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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS - BADAL 

Data: 25 d’octubre de 2016. 19h 

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  
Sergi Sarri, 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 
AMPA Institut Lluis Vives 
Club Camins Esportius de Sants 
 

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: 32 
 
Total assistents: 49 
 
 
Ordre del dia 
 
a. Benvinguda Regidora 
b. Aprovació, si s’escau, Acta sessió anterior 
c. Informació Trasllat CAP Carreras Candi 
d. Estat dels projectes d’obres al barri 
e. Els serveis socials Municipals. El projecte Radars. 
f. Torn Obert de Paraules  
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1. Benvinguda Regidora 
 
La Laura Pérez, Regidora del Districte, agraeix i dóna la benvinguda a les persones assistents. 
Destaca que són conscients del sacrifici que comporta la participació institucional en quant a 
temps i intensitat, però recorda que hi ha un espai de participació molt important que és la 
Comissió de Seguiment, on es fa seguiment dels temes i on es decideixen i prioritzen els temes 
de l'ordre del dia a tractar en el Consell de barri. Posa en valor la feina prèvia al dia d'avui, ja 
que la Comissió es tira endavant amb l’esforç de 2 o 3 persones molt compromeses, 
consellers/es i tècnics/es, i anima a les persones i entitats interessades per a que en formin 
part i participar. A continuació es llegeix l'ordre del dia i es destaca: 
 

 Tancament del CAP: s'ha intentat fer arribar la informació a tothom, però persisteix la 
preocupació i se’n farà seguiment. S’explicarà a continuació. 

 Plaça Olivereta: s'estan iniciant reunions sobre el Pla de convivència, identificant espais 
dels barris per treballar des de la vessant de la seguretat, convivència i actuacions a l'espai 
públic. La Plaça pot ser un dels llocs escollits. S'hi han programat diferents activitats com la 
primera festa de sopes de l’Olivereta, seguint la dinàmica que es fa en altres barris de la 
ciutat. Les persones interessades poden contactar amb la tècnica del barri. S'ha iniciat el 
treball amb els educadors canins, instant a la tinença responsable d'animals i acompanyant 
els amos perquè entenguin les molèsties generades per persones que es desentenen dels 
comportaments dels seus animals, fent així compatible la vida dels animals de companyia 
amb la resta de gent. Es faran 2 tallers de 2 hores, matí i tarda. 

 Inici dels treballs de la Taula de mobilitat: Són conscients que hi ha marge de millora 
tant en espai públic com en transport públic, i s'està treballant per intentant adequar les 
necessitats dels veïns/es amb les diferents opcions. Els anima a participar.  

 Incidència d’aigua a la Rambla Badal amb Canalejas: s'ha avisat diverses vegades i 
s'havia pogut reparar, però tornen a haver-hi filtracions en aquesta zona. La setmana vinent 
la brigada tornarà a treballar en aquest tema per tal d’aconseguir una solució definitiva. 

 Jardins de la rambla de Sants: s’està al darrere de tots els temes en relació a aquest 
espai. És un espai públic obert des de finals d'Agost i s'intenta que les incidències 
(ascensors, escales mecàniques, etc.) es reparin i siguin mínimes, per tal de millorar 
qualitativament la vida del barri.  

 
En Josep Maria Ribalta, Vicepresident del Consell de Barri de Sants-Badal, passa als següents 
punts de l’ordre del dia.  
 
2. Aprovació, si s’escau, Acta sessió anterior 

 
En Josep Cervera demana que s’esmeni l’acta: en la seva aportació sobre les bicicletes va dir 
que haurien de tenir un tipus d’assegurança de Responsabilitat Civil, perquè és un vehicle i pot 
fer molt mal. A més cal que sàpiguen quines són les ordenances per portar un vehicle d'aquest 
tipus. Josep Maria Ribalta comenta que en la darrera reunió de mobilitat es van comentar tots 
aquests temes. Sense cap més comentari es dóna per aprovada l’acta de l'anterior reunió. 
 
