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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS - BADAL 

Data: 18 d’abril de 2016. 19h 

Lloc: Fundació Jordi Sierra i Fabra (C/ Carreras Candi 80 

 
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 
Sr. Jose Antonio Calleja, PPC 
 
Representats de les entitats: 
Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
AAVV Badal, Brasil, la Bordeta 
Ampa INS Lluis Vives 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Sra. Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Sra. Ariadna Ros, Tècnica de barri 
Agents Guardia Urbana. UT3 
 
Veïns i veïnes: 38 
 
Total assistents: 53 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Benvinguda Regidor 
2. Aprovació acta sessió anterior 
3. Proposta i elecció de la vicepresidència del consell 
4. Informació sobre el projecte d’arranjament de Riera D’escuder- Caceres- 
Casteràs i Sant Frederic 
5. Propostes de noms per als Jardins del Calaix de les vies. 
6. Informació sobre el procés d’elaboració del Pla d’Actuació de Districte (PAD). 
7. Torn obert de paraules  
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1. Benvinguda 
 
Des de la  Fundació Jordi Sierra i Fabra es dóna la benvinguda a les persones assistents i es 
recorda que aquest espai està obert al barri per divulgar la cultura amb diverses activitats. Joan 
Sanromà, Conseller de barri, dóna la benvinguda, llegeix l'ordre del dia i excusa el fet de 
començar 10 minuts amb retard. 
 
2. Aprovació acta sessió anterior 
 
Sense cap comentari es dóna per aprovada l’acta de l'anterior sessió.  
 
3. Proposta i elecció de la vicepresidència del consell 
 
Joan Sanromà informa que Josep Maria Ribalta, actual Vicepresident en funcions, és l’únic 
candidat a la Vicepresidència és la de. Sense haver-hi més candidats, Josep Maria Ribalta és 
reelegit Vicepresident del Consell de Barri de Sants-Badal i es recorda que és representant de 
l'AAVV de Badal-Brasil-Bordeta i una persona voluntària provinent de l’àmbit social. A 
continuació es presenta el Sr. Regidor. 
 
4. Informació sobre el projecte d’arranjament de Riera D’escuder- Caceres-Casteras i 

Sant Frederic 
 

Joan Sanromà informa del proper projecte d’arranjament d’aquests carrers del barri compresos 
entre Riera Blanca fins al Mercat, amb la idea de fer-hi un projecte semblant al que s'ha fet al C. 
Canalejas (plataforma única, etc.). S’emplaça als veïns/es d’aquest entorn a una reunió sobre 
el projecte el proper dijous 28 d'Abril a les 19h (espai per confirmar). Es farà la presentació del 
projecte i un passeig per la zona per detectar els problemes i limitacions, amb la presència dels 
tècnics per tal d’incorporar les millores que es considerin. S‘encartellarà i s’enviarà la 
convocatòria i s’espera que totes les persones d'aquell entorn hi participin. 
 
Es pregunta si hi ha alguna data aproximada pel projecte i es respon que les obres podrien 
estar fetes al setembre, a l'espera de la confirmació tècnica i tenint en compte que hi ha l'estiu 
pel mig. Una veïna recorda que en consells anteriors es van plantejar propostes i pregunta com 
se’ls hi poden fer arribar. Es respon que es poden enviar a Ariadna Ros, tècnica de barri, tot i 
que recomana que s'assisteixi perquè les explicacions seran més àmplies.  
 
5. Informació del regidor 
 
A continuació el Regidor Jaume Asens informa sobre les darreres qüestions sorgides: 

 
• Equipaments Joan de Sada: s'ha aprovat inicialment el pla especial que ha de permetre 

l’escola bressol, el poliesportiu, l’equipament de barri i s’està tramitant la llicència per la  
construcció del CAP. Es continuarà treballant per l’aprovació definitiva al maig o juny.  

• Camí escolar: es va inaugurar a l’Abril a la Plaça Olivereta (amb la participació d’AMPAS, 
infants d’entre 2 i 16 anys, l’AAVV i comerciants) amb la idea d’escenificar la feina feta.  

