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CANDIDATURES PRESENTADES CONSELL DE BARRI DE SANTS-BADAL 
 

 
Vicepresidència 
1 candidatura 
 

» Josep Maria Ribalta Mitjanes 
AA VV Badal / Brasil. 
Com a integrant de la AA VV des de fa mes de 40 anys i veí del barri , confirmo la meva 
sol·licitud. 

 
Comissió de seguiment 
10 candidatures 
 

» Ampa Institut Lluis Vives 
La nostra Entitat ha participat des de el seu inici a la comissió de seguiment , estem 
molt involucrats en el Barri i volem seguir formant part de dita comissió. El nostre 
centre es l'únic institut públic del Barri. 
 

» AV Badal, Brasil i La Bordeta 
Representada pel seu president, Alfredo Martinez Olmo. 
 

» Sants 3 Ràdio - La ràdio local de Sants-Badal 
Emissora de ràdio local dels nostres barris des de fa 22 anys i que informa sobre tot el 
que passa al Districte de Sants-Montjuïc i dona veu al veïnat, entitats i institucions 
badalenques. 
Presentem la nostra candidatura per tal de poder participar activament en tot allò que 
passa al barri i transmetre alhora a la resta del veïnat que no hi pugui assistir els temes 
que s'hi tracten. 
Fem ràdio, fem barri! 
 

» Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
Joan Manuel V. Parisi com a representant del Secretariat d'Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta. 
Resideixo al barri de Sants-Badal des de 1991. Fins a l'any 2008 no existia el nom actual 
del barri, que formava part de Sants. 
He participat, i participo, en la vida associativa del territori, especialment pel fet 
d'haver format part de la direcció del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta. 
Prenc part activa de la Comissió de seguiment des de la seva creació. 
 

» Anna Ros 
Interessada en formar part de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 
 

» Antonio Puparelli Lorenzo 
Veí de barri Sants-Badal des de fa temps. Interessat en participar més activament en el 
desenvolupament i seguiment de projectes i millores en aquest barri. 
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» Joan Sanromà Bauló 

Veí del carrer Antoni Capmany (Sants). Professor jubilat de l'INS Lluís Vives (barri de 
Sants Badal). 
Formo part del Projecte Donar veu a la memòria que treballa en la recuperació de la 
memòria històrica i democràtica dels nostres barris a través de diaris i històries 
escolars i records del veïnat. 
També estic associat a l'AAVV de Sants, Badal i Bordeta, i faig activitats de voluntariat 
en els Casals de Gent Gran del Districte. 
 

» Josep Mediavilla Maiques "Pepo" 
Membre de la Junta de l'AAVV de Sants-Badal. 
 

» M. Lluïsa Pahissa Casadevall 
Veïna de Sants-Badal, fa temps que participo a les comissions de seguiment i intento 
de col·laborar com puc. Sóc sòcia de l'AVV de Sants-Badal i actualment estic implicada 
en la reivindicació d'un bus per al barri. 
 

» Paco Salazar 
Veí del Barri Sants-Badal des de 1988 i participant de les Comissions de Seguiment del 
Consell de Barri des de la seva creació el 2009. 
 


