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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS-BADAL  
 

Data: 03 d'abril de 2018, 18:30h 

Lloc: Fundació Jordi Sierra i Fabra, Carrer Carreres Candi 80 

 
Persones Assistents: 
 
Taula Tècnica 
Laura Pérez,   Regidora del districte de Sants-Montjuïc 
Josep Maria Ribalta, Vice-president Consell de Barri 
Xavier Farré,   Conseller Tècnic 
Joan Sanromà,   Conseller de cultura 
 
Conselleres/es: 
Núria Izquierdo,  Consellera grup municipal Demòcrata (PDeCAT) 
Jordi Feixas,   Conseller grup municipal ERC 
Àngels Boix,   Consellera grup municipal PSC 
Fernando Alcalde,  Conseller grup municipal Ciutadans 
Jose Antonio Calleja,  Conseller grup municipal PP 
 
 
Membres d’entitats: 
Marga Urbano,  Espai Gos Sants 
Ivan David,   CE Mediterrani 
Núria Prunés,   Institut Lluís Vives 
Mariona Santfeliu,  Colònia Felina Feliç 
Jordi Suñé,   Societat Esportiva Mercat Nou-Magòria 
Concetta Faletra,  AMPA Institut Lluís Vives 
Mireia Puig,   AMPA Institut Lluís Vives  
Miguel Fernández La Llanterna Màgica 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Agent GUB Comunitària  
Gerard Lillo,   Democràcia Activa 
Ariadna Ros,   Coordinadora de Barris Sants-Montjuïc 
 

 
Total d'assistents: 54  
Ordre del dia  

1) Aprovació acta sessió anterior 
2) Informacions sobre el barri de Sants-Badal 
3) Procés participatiu del Pla d'equipaments de Font de la Guatlla, La Bordeta, Sants, 

Hostafrancs i Sants-Badal 
4) Inici del procés participatiu de la plaça Olivereta. 
5) Activitat conjunta de maig 
6) Torn obert de paraules 
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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.  
 
Un veí recorda que ja ha sortit en altres sessions que a la Plaça Olivereta amb carrer 
Canalejas, els cotxes no poden fer bé el gir ja que el cantó és en angle recte i això provoca que 
pugin a la vorera. Hi ha perill d’atropellaments. Proposa que es modifiqui l'angle. Lliura una 
fotografia de l'angle i demana solucions. 
 
Josep Maria Ribalta pren nota perquè els serveis tècnics ho valorin una solució. Se li recorda 
que en aquest punt estem per validar l’esborrany d’acta. 
 
Sense cap més comentari, es dóna per aprovada l'acta de la sessió anterior. 

 
 

2. Informacions sobre el barri d'Hostafrancs 
 

Pren la paraula la Regidora, Laura Pérez. 
 

• Agraeix a Àngels Boix la feina feta com a consellera i la dedicació al barri, i dóna la 
benvinguda a Joan Sanromà, que pren el relleu com a conseller del barri de Sants-
Badal.  

• S'agraeix també a la Fundació Sierra i Fabra per facilitar l'espai per a celebrar el 
Consell de Barri. 

• Recorda que en l'últim Consell de Barri es va fer una crida a participar de la Comissió 
de Seguiment del Consell de Barri, espai on es decideixen els temes a parlar al Consell 
de Barri i on se solucionen molts temes de forma prèvia. Celebra que en l'última reunió 
de la Comissió de Seguiment l'assistència va ser més nombrosa. Recorda que la 
participació és oberta. 

• Finalment, anuncia que el projecte de Punt Verd a la Rambla Brasil ha quedat aturat i 
no hi ha cap espai alternatiu per a ubicar el nou Punt Verd. En cas de reactivació del 
projecte, s'obrirà un nou procés participatiu. 

• Les obres del CAP finalitzaran a l'estiu. No obstant això, abans de la posada en marxa 
del servei, caldrà equipar-lo i per tant, s'estima que iniciarà el servei a finals d'any. 
 
 

3. Procés participatiu del Pla d'equipaments de Fon t de la Guatlla, La Bordeta, 
Sants, Hostafrancs i Sants-Badal 
 

Es presenta el Pla d'Equipaments Sants-Montjuïc, que comprèn força barris del Districte, de la 
mà de la Cooperativa Raons Públiques. Pren la paraula Javier. 
 
S'explica el procediment seguit fins avui amb l'objectiu de donar a conèixer el Pla 
d'Equipaments i convidar a participar de l'elaboració del pla a les persones que hi estiguin 
interessades.  
 
