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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS - BADAL  
 
Data: 16 d’octubre de 2017. 18:30h 

Lloc: Escola Sopeña Barcelona (Carrer Violant d’Hongria número 39). 

 
Presideixen el Consell de Barri: 
Regidora: Laura Pérez Castaño. 
Consellera de barri: Àngels Boix.  
Gerent del districte, Francesc Jiménez. 
Conseller tècnic: Xavier Farré i Parisé. 
 Arquitecte d’obres, Toni Toscano. 
 

 
Consellers/es: 
Núria Izquierdo Consellera grup municipal Demòcrata 
Fernando Alcalde Conseller grup municipal C’s.  
Jordi Fexas Conseller grup municipal ERC. 
Maria Lluïsa Pahissa, Consellera grup municipal CUP.  
 
 
Representats de les entitats: 
AAVV Badal, Brasil, la Bordeta 
Esplai Xiroia  
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Ariadna Ros, Tècnica de barri.  
Gerard Lillo, tècnic de Democràcia Activa  
Carles Abella, GUB Comunitària 

 
Veïns i veïnes: 44 
Total assistents: 56 
 
 

Ordre del dia 

1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2) Informació sobre la situació actual del barri. 
3) Situació obres del barri (CAP, C/Sant Francesc, Casteràs, Càceres, Parcel.la Juan de 

Sada). 
4) Proposta de Festa Major (Esplai Xiroia). 
5) Torn obert de paraules.  
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Consideracions prèvies: 
La vicepresidència (Josep Maria Ribalta) excusa la seva assistència.  
Es convida a participar a la ciutadania a les comissions de seguiment donat que en aquests 
espais es prenen moltes decisions que poden ser d’interès per a les persones assistents. 
Algunes persones ens demanen ser incloses en la convocatòria. 

 
 

1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Laura Pérez, Regidora, dóna la benvinguda a les persones assistents i llegeix l’ordre del dia 
previst.  
Una de les persones assistents realitza un comentari sobre l’acta anterior. S’exposa que va 
quedar constància que des del CAP de Numància s’havien deixat de fer radiografies i apunta 
que  fins i tot els electrocardiogrames ja no es fan al CAP.  
Respon Àngels Boix, Consellera de barri, en el sentit que es va alliberar espai al CAP de 
Manso perquè al CAP de Numància només hi havia un equip. Àngels Boix informa que es pot 
fer venir persones professionals que tornin a explicar la situació del CAP de Manso en el 
pròxim Consell de Barri.  
 
 
2) Informació sobre la situació actual del barri 
 
Es presenta el Pla d’equipaments de Sants centre amb les fases corresponents i el calendari 
del treball previst pel procés participatiu.  
 
Les fases previstes són: 

- Informació i presentació 
- Anàlisi i diagnosi 
- Propostes d’equipaments  
- Retorn a partir de les propostes 

Es reparteixen butlletes per omplir a les persones assistents, recollint les seves aportacions. 
 
 
3) Situació obres del barri (CAP, C/Sant Frederic, Casteràs, Càceres, Parcel.la Juan de 

Sada)  
 
Es continua treballant en l’edifici del nou CAP , la previsió de finalització de les obres és a 
l’estiu 2018. 
 
Les obres del carrer St Frederic, Casteras, Cáceres s’acaben a finals d’any. Durant tot el temps 
de les obres hi ha hagut una comissió de seguiment on s’han aclarit dubtes o fet les 
aportacions pertinents. 
 
Sobre l’enderroc de Juan de Sada, hi ha previstos uns enderrocs preventius de les naus més 
malmeses que tenen trossos d’amiant. La previsió és del 4 setmanes de feina, es deixarà 
l’espai delimitat amb una tanca que serà visible des del carrer. 

 

4) Proposta de Festa Major (Espai Xiroia) 
 
Arran de les activitats de dinamització de la Plaça de la Olivereta, s’han trobat treballant juntes 
diferents entitats i en aquest sentit des de l’Esplai Xiroia volen presentar una proposta de Festa 
Major. S’expliquen els precedents i els objectius del projecte. Es proposa una festa senzilla on 
les entitats puguin implicar-se en la seva organització i així augmentar la seva visibilització 
entre el veïnat.  
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El Parissi diu que per fer la festa del barri, les entitats han d’estar d’acord. Cal que es parli entre 
les organitzacions perquè és una proposta molt oberta i cal generar una comissió de festes 
concreta. Diu que totes les propostes d’activitats compartides són benvingudes.  
 
Un veí exposa que a la zona compresa entre Juan de Sada fins a la Rambla Brasil mai no s’ha 
organitzat cap festa d’aquest tipus. Aquesta persona manifesta el seu suport a la iniciativa i 
indica que tenen experiència i ganes per aportar idees a la seva organització.  
 
La persona representant de l’Esplai Xiroia respon que la idea és tornar a fer emergir la vida al 
barri, la identitat i fer una festa comú amb totes les entitats del barri, de manera que aquesta 
iniciativa sigui una experiència que les empoderi.  