• Dinamització de la Plaça Olivereta: com ja es va parlar a l’anterior Consell és un projecte 
de llarga durada que va prenent cos i les propostes de dinamització estan més treballades. 
La idea és que els diferents col·lectius del barri se’l facin seu i que les activitats lúdiques 
per millorar l’ús de l'espai es duguin a terme en 2 blocs (primavera i estiu). Hi ha la 
proposta de fer una festa intercultural de cara a la tardor. 

• Solar del Passatge Badal: està ocupat per 4 persones que recullen ferralla que s'han 
negat a rebre els recursos oferts des de l’Ajuntament i Serveis Socials. Es va iniciar un 
expedient d'infrahabitatge, es va tramitar l’expedient pel seu desallotjament i s'està a 
l'espera que el jutge ho autoritzi. Amb l’objectiu d’evitar que un cop es buidi es torni a 
ocupar amb usos que generin molèsties, han arribat propostes dels veïns/es sobre 
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alternatives i possibles usos veïnals que només es podran fer si la Sareb ho cedeix. Josep 
Maria Ribalta considera difícil que la Sareb ho cedeixi.  

 
6. Propostes de noms per als Jardins del Calaix de les vies. 

 
Josep Maria Ribalta recorda que es van fer diferents propostes de nom, com Rambla de Sants 
o Rambla de Joan Cavaller, per posar en algun espai com els jardins. Xavier Farré explica que 
a partir de les propostes sorgides dels Consells dels 3 barris implicats (Sants, Sants-Badal i la 
Bordeta) es recolliran propostes de les entitats, es farà una junta compartida amb les entitats i 
representants polítics per fer una selecció i s’iniciarà un procés de participació local per escollir 
el nom. Recorda que l’elecció del nom és pels jardins del calaix (no per la rambla), que no 
afecta a veïns/es i per tant no ha de passar pel tràmit del Nomenclàtor. 
 
Es pregunta si està previst que la urbanització arribi més enllà i es respon que no es té la 
competència al respecte, perquè depèn de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. La 
finalització del calaix està prevista a l'estiu, l'entrega per part de l'empresa al més de juny/juliol i 
la inauguració es preveu per la festa Major de Sants. Actualment s'estan fent els últims ajustos.  
 
La part final del calaix no estava definida i des del govern entenen que seria necessari posar-hi 
un espai d'esbarjo per gossos de més de 700m2 perquè hi puguin córrer lliurement, ja que es 
reben moltes queixes del mal ús dels propietaris de gossos i si no hi ha espais no se’ls pot 
pressionar. El dia 27 d’abril està prevista la reunió de la Comissió de la cobertura de les vies, 
on s’exposarà també aquesta voluntat. A continuació s’obre un torn de paraules: 
 
• Felix Moro demana que aquest tema es prengui seriosament perquè hi ha molts gossos. 

Per exemple al C. Sant Frederic els vianants han d'anar mirant on es pot trepitjar. 
• Marc Monge comenta que en la darrera reunió de la Plç. Olivereta es va veure que 

l’incivisme dels propietaris de gossos és un problema principal. Està d'acord en fer un espai 
de gossos en un radi on la gent es pugui desplaçar fàcilment però eliminant el pipi can que 
no es fa servir de la Plaça Olivereta, guanyant aquest espai per la gent, per buscar 
l’equilibri entre els gossos i els espais verds. Demana també augmentar les advertències i 
posar cartells, perquè ara els veïns/es han de cridar l'atenció a les persones incíviques.  

• Carme Menéndez pregunta si en el cas que es faci aquest espai es podrà pressionar més 
des de l’Ajuntament i posar multes per incivisme.  

• Griselda considera que tenir gossos està bé però s'ha d'exigir que siguin nets i facin les 
seves necessitats a casa, perquè hi ha gent que no ho recull. El barri està molt brut i cal fer 
campanya per reeducar i si cal multar.  

• Joan Samsó creu que caldria veure com és l’espai abans de definir-ho, ja que no es coneix 
l’acabat. Aleshores es podria valorar si realment s'escau pels gossos.  

• Manuel Gallego es mostra d'acord amb l'espai però diu que els gossos segueixen 
apoderant-se de tot el passeig, un problema gran perquè està tot molt brut.  

