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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS-BADAL 

 

Data: 04 de juliol de 2018, 18:30h 

Lloc: Escola Oscus, Carrer Violant d’Hongria, 39 

 
Persones Assistents: 
 
Presideixen el Consell de Barri: 
 
Laura Pérez,   Regidora del districte de Sants-Montjuïc. 
Josep Maria Ribalta, Vice-president Consell de Barr. 
Xavier Farré,   Conseller Tècnic. 
Joan Sanromà,   Conseller  de barri. 
 
 
Conselleres/es: 
 
Nuria Izquierdo Simó. GMD Demòcrata. 
Àngels Boix Junyet. GMD PSC. 
Jordi Fexas Massanés.GMD ERC. 
José Antonio Calleja Clavero. GMD PP. 
 
 
Membres d’entitats / veïnes i veïns: 
 
Josep Mediavilla Maiques. Associació Veïns Badal, Brasil. La Bordeta. 
Alfredo Martínez Olmo. Associació de Veïns Badal,Brasil, La Bordeta. 
Tomàs Gisbert Caselli. Associació de Veïns Badal,Brasil, La Bordeta. 
José Luis Olivé López. FAVB. 
Marga Urbano Rodríguez. Espai gos BCN. 
Carles Julve Puyal. Cros popular de Sants. 
Cristina Belmonte Silva. Comunitat de propietaris C/Esteràs 11-13. 
Marga Pérez Hernus. Veïna. 
Miguel A. Arnau Fernández. Veí. 
Enric Vendrell. Veí. 
Paco Salazar. Veí. 
Josep Antoni Donis Pan. Veí. 
Núria Romeo Barrades. Veïna. 
Mª Josefa Sánchez. Veïna.  
Francesc Xavier Bergadés Ribes. Veí. 
Carolina Bertolín Arnau. Veïna. 
Ana Mª Bertolín Arnau.Veí. 
Ricard Solsona .Veí. 
Rosa Salvador Nolla. Veïna. 
Neus Maria Gracia Porto. Veïna. 
Francesc García Latorre. Veí. 
Magda Soler Julià.Veïna. 
Núria Puig.Veïna. 
Ramón Aguadé Rolduà.Veí. 
Agodis Rodríguez Velo. Bar Alfredo. 
Francesc Puig.Veí. 
Ignacio Sancho Artal.Veí. 
José Antonio González González.Veí. 
Helena Barrio Herrero.Veïna. 
Cristina Antonijuan Reyes.Veïna. 
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Guillem Gisbert Pinto. Veí. 
Juan Carlos Hervàs Valero. Veí. 
Manuel Fernàndez Couto. Veí. 
Vicenta Fernández Tejeiro. Veïna. 
Josep Cervera Abelló. Veí. 
Julian Yepes Pérez.Veí. 
Vicente Quilez Domingo.Veí. 
Mª Lluisa Pahissa Casadevall. Veïna. 
Montserrat Besolí Cusiné. Veïna. 
Jordi García Cruset. Veí. 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
 
Maria Sebastià. 
Ariadna Ros. 
Gerard Lillo. 
Agents GUB-Policia de proximitat. 
 

 
Total d'assistents:  
 
 
Ordre del dia 

1) Aprovació acta sessió anterior 

2) Informacions sobre la situació actual del barri 

3) Informació obres al barri: C/ Carreres Candi, C/ Esteràs. 

4) Presentació del nou servei municipal: policia de barri. 

5) Intervenció de l’Associació de veïns i veïns del barri Sants-Badal: funcions i 

objectius de l’entitat. 

6) Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Josep Maria Ribalta, vice-President del Consell de Barri dóna la bona tarda, començant el 
Consell de Barri a les 18:41. Dóna la benvinguda a les persones assistents i llegeix l’ordre del 
dia previst. Pregunta si hi ha alguna objecció. 
 
Un veí diu que no surten a l’acta uns comentaris relatius a unes millores urbanístiques que va 
fer a l’anterior Consell de Barri. 
 
Josep Maria puntualitza que es farà quan s’arregli tot el carrer, estan fetes les punteres, es va 
dir que ara no ho tocarien. Es tornarà a incloure a l’acta.  
 
S’informa de la nova normativa europea de la llei de protecció de dades. La sessió es gravarà, 
si alguna persona no vol sortir es pot posar a la part de darrera de la sala. 
 
Queda aprovada l’acta de la sessió anterior. 

 
 
 

2. Informacions sobre la situació actual del barri 
 
Laura Pérez, regidora del districte de Sants-Montjuïc, dóna la bona tarda als assistents. 
Recorda que en la línia del nou reglament es canvia el registre d’entrada al Consell de Barri, en 
la línia del que deia Josep Maria. Comença presentant a la Maria Sebastià, primer cop que 
assisteix al Consell de Barri, com a tècnica responsable del barri de Sants-Badal. Agraeix 
també la feina feta fins ara per l’Ariadna. 
 
En primer lloc, la regidora recorda la importància de les comissions de seguiment. Remarca 
que qui es vulgui animar a assistir-hi, és un bon lloc per tractar els temes amb mes profunditat i 
resoldre dubtes. Comenta que poden venir-hi persones a nivell particular, i que qui es vulgui 
afegir ho pot fer a través del mail. 
 
En relació a l’anterior seguiment, destaca la demanda per saber quina serà l’atenció del nou 
CAP. Aquest estarà al solar del carrer Roger, i puntualitza que les obres estan en fase final, i 
ara només falta equipar-lo. La ciutadania demanava quines serien les funcions i serveis del 
CAP. Laura recorda que no són l’administració competent en matèria de salut, i que s’ha 
traslladat al Consorci de Salut la demanda. Aquests, diuen que en aquest consell de barri era 
massa just assistir-hi, però que abans de que acabi l’any i comenci el servei ho explicaran. La 
regidora seguirà mediant entre les parts, i torna a comentar que hauria d’acabar la obra a 
l’estiu. 
 
