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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS-BADAL 

 

Data: 24 de novembre de 2020, 18.00 h 

 

Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsbadal/f/2750/meetings/3824 

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Marc Serra,    Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 

Sr. Àngels Boix,   Consellera del barri de Sants-Badal 

Sr. Josep Maria Ribalta,  Vicepresident del Consell de Barri de Sants-Badal 

Sr. Xavi Farré,    Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Sònia Frias,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Consellers/es: 

Sr. Ton Martinez  GMD ERC 

Sr. Ancor Mesa,   GMD BeC 

Sr. Jaume Gaixas,   GMD BeC 

Sra. Neus de Haro,   GMD JxCat 

Sr. David Labrador,   GMD Cs 

 

Membres d’entitats: 

Associació Educativa Xera 

Càritas Parròquia dels Dolors carrer Begur 

Fundació Ferrer i Guàrdia 

Sants 3 Ràdio 

Secretariat d’Entitats 

 

Tècnics/ques Municipals: 

Sra. Ariadna Ros,  Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 

Sr. Gerard Lillo,   Tècnic de participació del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Àngela Fontanillas,  Directora dels Serveis Socials de Numància 

 

Total d’assistents: 25 persones 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda i informe de situació del barri 

2. L'atenció social al barri 

3. Valoració projecte Obrim Carrers 

4. Torn obert de paraules 
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1. Benvinguda i situació actual del barri. 

 

Josep Maria Ribalta, Vicepresident del Consell de Barri, i Marc Serra, Regidor del Districte, 

donen la benvinguda al Consell de Barri i explica el funcionament de la reunió virtual. 

 

Els contagis al barri estan baixant i es recupera la vida social i econòmica. A continuació, es fa 

un resum de les línies de treball que s’han portat a terme des del Districte: 

1. Salut: 

o CAP Roger ha comunicat que els mesos del primer confinament van ser molt 

complicats. 

o Campanya de vacunació al CAP Roger. 

2. Educació: 

o S’han mantingut les escoles obertes. 

3. Atenció a l’emergència social, coordinada amb les entitats del barri. 

o Increment considerable d’atenció en Serveis socials i increment de les ajudes. 

4. Espai públic i mobilitat: 

o Jardins de la Rambla de Sants: Cal combinar les actuacions de manteniment 

amb el civisme. 

o Arranjament de les voreres del carrer Violant d’Hongria. 

o Obrim carrers. 

5. Suport al comerç de proximitat i a la restauració: 

o Mesures de suport als eixos comercials. 

o Ampliació de terrasses. 

 

Es fa un agraïment a les entitats i als tècnics municipals per haver mantingut l’activitat en tot 

moment i un reconeixement públic a Maria Sebastià, tècnica de barri que ens ha deixat. 

 

 

2. L'atenció social al barri. 

 

Es presenta Diego Sánchez, de l’Associació Xera, projecte d’integració social que fa deu anys 

que treballa al barri amb Respirs i acompanyaments i amb el programa Proinfància. 

Actualment, 25 famílies del barri estan vinculades al programa de centre obert, atenció 

psicològica i reforç escolar,  i 10 famílies de persones amb diversitat funcional. La cessió 

d’espais des de l’Ajuntament, AVV i la Fundació Jordi Sierra i Fabra. 

 

Irene Moulas, d’Associació Xera, presenta una intervenció que ha creat recentment 

l’associació: la Cartografia. Es tracta d’una diagnosi del barri des d’aspectes socials. Els dies 

11 i 18 de desembre a les 18 h es farà una sessió oberta, amb l’objectiu de dotar de més 

informació al projecte, en l’àmbit comunitari. Al gener, es farà una ruta pel barri per tal de 

detectar punts d’accessibilitat, punts de seguretat i d’inseguretat, per completar el document. 

Qualsevol persona que estigui interessada serà molt benvinguda. Es pot posar en contacte a 

irene@ongxera.com o trucar al 930 25 94 22. 