• Pep Aragon pregunta si els jardins estarien oberts 24 hores o tancats i si s'ha previst el 
tema del botellon i l’incivisme. Afegeix que les vies de TMB que pertanyen al Dept. de 
Territori no s'han tapat com la resta i poden ser un problema perquè la gent hi pot accedir. 

• Juliana Ortega demana que els infants tinguin el seu espai i que es tingui en compte. 
• Encarna Flores considera que els gossos són un problema greu perquè orinen a tot arreu i 

fa pudor. Els propietaris haurien d’usar el pipi can de la Plç. Olivereta.  
• Adrià Torné afegeix que si no s'ensenya com serà el projecte no es pot decidir.  
• Montserrat diu que a dalt de la rambla hi ha lloc perquè juguin els nens/es i que al C. Antoni 

Capmany els gossos han fet malbé totes les plantes i necessiten un lloc per córrer. Si es 
netegés bé no hi hauria problemes. Afegeix que a l'estiu no s'ha pogut dormir pel botellon.  

• Paco Salazar diu que arran d’introduir en aquest Consell el tema dels jardins s'està parlant 
d'altres problemes colaterals que té la gent de la zona i en tot cas s'hauria de fer un 
monogràfic dels jardins del Calaix de les vies. Afegeix que tots els espais poden utilitzar-se 
per gossos sempre que es compleixi la normativa.  
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• Es pregunta si l'espai estaria tancat i es respon que sí, només hi entren els gossos i és 
prou gran perquè puguin córrer.  
 

Xavier Farré recorda que el calaix de les vies ja estava dissenyat i pactat amb els veïns/es en 
un procés participatiu on ja es va definir com seria la distribució de l'espai. Tot i així aquest 
espai de la punta no estava definit i l'empresa que ho està executant ha preguntat què s'hi ha 
de fer. J. M. Ribalta afegeix que s'ha ensenyat tot el cobriment però el punt final va quedar 
pendent de decidir perquè hi havia moltes propostes (jocs per gent gran, biblioteca mòbil, etc.) i 
com que no hi havia un acord es va deixar per aquest moment.  
 
Es recorda que l'ordenança de tinença d'animals s'hauria de començar a aplicar però no és 
possible perquè no s'han fet els espais necessaris d'esbarjo pactats. És per això que es 
busquen espais on els animals puguin anar deslligats, tot i que els problemes relacionats amb 
els gossos no es podran resoldre només amb aquestes zones. S’entén el risc de botellon, però 
cal tenir en compte que aquells habitatges han guanyat en qualitat de vida amb el cobriment. 
Es tracta de fer mesures de prevenció i s'anirà pensant. 
 
Un veí considera que si es fa l'espai d'esbarjo tota la rambla serà un reclam i per això opina 
que no s'hauria de fer, ja que prou difícil és que les persones ho puguin gaudir. Demana que 
s'acabi el calaix i que sigui per les persones. Xavier Farré respon que el fet que hi hagi un espai 
específic pot ajudar a pressionar a les persones que en fan mal ús.  
 
Joan Sanromà comenta que a partir d’aquesta zona l’espai de les vies estarà protegit, amb el 
benentès que en el moment en que l'Ajuntament de l'Hospitalet faci la part que li pertoca es 
pugui tornar a plantejar. És una proposta per evitar altres problemes i fer un espai més segur. 
Com que és un tema polèmic se li donarà continuïtat.  
 
7. Informació sobre el procés d’elaboració del Pla d’Actuació de Districte (PAD). 

 
Joan Sanromà recorda que el procés d’elaboració del PAD es va iniciar en el darrer Consell de 
barri i s'han recollit propostes mitjançant la plataforma digital decidim.barcelona, les trobades 
sectorials i debats per barris. Les aportacions fetes en la darrera cita quan la plataforma ja 
estava tancada i el recull de propostes i signatures sobre l'entorn de la Plaça que no s'han 
recollit a la plataforma sí es tindran en compte en el PAD.  
 