Respecte al procés participatiu de plaça Olivereta que va acabar. Comenta que les idees que 
han sortit d’escoles, entitats, o altre gent, l’arquitecte les inclourà. A la següent sessió de 
devolució, que serà el dia 9 a les 18:30 als locals del carrer Carreres i Candi 80, (Cedits per la 
Fundació Sierra i Fabra), s’explicarà en més detall el projecte arquitectònic, el procés i els 
canvis. 
 
S’avança el tractament sobre el tema de la festa de primavera. Agraeix la participació del Vice-
President del Consell i entitats, entre elles Skues, Xiroia, l’Associació de Veïns, i també dels 
comerciants, veïns i veïnes. Durant els dies 11, 12 i 13 de maig, es va fer la primera festa 
primavera del barri i en fa una valoració positiva, malgrat que algunes coses poden millorar, 
com el tema dels horaris. 
 
Té la paraula el Josep Maria. Diu que al ser les primeres festes de primavera, hi ha coses que 
s’han de millorar. Potser els horaris no van ser els correctes, el primer dia va començar massa 
d’hora, amb poca gent, el segon dia va ploure, i el tercer no va anar gaire bé. Remarca que 
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s’ha agafat experiència i que s’anirà polint i comenta que es podria moure la situació actual, a 
l’espera que l’any que ve sigui més bona i amb mes gent. 
 
Laura Pérez afegeix que rep la voluntat de que es repeteixi l’any que ve amb els aprenentatges 
i millores. Torna a recalcar els problemes relacionats amb el fet de fer moltes activitats, la pluja, 
i proposa no començar tant aviat al matí perquè desgasta. Remarca que d’això se n’aprèn i 
crida a la participació de més veïns i veïnes. 
 
Tornant a l’últim consell, respecte a la millora de l’espai públic, Laura Pérez comenta que es 
passen les demandes a diferents departaments. Com per exemple a manteniment la situació 
entre Riera Blanca i Antonia Capmany on hi ha bosses d’aigua quan plou o relatiu a la millora 
de la neteja. Diu que demanen més intensitat a zones com Begur i altres punts del barri. 
Recalca altres temes recurrents, com la cobertura dels escocells, tema que van passar a Parcs 
i Jardins. Del tema del Punt Verd, a la rambla Badal, comenta els problemes per refer l’obra que 
s’havia aturat. Ara el problema és la falta de panots. Es va fer l’encàrrec d’uns que no 
coincidien, i a la fàbrica no en tenen. Quan es rebin es posaran. 
 
Per parlar del Pla d’Equipaments, la regidora convida a parlar a l’Ariadna Ros. 
 
Agafa la paraula Ariadna Ros. Dóna la bona tarda al públic assistent. Comenta que avui es vol 
fer el retorn del procés participatiu del Pla d’Equipaments, que tal com es va informar al març, 
es tracta d’una eina de planificació urbanística a llarg termini. Prèviament s’havia fet als barris 
del Poble Sec i la Marina i es va plantejar fer el procés als barris de Sants, Sants-Badal, la 
Bordeta, Hostafrancs i la Font de la Guatlla. (Els cinc barris de la zona centre de Sants). Avui es 
vol fer el retorn del que ha sortit i fer-ne una priorització. S’acompanya amb una presentació 
PowerPoint. 
 
Recorda que el Pla d’Equipaments és una eina de planificació, no inclou via pública ni parcs i 
jardins, només els equipaments, d’ús i servei per la ciutadania. El procés consta de 3 fases: 
Primer, l’inventari del que ja tenim, públic i privat, així com la normativa. També, la projecció 
demogràfica d’avui i d’aquí 10 anys. En segon lloc, el procés participatiu de contrast amb la 
ciutadania i les entitats. En tercer lloc, i el que s’ha de fer ara, el document del Pla 
d’Equipaments. 
 
Diu que per àrea d’influència també es té en compte el barri de les Corts. Es tenen en compte 
equipaments que es fan servir i que pertanyen a l’altre barri. Presenta la diapositiva de les 
fases i comenta que no es partia de zero. Prèviament hi havia els documents que havien 
treballat conjuntament amb les administracions, com són pla de futur i PAD (Pla d’Actuació de 
Districte). 
 
Explica que el procés inclou diferents activitats: La presentació al Consell de Barri al març, la 
taula rodona amb diferents persones expertes, accions informatives a peu de carrer (aprofitant 
les festes de la primavera per tal d’arribar a la gent que no ve a als consells o no forma part 
d’associacions o organitzacions) i un grup de discussió a nivell de barri (5 diferents). També, el 
18 juny es va fer un taller de priorització a la sala de plens del districte, amb l’assistència de 75 
persones.  
 
Comenta que un total de 400 persones han participant en el procés, i destaca la paritat entre 
homes i dones. Presenta la diapositiva dels espais on s’han fet les activitats (grups de 
discussió, taller de debat, etc.). 
 
Pel que fa als resultats, s’han recollit un total de 80 propostes, algunes pertanyen a un barri 
altres a tots els barris. Es representa gràficament per cada activitat i barri. Les 80 propostes 
recollides són referents a categories com esports, gent gran o infància. 
Al barri de Sants-Badal s’han recollit 11 propostes diferents. De les 80 propostes citades 
anteriorment, es mostra també la diapositiva de com s’han recollit. S’organitzen en 7 categories 
i comenta que hi ha un fulletó a l’entrada amb aquesta informació, però en cas de més dubtes 



 
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 Badal, 04 de Juliol de 2018  5 

es pot consultar a la web decidim.barcelona. També comenta que hi ha tres categories que 
s’han deixat a banda: Punts comuns a tots els barris sobre l’optimització d’espais que ja es 
tenen, la millora d’espai públic i equipaments, i també la necessitat d’explorar nous espais per 
equipaments. Aquest últim punt va sortir molt al barri de Sant-Badal. Presenta les 7 categories 
amb les línies d’actuació i subpropostes mitjançant el PowerPoint. 
. 
Ariadna remarca les propostes concretes de Sants-Badal: Comenta que es tenen equipaments 
al carrer Roger, on hi va l’ambulatori, i parcel·les que seran l’escola bressol i el poliesportiu, a 
més d’una parcel·la disponible. També una altra parcel·la disponible al carrer Joan de Sada, la 
qual està qualificada d’equipament. 
 