 

5) Torn obert de paraules 
  

• Lluïsa Pahissa, Consellera grup municipal CUP, Felicita i agraeix a les persones 
involucrades durant el referèndum de l’1 d’octubre.  

• Julián Yepes, veí del Carrer Antoni de Campmany 25, es queixa de l’incivisme. 
Manifesta que ha trucar repetidament  al 112 i 092 i que la Guàrdia Urbana no passa a 
revisar l’espai urbà com ell havia reclamat. Vol saber què va fer la Guàrdia Urbana amb 
les seves queixes. També es queixa per la olor a pixat i pels cotxes que aparquen 
malament, sobretot els caps de setmana.  

• Neus Maria Gràcia, veïna del carrer Begur 76, diu que per molt que la gent truqui a la 
Guàrdia Urbana aquesta no apareix. Explica que hi ha molta brutícia, sobretot al carrer 
Begur, Badal, Numància, etc. També es queixa perquè diu que hi ha gent que deixa 
menjar a sobre dels contenidors i això és antihigiènic. Esmenta que és important posar 
una barana perquè la gent no pugui anar en bicicleta pels carrers. Explica que un veí 
va fer obres i no tenia permís per fer-les. Demana que hi hauria d’haver inspectors que 
vigilessin a les persones que fan obres per la nit perquè estan fora de l’horari permès.  

• Tomàs Gisbert, veí de la Comissió Afectats Juan de Sada, indica que han d’haver-hi 
més zones verdes al barri perquè hi ha una gran mancança.  

• Salvador pregunta sobre la situació de les obres del carrer Violant d’Hongria i vol saber 
si es farà alguna cosa. Sobre la Rambla Brasil pregunta si es farà alguna cosa per 
evitar que els coloms embrutin els bancs ubicats a sota dels arbres i els fanals. També 
indica que hi ha 80 arbres morts a la Rambla Brasil.  

 
Respostes: Àngels Boix, Consellera de Barri: 
 

• Resposta a Julián Yepes: sobre la neteja es recull la demanda i informaran sobre la 
resposta un cop es passi al servei de la neteja. 

• Resposta a Neus Gràcia:  reconeix la brutícia als carrers esmentats. Comenta que 
s’insistirà per millorar la situació. Indica que hi ha una aplicació que s’anomena bústia 
ciutadana on es fan arribar les queixes i es dóna resposta immediata.  

• Resposta a Salvador: sobre els arbres morts al carrer de la Rambla Brasil respon que 
el nombre exacte és de 30 arbres morts, no 80. Explica que Parcs i Jardins estan 
esperant l’època idònia per poder replantar i substituir. La campanya per substituir els 
arbres es farà de cara a l’hivern. 

• La qüestió de la brutícia als bancs a causa de les caques dels coloms ja es va revisar 
però no es va saber ubicar. Es demana ubicar el lloc concret: en Marc, tècnic de so, de 
l’Escola Sopeña Barcelona explica que el lloc concret són els bancs ubicats just al 
sortir de l’escola.   

• Toni Toscano arquitecte d’obres, respon a Tomàs Gisbert sobre el projecte de 
parcel·lació explicant que prèviament cal establir el cost d’urbanitzar la zona  per saber 
el cost que haurà de pagar cada propietari. En aquest sentit, estan pendents de 
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l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. El projecte serà públic i les persones 
podran fer al·legacions.  

• Lucia Salvador, veïna del carrer Canalejas 30, diu que hi ha un arbre gegant que està 
tort, en direcció cap a la carretera a la cantonada de Canalejas amb Badal. Es respon 
que es pren nota de la informació. 

• Jordi indica que moltes de les façanes estan plenes de pipis de gos. Demana que es 
faci alguna cosa com per exemple fer més tallers de civisme. També indica que caldria 
cercar alguna solució per tal de cobrir els cables que hi ha d’internet i de la llum a la 
vista a moltes zones del barri. 

• Salvador demana resposta a la pregunta que ha realitzat amb anterioritat del carrer 
Violant d’Hongria i als bancs sota les faroles. Laura Pérez respon que són conscients 
de la necessitat de fer obres a Violant d’Hongria però en l’actualitat no hi ha actuacions 
previstes. Àngels Boix demana a Salvador que, quan acabi la sessió, li expliqui 
exactament la ubicació dels bancs.  

• Tomàs Gisbert demana mes claredat en relació a les obres del carrer Violant d’Hongria.  
• Àngels Boix convida a les persones participants a les comissions de seguiment.   

 
 
 
 
6) Torn obert d’intervencions 
 

Comentari / pregunta Resposta 
 
Concepció: exposa que les cases de Juan de 
Sada ja s’haurien d’haver tirat a terra fa temps. 
Vol saber què faran les persones que hi viuen 
quan ho enderroquin. També li preocupa la 
uralita en termes de perillositat.  

 

Toni Toscano respon que la uralita només és perillosa si 
es manipula. Comenta que la ciutat n’està plena. 
Argumenta que és perillós trepitjar i trencar la uralita i 
per això comencen les obres de retirada. Que només 
s’actuarà en unes naus desocupades. 