A continuació es presenta un llistat de les principals propostes i el suport rebut, destacant: 
regular el soroll dels camions de recollida d'escombraries, supressió dels símbols feixistes, 
compromís amb la gent en situació de pobresa extrema, revaloritzar el refugi 307, pla de xoc 
contra les defecacions dels animals a la via pública, reordenació de la plaça de l'Olivereta, 
incrementar l’oferta d’habitatge social, etc.. En conjunt s'han recollit 39 propostes amb un total 
de 236 suports, un número important per ser la primera vegada. Ara les tasca és ajuntar les 
propostes del govern, aquelles que venen d’entitats i veïns/es (1a fase) i de col·lectius que no 
acostumen a participar (2a fase), i les propostes de la plataforma per fer un document de PAD 
que es portarà a aprovació del Ple del districte per tenir un pla d'execució del mandat. Totes les 
persones que hagin participat rebran resposta de les aportacions, que es facilitaran a tothom 
que estigui interessat. 
 
8. Torn obert de paraules  
 

Comentari / pregunta Resposta 

Josep Cervera pregunta sobre: 
• Al C. Canalejas els cotxes superen la velocitat 

i no està senyalitzat i seria bo marcar al terra 
perquè els cotxes cedeixin el pas als vianants. 
Els xamfrans estan fets en angle recte i els 
cotxes al donar la volta entren a la vorera, 

Es respon: 

• La velocitat reduïda està marcada al terra i els 
cotxes ho han de complir. Es pren nota de la 
proposta per demanar si es pot posar els triangles. 
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sent perillós pels vianants. 
 

• Demana que es tingui en compte que els 
cotxes puguin aparcar en els nous carrers, 
perquè el preu dels pàrquings ha augmentat 
fins a 100/150€ perquè s'han perdut places. 
 
 
 

 

• Pregunta com arribarà la gent fins al CAP de 
Joan de Sada, especialment la gent gran i les 
persones que tenen problemes de mobilitat. 
 
 
 
 
 

• Al C. Tinent Floresta hi ha un solar deixat i 
amb rates, que es podria comprar i passaria a 
ser patrimoni i d’utilitat pel barri. 
 
 

• Pregunta pel cost del calaix, perquè ha costat 
molt i no s'ha fet una alternativa de CAP. 
 
 

• Destaca que fins arribar a la zona d'esbarjo 
els gossos hauran d'anar lligats.  

• El botellon provoca orins al carrer, molèsties i 
incivisme i caldria ser més cívics en general. 
Seria bo que la GUB doni voltes pel barri per 
detectar aquestes accions incíviques, 
especialment a la nit.  

 

• L’Ajuntament no té competència en l’encariment 
dels pàrquings però sí en que hi hagi una circulació 
reduïda i mínima. S'està fent un estudi sobre 
possibles aparcaments però quan es facin aquests 
carrers una de les conseqüències és que es veurà 
reduït el pàrquing, però s'ha d’assumir i treballar-ho 
perquè l’Ajuntament vetlla per la tranquil·litat als 
carrers, no per la pujada dels preus. 

 
• J. M. Ribalta considera que s'ha de ser equànime, 

abans també s'havia de baixar fins al CAP.   
• S'ha creat un grup de treball de mobilitat dels barris 

per tractar les alternatives de mobilitat i possibles 
propostes a TMB. S'ha fet una 1a reunió del grup 
de treball i si hi ha persones interessades se'ls 
convida a afegir-s’hi i fer propostes. 

• El problema del solar és un tema endèmic des que 
es va vendre, tot i que no està al barri es té en 
compte. L'Ajuntament ha fet una neteja subsidiària i 
actualment està en venda. Si es pogués es podria 
fer un aparcament provisional.  

• El pressupost del cobriment és d’aproximadament 
19M€, però va lligat a un procés urbanístic que 
suposa expropiacions i una transformació urbana 
més profunda que podria arribar a doblar el cost. 

• No es té constància d'un incivisme continuat a les 
places. No vol dir que no hi hagi molèsties sinó que 
no hi ha denúncies. Es demana que s’enviï la 
informació perquè es pugui recollir i parlar-ne 
pròximament. És als propietaris dels gossos a qui 
s'ha d’intentar fer una pedagogia envers l'ús de 
l'espai públic. S’intentarà fer campanyes i altres 
fórmules ja que la part coercitiva és complicada.  