Un equipament és una de les peces que l'administració pública recupera del superàvit de la 
construcció d'habitatges. Cada promoció privada ha de comptar amb equipaments que 
cobreixin les necessitats comunitàries siguin generals o específiques. L'objectiu del Pla 
d'Equipaments és centrar la mirada en les necessitats d'ús de l'usuari. En aquest cas, la 
planificació és més complexa que en d'altres planificacions ja que incorpora un territori de cinc 
barris, tenint en compte que sovint no només s'usen els equipaments del propi barri sinó que 
també s'aprofita l'oferta dels equipaments dels barris limitrofs. 
 
La primera fase ha constat d'un diagnòstic de les demandes d'equipaments que existeixen 
actualment, i projectes i sòl disponible per a nous equipaments. També s'ha extret informació 
del pla de futur 2010 i el pla de Districte del 2015. En total, s'han localitzat 199 equipaments, 
dels quals 95 es troben a l'àrea d'influència. 
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S'ha constatat que: 
− Cal augmentar el nombre de casals de barri 
− Manca de places de formació professional 
− Manca de pistes i pavellons poliesportius (es compta amb l'espai de la Magòria) 
− Es pot millorar l'eficiència i complementarietat entre diferents equipaments. 
 
Té la paraula Lucía, de la Cooperativa Raons Públiques. Explica el procés participatiu per a la 
construcció de propostes pel Pla d'Equipaments. 
 
La primera fase constarà de la identificació de necessitats.  
La segona fase serà la de construcció de propostes a partir de la informació recollida. 
La tercera fase és la de tancament i retorn de la informació. 
 
Aquestes fases aniran acompanyades d'un espai virtual de participació a la web 
www.decidim.barcelona, on hi hauran les actes i la informació tractada en cada espai. 
 
Juntament amb l'espai virtual, s'ha constituït una Comissió de Seguiment, formada per 
persones representatives de cada barri que ajudarà a organitzar i vetllar que el procés sigui 
obert i participatiu, així com que la informació sigui correcta. 
 
Per a participar del procés, es poden posar en contacte amb les persones encarregades. La 
previsió és la següent. 
 
Abril i maig: taula rodona amb persones expertes 
Maig: grups de discussió a cada barri. El de Sants Badal serà el dilluns dia 7 de maig a les 
18.30h a la Fundació Sierra i Fabra. 
Maig i juny: accions informatives a l'espai públic 
Maig i juny: tallers participatius de priorització de propostes 
 
Es demana participació per poder recollir tota la informació de la mà del veïnat, que són el 
públic interessat. Es pot participar tant com a veïns com associació. 
 
Recorden que estaran durant el Consell de Barri a la sortida per atendre preguntes i donar més 
informació. En cas de voler participar, es pot deixar el contacte de correu electrònic per a rebre 
les convocatòries pertinents. 
 
 

 
4. Inici del procés participatiu de la plaça Oliver eta 

 
Té la paraula Joan Sanromà. 
Recorda que des de l'inici de la legislatura es plantejava un canvi d'usos de la Plaça Olivereta. 
S'ha fet una part del procés amb la recollida de valoracions del veïnat sobre com hauria de ser 
la nova plaça. 
 
La propera fase es calendaritza de la següent manera: 
 
Consell de Barri del 3 d'abril:  
Informació i presentació del procés participatiu. 
 
18 d'abril 18,30h:  
Visita de l'espai amb els tècnics 
Sessió participativa de diagnosi inicial, identificació de necessitats, usos, propostes i millores a 
assolir amb la reforma 
 
Maig-Juny: 
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Sessió de contrast amb l'avantprojecte de reforma de la plaça. 
Sessió de treball a partir de l'avantprojecte de reforma de la plaça. 
Sessions de treball amb l’Escola i l’Institut Lluis Vives per recollir les propostes dels infants i 
joves. 
 
Juliol 2018:  
Sessió de validació de l'avantprojecte. 
Sessió final de validació de l'avantprojecte de reforma i inici dels treballs tècnics de redacció del 
projecte executiu 
 
L'execució del projecte queda pendent d'aprovació de pressupostos. 
 
Xavier Farré, explica que el PIM (pla d'inversió municipal) ja està aprovat, i l'obra no es podria 
dur a terme en aquest mandat. No obstant això, quan hi ha un projecte executiu ja redactat, es 
pot finalitzar el proper mandat sempre i quan sigui una prioritat pel nou govern. 
 