 
Joan Fisas: argumenta que el carrer Bonsoms 
està en molt mal estat.  
 

Es pren nota de la queixa. Però no hi ha previsió 
d’actuació. 

 
Joan Carles Olivé: demana que es facin càrrec 
de la uralita de tot el barri no només de la d 
l’edifici de Juan de Sada.  
 
 

Toni Toscano respon que la uralita només és perillosa si 
es manipula. Comenta que la ciutat n’està plena. 
Argumenta que és perillós trepitjar i trencar la uralita i 
per això comencen les obres de retirada.  

Josep Cervera: menciona que cal posar 
especial atenció en els paviments que es 
posen quan es fan obres del carrer. Diu que hi 
ha moltes llambordes trencades a St Frederic.  
Exposa que els cotxes passen gairebé per 
sobre dels peus quan les persones són a la 
vorera perquè aquesta no és prou elevada i 
els carrers són massa estrets.  
 
 

 

L’Ajuntament té serveis contractats durant 24 hores que 
donen resposta a situacions com les que planteja el Sr 
Cervera: a través del telèfon del civisme 900 226 226 o 
mitjançant bústia ciutadana. Els operadors donaran 
resposta a les demandes que es facin arribar. Així 
mateix hi ha hagut una partida deficient de material que 
s’està reposant. 

Pel que fa als girs dels carrers Toni Toscano comenta 
que aquests són estrets i no es poden eixamplar. En 
molts casos es fan obres on no es diferencia la vorera 
de la calçada per tal que persones amb mobilitat reduïda 
hi tinguin accés. 

 
Víctor Cano: comenta que el carrer St Frederic Toni Toscano explica que els carrers amb plataforma 
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fa fàstic. Al carrer hi queden sots i es fan 
piscines d’aigua. Manca asfaltar les juntes. 
Demana que el Caprabo indiqui bé la zona de 
càrrega i descàrrega degut al perill que suposa 
per als més menuts. La màquina de neteja 
hauria de passar més sovint.   
 

única fa que hi hagi vehicles que envaeixen la part de la 
vorera. Una solució és posar-hi fitons en els casos en 
què els vehicles no respecten els espais per als 
vianants. En cas que això continuï passant, fa saber que 
posaran fitons a la zona del Caprabo. També respon que 
al carrer Sant Frederic es revisaran els basalts d’aigua 
que es fan a causa dels sots. Es pren nota de les 
diferents queixes. 

 
 
Francesc Cillán indica que no entén com es 
que es vol enderrocar la nau de Juan de Sada 
si no es coneix què es vol fer després.  
Li preocupa on es reubicaran els 23 gats que 
hi ha a la nau. Demana redefinir el projecte i 
buscar un lloc estable. Considera que els gats 
són part del patrimoni cultural. Vol que no 
comencin les obres d’enderroc fins que no es 
reubiquin els gats.  
 
 

 

 
Sobre el solar buit: la previsió és fer un tancat que sigui 
visible per evitar problemes d’ocupació ni d’acumulació 
de brossa. Per tant, en funció de com es tanqui el solar 
la neteja serà més o menys efectiva.  
Sobre les colònies de gats Toni explica que ja estan en 
contacte amb la tècnica del barri i estan buscant 
solucions.  
Laura Pérez demana a en Francesc que li faci arribar la 
carta formal que ha llegit durant el Consell de Barri per 
tal de donar resposta a les seves demandes.  
 

Tomàs Gisbert: es queixa perquè considera 
que gairebé no s’ha fet difusió del Consell de 
Barri. Sobre els enderrocs del diu que cal 
buscar una solució per als gats. Les naus 
estan abandonades i s’han ensorrat des del 
2009. 
Diu que la família de Joan Carles Portela porta 
50 anys vivint allà i no té dret a reallotjament. 
Demana que l’Ajuntament li doni una solució.  
 

Laura Pérez diu que preguntarà els motius pels quals la 
convocatòria ha sortit tant tard i fa saber que no tornarà 
a passar.   

Es respon que se li ha demanat la documentació al Sr 
Joan Carles i estan estudiant a fons la situació i els 
antecedents. Se li farà saber quina és la seva situació, 
quins drets té i què pot reclamar.    

David Cantero demana saber quan es pretén 
fer efectiu l’enderroc de l’edifici del carrer Juan 
de Sada perquè ell considera que es molt 
perillós.    
 

 

 L’enderroc es farà efectiu el 6 de novembre una vegada 
recollits els gats que hi ha a l’espai.  

Conxita diu que Sants Badal no disposa de 
zona verda per portar les fills/es i nets/es. Té 
por que Juan de Sada es converteixi en un 
espai incívic.  
 
 
 
 
 

Es respon que iniciatives compartides com la que s’ha 
presentat avui busquen crear espais de trobada del 
veïnat. En el projecte de Juan de Sada hi ha previst més 
espai públic, però no es té calendari d’execució ja que 
és en part de promoció privada.   

 

 
 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la reunió. 	