Respecte a ampliar solars per equipaments, la ciutadania proposava l’espai del triangle de 
Paca Solé: carrer Munné, Riera Blanca i carrer de Sants, com a possibilitat d’adquirir, o l’antiga 
fàbrica. Recorda que es tracta de propostes de la ciutadania. Dins el paquet de cultura, es 
recull també la proposta de fer alguna cosa a la fàbrica, la millora de centres cívics, i el suport a 
la Fundació Sierra i Fabra. Dins del paquet de salut, esport i benestar físic, es planteja la 
possibilitat de fer una piscina al carrer Roger. També, es proposa la creació d’espais per a 
joves, per exemple als locals de la rambla Badal 121. Per últim, es proposa un ús més 
polivalent dels equipaments de Joan de Sada. 
 
Ariadna presenta un gràfic que recull les propostes d’altres barris, sense entrar en detall. 
Comenta que al taller de priorització es ponderen les propostes de 3 maneres diferents: Segons 
el nombre de suports a la proposta, les vegades que surt a diferents espais, i també dins el 
taller de priorització de fa 15 dies. Tot això dóna lloc a l’informe final després de 6 mesos de 
treball. Recorda que ara s’ha de dur a terme la tercera fase per encaixar les propostes, en 
contrast a l’inventari i possibilitats. Recorda que per a dubtes es pot consultar a la web 
decidim.barcelona. Per últim, emplaça a resoldre dubtes al torn obert de preguntes. 

 
 
 

3. Informació obres al barri: C/ Carreres Candi, C/ Esteràs 
 

Xavier Farré té la paraula en el següent punt de l’ordre del dia. Diu que no poden venir amb el 
calendari tancat per saber quan comença l’obra, degut a problemes amb la licitació. Estava 
previst que comencessin les obres al mes d’octubre, però creuen que hi haurà un mes de 
decalatge i que potser començaran al mes de novembre. Recorda que els detalls de l’obra 
s’han presentat a altres Consells de Barri. En línies generals es tracta d’ampliar voreres al 
carrer Carreres i Candi i Esteràs de banda a banda, es treu un carril de circulació i una línia 
d’arbrat. S’ha hagut de canviar el costat dels arbres, perquè a una banda hi havia serveis.  
Torna a comentar que els sap greu no poder portar el calendari definitiu. Ofereix als assistents 
que qui estigui interessat i hagi vingut avui per això, recolliran el correu electrònic i quan es faci 
la convocatòria concreta cap al mes de setembre s’explicaria el projecte com ha quedat i la 
planificació d’obres. Recorda que les obres van per trams de carrers i quan es sàpiga 
s’explicarà més concretament com anirà el calendari per trams. Remarca que l’obra té un cost 
de 2 milions 700 mil euros, es tracta d’una gran obra, que inclou els carrers Carreres i Candi i 
Esteràs i que es començarà molt probablement al novembre amb durada de nou mesos 
(finalització cap al juliol). Repeteix que es deixi el correu electrònic per quan es realitzi la 
convocatòria, tot i que també s’informarà mitjançant cartells als carrers afectats per l’obra.  

 
 
 

4. Presentació del nou servei municipal: policia de barri. 
 
Xavier Farré introdueix també el següent punt de l’ordre del dia. La Policia de Barri es tracta 
d’un model que sorgeix a partir del Pla Local de Seguretat del 2016, per a una major proximitat i 
reorganització dels serveis de seguretat de l’Ajuntament. Es va fer dins el Pla Director, i es 
tracta d’una millora en el sistema d’ informació i coordinació entre àrees i departaments, el qual 
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és treball invisible però important. Els Agents estan dedicats i són específics per a fer un 
seguiment acurat de les problemàtiques del barri. Compara la Policia de Barri amb la figura de 
tècnic de barri, remarcant un major contacte amb entitats, veïns i territori. Els Agents 
s’encarreguen de centralitzar la informació i traslladar-la als seus companys, altres patrulles, i 
actuar com a referents pel barri. Informa que l’equip de la Policia de Barri està format per 9 
agents, amb sergent i caporal. Presenta l’Alex Campos referent del barri Sants-Badal i Abel 
Aciento referent de Sants. 
 
Passa la paraula als Agents. Alex es presenta, diu que porta 8 anys a la Guàrdia Urbana i 6 
d’ells a Sants-Montjuïc. Es presenta com a referent a Sants-Badal, i diu que encara estan 
coneixent el teixit social. Avui estan aquí en presentació oficial. El seu objectiu és posar el gra 
de sorra, recollir queixes, recollir els problemes que no es veuen des del vidre d’un cotxe, 
traslladar la realitat veïnal als diferents actors de l’Ajuntament i als seus companys. Per a 
qualsevol dubte s’emplaça al torn de preguntes. Passa la paraula a Abel, referent del barri de 
Sants. Diu que està en col·laboració contínua amb l’Alex, i agraeix la presentació prèvia del 
Xavi i el company. Vol remarcar que estan en contacte amb associacions de veïns i 
comerciants, i recorda que ells tenen el contacte per a qualsevol cosa. 
 
5. Intervenció de l’Associació de veïns i veïns del barri Sants-Badal: funcions i 

objectius de l’entitat. 
 
Josep-Maria introdueix el següent ordre del dia i presenta Alfredo Martínez, president de 
l’Associació de Veïns.  
 