 

5. Presentació activitat conjunta al maig 
 
Jordi, de l'Esplai Xiroia i la Comissió de la Festa de la Primavera explica el programa de festes. 
La Festa de la Primavera tindrà lloc a la Rambla Badal, entre Casteràs i Canalejas, els dies 11, 
12, i 13 de maig. S'iniciarà divendres amb una actuació del grup de teatre de l'Institut Lluís 
Vives i una actuació de zumba amb classe posterior. Després hi haurà concerts, organitzats per 
l'Agrupament Escolta de la Parròquia Mare de Déu dels Dolors. Dissabte, l'esplai Xiroia 
organitzarà la festa Xibarri, com cada any, on hi haurà activitats infantils i tallers oberts. També 
hi haurà Mercat. A la nit hi ha previst un concert fins a la 1:00h. Finalment, diumenge hi haurà 
concurs de barbers i perruqueria, exhibició de flamenc i trapezi i finalitzarà la festa amb un 
vermut popular. 
 
Núria, directora de l'Institut Lluís Vives explica que el projecte es va iniciar al novembre i vol ser 
una mostra de tot el que es fa al barri de Sants-Badal, conjuntament amb la participació 
d'instituts, caus i esplais, comerços i altres entitats. Enguany no s'ha pogut encabir tot perquè 
és una prova pilot i si funciona bé, es celebrarà els propers anys. Convida a participar a tot el 
veïnat.  
 
Es recorda que hi haurà pòsters i tríptics que difondran les activitats.  
 
Es proposa que hi hagi xocolatada. S'anota la proposta. 
 
Ivan, del Club Esportiu Mediterrani demana si es podria participar d'alguna manera, organitzant 
activitats. Es respon que el dimecres 11 a les 19,30h a la Fundació hi haurà una reunió oberta a 
qui estigui interessat per tancar el cartell i ultimar els preparatius. 
 
Mariona Sanfeliu, voluntària de Colònia Felina Feliç pregunta si finalment hi haurà un espai de 
paradetes perquè les entitats puguin donar informació sobre la seva activitat. 
 
 
 
 

6. Torn obert de paraules. 
 

 
Comentari / pregunta  Resposta  

Montse Andrés. Comenta que a la 
remodelació del carrer Torrent d'en Perales, 
la remodelació la plaça està molt ben feta 
però ha quedat amb una vorera molt estreta 

Es recull i es passarà als tècnics corresponents 
perquè s'ho mirin. En tot cas es recorda que 
aquest no és un carrer de Sants Badal. 
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per on no passen cotxets ni cadires de 
rodes. Des d'Hostafrancs ja s'ha fet un escrit 
demanant que s'hi faci alguna cosa.  

Francesc Isern: Vol puntualitzar que el 
projecte del Punt Verd està aturat. En una 
reunió amb l'Ajuntament se li va assegurar 
que en un termini de dos mesos deixarien 
l'espai tal com estava abans de l'obra. 
Demana quan tornaran a posar els arbres i 
mobiliari urbà que es va retirar per fer l'obra. 

Joan Sanromà respon que de moment encara 
no hi ha una data clara de quan es refarà, 
però no més de dos mesos. 

Es recorda que hi haurà un Punt Verd de Barri 
al carrer Vallespir. No obstant això, no significa 
que el Punt Verd es substitueixi pel de Sants, 
ja que l'ideal és que cada barri tingui el seu 
propi Punt Verd. Caldrà trobar un nou 
emplaçament pel Punt Verd de Badal-Sants.  

 

Montserrat, veïna de la Rambla de Badal. 
Demana que s'arregli la part que es va fer 
nova, ja que es formen bassals d'aigua quan 
plou davant de l'ascensor del carrer Antonia 
Capmany. També passa el mateix al carrer 
Riera Blanca. 

Es recull i es passarà als Serveis Tècnics 
perquè revisin l'obra. 

Un Veí apunta que els carrers en direcció al 
Mercat de Sants s'han renovat però els 
carrers que tenen el sentit contrari estan 
descuidats. Demana que es faci alguna cosa 
perquè sigui més agradable passejar per 
aquells carrers. 

Es recorda que abans que acabi el mandat es 
reurbanitzarà el carrer Carreras Candi i 
Casteràs. S'han remodelat els carrers més 
prioritaris. 