 

Àngela Fontanillas, directora del Centre de Serveis Socials de Numància, fa un resum dels 

últims mesos: 

- El tancament del centre va repercutir en una reorganització de l’atenció: es va passar a 

treballar individualment per telèfon. 

mailto:irene@ongxera.com
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- Targetes moneder per cobrir les principals demandes, d’alimentació, subsistència i 

necessitats bàsiques. 

- En general, les ajudes s’han multiplicat. 

- Punts de distribució d’aliments a les parròquies, que van quedar desbordats per una 

demanda que ha quedat permanent. 

- En àmbit de ciutat: augment de places en albergs, xarxa de menjadors socials. 

- Encara hi ha el problema de totes les tramitacions d’ajudes socials mitjançant 

procediments telemàtics. Sobretot, al principi de la pandèmia, la desigualtat era molt 

exagerada. 

- El tancament de centres de dia va provocar molta tensió a les famílies. 

- Malgrat tot, s’han pogut mantenir llistes d’espera relativament curtes. S’ha garantit la 

primera acollida i s’han mantingut telemàticament els grups que hi havia. 

- Xarxa d’infància, Taula de joves i projecte Radars han seguit funcionant. 

 

 

3. Valoració projecte Obrim Carrers. 

 

Àngels Boix, Consellera del barri de Sants-Badal, destaca actuacions d’urbanisme tàctic que 

han afectat l’antiga normalitat: 

1. Limitació 30 km/h al carrer de la Creu Coberta i a la carretera de Sants: La idea, ara, és 

estendre-ho a tota la ciutat per eliminar la sinistralitat i limitar a 25 km/h els patinets 

elèctrics. 

2. Obrim els carrers: Tram de 2,5 km entre Plaça Espanya i Avinguda Madrid. La 

campanya es va veure suspesa pel confinament. Una de les Associacions del barri va 

elaborar una enquesta sobre el grau de satisfacció sobre el programa. El període de 

prova inicial es manté fins a juny de 2021. 

3. Voreres més pròximes carrils per bici, bus i taxi. 

 

Les tres mesures tenen com a objectiu posar el vianant al centre de la mobilitat. 

 

Marc Serra insisteix que aquest projecte s’ha fet amb el suport de comerços i veïns. S’han 

sentit, per exemple, algunes preocupacions sobre l’ús de les bicicletes. 

 

Pel que fa a les afectacions al transport públic, també es continuarà estudiant com fer que les 

afectacions siguin tan poc molestes com sigui possible. El Districte està en plena disposició 

d’escoltar més propostes. 

 

S’obre un torn d’intervencions sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Paco Salazar: 

Cada dia de l’any haurien d’estar tots els 

carrers pacificats i el vianant al centre, no 

només els dissabtes. 

 

Antonio Puparelli: 

Els cotxes tenen tanta llibertat de circular 

com els vianants. Aquesta mesura ha 

repercutit en el fet que els cotxes circulen 

S’està estudiant amb la Regidoria de 

Mobilitat com resoldre aquesta problemàtica i 

com millorar opcions alternatives. 
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Intervenció Resposta 

pels carrers paral·lels. 

Salvador Termes: 

Entre setmana, per les voreres circulen 

motos, bicicletes, i patinets. 

Cal seguir animant a exercir el civisme i la 

responsabilitat per garantir una bona 

convivència entre bicicletes, patinets i 

vianants. Es millorarà la informació dirigida a 

les bicicletes. 

Joan Sanromà: 

A dins dels busos, per exemple, en el D20, 

no es dona informació sobre els itineraris 

alternatius. 

Es té en compte. Fins ara, el que s’ha fet, és 

posar un cartell en cada estació. Es 

proposarà senyalitzar també dintre dels 

autobusos. 

Gerard Roca: 

L’afectació d’Obrim carrers als autobusos 

deixa molt mal comunicades a les persones 

que van en autobús a treballar en cap de 

setmana. Planteja dues opcions: 

1. Reduir la freqüència dels talls a un cop 

cada dos mesos. 

2. Separar els carrils bus de Sants i Creu 

Coberta amb pilones, per tal que els busos 

passin, i que els vianants vagin pels dos 

carrils centrals. 