3. Informació Trasllat CAP Carreras Candi 
 
L’Àngels Boix informa que els veïns/es del CAP i del barri fa uns dies van rebre una nota 
informativa on s’explicaven els motius del trasllat i tancament del CAP Carreras Candi. Es van 
reprogramar totes les visites degut als fets produïts. És cert que aquest CAP no es tornarà a 
obrir, però en un futur es disposarà del nou CAP. Estan oberts a qualsevol suggeriment en 
relació al tema i a continuació s’obre un torn de paraules: 
 

 La Carmen Menéndez lliura el document entregat a l’ICS amb les demandes de reobrir el 
CAP i les signatures que es van recollir, gairebé 2.000. Informa també que un veí es va 
dirigir a l'Ajuntament avisant que a la porta d'emergència del CAP hi ha una reixa tancada. 
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Finalment, demana si és possible que el bus del C. Constitució al CAP pugui agafar usuaris 
del barri, canviant una mica el recorregut per aprofitar l’autobús. 

 En Martí considera que aquest trasllat representa una despesa pels veïns/es, ja que fins 
ara no havien de pagar el bus o metro. Considera també que no han avisat fins ara de les 
obres al pàrquing, que són contaminants.  

 En Josep Cervera confirma que la reixa corredera està tancada i si hi ha una urgència no 
es pot sortir. Pregunta si quan hi va haver l’incident es van avisar bombers i policia, si es va 
fer un atestat del que havia passat i si es va fer una denúncia per controlar si hi havia obres 
sense permís amb materials tòxics sense avisar.  
Afegeix que en la carta informativa es va dir que una treballadora s'havia intoxicat, mentre 
que a la carta es diu “una part del personal mèdic i 2 pacients”.  
Recorda que l'any 2004 aquest era el barri de Sants mentre que ara és la frontera amb 
l’Hospitalet. Demana que consti en acta que s'ha sol·licitat que el barri de Sants-Badal 
passi a ser el barri de Sants. 
Finalment, recorda la proposta de fer el CAP en una ubicació més equànime entre la part 
alta i la part baixa, a un espai al C. Tinent Flomesta (ara ocupat per un hort), que està a la 
vora de tots.  

 
A continuació es respon: 
 

 Àngels Boix agraeix a Carme Menéndez l'entrega de documents i la bona feina.  

 Recorda que el CAP es va tancar no per decisió de l’Ajuntament sinó per un problema 
laboral on el Districte no va poder fer res. En cap cas la intenció era aprofitar que fos el 
més de juliol, sinó que es tracta d'un accident lamentable, un ensurt que segurament 
permet evitar mals majors. Tot i la distància fins a Vapor Vell s'ha guanyat en quant a espai 
d'atenció i el canvi ha estat a millor. Demana disculpes si hi ha veïnat que no se n'ha 
assabentat, tot i que es va comunicar molt bé.   

 Sobre el bus de barri, recorda el projecte de la nova xarxa de busos que s’implementarà a 
principis del 2018 i que cosirà el barri de Badal. Actualment un bus de barri pels carrers de 
dins és complicat i no es contempla, ja que TMB està apostant per carrers més amplis amb 
la xarxa octogonal. Entén la reclamació del Sr. Martí i que la pèrdua d’un espai de 
proximitat generi queixes, però considera que d'aquí un parell d’anys haurà quedat en una 
anècdota perquè el canvi serà cap a millor.  

 Respon també que hi va haver una persona hospitalitzada i afectats varis. 

 M. A. Valdueza informa que des del pàrquing es va demanar permís d'obres per 
pavimentar-lo. El problema és que hi ha un pati interior que ventila el pàrquing i 2 finestres 
que donen al CAP. En algun moment es va tapar per fora aquest pati interior i per això va 
entrar per les finestres del CAP. El pàrquing, però, té l’obligació de tenir-ho obert i se’ls ha 
obert un expedient.  

