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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS - BADAL 

Data: 22 de febrer de 2017. 18.30h 

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

 
Presideixen  el Consell de Barri: 
Regidora: Laura Pérez Castaño 
Vicepresident Consell de Barri: Josep Maria Ribalta 
Conseller de barri:  Àngels Boix  
Conseller Tècnic:  Xavier Farré i Parisé 
 
Conselleres/es: 
Joan Sanromà, Barcelona en Comú 
Núria Izquierdo, Convergència  
Jordi Fexas, ERC 
Ángel Federico Lao Peña, C’s 
Maria Lluïsa Pahissa, CUP 
Jose Antonio Calleja, PPC 
 
Representats de les entitats: 
AAVV Badal, Brasil, la Bordeta 
Cros Popular de Sants 
AMPA Institut Lluis Vives 
ICS 
Casal de joves de Sants 
AV Badal 
Associació XERA 
Secretariat 
 

Tècnics i tècniques municipals: 
Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Adriana Ros, Tècnica de barri 
Agents Guardia Urbana. UT3 
 

Veïns i veïnes: 34 
 
Total assistents: 55 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Benvinguda  
2. Aprovació Acta sessió anterior 
3. Mesura de convivència 
4. Enquesta de satisfacció CAP Sants Badal 
5. Seguiment projecte Obres St. Frederic. Projecte Carrer Carreras Candi i Esteràs  
6. Torn Obert de Paraules  
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1. Benvinguda  
 

Josep Maria Ribalta, Vicepresident del Consell de Barri de Sants-Badal, dóna la benvinguda a 
les persones assistents i passa la paraula a Laura Pérez, Regidora del Districte, qui els agraeix 
l’assistència. A continuació fa un petit resum dels temes que han anat sortint els darrers mesos 
i que ja s'han comentat en la Comissió de Seguiment i els diferents espais: 
 

 Activitats a la Plaça Olivereta: s’han fet 8 activitats, per les quals han passat 1.150 
persones. Es fa una bona valoració de les activitat noves com les “Sopes del món”, els 
Dimecres de juliol o els Jocs a la Plaça, així com de la resta d'activitats que ja es venien 
fent com la Fira de comerç del barri, etc. Es segueix treballant en la línia de dinamitzar els 
espais en aquesta Plaça, que és un espai important de trobada del veïnat. Es fan activitats 
també dirigides a la infància i famílies, com 4 activitats als matins per infants i famílies i 
també espais de joc i infantils, amb l’objectiu de fer espais amb més amplitud. 

 Camí escolar: projecte que es segueix treballant amb els centres educatius implicats 
(Institut Lluís Vives i Josep Tous). Destaca que s’han valorat les noves bandes rugoses i fet 
vàries proves i sembla que no s’acaba d’aconseguir l'objectiu de que els vehicles aflueixin 
la velocitat a la cruïlla amb el C. Canalejas, una queixa reiterada dels veïns/es de la zona. 

 Nova xarxa de bus: l’objectiu és donar millor servei de transport públic a les persones que 
l’utilitzen, sobretot gent gran, aconseguir millor freqüència i fer-lo més ràpid i efectiu per tota 
la població. S’han fet xerrades específiques en els barris més afectats i es destaca que a 
Sants-Badal el canvi és positiu. Anuncia que es faran trobades específiques al barri quan 
s’apropi la implementació, que al barri serà més al 2018 que aquest any. També es podrà 
anar parlant al Consell de barri per resoldre els possibles dubtes. 

 Associació Xera: a partir del 4 de març compartirà el seu nou espai amb la Fundació 
Sierra i Fabra. Es va considerar molt important que es poguessin quedar al barri, perquè 
col·laboren amb la dinamització del barri i la plaça Olivereta. Ho celebra, agraeix a la 
Fundació la seva disponibilitat i agraeix el treball del Districte i el Grup Xera. 

 Rambla jardins de Sants: s'està avaluant el nou espai, de molts metres i la gestió del qual 
no és fàcil perquè es troben amb molts inconvenients. Destaca la coordinació amb les 
diferents àrees de l’Ajuntament implicades i amb la GUB. 