Té la paraula Alfredo. Destaca que és la única Associació veïnal de Sants-Badal. Quan es va 
aconseguir la plaça de l’Olivereta, van recolzar la lluita i es va fer una Associació de veïns, la 
qual va durar molt poc, 2-3 anys, i va tancar per discrepàncies. Actualment la seva és la única 
que treballa al barri. Es la més antiga, ja que es va formar el 1970, arrel de les queixes pel 
cinturó de ronda, una autopista urbana de tres carrils per banda a cel obert des de Padilla a 
Carretera de Sants. Destaca la lluita veïnal i recorda que hi havia molts veïns involucrats.  
En aquell moment es donaven 125.000 pessetes perquè els veïns poguessin adquirir un pis al 
barri, i molts van marxar a altres barris de Santa Coloma o l’Hospitalet. Comerciants i veïns es 
van sentir maltractats per l’Ajuntament i es va impulsar l’Associació de veïns. En aquests 48 
anys de treball dia a dia es fa amb la intenció de millorar el barri en col·laboració dels veïns. Si 
truquen els veïns amb problemes, s’ajunta una comissió de veïns, es fa un estudi de com fer-ho 
i es parla amb l’administració que faci falta.  
Destaca la importància de l’organisme, el qual lluita per tot tipus de serveis. Remarca que el 
problema és que Barcelona és una ciutat feta, sense solars disponibles per equipaments, els 
quals han de comprar l’Ajuntament. També treballen molt el tema sanitat, van tenir una lluita 
terrible per l’ambulatori de carrer Carreres i Candi. Volien també tenir-ne un abans de que es 
tanqués el de carrer Carreres i Candi, i ara es tindrà el de Joan de Sada. Treballen també a 
nivell de Generalitat, i es refereix a l’hospital de referència seu que és el Clínic. Aquest és 
generalista, atén 560.000 persones de quatre districtes, es van tancar llits, i ara estan en una 
lluita eterna amb metges, veïns i Parlament de Catalunya. 
 
Alfredo destaca de forma general alguns números: Han aconseguit la plaça de l’Olivereta; van 
intentar fer un casal esportiu de barri al que és avui el Mediterrani, per tant no es va aconseguir. 
Cita la problemàtica dels treballadors i el procés judicial. El jutge havia de fer una subhasta, la 
qual es va parar tres vegades, defensant que la gent havia de cobrar. Van aconseguir que es 
parés la subhasta i que es fes càrrec del Mediterrani i la gent cobrés. Recorda també que a 
Riera Blanca hi passava molta aigua. El 2009 quan es van començar les obres de cobriment es 
va aconseguir fer un pont maco, ja que l’anterior era molt estret i perillós. Destaca que s’han fet 
moltes coses més però que no es vol allargar. Emplaça als assistents que preguntin el que 
vulguin. Conclou dient que qui vulgui es pot acostar a l’Associació, necessiten gent per treballar 
els temes ja que són menys i van més malament de temps. Agraeix la presència i l’atenció del 
públic. 
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Intervenció de veïna: referent a l’ambulatori del carrer Roger, ara en construcció, es veu com 
comunica en un altre lloc. Pregunta si es volen obrir els jardins de l’illa.  
 
Alfredo diu que si, però no es sap el termini. Al mateix edifici hi ha l’escola bressol i el 
poliesportiu. Estan esperant que s’aprovi l’obra. L’únic construït és l’ambulatori. Diu que encara 
no hi ha plans pels jardins, tot i que urgeixen més les obres que estan programades. 
 
Demanen que s’aturi el diàleg del públic assistent i s’iniciï el torn obert de paraules. Josep-
Maria recorda el funcionament del torn de paraules. 
 
 

6. Torn obert de paraules. 
 

 

Comentari / pregunta Resposta 

Julián. Diu que al número 23 d’Antoni 
Capmany, a on hi ha l’oficina d’habitatge hi ha 
un niu d’abelles a un pal dels que aguanten 
els arbres. A trucat al 092, i es referix als 
Guàrdies Urbans presents a la sala. Diu que 
truquen de matinada, remarcant que als 
jardins de la rambla de Sants hi ha incivisme. 
Dóna un número de trucades dia/hora: Abril 
2018, el dimarts 3, al maig, dimecres 30; al 
juny, dissabte 2, dissabte 9, diumenge, 10, 
dissabte 23 (a les 1h i 1:45h) i dissabte 30 (a 
les 1h i 1:30h, a les 2:10 truca la Guàrdia 
Urbana); al juliol, diumenge 1 (a les 10:45), 
dimarts 13 i dimecres 4 (a la 1,30h). De totes 
les trucades hi ha constància a l’Ajuntament? 

També relatiu al forn de rambla Badal amb 
Canaletes, diu que fa més de dos mesos hi ha 
balles.  

Respecte a l’ascensor a rambla Badal amb 
Antoni Capmany. Diu que es va espatllar al 
juny. Deien que el 29 de juny estaria en 
funcionament, però encara no funciona. El de 
Riera Blanca tampoc. Comenta que les 
càmeres no enfoquen a la gent, i pregunta si 
es té constància de la gent que entra i surt, ja 
que hi ha joves que fan vandalisme. 

Cita el tema del túnel, del qual ha parlat 
anteriorment.  

Afegeix que a la rambla Badal amb Cavall 
Bernat no els arriba la mànega als senyors del 
rec. Només arriba fins l’entrada del túnel.  

Conclou dient que la bústia ciutadana, podria 
tenir un apartat de queixes, que es podria fer 
una foto i publicar-la.  

Xavi respon al senyor Julián, sobre les 
trucades. Contrastaran les trucades i 
intentaran fer tot el que puguin. A la rambla de 
Sants, hi ha agents cívics i hi passa més la 
Guàrdia Urbana. Saben la situació del calaix, 
però no poden tenir una patrulla allà quieta. 
No és un lloc que sigui molt conflictiu, no hi ha 
tantes trucades malgrat les queixes del veí, 
també hi ha altres queixes relatives al passeig 
de gossos sense corretja, etc. Comenta que 
és un espai complex de gestionar. 
 

 

 

 

 

 

Del tema de les càmeres dels ascensors, Xavi 
diu que no hi són per controlar qui entra o 
surt, sinó per registrar com funcionen les 
escales i l’ascensor. Es una qüestió de 
protecció de dades. Tot i això ho miraran 
també.  