 Sobre la localització del CAP, es respon que es tracta d’un espai privat. L’hort actual ha fet 
guanyar en salut pública però l'espai és privat. Com a Ajuntament es disposava d’un espai 
de propietat molt més gran per fer-hi equipaments.  

 
Finalment, una veïna informa que hi ha una colònia de gats. Francesc es presenta com a grup 
de persones voluntàries encarregades de vetllar per 2 colònies de gats. Vol saber què es farà 
quan comencin les obres per la seva reubicació en unes condicions dignes, i demana formar 
part de la Comissió d’obres. Informa que es tracta d'una colònia d'aproximadament 24 gats, 
una en aquest espai i l'altre en un espai privat. Una veïna pregunta qui els ha donat permís per 
actuar en aquest espai privat i respon que la propietat. Aquesta protectora intenta cuidar-los lo 
màxim possible.  
 
4. Estat dels projectes d’obres al barri. 

M. A. Valdueza informa de 2 projectes: 
 

 Construcció del nou CAP al C. Roger: Recorda l’obligatorietat de fer un pla especial per 
definir la volumetria i l’ús de l'edifici, pla que es va aprovar fa anys però amb decisions 



 

  
 

 

 

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, 25 d’octubre de 2016  4 

pendents. Finalment es va acordar fer-hi un poliesportiu, fet que ha requerit incorporar 
canvis i per tant tramitar un pla especial que defineix: el nou CAP, una escola bressol, un 
poliesportiu (separats per un pis) i un casal de barri. Aquest nou pla especial es va aprovar 
al plenari de juliol, mentre el Consorci Zona Franca paral·lelament va tramitar les llicències. 
El passat 23 setembre es va signar la llicència d’activitat i el 4 d’octubre la llicència d'obres. 
S’espera publicar el concurs a finals d'aquesta setmana o la vinent.  
La previsió és que després d’1 més en exposició pública s’iniciï el procés de selecció i per 
Nadal es pugui disposar de la proposta d’adjudicació de les obres. Potser per Setmana 
Santa s’estaria en condició de començar-les. Les obres s’executaran durant 15 mesos 
aproximadament i després caldrà fer el farciment de l’espai. Per tant, és possible que 
estigui a finals del 2018. El CAP tindrà 2.000 metres quadrats i serà de planta baixa més 
quatre. S'està traient a concurs la redacció del projecte del poliesportiu i l'escola bressol. 
Se'ls anirà informant del procés en propers consells de barri.  

 
En Francesc pregunta si s'ha pensat on reubicar la colònia de gats i es respon que en aquests 
moments encara no hi ha previsió de construcció dels altres edificis, així que ja es parlarà. 
Quan comenci el CAP quedarà part lliure on es podran reubicar provisionalment, i quan es faci 
l’última peça es podrà mirar on ubicar-los definitivament. 
 
Una veïna considera que l’edifici destinat al CAP és molt petit. Es respon que disposa de 2.000 
metres quadrats, i el pla s'ha fet tenint en compte els requeriments del Consorci Sanitari, qui va 
dir quants metres necessitaven. El CAP ha sigut el nucli del projecte. 
 
La Mònica comenta que actualment el CUAB està al CAP de Manso, que està força lluny. Seria 
interessant portar-lo aquí perquè la gent gran no s'hagi de desplaçar. Àngels Boix respon que 
no està contemplat, ja que només hi ha un Centre d'urgència d'atenció bàsica per Districte, en 
aquest cas a Manso. En tot cas és competència del Consorci.  
 
