Olivereta. 
3. Informació sobre l’elaboració Pla Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de Districte 

(PAD) 2016-2019 
4. Torn obert de paraules 
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1. Constitució del Consell de Barri Sants- Badal 
 
El Sr. Vicepresident del Consell de Barri, Josep Maria Ribalta, inicia el Consell de Sants - Badal 
i dóna la benvinguda a les persones assistents. El Sr. Jaume Asens, Regidor del Districte, dóna 
per constituït el Consell de barri i llegeix l’ordre del dia. Joan Sanromà, Conseller de barri, 
informa sobre què és el Consell de barri i els altres òrgans de participació del districte: 

 El  Consell de barri és el canal de participació directe del veïnat, que es convoca un mínim 
de 2 cops a l'any. Hi assisteix el Regidor/President, Vicepresident (que serà escollit per les 
entitats en el proper Consell), Consellers/es, entitats i veïns/es del barri. És un espai de 
tots/es on informar, debatre i consensuar i per participar-hi només s’ha de venir.   
 

 En les Comissions de seguiment es fa el seguiment dels temes plantejats al Consell de 
Barri amb més profunditat i es proposa l’ordre del dia. Hi participen la Direcció política i 
tècnica del districte, el moviment associatiu del barri, els veïns/es del barri i Consellers. Per 
participar cal registrar-se via web o amb les instàncies que Ariadna, la tècnica de barri i 
persona més propera al veïnat, té a l’entrada. La propera serà el 3 de desembre. 
 

 Es proposa: 
o Canviar la freqüència: Consell de Barri trimestral i Comissió de seguiment cada 2 

mesos.  
o Convertir-ho en un debat participatiu amb dinàmiques participatives, millorar la 

comunicació (per exemple no s’han posat suficients cartells i amb suficient 
antelació en aquest cas) i facilitar l’arribada d’informació, obrir espais de cura (com 
un espai de ludoteca per facilitar la participació de famílies) i que esdevingui un 
espai on discutir i treballar sobre problemes comuns, no puntuals. 

o S’informa dels canals alternatius per fer arribar suggerències al districte per 
Internet, presencial, xarxes socials, telèfons, butlletí, quioscs de tràmits, oficines 
especialitzades, la bústia de queixes i suggeriments de la web de l’Ajuntament i 
l’APP bústia ciutadana per Smartphone, on les incidències geolocalitzades arriben 
directament. 

A diferència de l’audiència pública, que es celebra a la seu del districte i on s’exposen queixes 
(per les que hi ha també els altres canals alternatius) es vol que els Consells canalitzin 
qüestions que afecten a tothom i que siguin més propositius. 

2. Informació sobre la situació actual dels següents temes:  
 
CAP i Equipaments a l’entorn de Joan de Sada:  El Sr. Regidor informa del procés 
d’aprovació inicial del pla d’ordenació de Joan de Sada, pas previ obligatori per poder tramitar 
la llicència d’obres i activitat i posteriorment poder fer les obres del nou CAP, una llarga 
reivindicació del barri. Un cop aprovat es preveu incorporar la planificació dels equipaments 
previstos i de les inversions associades. A continuació M. Àngel Valdueza explica: 
 

 L’entorn de Joan de Sada necessita una modificació del planejament, ja que en el seu 
moment es va aprovar un pla de millora urbana on es definia el volum dels edificis (es 
preveia un sostre de 7.000 m2 aproximadament, una escola bressol, el CAP i equipaments 
pel barri) però no es definien els usos. Cal modificar el pla anterior per poder definir els 
usos i canviar els volums de la pista esportiva, i poder així tramitar permisos. 
 

 Es preveuen 4 usos: a la cantonada el CAP, la peça posterior per equipament de barri 
(pendent de decidir segons necessitats) i la peça esquerra pel poliesportiu i l’escola bressol 
(aquests dos últims compartiran planta i es diferenciaran per pisos). Es preveu una zona 
verda pública a l’interior d’illa, vetllant perquè les vivendes que donen a la planta baixa 
tinguin certa privacitat. Primer s’està treballant amb el CAP i els altres equipaments i més 
endavant es treballarà en l’interior i la seva futura urbanització.  
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 Es portarà a aprovació inicial per comissió de govern a finals d’any i un cop aprovat 
inicialment es començarà a tramitar la llicència d’obres del CAP, per poder treballar en 
paral·lel. Després del període d’exposició pública per rebre al·legacions, si hi ha consens 
es podria aprovar al plenari d’abril o maig i amb l’atorgament de la llicència es podran 
començar a executar les obres potser després de l’estiu i potser finalitzar al Nadal del 2017. 