Anna Ros demana que es miri l'entorn del CAP, 
que es cuidi la zona i que es recuperi almenys el 
projecte, ja que hi haurà molta més gent que hi 
anirà i l'estat és molt dolent. 

Es respon que efectivament l'entorn no s'ha cuidat, 
igual que no s'ha cuidat sempre el barri. Per exemple 
aquest Consell es fa en un centre privat perquè 
manquen equipaments. Per tant s'ha de generalitzar i 
treballar per aconseguir espais, com el de l’entorn del 
CAP quan els veïns/es opinin què hi volen. 

Concepció Parés comenta: 
• Els veïns/es de l'entorn de Joan de Sada i 

Roger estan  informats i coneixen els terminis, 
però el solar on van els equipaments està molt 
degradat. 

• Pregunta on es poden adreçar per conèixer en 
quin estat es troba la 2na fase del pla, la de 
les cases velles que venen a continuació. 

• Vol incidir en les terrasses que ara a l'estiu 
generen soroll, creant un problema gran pels 
veïns/es que ha degradat molt al barri, ja que 
on abans es podia fer vida de veïnatge ara hi 
ha voreres ocupades pel negoci privat.  

J. M. Ribalta respon que l’entorn està dissenyat i se'ls 
va prometre que a l’Abril o maig hi hauria una reunió 
general per explicar definitivament com quedava, 
reunió que es farà en breu on hi pugui venir la 
màxima gent possible.  

Joan Sanromà demana que se'ls faci arribar els 
carrers exactes on les terrasses generen sorolls i es 
podria denunciar a la GUB, disposant així de la 
informació.  

En la propera sessió informativa s’inclourà també 
informació sobre 2a fase.  
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• Sobre la normativa d’animals creu que 
s'hauria de focalitzar amb el comportament 
cívic dels propietaris. 

• Creu que dels temes exposats en punts 
anteriors com els jardins hauria estat més 
profitós fer una votació a mà alçada per treure 
alguna informació d'aquest Consell. 

Josep coromines diu que s'han arreglat tots/es 
els carrers de l'entorn però el C. Esteràs està 
molt malament. En quant al problema dels orins 
dels gossos creu que l'Ajuntament en té molta 
culpa perquè per ex. a l'Hospitalet tenen servei 
de rec cada nit. Demana que es netegi més.  

Joan Sanromà respon que amb el pressupost 
disponible en aquest 1r any s'han prioritzat aquests 
carrers i donar continuïtat al C. Càceres perquè era 
una demanda majoritària. Els altres carrers com 
Esteràs estan en 2n terme però s'acabarà fent. Es 
respon que també hi ha servei de rec. 

Adrià diu que al C. Carreras Candi les voreres 
del parc fins a Carretera de Sants estan molt 
malament. Fa poc es va arreglar la calçada però 
les voreres estan igual, amb bassals, rajoles 
aixecades, etc.  

Es pren nota de la demanda. 

Montse Vilarrubla vol fer una reflexió: al barri 
des de fa uns 30 anys les voreres han estat 
brutes pels gossos, fa uns 20 o 10 anys es va 
arreglar però creu que fa uns 5 o 10 anys torna 
a estar igual de brut. Creu que alguna cosa es 
va fer des de l'Ajuntament.  

Es pren nota de la demanda. 

Judith pregunta pels terminis per l’inici de la 
construcció del CAP i si a part de l'escola 
bressol i el poliesportiu hi haurà una votació a 
nivell de barri per decidir quin equipament hi 
anirà. Recorda que hi ha un espai totalment buit 
i pregunta si està previst què s'hi instal·larà. 
Pregunta el nombre de plantes, les especialitats 
i si la propera reunió informativa serà pública.  