La Magda pregunta per què ha d’anar a Numància, reivindica que cada vegada hi ha menys 
especialistes i que quan es necessita un determinat especialista a algunes persones se les 
envia a l’Hospital Plató, on han d'anar amb taxi. Àngels Boix respon que pel que fa a la ubicació 
d’usuaris dels CAPS, el criteri és la divisió zonal que agafa diferents territoris i carrers. Des del 
districte es pot intentar incidir però és del Consorci i l’ICS que es va optar per fer-ho així. Es 
tindran en compte les seves demandes i les faran arribar a l’organisme competent. 
 
En Jose Luís Olivé posa en valor les propostes que s'estan fent però recorda que l’Ajuntament 
té molt poques competències sobre sanitat pública. Afegeix que cal tenir les coses clares 
perquè on els ciutadans/es poden decidir coses és al carrer o anant a votar. 
 

 Urbanització C. Càceres, Casteràs i Sant Frederic: tal i com s'ha informat als veïns/es, 
des que es van acabar les obres del Mercat l'objectiu ha sigut estendre com una taca la 
urbanització als carrers del voltant: prioritat per vianants, plataforma única, arbrat, etc. El 
projecte té l'objectiu de continuar el que ja es va fer pel C. Canalejas. Serà un eix 
horitzontal que connectarà amb una de les entrades del Mercat.  
Sobre el calendari, s’informa que BIMSA ha adjudicat les obres i l'empresa ha demanat 15 
dies per estudiar el projecte. El protocol és que la pròpia empresa faci el pla d'obres i que 
sigui aprovat pel comitè d'obres a finals de més. Com que és possible que es puguin iniciar 
les obres a mitjans de desembre, coincidint amb les festes, es proposa començar just 
després de les festes, al gener, amb una previsió d’execució de 9 mesos. Al proper Consell 
de barri o en la Comissió d'obres s'informarà de la previsió de cadascun dels trams. La 
urbanització és similar al C. Canalejas. 
 

Es pregunta pel c. Esteràs, ja que la vorera és perillosa, i es respon que si es tracta de 
paviment i voreres es mirarà de fer però si es requereix una obra integral caldrà tenir en compte 
les disponibilitats pressupostàries. El veí afegeix que el carrer està destrossat i que les 
persones grans i les cadires de rodes no poden passar.  
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Es pregunta si es podrà consultar la planificació de les obres i es respon que sí, es fan cartells 
de porteria i es podria penjar a la web del Districte i passar la informació a l'associació de 
veïns/es perquè en facin difusió. 
  
En Jose Luís recorda que es va parlar de les places d’aparcament per persones amb 
discapacitat. Cal revisar-les, perquè n'hi ha una al c. Sant Frederic que mai s’utilitza. Es respon 
que sí, es farà perquè quan es desplacen les places per obres des del Districte es posen en 
contacte amb totes les persones amb reserva de plaça. Es pregunta si es va actualitzant la 
informació sobre aquestes places i es respon que sí, el tema està estandarditzat ja que hi ha 
uns requeriments per renovar les places anualment. Cal presentar documentació legal. Podria 
ser que hi hagi alguna incidència que no arribi fins més tard, però les places es renoven 
anualment.  
 
En Josep Maria Ribalta recorda que es va dir que el C. Esteràs es farà. Primer s’executarà el 
tram parlat avui, i després s'anirà fent la resta. De la mateixa manera que es demana que 
després d’Asteràs es faci el C. Violant d’Hongria, on mai s'ha fet res. Afegeix que aprofitant que 
es farà el carrer cal tenir en compte els 4 postes que hi ha. Es respon que en breu hi haurà 
novetats. 
 
L’Àngels Boix apunta que la porta del CAP no s’obre perquè està destinada només a l'ús 
d'emergència en el cas d’haver d’evacuar el centre. Degut a que entrava gent per allà es va 
tancar. Ara ja s'ha obert la reixa però segueix sent només sortida d’emergència, no d’entrada. 
 