Diu que agrairia que tots els detalls de les 
queixes es passin a traves del mòbil a la 
“bústia ciutadana”, amb la ubicació i 
fotografia, o s’enviï un mail amb el problema. 
 

Tomàs Gisbert, de la Comissió d’Afectats pel 
MPGM de Joan de Sada. Diu que té dues 
preguntes relacionades, les quals ja va fer 
l’octubre de l’any passat. Queda pendent la 

Xavier Farré, sobre la qüestió de Tomàs, diu 
que ara mateix no coneix perquè està 
aturada. Es compromet a buscar el perquè tot 
i que correspon a Ecologia Urbana, que és qui 
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reparcelació del projecte de planificació 
urbanística del MPGM de Joan de Sada. 
Estava aprovat l’octubre de 2016, al febrer es 
va publicar i l’Associació de Veïns, ciutadans i 
afectats van presentar al·legacions. Primera 
pregunta: Vol saber què passa, volen que hi 
hagi una plaça i espais, no densificar més el 
barri. Recorda que són 10 anys de 
reivindicació, i més de 40 anys esperant una 
zona verda com deia el PGM 1975.  

Sobre el Consell de Barri d’octubre, el gerent 
va dir que estava pendent del l’aprovació del 
projecte urbanístic per aprovar la 
reparcel·lació. No se sap que passa. Diu que 
s’entreveu que el districte ha demanat que es 
reformuli el projecte urbanístic. Segona 
pregunta: Quin es el problema que ha objectat 
l’Ajuntament? 

Pregunta pel promotor privat, què vol fer, 
esperen des de fa 10 anys que els seus 
negocis coincideixin amb els interessos de la 
ciutat. 

en té competència. Recorda però que es va 
aprovar fa molts anys l’MPGM per unanimitat. 
La qüestió concreta de la reparcel·lació es 
preguntarà, i emplaça a fer més endavant una 
reunió o transmetre-ho al Consell de Barri. 

Paco Salazar. Pensava que vindria el Sr. 
Valdueza. 

Diu que fa 4 anys que falta un tros de carrer 
per arranjar al carrer Escultor Canet amb 
Riera Blanca. Va quedar per fer. Fa temps el 
Sr. Valdueza va dir que era una obra menor, 
que es faria al fer el canvi de sentit, tot i que 
no es va fer, deien que es faria al fer 
l’arranjament urbanístic del carrer. No entén 
perquè es fa ara Esteràs (tot i que li sembla 
bé), quan encara hi ha un carrer que falta per 
acabar. Diu que li sembla que hi havia uns 
problemes menors amb FECSA, que es 
podrien arreglar. Demana que es faci ja en 
aquesta legislatura, són només 200-300 
metres 

Xavi respon a Paco Salazar. Sobre el tema 
dels carrers, les obres del mandat es fan 
sobre un full d’inversions, quan acabi el 
mandat es fixaran les prioritats d’inversió, i 
llavors es podran incloure altres carrers. Es 
recull la petició del veí i estaran atents per 
valorar incloure als pressupostos d’inversió al 
nou mandat. Recorda que també hi ha altres 
carrers i peticions a la llista, no s’arribaran a 
tots, però consideren que durant aquest 
mandat s’ha arribat a bastants, almenys a la 
zona de Badal. 

Joan. Contestant també a Paco. Recorda que 
durant aquest mandat s’han fet dos carrers 
prioritaris: Des de Riera Blanca, a Sant 
Frederic, Estreràs i Càceres, per arribar a la 
zona del mercat. És una obra que tothom pot 
gaudir, i es va considerar prioritària. També 
afegeix que quan hi hagi la licitació, es farà el 
carrer Carreres i Candi. Respecte Esteràs, 
aquest s’inclou perquè va quedar pendent al 
mandat anterior. Si ara no està fet Escultor 
Canet, probablement és el moment d’incloure’l 
al següent mandat.  

(Paco es queixa de poc criteri d’elecció) 
 
Joan torna a aclarir la importància d’establir 
les prioritats a l’inici del mandat.  

 

Jose Luis Oliver. Relatiu a l’Audiència Pública 
del dia 15, al Carrer Torrent Perals, diu que la 
Laura va contestar el correu dient que 

Xavi, afegeix en aquest punt la resposta a 
José Luís i en relació al comentari anterior diu 
que es recull el Violant d’ Hongria i Torrent 
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quedaria per planificacions futures, i pregunta 
si començarà al 2019 o quan? Vol poder 
participar quan se sàpiga més concretament. 

Per acabar recorda, ja que l’Alfredo n’ha 
parlat, que ell vivia al 124, l’únic edifici que va 
anar a terra amb el cinturó. 

Perals, i afegeix que al següent mandat es 
podria planificar. 

 

Juan Carles. Enfadat, diu que fins ahir estava 
a Roger 31. Volia parlar amb el Francesc 
Jiménez, el gerent. Afirma que aquest va dir al 
president de l’Associació de Veïns, que no hi 
havia problema. Diu que té un nen amb un 
70% de discapacitat i la seva dona, i afirma 
que van venir molts mossos d’esquadra a 
treure’l. “Semblava el terrorista més buscat”. 
Assenyala al “senyor de vermell”, dient que 
també hi era. Pregunta perquè l’Ajuntament no 
compra la part afectada per fer cases socials, 
volen tirar cases i a ell l’han fet fora. Es queixa 
dient que és normal que la plaça Catalunya 
estigui plena de gent, si es dóna prioritat al 
capitalisme.  

Referent al pati interior, la regidora anterior 
deia que els jardins interiors del CAP eren de 
tots, un veí ho va parcel·lar i ningú fa res. 

Es queixa també que cada cop que ve als 
consells ha de donar el mail. 

Vol saber qui els ha fet fora del barri, després 
de 58 anys, i 80 anys de la família, qui ha 
sigut? L’Ajuntament, el promotor, o 
l’administrador? Diu que tots es senyalen 
entre ells. Es queixa que així no es fa barri, 
diu que ha hagut de marxar a l’Hospitalet. 