 
A continuació s’obre un torn de preguntes: 

Comentari / pregunta Resposta 

Es pregunta si l’interior d’illa de Roger- Rambña 
Badal i Miquel Àngel són públics o privats. 

Es respon que amb la modificació del pla de millora 
urbana passen a ser d’ús públic, amb la condició que 
la urbanització de l’interior d’illa s’ha de fer de tal 
manera que les vivendes tinguin privacitat. Per tant 
aquest pas servirà per separar els 2 edificis i per 
entrar a aquest espai interior que passarà a ser zona 
verda d’ús públic.  

Es diu que quan es faci la rambla prevista al C. 
Juan de Sada és important saber on van les 
famílies que han de ser reallotjades i demana 
que no se’ls mogui del barri. 

Es respon que és un procés d’iniciativa privada i que 
la modificació de planejament és molt complexa ja 
que hi ha 2 polígons d’actuació privats. El PAU1 està 
més avançat i tenen intenció de començar a 
urbanitzar la rambla. Per tant s’hauria d’enderrocar 
una part i hi ha alguna vivenda afectada. En 
qualsevol reparcel·lació si hi ha gent afectada se’ls 
indemnitza i si es compleixen les condicions se’ls 
reallotja al voltant del barri en general, però no pot 
concretar on. Xavier Farré, Conseller Tècnic, proposa 
fer una reunió amb les famílies, tot i que el tema 
encara no està desencallat.   

Es pregunta si al Nadal del 2017 estarà finalitzat 
el poliesportiu. 

Es respon que no, en tot cas el CAP. El CAP està 
finançat mentre que la resta d’equipaments van 
vinculats al PIM i s’ha d’aprovar. Es pregunta quina 
és la contribució del Consorci d’Educació i es respon 
que se’ls dirà quan es disposi de la informació. 

Antonio Calleja demana el procés de 
participació que es va prometre en aquest 
projecte i tornar a explicar en quin estat està, 
encara que es faci de manera particular. És molt 
important saber que hi ha persones afectades. 
L’AAVV i la Comissió de seguiment van fer una 
bona feina però cal aclarir en quin punt estem, 
especialment per la gent afectada. Proposa que 
a la propera comissió de seguiment s’informi, ja 
que hi ha persones noves. 

Josep Maria Ribalta recorda que es va presentar el 
projecte i va quedar ben tancat, però a l’espera de 
que es tirés endavant per part dels actors privats, i 
per tant l’Administració ha de ser cauta. En tot cas es 
pot afegir un punt específic sobre Juan de Sada, tot i 
que el procés és lent i cal cautela.  

 

Es pregunta si l’equipament serà una residència 
per gent gran. 

Es respon que el planejament parlava d’escola 
bressol, equipament pel barri i CAP i establia que 
quedava sostre per fer alguna cosa més. Es va parlar 
d'incorporar un poliesportiu i aleshores s’esgota la 
disponibilitat del solar. Per tant per ara no es preveu. 

Josep diu que ha vingut a vàries reunions i 
només havia sentit a parlar del CAP i el refugi. 
Creu que s’ha fet una zona VIP al nord del barri: 

Josep Maria Ribalta diu que en una de les reunions 
es va parlar que l’únic solar disponible en el barri era 
aquest, s’ha mirat molts espais i només es pot fer 
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a la zona dels antics laboratoris fan edificis 
d’alta gama, poliesportiu, biblioteca, pàrquing, 
etc. mentre que de C. Sants  cap a baix no es fa 
res, com a la Plaça Olivareta. 

aquí. Ell diu que encara que estigui 30 o 40 metres 
fora del barri, al C. Tinent Floresta amb C. Càceres hi 
ha un descampat, però es respon que és privat. 
Parisi recorda que en la darrera Comissió presidida 
per Jordi Martí es va parlar de tot això.  

 
3. Informació sobre l’elaboració Pla Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de 

Districte (PAD) 2016-2019 
 
S’informa que el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla d’Actuació del Districte (PAD) és l’eina 
per a la planificació de les accions a fer en el barri, el districte i la ciutat els propers 4 anys. Es 
vol fer de forma participada, amb diversitat i pluralitat, escoltant la veu dels col·lectius 
invisibilitzats i creant un debat ciutadà sobre la política municipal. Després es negociarà per 
permetre l’aprovació del Ple i el procés permetrà la traçabilitat de les propostes. El calendari 
previst és:  
 

 Fase 1: fins a Gener del 2016 es treballarà amb entitats i veïns/es als Consells de Barri, 
Comissions de seguiment, Comissions sectorials i Taules/ Trobades varies. 