5. Els serveis socials Municipals. El projecte Radars. 
 
A continuació es presenta a Àngela Fontanillas (directora CSS Numància), qui ve en 
representació d’Anna Solé, directora de Serveis Socials del districte. Agraeix l'oportunitat 
d’explicar el projecte, del qual destaca:  
 

 Els centres de serveis socials bàsics: són una primera porta d’accés al sistema de Serveis 
Socials, de proximitat i territorialitzats.  

 Dades de població: Al Districte hi ha 181.307 habitants i té una tendència a l’envelliment. El 
Districte també supera la mitjana de població estrangera però la distribució territorial és 
diferent segons el barri: en el cas de Sants-Badal hi ha un 23% de persones nascudes a 
l’estranger (la de Poble-Sec és del 38%). L’atur registrat és el més baix del Districte. Es fa 
un treball molt intensiu amb processos de desnonament i s'han atès 120 famílies en 
processos de desnonament.  

 Barcelona compta amb 40 centres i 1 centre obert permanentment d'urgència. Al Districte 
hi ha 4 centres de Serveis Socials: Poble-Sec, la Marina, Cotxeres i Numància, formats per 
un equip multidisciplinari de 74 professionals. Al 2010 un dels centres es va desdoblar per 
tal d’escurçar les llistes d'espera i poder focalitzar-se en l’atenció grupal o comunitària. A 
més ara es preveu que a Numància s’augmentin els professionals, una bona notícia perquè 
és el seu centre de referència de Serveis Socials. 

 S’informa sobre les seves funcions (atenció, acompanyament, escolta, etc.), la metodologia 
d'intervenció (individual, grupal, medi obert, accions comunitàries i treball en xarxa), els 
horaris d'atenció al públic, l'esquema del circuit d’atenció, les modalitats d'atenció i els 
diferents canals d'entrada. A més es treballa en xarxa conjuntament amb entitats, escoles, 
salut, GUB i s’estenen llaços amb tots els agents. 

 S'informa sobre el catàleg de serveis (SAD, menjadors socials, ajuts d'urgència, 
dependència, etc.) i s’expliquen les activitats relacionades amb la intervenció grupal i 
comunitària, explicant els programes adreçats a infància, adults i gent gran. 
 

El Projecte Radars està enfocat a les persones grans que viuen soles i que no ho volen, amb 
l'objectiu de detectar situacions de persones grans soles que pot ser que tinguin alguna 
dificultat i amb manca de xarxa. Primerament s’identifiquen les persones mitjançant entitats, 
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comerços adherits, farmàcies (ja n'hi ha moltes d’adherides), i cadascun dels veïns/es. A la 
informació lliurada hi ha el telèfon per comunicar aquest tipus de situacions. Un cop detectats, 
mitjançant una plataforma telefònica que fa el servei de seguiment continuat a les persones, els 
truca i se'ls informa d'activitats. La Creu Roja farà la detecció casa per casa, fent entrevistes 
individuals a cada veí/na per si volen entrar al projecte o ser un radar. Es fa una Taula de 
radars per totes les entitats que vulguin participar-hi i crear activitats. A continuació s’obre un 
torn de preguntes: 
 

 Es pregunta si és complementari a la teleassistència i es respon que en tot cas suma. La 
teleassistència és un detector perquè fa trucades periòdiques, els passa la informació i 
després se'ls fa una visita. L'objectiu és invitar-los a ser part de la societat i visibilitzar així a 
aquestes persones grans.  

 La Mònica pregunta si hi ha l’opció de treballar en aquest projecte. Es respon que 
s'intentarà que es faci a partir d'una entitat del barri que treballa amb gent gran, en aquest 
cas Avismon. Si estan interessats a apuntar-se com a Radar es pot trucar al número de 
telèfon lliurat o a Avismon directament. 

 Es pregunta si les persones que fan de Radars van per lliure o se’ls agrupa i facilita. Es 
respon que se'ls té en compte i se'ls inclou en un grup que participa en aquesta taula amb 
membres participants del projecte. 