 
2. Aprovació Acta sessió anterior 

 
Sense cap comentari es dóna per aprovada l’acta de l'anterior reunió. 
 
3. Mesura de convivència 

 
La Regidora informa que fa mesos que s'està treballant una Mesura per la millora de l'ús de 
l'espai públic. Hi ha conflictes existents en els diferents barris del Districte de diferents 
casuístiques (turisme, preu dels lloguers, mobilitat, etc.) però sovint es troben demandes 
específiques sobre la cura de l'espai públic i la convivència. Per tant, anuncia que es va voler 
entomar aquesta mesura, dividint els fets delictius de la resta.  
 
Pels fets delictius es proposa disposar d’una GUB de proximitat amb increment del número 
d’hores en diferents espais. Per exemple l’obertura de la rambla de Sants requeria de més 
recursos, igual que en altres llocs amb un ús privatiu de l'espai públic. Per tant s’augmenta el 
número d’hores en global i es posa més la mirada a l’espai públic, per tal d’augmentar la 
percepció de seguretat dels veïns/es. Des del Districte s’assumiran aquestes hores. Per la 
resta es proposa:  
 

 Conflictes ús de l'espai públic, derivats de sorolls nocturns, convivència amb animals de 
companyia, etc. Tot i que siguin temes de difícil solució, amb la Mesura es volen promoure 
actuacions específiques per millorar-ho, posar més recursos en la dinamització i la millora 
de les relacions de proximitat i vincles en la comunitat a l’espai públic, amb participació 
veïnal. Destaca la feina importat que s’està fent des d’entitats i que el Districte hi posa 
recursos. 
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 Coresponsabilitat: hi ha propietaris d’animals fan una tasca de sensibilització cap a altres 
propietaris. Es farà sensibilització i treballarà en espais amb un ús molt intensiu (per 
exemple els jardins de Rambla de Sants), així com en el cas de l’oci nocturn (sobretot a 
Poble-Sec) que causa molèsties. 

 Treball amb col·lectius amb vulnerabilitat social amb presència a l'espai públic: 
assentaments, persones sense llar, etc. Posar més recursos per treballar de manera 
coordinada amb serveis de ciutat que ja ho treballen, però són temes de difícil solució i cal 
seguir treballant per evitar altres problemes de seguretat o convivència.   

 Intervencions urbanístiques de millora i revitalització d’espais en desús i degradats, així 
com d’interiors d’edificis d'ús públic. En les comissions de seguiment es treballaran aquest 
temes amb més profunditat i convida a participar-hi, ja que totes les propostes són 
benvingudes. S’està pendent de reunions amb la resta de grups polítics. 

 Eina de mapeig que centralitzi la informació, ajudi a fer diagnosi i fer un seguiment del que 
passa a cadascuna de les places: (queixes, cartes a la Regidoria, GUB, consells de barri, 
diferents tipologies de conflicte etc.), i que a través dels consells de barri es parli dels 
protocols per tractar-ho i se’n pugui fer seguiment. 

 
Finalment, destaca que la idea és crear grups més específics per treballar-ho i ara s'estan 
dibuixant els espais d’intervenció, l’urbanisme tàctic, etc. El pla es vol presentar al Ple de maig. 
A continuació s’obre un torn de paraules: 
 

 Es comenta un recull de queixes veïnals sobre la Rambla de Sants: hi ha gent, patinadors 
que destrossen els bancs, gossos i amos que envaeixen la gespa, la muntanyeta al costat 
de Mercat Nou té un tros ple de brossa i està degradada, botellon, les escales mecàniques 
i ascensors estan sovint fora de servei, etc. És cert que hi ha persones fent manteniment 
continu de l’espai però la gent no hi fa cas i la destrossa va més ràpida que el manteniment. 
Destaca la sensació d’inseguretat i que la GUB no hi va. Recorda que es va quedar que hi 
hauria un jardí infantil però s'hi ha posat gespa, on es fa botellon i queda ple de brossa. 