Es respon que s'està a punt de tenir la llicència de 
construcció del CAP i en quant s'aprovi el Pla 
d'inversió municipal es podrà parlar de terminis. Es 
calcula que a finals de maig - juny puguin començar 
les obres, aproximadament 2 anys d’obres i després 
la Generalitat ho haurà de posar en funcionament. 
L’escola bressol i el poliesportiu requereixen de 
quantitats elevades d'inversió i per tant cal equilibrar-
se amb la resta de barris i de ciutat. El CAP és de 
l’ICSS i té 3 o 4 plantes. La zona d’abast és el territori 
del barri i no se sap si hi haurà totes les especialitats 
(el projecte està penjat a la web del Districte). Es farà 
un procés participatiu per decidir entre tots/es què 
anirà a l’espai del darrere i l’equipament de barri s'ha 
de decidir. De moment es tira endavant el que està 
decidit però s’agafa el compromís a convocar la 
reunió al maig/juny.  

Griselda reivindica un bus de barri, ja que 
sembla que el 115 no s’allargarà i creu que l'han 
de modificar o disposar d’un bus de barri. 

Es pren nota de la demanda. 

Josep Cervera considera que la resposta sobre 
el CAP (que fins ara els veïns/es de dalt també 
havien de baixar) no té gaire sentit. Recorda el 
problema de les bicicletes circulant. 

Es pren nota de la demanda. 

Manuel Gallego diu que la vorera del C. Escultor 
Canet no és prou ampla. S'han fet reclamacions 
i sembla que hi ha un problema per treure 
aparcaments amb la concessionària de la zona 

Es pren nota de la demanda. 
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verda. Els cotxes aparquen a la vorera i creu 
que lo lògic és que treguin una fila de cotxes. 

Un veí comenta que la façana de Riera Blanca 
(costat Hospitalet) ha quedat urbanísticament bé 
però hi ha un moment del carrer en que 
s’estrangula la circulació natural en sentit de 
baixada i s'ha de fer una volta molt gran. 
L’excusa és una antiga fàbrica però el tema està 
aturat fa molts anys i l’Administració es va 
comprometre a mirar-ho.  

Es pren nota de la demanda. 

Jordi Fexas pregunta si el pla d’equipaments del 
Districte està acabat. És important perquè s'està 
debatent en molts espais els equipaments que 
es volen però caldria fer-ho en funció de les 
necessitats. Aquí encara és més important que 
a un altre barri. 

Es pren nota de la demanda. 

Un veí diu que fa aproximadament 30 anys que 
les fàbriques estan tancades i s'han fet molts 
pisos, així que no hi ha espais ni serveis, 
convertint-ho en un barri dormitori. Pregunta si 
l’Ajuntament té la voluntat de frenar la idea de 
seguir fent blocs de pisos. 

Es pren nota de la demanda. 

Montserrat Mercader pregunta si s'ha finalitzat la 
urbanització (bancs, rajoles soltes, etc.) de la 
Rambla amb el C. Pavia.  

Al C. Casteràs el clavegueram està per sobre de 
les edificacions, fet que representa una despesa 
extra perquè les cubes ho han de buidar i hi ha 
problemes de rates. L’Ajuntament ha fet la 
desratització que ha significat una despesa per 
les comunitats. Pregunta si a part del dia 28 hi 
ha alguna manera de posar-se en contacte per 
resoldre dubtes i fer aportacions.  

J. M. Ribalta facilitarà el seu correu electrònic per qui 
vulgui i afegeix que totes les petites coses que es 
demanen de la Rambla s'estan recordant a 
l'Administració i s'estan fent moltes coses. Quan es 
faci el C. Casteràs es tindrà en compte amb els 
arquitectes.  

Joan Sanromà recorda que a la reunió vindran les 
persones que han dissenyat l’obra i els que l'han 
d’executar, moment en que se'ls recordarà el 
problema del clavegueram. 

Josep pregunta pels pals elèctrics i Parisi 
afegeix que en la cantonada del C. Casteràs 
amb Begur hi ha un pal elèctric i cables fins a 
Feliu Casanovas, que entén que amb l’actuació 
es soterrarà.  

Joan Sanroma respon que els pals són competència 
de la companyia elèctrica i li consta que l'Ajuntament 
ha requerit que es treguin.  

Es respon que amb l’actuació es soterraran.  

 
Finalment, s’agraeix l’assistència i sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió.  