 Es pregunta si és el mateix o quina és la relació amb el projecte Vincles. Es respon que el 
Projecte Vincles es posa en marxa com a prova pilot però no al barri, i és diferent. En 
aquest cas l’Ajuntament facilita una Tablet perquè es connecti amb les seves famílies i amb 
altres persones que tenen la Tablet, etc. La Regidora informa que com a encarregada dels 
temes de gent gran fins fa una mesos, justament va treballar el projecte Vincles. Explica 
que els preocupava que el projecte no funcionés amb altres projectes existents d’èxit 
arrelat, i que es quedés només amb una Tablet. Es tracta d'una inversió important, finançat 
per l'Ajuntament i un premi amb privats externs. Davant el temor que el projecte 
representés una eina que perpetuï la solitud, es va fer una reformulació crítica del seu 
plantejament, convertint-la en una eina que serveixi per baixar al carrer. Així doncs no 
només connectarà amb la família sinó que proposa activitats amb un grup d’afinitat per 
sortir de casa: un tracte més humà aprofitant l'ús de les tecnologies.  

 
6. Torn Obert de Paraules 

 

 La Carme Menéndez pregunta com es podria dinamitzar millor l’AAVV, perquè hi ha 
veïns/es que no saben que existeix o on són. El President de l’AAVV respon que 
l’associació fa moltes coses, però costa que la gent vingui (per exemple quan es va fer el 
projecte del calaix es va disposar dels plànols durant 3 anys) i els seus telèfons estan 
penjats. Es recorda que l’associació data del 1970 i després de vint anys han tingut 
diversos èxits, com aconseguir el cobriment del cinturó de la Ronda o la recuperació de la 
Plaça Olivereta, juntament amb els veïns/es. També van donar suport a un grup de 
veïns/es a fer associacions de veïns/es, que malauradament més tard va tancar. Carme 
Menéndez considera que potser caldria fer una campanya d'informació als nous veïns/es.  
 
En Pepo Mediavilla respon que s’estranya d’aquest desconeixement, perquè des de 
l’associació s'han fet moltes coses i actuacions, i els veïns/es que han tingut una necessitat 
els han conegut. Considera que és molt relatiu perquè per exemple quan es va fer una 
manifestació al barri es va informar i encartellar molt. La Regidora apunta que aquest 
Consell és un espai entre veïns/es i Administració i que l’estat i relacions amb les 
associacions han de mantenir la seva independència i es pot parlar en altres fòrums. 

 

 La Mònica recorda que en l'anterior Consell es va tractar l’àmbit de la Plaça Olivereta i una 
sèrie de temes d'incivisme que cal tenir en compte properament amb la seva remodelació. 
Afegeix que a l’entrada del pàrquing de la Plaça hi ha 2 esglaons que s’utilitzen per patinar, 
fet que provoca soroll durant hores. Creu que si hi ha d'haver una remodelació de la Plaça 
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es podria prohibir el patinatge en aquest lloc en concret. També creu que es podria millorar 
el problema de la música i el soroll a la matinada. 

 

 En Vicente, sobre el tema de l’AVV, afegeix que ha anat a manifestacions però tot i així no 
els coneix. Admira la tasca que han desenvolupat tot aquest temps i ho posa en valor, però 
demana autocrítica perquè hi ha veïns/es nous que no els coneixen i cal reflexionar sobre 
nous mecanismes per intentar arribar més als veïns/es.  
Considera que tot i que l’Ajuntament fa un esforç per mantenir la neteja, a vegades quan es 
rega no acaben de netejar. Suggereix si és possible insistir en aquells punts on orinen els 
gossos. Tot i que alguns propietaris d'animals ho netegen amb una ampolla d’aigua, caldria 
insistir més amb aquest problema que preocupa a tots. Griselda considera que cal exigir i 
s'ha d’ensenyar a que els propietaris de gossos siguin més nets, a part de recollir haurien 
de regar amb una ampolla d’aigua també. 

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