 Una veïna afegeix que han estat 2 estius sense poder dormir, s'ha trucat a la GUB (dies en 
que s'ha trucat diversos cops) i no han vingut. També comenta que hi ha gossos deixats 
anar de races perilloses i sense morrió, al c. Antoni Capmany hi ha una dona que des de 
casa tira menjar als coloms i el vehicle de neteja fa molt de soroll de matinada. Pregunta si 
es podria posar al C. Antoni Capmany bandes rugoses perquè de matinada passen motos 
molt ràpid i és perillós. 

 Josep Cervera es mostra d'acord amb el que s'ha dit, no només a la Rambla Badal i Antoni 
Capmany sinó també a la Plaça Olivereta. Diu que es truca a la GUB però quan venen al 
cap d’estona ja ha passat. Destaca la presència de mainada de matinada, de gossos 
perillosos deixats anar per la nit, bicicletes, botellon (especialment a l'estiu) amb guitarres i 
fent música, etc. Considera que no és normal fer música a la matinada i que la GUB no 
respongui. Destaca l’incivisme en els ascensors. 

 Una veïna de Plaça Olivereta afegeix que a la matinada es desperten amb música, botellon, 
etc. i no es pot dormir. Truquen a la GUB o Mossos i no venen, i de cara al bon temps 
caldria fer una acció especial per assegurar la convivència perquè la Plaça és de tots. 
Sobre el tema del patinet que ja va sortir en el Consell anterior, comenta que pot enviar 
fotografies d’una plaça a Reus on està prohibit patinar. Proposa que es faci aquí per evitar 
el soroll continu.  

 Una veïna pregunta en què consisteix l’increment de seguretat: quants agents de la GUB 
toquen en aquest barri, com s’ha incrementat, i quins horaris. Reitera que el que s'ha dit és 
cert i que té por de que arribi la calor, en aquest cas perquè al C. Sugranyes amb Sant 
Frederic no poden dormir. 

 
4. Enquesta de satisfacció CAP Sants Badal 

 
Àngels Boix informa que s’ha inclòs aquest punt a l’ordre del dia especialment després del que 
es va explicar sobre el tancament del CAP. La directora del CAP Carreres Candi va demanar si 
es coneixia l’opinió dels ciutadans envers el que havia comportat el canvi, ja que ho 
necessitaven per una acreditació. Des del Districte es va fer l’informe explicant que no els 
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constaven queixes i el resultat és que van treure un excel·lent en l’acreditació que van haver de 
presentar. Els felicita per la implicació i la feina feta, ja que cal posar en valor el que és bo.  
 
5. Seguiment projecte Obres St. Frederic. Projecte Carrer Carreras Candi i Esteràs  
 
Obres St. Frederic  
S'informa que el projecte agafa l’eix de Sant Frederic, Casteràs i Càceres fins al tros ja 
urbanitzat del mercat, un tros de Riera d’Escuder i un tros de Jocs Florals que va quedar 
pendent. L'obra està adjudicada i el comitè d'obres de l'Ajuntament, que coordina les obres 
amb les companyies de serveis i operadors, va autoritzant les dates per fer els diferents trams: 

 El 1r tram de Sant Frederic entre Carreras Candi i Riera Blanca: el tros entre Riera Blanca i 
Bonsoms ja està formigonat (paviment igual del c. Canalejas), i entre Carreres Candi i 
Bonsoms està pendent de formigonar la vorera de banda muntanya. 

 El següent tram que es farà serà Casteràs entre Sugranyes i la Rambla. Es deixa el tram 
de Sant. Frederic entre Sugranyes i Carreras Candi per una 3a fase, perquè al c. Canalejas 
és una obra més complexa i hi ha una zona per acopi del material de l’obra.  

 
Es preveu l’inici el 9 de març del tram de Casteràs i en principi a primers de maig el tram de 
Sant. Frederic entre Sugranyes i Carreras Candi. S’espera que a finals del mes de juliol la part 
de Sants-Badal estigui finalitzada. Al tram petit de Jocs Florals hi entra la companyia d’aigües 
el 13 de març i es preveu la finalització a finals de setembre. Es mostren fotografies, destacant 
que al 2n tram cal passar el rec pels arbres i faltarà col·locar les peces de llamborda al terra.  
 