 Fase 2: de Gener a Març del 2016 es vol apropar-se a col·lectius i veïns/es que 
normalment no participen, i a diferents espais per escoltar la veu de tothom i treballar 
conjuntament, amb dinàmiques i formes de participació alternativa. L’aprovació es preveu 
al juny. 

Els 5 eixos del PAM - Ciutat Democràtica (Una ciutat que garanteix els drets socials, Una ciutat 
amb nou model econòmic just i innovador, Una ciutat sostenible, del barri a la metròpoli, Una 
ciutat de democràcia oberta, Una ciutat compromesa amb el país, Europa i el món) es 
treballaran en la propera Comissió de Seguiment el proper 3 de desembre i per participar-hi 
s’han de registrar. A continuació s’explica una primera dinàmica participativa: es reparteix un 
paper amb 2 espais on apuntar aspectes positius i negatius de la Plaça Olivereta.   
 
Altres informacions: 
 
El Sr. Regidor informa que estava previst fer el cobriment de les vies amb una durada de 24 
mesos i anar obrint per trams, però per millores logístiques es va decidir fer-ho en una sola 
data. La “Plaça del ciclista” ja estarà acabada però no s’hi podrà accedir encara perquè està en 
la zona de les obres. 
 
Al solar propietat de la Sareb del Passatge Badal 2-4 hi està ocupant per famílies d’origen 
romanès i s’està treballant amb Serveis Socials per buscar-los una alternativa habitacional. 
S’ha pressionat molt a la Sareb i s’intentarà plantejar la possibilitat de comprar aquest terreny, 
sabent que cal una  solució més estable pels veïns/es afectats i evitar que s’hi instal·lin altres 
persones. Una proposta seria que l’utilitzi el veïnat. Es poden recollir propostes dels veïns. 
 
Maria Rosa Saul comenta que la Rambla Badal després de la marxa del mercat provisional ha 
quedat molt lletja. Ara fa una setmana que s’ha començat a aixecar el terra per un tema de 
seguretat per filtratges d’aigua. M. Àngel Valdueza respon que quan es va desmuntar el mercat 
provisional se’ls va demanar que reposessin el terra però per manca de pressupost s’ha 
entomat des del Districte: es posarà enllumenat com l’anterior i s’arranjarà l’entorn del mercat. 
L’obra ja està iniciada. 
 
Repensem l’Olivereta: 
 
Es recullen les propostes per escrit de les aportacions dels assistents al Consell i el Joan 
Sanromà les llegeix en veu alta: 
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 Coses que agraden: convivència, espai per canalla, espai familiar i multicultural, espai 
per petanca, punt de trobada, espai infantil, espai obert, etc. Es destaca que és l’únic 
lloc verd i de trobada.  

 Coses que no agraden: desnivells, multiplicitat d’usos, pipi-can, manca d’ombres, 
pilotes, botellot, espais de les terrasses, poques activitats, incivisme propietaris de 
gossos, arbustos, espais d’activitats contradictoris, etc. es destaca també la 
importància dels carrers del voltant, cal pensar-ho com tot un conjunt. És un primer 
material a treballar conjuntament per poder prendre decisions tècniques.  

 
L’Agustí Rubio informa de la propera reunió sobre temes de mobilitat i perillositat (cruïlla del C. 
Carreres Candi amb Canalejas) amb el Districte i Mobilitat per tractar una possible solució.  
Informa també que amb un treball de recerca de l’Institut s’han fet 150 enquestes a persones 
usuàries de la plaça Olivereta i les principals conclusions són que és un espai amb multiplicitat 
de funcions i amb desnivells arquitectònics però en general es té una idea continuista. Al 
desembre els hi farà arribar. 
 
Es demana que no s’esperi més per treure els arbustos, ja que es podria fer des dels serveis 
de neteja.  
 
En Josep comenta que és un espai tan reduït que tothom la vol gaudir i hi ha massa gent. Es 
va fer amb els diners dels veïns que van comprar els pàrquings però no s’hi fa cap 
manteniment. Es respon que efectivament aquestes opinions estan recollides però cal tenir en 
compte que és un espai multicultural. Es recorda que l’AAVV i l’Ajuntament van aconseguir 
recuperar la plaça i que la concessió que comenta el Josep fa referència al pàrquing però no 
per la plaça.   
 
4. Torn obert de paraules 
 

 Montserrat Besolí pregunta si es poden posar bandes rugoses al C. Antoni Capmany per 
reduir la velocitat de les motos i es respon que Mobilitat i GUB està mirant de trobar una 
solució.  