S’està estudiant amb la Regidoria de 

Mobilitat com resoldre aquesta problemàtica i 

com millorar opcions alternatives. 

Ferran Mir: 

El temps d’espera de la línia 91 és de més 

de 10 minuts. Aquesta línia és de la Bordeta. 

S’està treballant per resoldre el temps 

d’espera. 

Isidre Ponti: 

Cal revisar la desviació de la línia D20 i la 

supressió de la línia 52. 

Es té en compte. 

 

 

4. Torn obert de paraules 

 

Intervenció Resposta 

Salvador Termes: 

- Cal arranjar els jardins de la Rambla de 

Brasil i millorar-ne el manteniment i la 

neteja. 

- Cal més Guàrdia Urbana. 

Es va avaluar. Les tanques tenen com a 

objectius l’arrelament de la vegetació, per 

protegir-la de l’incivisme. 

Cati Antó: 

- Només hi ha una línia d’autobús a 

l’avinguda de Madrid. 

- Mal estat de les voreres de l’avinguda 

Madrid. 

- Actuació presència de paneroles. 

- Per recompensar l’H10, es va reforçar la 

freqüència de la línia 54. 

- S’avaluarà la intervenció que s’ha fet a 

Les Corts per veure si es pot fer a Sants. 

- El servei de plagues ja hi està treballant. 

S’avaluarà si manca alguna zona per 

detectar. 

Paco Salazar: 

- Quines gestions s’han fet per 

reconsiderar els recorreguts del V1? No 

- L’objectiu és que el transport públic 

funcioni amb la màxima freqüència i 

velocitat possible. 
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Intervenció Resposta 

s’apropa al CAP Roger. 

- El carrer Riera Blanca en sentit de 

pujada cap a Diagonal podria anar per la 

zona que està reservada per a l’autobús. 

- Es limitarà a 30 km/h el carrer Riera 

Blanca? 

Àngels Boix: 

- Quan es va fer el trasllat del CAP, es va 

estudiar des de Mobilitat aquesta petició 

i es va resoldre com està ara perquè, per 

als autobusos, és més fàcil a l’hora de 

maniobrar. Es té en compte i es tornarà 

a revisar. 

Kevin: 

- Quan C/Sants està Tanca, el barri de 

Sants Badal està tancat i sembla un 

aparcament, que podria ser una 

superilla. Es pacificaran tots aquests 

carrers? 

A llarg termini, Serveis Tècnics del Districte 

estan estudiant com avançar cap a aquest 

model de pacificació com ja s’ha fet a 

Hostafrancs. 

Salvador Termes: 

- Proposa fer una campanya de prevenció 

amb agents cívics i ampliar els senyals 

informatius. 

Es farà una campanya amb els educadors de 

carrer. 

Oriol: 

Al túnel de la rambla Badal, quan surten els 

cotxes, hi ha un vidre que està molt fet 

malbé. Es podria reparar? 

Es té en compte i passa incidència a serveis 

tècnics. 

Alfredo Martínez: 

- Els gossos furguen als parterres. Es 

poden posar tanques als Jardins de 

Sants? 

- Es posarà un pipicà a la plaça Olivereta? 

- Carrer Pavia amb Sant Medir vivia un 

home amb dos gossos, que viu al carrer 

perquè el van desnonar. És una situació 

molt greu. Com el pot ajudar 

l’administració? 

- Pel que fa a la neteja, cal més civisme. 

- No estan previstes les tanques als 

parterres dels Jardins de Sants, però es 

traslladarà a Parcs i Jardins. 

- Cal treballar, en efecte, per una millora 

dels espais de gossos. 

- Olivereta: Hi ha un avantprojecte, però 

encara queden per resoldre dificultats 

tècniques (hi ha un aparcament 

soterrani). 

- Serveis Socials ha parlat amb aquesta 

persona, però fins ara ha rebutjat la 

proposta d’intervenció.  

 

Les intervencions que no s’han pogut llegir en directe es respondran per escrit. 

 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 

 

 

 