Projecte urbanització C. Carreres Candi i Esteràs 
Tal i com es va explicar a la Comissió de seguiment s'ha iniciat la redacció del projecte i 
quedarà similar al C. Sugranyes: ampliació de voreres, circulació continua igual, possibilitat de 
col·locar arbrat a les dues bandes del carrer, i proposta que en 3 punts del carrer es posi un 
pas elevat pels cotxes, aconseguint així que redueixin la velocitat (a l'entrada del carrer, amb C. 
Puig i Ribes i amb Sant Frederic). Amb això s'intenta solucionar els problemes d'aquesta cruïlla. 
S’hi posarà enllumenat nou, es soterraran les línies elèctriques i degut a l’ampliació de voreres 
només quedarà un cordó d'aparcament.  
 
Com es va demanar a l’anterior Consell de barri s’ha inclòs en la redacció del projecte el c. 
Esteràs, amb la mateixa filosofia (enllumenat, arbrat, ampliació voreres). Es pregunta si es 
trauran els pals de la llum i es diu que sí, tots els cables es treuen. Després de parlar-ho amb la 
Comissió de seguiment ara s'està redactant el projecte, que volen licitar aquest any. Es 
mostren fotografies del paviment diferenciat per intentar pacificar la cruïlla i la perspectiva de 
com quedarà. En el proper Consell de barri es podria presentar el projecte basic. 
 
Es pregunta quants carrers hi ha en la mateixa direcció i que s'hauria de fer alguna actuació 
per a que no tots els cotxes vagin cap als mateixos quatre carrers, ja que no poden girar a la 
dreta. M. A. Valdueza respon que si cal es pot parlar de mobilitat del barri.  
 
Josep Cervera destaca que el tram de baix del c. Begur és perillós, entre Casteràs cap a la via. 
L’estat deixat de les voreres és perillós i necessita manteniment. M. A. Valdueza respon que 
arrel d'un procés participatiu es va decidir les obres que s'estan fent i les previstes. Una veïna 
diu que el c. Begur ja estava molt malament i es va dir que aniria seguidament.  
 
Peça del c. Roger 
És una peça per 4 equipaments, 3 dels quals s'han tirat endavant (CAP, poliesportiu, llar 
d’infants) i un que està pendent de definir (casal de barri):  

 Ja hi ha proposta d’adjudicació pel CAP i dimarts es farà la reunió d’adjudicació de les 
obres.  Es publicarà l’empresa adjudicatària, després s'haurà de fer el contracte i s'espera 
que les obres comencin en aproximadament 2 mesos.  

 Ja es té equip redactor pel poliesportiu i l'escola bressol i dotació pressupostària. Després 
de les deliberacions del concurs d’arquitectura (amb pseudònims) per seleccionar l’equip 
redactor, el tribunal va publicar els 5 primers guanyadors i els 3 projectes amb accèssit. 
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L’AAVV té les propostes i les han portat avui al Consell per la seva consulta. Bimsa està en 
procés d’adjudicació a l'equip d'arquitectes i s'estima que aquest any es faci el projecte. En 
principi l'any que ve es farien les obres. 

 De la 4a peça s'han de decidir els usos.   
 
Es pregunta per la resta de peces i es respon que són els habitatges existents. S’afegeix que al 
C. Juan de Sada des de la 4a peça al c. Roger és privat i s'ha tramitat una urgent ocupació per 
prendre possessió i obrir-la. Es diu que el solar s'està fent servir per posar material d'una obra i 
es respon que gràcies a alguns veïns/es que ho van fer saber es va obrir expedient a l'empresa, 
o buidaven el solar o els aturaven l'obra. El van buidar i avui li han dit que tornava a estar ple 
de material, i se'ls ha trucat de nou. El Vicepresident afegeix que passa cada dia per allà i 
corrobora que es el solar es va buidar però van tornar a descarregar els tràilers.  
 