 

 Montserrat Mercadé pregunta si es farà una comissió de seguiment sobre la Rambla Badal 
entre C. Sants i Pavia, ja que hi ha moltes queixes respecte això. Arran de la carpa 
provisional del mercat s’ha perdut l’estètica, hi ha rajoles aixecades, i cada vegada hi ha 
més gent gran al barri. Demana que es reposin els bancs que es van endur. Joan Sanromà 
respon que tal i com ha comentat el Sr. Valdueza a la rambla s’hi estan fent obres per 
arranjar-la i posar-hi fanals. Es pot fer la suggerència sobre els bancs als serveis tècnics. 

 

 Es diu que al C. Casteràs hi ha una zona de pàrking on no hi ha res i en canvi els 
contenidors d’escombraries es canvien de lloc i es posen a sota de les finestres, però no hi 
hauria necessitat de canviar-los. Sobre Badal es reivindica que la gent gran necessita 
seure i degut a una queixa dels veïns per molèsties de botellot es van treure els bacs. 
També és necessari refer el terra i millorar l’estètica. Es respon que es recull l’aportació. 

 

 La Sra. Núria Izquierdo considera que durant el Consell de Barri hi ha hagut una situació 
irrespectuosa, ja que un sector del veïnat ha interromput un torn de paraula, i demana que 
es moderin les intervencions des de la taula. El Sr. Antonio Calleja comenta que als 
Consells de Sants i la Bordeta també es van donar situacions similars i que potser hi ha 
persones que desconeixen el funcionament dels Consells. Es respon que realment no se li 
ha negat la paraula a aquesta persona sinó que se l’estava intentant orientar sobre el tema 
que tocava tractar. El Sr. Regidor diu que no comparteix la idea que s’hagi tractar d’evitar 
cap paraula i recorda que en els altres consells davant una falta de respecte es va intentar 
moderar els ànims, i que en tot cas no valora adient tractar un tema ocorregut en d’altres 
consells de barri en aquest. En tot cas es pot comentar a la Junta de portaveus. Núria 
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Izquierdo considera que en totes les reunions i òrgans hi ha d’haver el dret a expressar-se i 
quan parli algú cal mantenir el torn de paraules.  

 

 Carme Menéndez pregunta si s’han considerat les gairebé 300 signatures que es van 
registrar demanant fer nous el C. Casteràs, Càceres i Sant Frederic, artèria principal que va 
de l’Hospitalet fins al Mercat i que utilitza especialment la gent gran. Joan Sanromà respon 
que es mirarà d’incloure-ho en el PAD. M. Àngel Valdueza afegeix que hi ha una 
intervenció més petita que es farà en breu.  

 

 Es comenta que tocant a les vies es va fer una rampa de Badal a C. Sants que no és útil, ja 
que en comptes de ser de pujada hauria de ser de baixada (de les vies a C. Sants), perquè 
va contra direcció.  

 

 Josep Cervera lliura un document a la taula recordant que es va demanar que el CAP de 
Carreras Candi no es tanqués. Diu també que a la Fundació Jordi Sierra hi tenen WIFI i 
l’entrada de casa seva, al costat, és ocupada per gent que l’utilitza durant la nit. Es respon 
que s’hi està treballant. 

 

 Epifanio Cano destaca el soroll dels camions de recollida i que passen més vegades de les 
que es precisen, ja que els contenidors estan plens en un 10% o 15%. Demana que es 
revisi per a que passin a recollir quan estiguin aproximadament a la meitat. Es respon que 
es trasllada el tema als serveis tècnics. 

 

 Santi Prats diu que el C. Carreras Candi i Riera Blanca la vorera és estreta i no es pot 
passar: caldria ampliar la vorera com a mínim mig metre. 

 

 Alfredo recorda que al final de la legislatura anterior es va dir que s’arranjarien 5 carrers i 
quan hi hagués pressupost es faria el C. Begur. Recorda també que a un tram del C. Pavia 
es van substituir arbres però continua sent un lloc molt calorós, i porten 2 anys reclamant. 
També comenta sobre el mal ús de la Rambla Badal com a pàrquing de motos. 

 

 Montserrat Mercader destaca la manca de neteja dels carrers i que caldria més aigua. 
 

 Josep pregunta si està previst fer algun espai públic nou o alguna zona verda per arreglar 
aquesta saturació.  

 

 Núria Izquierdo diu que per facilitar l’assistència als Consells de barri l’espai de ludoteca 
està molt bé, però demana que seria bo tenir suport domiciliari també per a les persones 
que cuiden a la gent gran.  

 
Finalment, Joan Sanromà agraeix l’arribada de queixes i suggerències, de les que s’ha pres 
nota i s’hi treballarà. Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