Es segueix queixant sense el micròfon. 

Xavier es dirigeix a Juan Carlos, diu que estan 
en contacte i coneix el seu cas. (Juan Carlos 
manté actitud enfadada i intervé 
constantment)  

Xavier demana a Juan Carlos que si us plau el 
deixi parlar, segueixen les interrupcions 
freqüents entre retrets del veí. Davant de les 
acusacions de mentider, Xavier diu que Juan 
Carlos no ofereix respecte i es passa a 
respondre un altre tema. 

 

Segona ronda de preguntes 

Josep Cervera. Comenta que es vol arreglar la 
Plaça Olivereta, i sempre parlen del pipi-can. 
Creu que s’haurien de distribuir els pipi-cans, 
per exemple es podrien posar a rambla Badal 
abans de creuar la via, a Antoni Capmany 
tocant a Riera Blanca, o a un altre lloc, es 
podria fer un petit tancat. Es queixa que a 
Olivereta venen gossos de tot el barri i inclús 
de Torrassa. Ho diu tot i que ell té gossos. 

També al carrer Bacardí i Canalejas, baixant a 
la dreta, creu que l’enllumenat és molt pobre, 
només fanals a la banda de la plaça, no a la 
banda de les cases. Abans n’hi havia sota els 
balcons. Quan tanquen els bars és tot massa 
fosc. 

Relatiu al que ha dit al principi, sobre els 
càlculs dels carrers (que no ha sortit a l’acta 
anterior), comenta que la zona del Mediterrani 
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està molt deixada, ho han arreglat malament, 
hi ha rajoles a tot arreu, i afirma que algun dia 
caurà, comenta que està molt brut i a sobre, al 
lloc de la cuina està ple de plomes de colom. 

Per acabar, recorda que a la plaça Olivareta, 
l’Ajuntament va col·laborar, però que la van 
pagar 100 “idiotes”, que van agafar una 
concessió a 50 anys i la van pagar fa 25 anys. 
A sobre, els del Mediterrani, deien que una 
part del carrer era seu i també unes 20-30 
places. Reclama que la plaça l’han fet els 
veïns i ell va pagar 1.500.000. 

Joana. Diu que no veuen policia de barri. 
L’altre dia van robar a una coneguda del 
carrer Galileu, dos nois li van robar al carrer 
Rosés cap a Can Mantega. Vol més policia de 
barri. 

 

Marga Urbano. Plataforma Espaigosbcn, 
representant de Sants-Montjuic. Veïna de 
Sants-Badal. És responsable d’una gossa 
adoptada, i ve en representació de persones 
amb gossos. Degut a l’aplicació al setembre 
de la nova ordenança municipal de portar els 
gossos lligats en espais públics, venen a 
queixar-se d’aquesta normativa. Diu que al 
districte les àrees de gossos són insuficients. 
Hi ha 11 àrees de gossos, 2 (plaça Farga i 
Olivareta) només per fer les necessitats, i 9 
molt allunyades entre elles. Afirma que 
aquestes àrees són petites, hi ha un mal 
manteniment i són insuficients. Diu que 
l’Ajuntament es compromet a que s’han de fer 
300 metres quadrats per districte. Ja que aquí 
no s’han fet, s’entén que a l’àrea de Can 
Batlló es pot fer? 

També recorda que hi ha d’haver una àrea 
d’ús compartit per barri com a mínim, pregunta 
quina és. 

Diu que fa un any, els veïns conjuntament 
amb la Bordeta, Hostafrancs, la Marina, Sants 
i Badal, es van reunir amb el districte per 
posar sobre la taula la problemàtica. Durant 
els mesos d’abril i maig, es va dur a terme una 
campanya per multar la gent que no recollien 
la caca. El problema és que ho multaven tot, 
també per portar els gossos sense lligar, com 
per exemple a rambla Badal. Durant la 
moratòria els gossos a Olivareta poden anar 
sense lligar, sempre que responguin quan 
se’ls cridi. Un veí es va queixar d’això i la 
Guàrdia Urbana va enviar un llistat de les 
zones d’us compartit operatives aquest juliol, 
amb horaris concrets i havent de portar el 
Carnet Cívic. Es queixa que en aquest llistat 

Laura Pérez. Relatiu al tema dels gossos. Diu 
que l’espai de gossos més ampli és a Marina. 
Està d’acord que no és suficient i emplaça les 
veïnes a una reunió, per tal de veure què es 
pot fer. Agraeix l’interès mostrat per la 
ciutadania. 
 
Xavi, respecte el tema dels gossos. Diu que 
l’ordenança d’animals de companyia es va 
aprovar al mandat passat. S’ha fet una 
moratòria. L’ordenança pretenia una millor 
gestió, però les entitats de protecció animal 
van exposar que s’obligava a lligar l’animal. 
S’ha fet la moratòria perquè creuen també 
amb la lluita pels espais necessaris. Es va 
proposar fer un espai de passeig a la rambla 
de Sants i les entitats veïnals van dir que no. 
Creu que era un bon lloc perquè no hi havia 
cotxes, amb poc risc pels gossos. En tot cas, 
els espais d’ús compartit que s’estan 
proposant creu que es poden parlar i revisar. 
Diu que el carrer Priorat és un espai de 
gossos que s’està apunt de fer. Afegeix que 
aquest és un gran debat i s’ha de veure com 
ho gestionem. Creu que la normativa de parcs 
té una excepció per tal que puguis tenir els 
gossos deslligats. 
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no hi ha cap dels llocs més freqüentats pels 
veïns ni els que ells van proposar. Posa per 
exemple la rambla Badal, la zona verda de 
Bernat o una zona de l’Espanya Industrial.  

Exposa que haver de treure’t un Carnet Cívic 
els discrimina com a col·lectiu. Han demanat 
una reunió amb la Regidora. Volen negociar 
com a col·lectiu marginat que creu que són. 