6. Torn Obert de Paraules 
 
La Regidora fa constar que no ha dit que milloraran la seguretat, que seria molt agosarat, i que 
l’anàlisi de la seguretat és un tema molt complex. Explica que fa poc estava preparant una 
xerrada sobre seguretat en dones i violència sexual a l'espai públic i les dades trobades deien 
que Barcelona estava entre les 10 ciutats més segures del món. Es tracta d’una petita acció per 
millorar la percepció de seguretat (espai net, ocupat, més pròxim), amb una mesura específica i 
l’augment del nombre d’hores de la GUB i l’increment d’agents nous a la tarda, que superen 
100 agents al Districte. La divisió d’agents es fa per unitats territorials (no per barris) i és variant. 
Destaca que és el 4t Districte amb més agents de la GUB de la ciutat. Es podrien demanar 
dades més específiques i explicar-ho en una Comissió de seguiment. 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Paco Salazar comenta que quan es va 
urbanitzar el c. Escultor Canet es va deixar el 
tram de Riera Blanca a Bonsoms, que queda 
pendent i és conflictiu: el sentit del carrer és el 
mateix que els altres carrers transversals quan 
realment hauria d'anar cap a l'altre sentit.  

Els cotxes que baixen amb velocitat de Riera 
Blanca o del C. Montseny de l'Hospitalet 
travessen i sense visibilitat fan la corba, i és 
perillós per la gent que creua el semàfor.  

M. A. Valdueza respon que els recursos municipals 
són limitats, i és cert que aquests trams es podrien 
millorar però les prioritats per aquest mandat són 
aquestes i el c. Carreres Candi. Es pren nota de les 
demandes però depenen de la capacitat del Districte.  

Afegeix que es fan comissions de seguiment 
totalment obertes, on es pot parlar de mobilitat i els 
sentits dels carrers, no hi ha cap inconvenient. 

Josep Cervera pregunta què hi ha previst fer en 
el tram de dalt del c. Juan de Sada.   

Es respon que el poliesportiu, l'escola bressol i el 
CAP. 

Conxita diu que no tenen gaire informació del 
següent pla respecte el c. Roger, des de Juan 
de Sada fins a Fisas i tot el solar, que és 
propietat privada. També respecte el refugi i el 
solar, que està molt degradat i els veïns/es es 
queixen d’una manca d’higiene mínima per 
dignificar l'entorn. Tothom espera  que s’actuï i 
amb els pisos que s’estan fent els nous 
residents també reclamaran millores.  

Sobre el solar on s’emmagatzema material, 
considera que a part de les ordres de no 
utilitzar-lo l’Ajuntament hauria de prendre 
mesures, també econòmiques, perquè se n’han 
aprofitat i el carrer s'està degradant.  

També coincideix amb que hi ha bona voluntat 
per una part d’amos de gossos però l’altra no, 

Es respon que l’Ajuntament no té cap pacte amb 
ningú, fa anys es va fer modificar el Pla General i si 
els veïns/es volen tenir informació de Juan de Sada 
es podria muntar una reunió per explicar com està 
ara, en què s'ha de convertir, el destí de les peces, 
etc. Si hi ha interès a traves de l’AAVV o de l’Ariadna, 
tècnica de barri, es pot fer una reunió informativa. 

Està previst que el refugi sigui visitable quan es 
desenvolupi la superfície. De la documentació 
històrica es destaca un punt on encara queden restes 
de les escales per pujar, així que el projecte dels 
promotors d'aquesta peça inclou un espai per fer-lo 
visitable.  

Està previst arreglar la vorera. S’afegeix que gràcies 
a veïns/es que van informar d’aquesta situació van 
obrir expedient a l’empresa. Avui se'ls ha tornat a 
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fet que degrada el barri, embruta, fa soroll, 
pudors, etc. Creu que l’Ajuntament hauria de ser 
més estricte, fer normes i un cens de propietaris 
d'animals i que no visquin amb impunitat.  

trucar perquè immediatament ho retirin. 