Jordi Suñé comenta que l'edifici del 
Mediterrani té la façana degradada. La part 
que toca a Bacardí amb Sugranyes està ple 
de coloms I excrements de colom, i fins i tot 
coloms morts. Demana que s'arregli la 
façana i es posi remei a la situació amb els 
coloms. 

Es demana una neteja exhaustiva també de 
les zones més afectades pels excrements de 
coloms. 

També comenta, sobre els equipaments, que 
a Sants-Badal només hi ha dos espais on 
poder anar a fer tallers.  

S'explica que en aquests casos és el privat 
l'encarregat de rehabilitar la façana. En cas 
que existeixi una denúncia, l'Ajuntament hi pot 
intervenir. 

 

Pel que fa a la problemàtica amb els coloms, 
es recorda que s'està aplicant una mesura a 
nivell de ciutat que proveeix d'anticonceptius 
als coloms a través de l'alimentació, regulant 
així la població de coloms i la problemàtica 
que se'n deriva. Es demana que tothom es 
responsabilitzi de petites accions com no 
deixar brossa al carrer. 

Mariona, veïna de Badal. Comenta que des 
que s'ha fet la remodelació del carrer 
Casteràs amb Sugranyes no ha quedat 
marcat el pas de zebra, i que en aquell punt 
els cotxes van massa ràpid i frenen tard. 
Demana que es pinti clarament. Felicita la 
feina feta que afavoreix la mobilitat amb 
cadira de rodes i cotxets. 

 

Es comenta que en els carrers amb plataforma 
única, la prioritat la tenen els vianants i els 
cotxes han de reduir la velocitat. Es passarà la 
petició a Serveis Tècnics per valorar si cal 
marcar més clarament la limitació de velocitat o 
caldrà repintar el pas de vianants tot i que en 
plataforma única no es pinten habitualment. 

Antoni Garcia. Demana que es cobreixin els 
escocells del carrer Sugranyes. 

També demana que es tregui la pintada 
contra l'alcaldessa que ha aparegut al costat 
del metro. 

Anoten la qüestió dels escocells. Es recorda 
que és responsabilitat de Parcs i Jardins, que 
són els encarregats del manteniment de 
l'arbrat. Sugranyes té prioritat properament. 
Recorda que s'ha fet una gran inversió amb  la 
remodelació de carrers comparativament amb 
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altres barris, tot i que tocava. 

 

Griselda Manejas, insisteix amb la demanda 
de l'autobús del barri. L'únic autobús els dies 
de festa no funciona. Vol insistir-hi encara 
que sempre li diguin que no toca. 

Laura Pérez recorda que a la tardor del 2018 es 
posarà en funcionament la línia de bus V1, que 
tot i no ser un bus del barri, connectarà La 
Marina, Riera Blanca, Carretera de Sants, etc i 
tindrà una freqüència de pas de 7 minuts. 
Reconeix que un cop implementada tota la 
xarxa de bus, caldrà seguir treballant per trobar 
solucions a allò que no hagi quedat cobert, com 
per exemple, la connexió amb els equipaments 
sanitaris del barri. 

Joana, demana presència policial durant les 
protestes pels presos polítics que tenen lloc 
els dilluns a Plaça de Sants. 

Algunes persones assistents confirmen la 
presència policial a la protesta. No obstant això, 
es passarà a Guàrdia Urbana. 

Pilar, demana que en propers Consells de 
Barri, vinguin professionals a explicar què ha 
passat entre els CAP Numància i CAP de 
Masso. 

Laura Pérez valora positivament la proposta i 
espera poder realitzar-la en propers Consells de 
Barri. 

Neus Mª Gràcia, carrer Begur.  

• Pregunta si hi ha alguna normativa que 
regula la mobilitat de vehicles elèctrics, 
patinets i bicicletes. Demana que, si 
existeix, aparegui una figura que vigili i 
expliqui aquesta normativa a les 
persones usuàries d'aquest tipus de 
vehicles. 

• Es queixa de la brutícia general dels 
carrers. 

• Explica que va denunciar unes obres 
il·legals que tenien lloc en horari nocturn, 
però la inspecció no va acudir perquè la 
trucada era fora de l'horari laboral de les 
inspectores. La Guàrdia Urbana tampoc 
va acudir. Demana que s’ampliïn els 
horaris dels inspectors de l'Ajuntament. 

• Recorda els problemes amb els veïns 
d'un pis ocupat i pregunta si l'Ajuntament 
pot fer alguna mediació en aquests 
casos. 