Cristina Antonio Juan. En relació al que han 
comentat Julián i Marga. Viu a Badal 150, 
entre Canalejas i Pavía, i diu que hi ha dos 
bars (la Vinya i un de “xinos”) que tanquen 
quan els hi dóna la gana. Donen beguda a 
gent que es queda fora, “rumanos” que posen 
música fins la matinada. Afirma que no pot 
dormir, sobretot a l’estiu. Es queixa que els 
bancs pel matí són una paperera. Afegeix que 
l’1 de setembre és a ella a qui multaran per 
tenir gos, quan hi ha altres coses que creu 
més importants. Diu que per la nit només hi ha 
5 patrulles i que aquestes afirmen que pel 
soroll no vindran, a no ser que hi hagi una 
baralla.  

Laura Pérez. Sobre els temes de llicències o 
altres temes que no només és de Guàrdia 
Urbana, s’agafen les dades. 

Xavi, relatiu també a Julián, diu que es tenen 
les trucades referents als bars. Queda 
registrat i es decideix on posar el focus. La 
Guàrdia Urbana estableix la prioritat, per tant 
les trucades tenen resultat. Si les trucades 
venen d’un sol pis tenen menys força que si 
més veïns truquen per parlar d’un local en 
concret. Recorda que no es pot estar a tot 
arreu del barri. Finalment anima a que es facin 
avisos telefònics.  

 

Ramón Aiguader, Relatiu al tram rambla Badal 
al carrer Violant d’Hongria, diu que allà mai 
s’ha fet cap actuació (en parla tot i que sap 
que pertany a un altre barri). Diu que les 
voreres estan trencades. Reitera que mai s’ha 
fet cap actuació a la zona, i diu que a la 
Vanguardia es va fer una foto denúncia. 
Pregunta si es té en ment.  

 

Joan Duch. Diu que al carrer Jaume Roch, hi 
ha dues travessies, de 50 metres, una es va 
fer fa cinc anys i l’altre resta pendent. Es 
queixa que s’hauria de fer. 

Pregunta perquè entre rambla Brasil i plaça 
del Centre, l’avinguda Madrid continua sent 
una autopista. Diu que la gent ha de passar en 
fila india quan es creuen per la vorera, mentre 
hi ha 4 travessies on els cotxes tenen 8 trams 
per passar i aparcar, i la gent no té lloc. Creu 
que és una vergonya. 

 

Mercè. Vol informació sobre el magatzem del 
carrer Miquel Àngel. Afirma que l’alcalde 
Hereu va dir que s’enderrocaria, i continua 
igual. Es queixa que fa molts anys que diuen 
que hauria d’anar fora. Es tracta d’un local 
petit. 

Xavi. Relatiu al tema del magatzem, s’ho 
apunta i diu que ho miraran. Es tracta del 
carrer Miquel Àngel, al fons. Diu que no li 
consta que siguin municipals, sembla que són 
locals de propietat privada. 

 

Jordi Àbalos. Viu al carrer Torns. Diu que des 
d’avinguda Madrid cap a baix, el barri està 
abandonat, és un desastre; en canvi a la part 
de les Corts, hi ha carrers que s’arreglen dos 
cops. Pregunta si hi ha barris de segona. 
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Interpel·la a la regidora i pregunta si reclamen 
més pressupostos i un màxim d’inversions al 
barri. Posa per exemple el carrer Compte 
Güell el qual s’ha arreglat dos cops. Diu que el 
carrer Torns és un desastre, també diu que 
Escultor Canet és horrible, i que al pont de 
Badal hi ha molta delinqüència. Vol saber si la 
Regidora fa pressió per lluitar pel barri, i vol 
saber com es reparteixen els pressupostos. 
Reitera que la pitjor part és la de la carretera 
de Sant cap a baix, diu que és la més pobre 
de Sants. 

 

Magda Solé. Viu al carrer Violant d’Hongria. 
Diu que des del número 14 fins al carrer 
Portbou està malament. Afirma que en el 
número 6 van recollir una àvia amb cadira 
amb problemes perquè la vorera està molt 
malament. Pregunta si estan al barri pobre. 
També afegeix que hi va haver una baralla i 
van avisar la Guàrdia Urbana però no va venir.  

 

 

Núria. Diu que a Violant d’Hongria venen a 
vendre “xatarra” i la deixen per allà, fan soroll 
tot el dia, pregunta si es pot tenir un 
magatzem de “xatarra” a dins de la ciutat.  

 

Magda. Diu que fa 49 anys que no es fa res al 
seu carrer Violant d’Hongria. 

Remarca que també falten llocs per nens, 
només hi ha la plaça Olivereta 

Laura Pérez. Vol donar resposta a les diverses 
queixes de l’estat dels carrers. Diu que es 
recullen sempre les queixes i propostes, i que 
també es fa a través d’informes tècnics. Es 
van recollint demandes i es van fent llistats, 
però afirma que és impossible arribar a tot en 
un mandat. Remarca que ella no pot 
representar l’Ajuntament dels últims 20 anys. 
Diu que no només s’ha de mirar per l’interès 
per un districte, s’ha de pensar en tota la 
ciutat. Diu que no es pot parlar de barris 
pobres, tot i que si que hi ha desigualtats en 
inversions. Intentar revertir això vol dir posar 
més recursos. Ara hi ha més inversió als 
barris de la Marina (Port i Prat Vermell) a on hi 
havia zones on mai s’havien fet inversions. 
Revertir això és de llarg mandat, de 
priorització, amb una mirada de ciutat. Afirma 
que una obra a la Diagonal o al Passeig de 
Gràcia no és només pels de la zona, és una 
aposta de ciutat. Òbviament està fent pressió 
per Sants. A Hostafrancs per exemple, ara es 
volen fer inversions a la part de més a baix. 
Posa d’exemple el carrer Carreres i Candi, 
que no era un punt principal i s’ha fet 
igualment. Comenta que s’intenta arribar al 
màxim de llocs, però el que es pot fer en 
quatre anys és limitat. Recorda que cada 
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quatre anys es fa un nova planificació. Diu 
que avui anoten els temes que han sortit, de 
millora i espai. Ella també se sent limitada 
d’equipaments, escoles bressol, serveis de 
sanitat i educació, i s’apunta la demanda 
d’una reunió.  