Mari Carmen comenta que al C. Bacardi, la 
vorera de Carreres Candi fins a Bonsoms està 
malament fins a Riera Blanca. Fa una pendent 
molt forta.  

Del C. Sugranyes fins a Begur, al tram del 
Mediterrani, caldria tapar forats per evitar que es 
posin els coloms perquè està molt brut.  

Sobre la satisfacció de la gent del CAP, creu 
que la gent que viu aquí no està contenta 
perquè és massa lluny, especialment per la gent 
gran. Suposa que faran un bus de barri i 
facilitaran l’accés, i demana que es faci aviat. 

Es respon que els recursos municipals són limitats, i 
és cert que aquests trams es podrien millorar però les 
prioritats per aquest mandat són aquestes. 

Es recorda que es va fer una presentació a cotxeres 
sobre la mobilitat en bus, i és cert que des d'aquest 
barri es podrà anar amb bus (pujarà per Riera 
Blanca) fins al nou CAP. L’enquesta de satisfacció és 
una enquesta real i la gent està contenta amb el 
CAP, una altra cosa és que s'hagi de caminar. 
L’emplaça per quan es parli temes de mobilitat vingui 
i vegi el traçat de la nova xarxa de busos.  

Epifanio diu que tothom coincideix en la manca 
de seguretat i neteja, però vol sumar-hi també 
que al C. Arizala amb c. Roger hi ha 4 dipòsits 
de camions. Considera que els camions es 
carreguen la salut de la majoria dels veïns/es, 
que es desperten de matinada i ja no poden 
dormir. Demana també una inspecció dels 
camions perquè moltes vegades no recullen tots 
els contenidors. Diu que en aquest espai es fa 
un poliesportiu però ja n'hi ha bastants, tot i que 
tothom hauria de fer esport.  

Es respon que els camions de recollida es van 
quedant desfasats però amb el nou contracte de 
recollida i neteja, que s'està treballant des de fa un 
any, es podran modernitzar i els camions seran més 
sostenibles i silenciosos. 

Enric pregunta quins serien els terminis fins 
veure acabat el projecte del C. Carreres Candi, 
si tot va bé. 

Es respon que donar terminis d’obres és complicat, 
amb tràmits administratius molt reglats, amb informes 
jurídics que es poden estirar, etc. però la voluntat és 
tenir el projecte després de l'estiu per poder licitar 
aquest any. Es  tindrà més informació i el projecte 
bàsic s'explicarà a mida que es vagi avançant.  

Manuel Gallego demana que el CAP obri la 
porta del passatge, perquè persones amb 
dificultats de mobilitat han de recórrer massa 
espai per entrar i és dificultós, especialment si 
plou. Pregunta quan es preveu acabar les obres 
del CAP (el Consorci va dir a finals del 2018).  

Es respon que les obres del CAP duraran 
aproximadament 18 mesos i que amb les ofertes es 
valorava la proposta de calendari, així que quan 
s’adjudiquin es disposarà d'un calendari aproximat. El 
projecte preveu que estigui finalitzat a finals de l'any 
2018. 

Marc diu que en els consells de l’any passat es 
va parlar sobre la Plaça Olivereta i actuacions 
per la millora de la distribució i l’ordre de la 
Plaça (pipi can, petanques, jocs infantils, etc.). 
És un parc amb molts gossos, pilotes i sense 
control, ja que la GUB no ve... Veu que s'estan 
fent grans inversions al barri però també caldria 
posar el focus en petites coses que podrien 
millorar-lo. Pregunta quina actuació es preveu 
per millorar la convivència i el tema dels gossos. 
Afegeix que la Plaça és gran però no es pot 
utilitzar perquè està mal dissenyada. Cal 
redistribuir (pipi can no serveix i està mal fet, 
dos pistes de petanca, etc.) 