La Regidora recorda que l'Ordenança de 
circulació de vianants i vehicles regula l'ús de 
l'espai públic en gairebé tots els espais de la 
ciutat. Els vehicles elèctrics que es comenten 
són una novetat i cal saber com introduir-los. 
No cal assegurança però es sancionarà el mal 
ús de la via pública quan no s'utilitzin els carrils 
bici quan la xarxa estigui acabada. 

Sobre la problemàtica entre veïns, existeixen 
processos de mediació a l'escala de veïns 
oferts per l'Ajuntament de Barcelona.  

Josep, comenta que el carrer Begur a 
l'alçada de Casteràs està intransitable. 
Pregunta si hi ha plantejament d'arreglar-lo 
ja que és motiu de possibles accidents i 
discussions entre conductors de vehicles. 

 

S'anota la proposta i es traslladarà a Serveis 
Tècnics 

Manuel Gallego explica que ha participat en 
les obres del carrer Sant Frederic. Es queixa 
que els cotxes pugen a les voreres i així es 
pot fer malbé. 

També demana que es posin més 
papereres.  

Es recorda que als carrers amb plataforma 
única no es posa càrrega i descàrrega perquè 
se suposa que no s'hi pot aparcar. Hi ha una 
possibilitat al carrer Carreras Candi està 
pendent de fer les obres després de l'estiu. 
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Julián, pregunta pel projecte aprovat dels 
Jardins de Sants on hi havia d'haver una 
biblioteca i un bar, al costat de Can Vies I 
per què aquests espais estan buits. 

També comenta que al costat de Mercat Nou 
hi ha espais buits on podria ubicar-se el Punt 
Verd.  

Finalment, trasllada la seva preocupació 
sobre l'incivisme a l'estiu a carrer Antònia 
Capmany i voltants. Demana que el cotxe 
patrulla passi a la matinada i no al vespre, 
que és l'hora que es produeixen les 
molèsties pel veïnat.  

Sobre els Jardins, quan hi hagi més informació 
es compartirà amb el veïnat. 

Parisi constata que el barri de Sants-Badal 
és el barri amb més densitat de la ciutat. 
Comenta que és difícil trobar espais per a 
equipaments. Demana que, tenint en compte 
això, l'aposta pel benestar del veïnat passi 
per la reurbanització dels carrers per tal que 
la circulació de vehicles sigui residual i es 
pugui passejar pels carrers. 

 

En la mateixa línia, demana paciència al 
veïnat i al vianant, i proposa empoderar-se 
de l'espai públic ocupant la part del carrer 
que els pertoca, sobretot en aquells carrers 
de plataforma única i de prioritat invertida. 
Cal convertir el carrer en un espai per la 
ciutadania, on es pugui passejar. 

Laura Pérez mostra el seu acord amb la 
intervenció i afegeix que, a banda dels serveis 
municipals que es poden incorporar per tal de 
facilitar la convivència, cal una conscienciació 
ciutadana i responsabilitat veïnal per fer uns 
bons usos de l'espai públic. 

Respecte la manca d'equipaments es recorda 
l'equipament Juan de Sada i la ubicació d'un 
nou equipament al barri proposat en el Pla 
d'Equipaments. 

Montserrat Mercadé: Comenta que 
participava de la Comissió de Seguiment del 
carrer Casteràs amb l'objectiu de mantenir la 
bellesa i confortabilitat del carrer. No obstant 
això, es queixa que després de les obres hi 
ha més brutícia, escombraries i pipis i 
caques de gos. Demana que s'augmenti el 
servei de neteja, especialment entre carrer 
Sugranyes i Begur. També està d'acord que 
els escocells dels arbres del carrer 
Sugranyes són molt grans i cal fer-hi alguna 
cosa.  

S'anota la demanda i es traslladarà a Serveis 
Tècnics tot i que ja s’ha valorat en anteriors 
ocasions. 

Un veí de la Plaça Olivereta celebra el nou 
procés participatiu que s'ha presentat. Vol 
tenir informació sobre el tema dels gossos. 
Pregunta si, un cop redactat el projecte i 
validat el projecte executiu, la resta de partits 
tindran el mateix compromís de realitzar-lo. 

 

Es recorda que en cada mandat es realitzen 
projectes signats en altres legislatures, com el 
projecte de la Lleialtat Santsenca. No obstant 
això, a l'hora d'aprovar el projecte esperen que 
hi hagi consens de tots els partits polítics del 
Districte. 

 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.  
 