Joan. Diu que no li agrada parlar de barris 
pobres. Tot i així, com que han posat la línia 
en el comentari, remarca que ell viu entre 
Sants i les vies, al barri pobre. És de justícia 
pensar en la transformació que s’ha fet en els 
darrers 8 anys. S’han fet coses a Canalejas, 
Begur, entorns d’Olivareta, Casteràs o carrer 
Sant Frederic. Diu que hi ha prioritats i 
pressupost limitat. Afirma que els projectes 
sortiran amb el temps. Recorda que a la seva 
zona van estar 14 anys aguantant obres i pols, 
i ara ho agraeixen. 

Disculpa a la Regidora, que ha de marxar per 
una urgència. 
 
Josep-Maria. Diu que és conscient que hi ha 
carrers que estan malament. Com a veí ho té 
clar i vol insistir-hi. Per exemple, entre 
Frederic i Portbou, Feliu Casanova entre 
Casteràs i carrer de Sants i l’altre és pous. 
Com a veí insistirà que es canviïn. 

Josep Antoni. Diu que tothom (referint-se als 
governs de l’Ajuntament) ha anat fent coses, 
es veu una millora del barri, però creu que 
s’estan oblidant de les “rodalies” i estan mirant 
l’AVE. Ara hi ha el CAP, s’acabarà i estan 
prevists altres equipaments que tardaran molt 
en acabar-los. Pregunta què es farà al voltant. 
Què passarà amb la zona d’accés al CAP, per 
on passaran els avis? Diu que anar a un CAP i 
que per accedir-hi s’hagi de passar pel mig de 
la merda no és just. La gent vol una plaça i no 
especulació, diu que s’ha de fer vivenda 
social. Pregunta a que s’espera. El pla està 
aprovat fa anys. Hi ha pressupost per tot però 
no per això. Quan esta previst? 

Josep-Maria. Sobre el tema de Josep Antoni, 
va dir al tècnic municipal, Valdueza, que 
tingués en compte que s’hauria d’obrir. El 
tema del CAP i el carrer del costat diu que el 
propietari del terreny del costat no ha firmat el 
permís. 
 
Xavier. Refererint-se a Josep Anton, recorda 
que hi ha un PGM aprovat, però hi ha coses 
que ho han de desenvolupar privats. El carrer 
confrontant al CAP, fins l’obertura al carrer de 
les Ànimes i l’obertura del carrer Joan de 
Sada és privat. Posa d’exemple el carrer 
Diputació. Diu que el projecte estava molt de 
temps parat, s’havia d’obrir un vial públic, però 
eren propietat de privats el que s’havia de 
compensar. És molt complex i de costos molt 
elevats. Va passar per plenari i es va aprovar. 
Recorda que allà sota hi ha un refugi, protegit. 
Els privats l’han de protegir. Diu que hi havia 
d’haver un encofrat de formigó que ha de 
protegir el refugi, i tot això encareix molt la 
urbanització. Els privats han de tenir clar com 
ho vendran, ho fan quan els preus són bons 
per ells.  
Ho lliga amb la resposta a Tomàs, diu que 
preguntaran el tema de si han fer la 
reparcel·lització. Els privats es van girar en 
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banda, tema CAP. El vial del PGM els privats 
ens deixaran un tros. Demanaven fer la cessió 
a l’Ajuntament, però de moment no ho donen. 
 
Parla Xavier sobre el tema de Juan Carles 
(que ha marxat fa estona). Aclareix que es va 
intentar ajudar a l’home, i recorda que tenia 
uns drets però no va firmar els papers, 
l’havien de reallotjar, van intermediar com 
Ajuntament, però no va presentar les 
signatures.  
 

Miguel Àngel Arnau Fernández, veí de Riera 
Blanca. Sobre el tema del civisme, pregunta si 
la Policia de Barri, actuarà de nit a bars 
incívics. Concretament parla de Riera Blanca 
71, que abans era l’Azuzena, ara Canela Fina. 
Són les 6 del matí i continuen fent soroll. 

Diu que l’Ajuntament de l’Hospitalet li ha dit 
que enviaria una patrulla, igual que diu 
l’Ajuntament de Barcelona, però la policia 
arriba sempre tard. Al bar es mouen drogues. 
Vol saber si hi haurà més coordinació i 
voluntat política. Demana almenys una 
patrulla més present als punts conflictius. 
Pregunta si hi ha una voluntat política real. 
Conclou dient que té un nena de set mesos. 

Xavi li diu que agafarà les coordenades del 
bar al final del Consell de barri. 

Xavi. Recorda que tots els bars poden obrir 
fins les 2 entre setmana i a les 3 al cap de 
setmana. És una normativa del Parlament de 
Catalunya. No és competència local, és un 
ordenament autonòmic. No es pot fer més des 
de l’Ajuntament. Sobre els incompliments 
(gent al carrer, soroll), diu que és difícil que 
sempre hi hagi una patrulla de la Guàrdia 
Urbana. Comenta que es quedaran amb el 
nom i el bar. Diu que cada setmana es reuneix 
amb la taula de coordinació de la Guàrdia 
Urbana i repassen totes les trucades.  
 

 

Veí. Parla dels especuladors com a sinònim 
dels privats, respecte al pla, i diu que no els 
agrada com s’obre Joan de Sada. Diu que els 
privats no han complert, i es posen en contra 
del barri, com quan no van voler tirar l’amiant i 
l’Ajuntament va assumir els costos. Ara 
assumeix Joan de Sada, i pregunta fins a quin 
punt l’Ajuntament pot treure-li tots els beneficis 
al privat. Sap que això val diners, però 
s’inverteix en moltes altres coses. Es pregunta 
fins quan es respectaran els beneficis del 
privat i no pels béns comuns.  

 

 
 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.  
 