Es respon que s'ha encarregat el projecte de la Plaça 
Olivereta però no s'ha començat a treballar. Es farà 
una reunió amb els estudiants que l'any passat van 
fer el treball de recerca sobre el tema (no es parteix 
de zero), i s'ha encarregat l’estudi. Dissenyar una 
plaça és més complex i es dissenyarà en un procés 
participatiu. Els terminis es desconeixen.  
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Montserrat està interessada en el seguiment del 
projecte del c. Casteràs. La Comunitat de 
propietaris (n. 34) va presentar una sol·licitud 
amb 52 signatures per eliminar els contenidors 
de davant de la porta (en 20m es repeteixen). 
Es mostra sorpresa perquè en el projecte 
incipient del c. Carreres Candi no hi ha cap 
contenidor. Els interessa molt perquè persisteix 
l’incivisme i s'ha convertit en una deixalleria de 
caixes de botigues. A més el pas és estret per 
passar i s’ha de baixar de la vorera. Esmenta un 
acte incívic (es va desallotjar un pis de la finca 
del costat i tot es va buidar a la vorera) i que es 
va avisar a la GUB que no va venir. 

Es respon que al c. Carreres Candi també hi haurà 
contenidors. Justament una de les últimes reunions 
va ser per la distribució del seu carrer i van fer 
consideracions sobre l’espai de càrrega i descàrrega 
i els contenidors, però si alguna cosa no va quedar 
clara es poden tornar a veure. Ja no s'haurà de 
baixar de la vorera perquè s’amplien.  

 

 

Josep Cervera diu que no és que a la gent no 
els agradi gaire caminar per anar al CAP, sinó 
que quan van al metge és perquè es troben 
malament, els hi costa o potser tenen alguna 
dependència o discapacitat.  

Afegeix que a la porta de seguretat del darrere 
hi ha una reixa que sempre està tancada i la 
gent no sap com han d’obrir-la per sortir (és 
corredera). L'altre sortida d'emergència es troba 
entrant pel corredor: a 5 metres de l'entrada hi 
ha una porta (posa sortida d'emergència), i 5 
metres més enllà hi ha una altra porta. Està a 
les fosques i destaca la manca de seguretat.  

Es respon que segons lo explicat pel personal i el 
Consorci, la porta no podia estar oberta per temes de 
seguretat perquè no es podia controlar qui entrava o 
sortia (actes incívics dins del CAP). Hi ha una altra 
sortida però no és d'emergència sinó que està 
destinada a la sortida del personal. És cert que hi ha 
persones amb mobilitat reduïda però poden arribar 
fins la mateixa porta i la única entrada ha de ser per 
allà per tenir més control.  

Carmen comenta que Rambla Badal està plena 
de porqueria, escombraries, carretons, no s'hi 
pot seure i fa por perquè està molt degradat. 
Afegeix que al C. Pavia la gent passa pel mig 
perquè no hi ha pas de vianants i hi pot haver 
un accident. S’han posat arbres més a dalt i van 
dir que traurien les palmeres per posar-hi els 
arbres.  

Es respon que es va reforçar allò que Mercats va 
deixar malament i es fa un tractament de neteja amb 
aigua a pressió. Es va dir que no es tornarien a 
plantar palmeres però no està previst eliminar les 
existents. 

Francesc demana a la Regidora que on 
actualment està projectat el CAP i el poliesportiu 
hi ha una colònia d’aproximadament 24 gats, 
que cuiden i volen molt. Pregunta què tenen 
previst fer amb aquests gats quan comencin les 
obres, però sobretot quan es posi en marxa el 
poliesportiu i la llar d’infants.  

Es respon que quan es faci el CAP l'espai del 
poliesportiu i l'escola bressol estarà lliure, però quan 
aquests es construeixin, de la mà d'ells caldrà 
reubicar aquest espai. Només quedarà un passatge 
d'entrada i un pati de l'escola bressol així que s'haurà 
de parlar sobre la reubicació. La Regidora afegeix 
que hi ha certs protocols de ciutat sobre les colònies 
de gats i serà l'àrea específica amb qui sestarà en 
coordinació amb les persones preocupades pel tema. 

Una veïna demana si s’ha multat a l’empresa 
que ha utilitzat l’espai com a magatzem. 

Es respon que no se'ls ha cobrat res però se'ls ha 
obert un expedient sancionador.  

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


