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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA BORDETA 

Data: 23 de març de 2017. 18.30h 

Lloc: Sala nova de St. Medir (c/ Constitució, 17) 

  

  

Regidora:   Laura Pérez Castaño 
Vicepresident:   Enric Jara 
Consellera del barri:  Maria Riba 
Conseller Tècnic:  Xavier Farré 
  
Núria Izquierdo  Consellera Grup municipal PdCAT  
Àngels Boix  Consellera Grup municipal PSC 
Jordi Fexas  Conseller Grup municipal ERC 
David Labrador  Conseller Grup municipal C's 
J.A. Calleja  Conseller Grup municipal PPC  
 
Just Arrizabalaga Comissió de veïns de la Bordeta 
Jordi Falcó  Comissió de veïns de la Bordeta 
Oleguer Forcades Secretariat de Sants-Hostafrancs-La Bordeta 
Ricard Busqueta Sants3 ràdio 
Josep Romeu                Veí registrat 
Carme Encuentra          Veïna registrada 
Ramon Font                  Veí registrat 
Carme Corral                Veïna registrada 
  
 
Guardia Urbana Districte 3 
Josep Cuadras  Tècnic de Barri 
Maria Rengel   Directora Serveis a les Persones i Territori  
 
Persones assistents: 82 

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Informe de la Regidora 

3. Relacions de proximitat al barri 

4. Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l'acta anterior 
 
Enric Jara, Vicepresident del Consell de Barri, dóna la benvinguda a les persones assistents i 
els felicita per la gran participació. Sense cap comentari es dóna per aprovada l’acta de 
l'anterior reunió.  
 
Informa que es farà un canvi en l'ordre del dia i que en primer lloc Joaquim Corral, director de la 
Fundació Sant Pere Claver, informarà sobre la posada en funcionament de les plantes 
residencials de Cal Muns. La Fundació Sant Pere Claver porta al Districte gairebé 70 anys, 
quan es van produir els primers assentaments de persones procedents de la immigració 
interior. Actualment hi ha 3 fundacions: la sanitària, fundadora, la de tuteles de persones amb 
discapacitat i la de Serveis Socials. Ara fa més de 2 anys van iniciar la de Cal Muns, amb les 
plantes dedicades a consultes externes i on es centralitzaven serveis dispersos en el Districte. 
Des de gener de 2015 ha donat servei a qualsevol persona amb algun problema de salut 
mental, que pot patir tothom en qualsevol moment de la vida.  
 
Actualment sobrepassen els 270 professionals. Les plantes de baix estan dedicades a 
consultes i explica com es distribueixen els serveis, destacant l'equip d'atenció al menor que 
ofereix suport a joves infractors. També hi han ubicats els Serveis Socials i aules on es fan 
conferències obertes a tot el barri, per exemple sobre ús i abús de fàrmacs, drogues, estigmes 
de les persones sense sostre, etc. a les que estan tots convidats. En la resta de plantes hi han 
ubicat una residència, amb 45 places concertades amb l'Ajuntament de Barcelona, per 
persones vulnerables amb problemes de salut mental o discapacitat intel·lectual, que en algun 
moment han estat vivint al carrer i gràcies als Serveis Socials han pogut gaudir d’estades en 
albergs, pensions o centres especialitats. Gairebé totes les habitacions són individuals i el 
disseny li ha donat molta vida i destaca que l'atenció i l'entorn són molt bons. 
 
L’estada es limita a 2 anys perquè es vol aconseguir que facin un programa de treball orientat a 
posteriorment fer una vida independent en habitatges o residències per persones amb 
discapacitat intel·lectual, problemes de salut mental o per gent gran, ja que en general hi ha 
persones amb suficient autonomia. Les 45 persones són de diferents orígens, també de la 
ciutat de Barcelona, 4 de les quals són per urgències provinents de Serveis Socials i sense 
massa rotació. Estaven preocupats per l'impacte al Districte i per això es van desenvolupar 
diverses accions per donar-se a conèixer. Demana que si hi ha algun problema amb els usuaris 
s’adrecin a ells per mirar de solucionar-ho i que no es torni a produir. Informa que tenen 1 hora 
de sortida al matí i poden sortir durant el dia, estan ben cuidats i estabilitzats. L’accés ha sigut 
gradual i en aquests moments hi ha més de 30 persones i la setmana vinent quedarà plena.  
 
L’adreça de correu on adreçar-se per qualsevol consulta és informació@santpereclaver.org i 
afegeix que s'ha contactat amb els serveis de Mossos, GUB i la tècnica de prevenció del 
Districte, ja que no desitgen cap incident als voltants i si n'hi hagués s'han de poder prendre 
mesures correctives. Espera una molt bona acollida i els hi agradaria disposar de voluntaris per 
fer diferents activitats. Han establert pràctiques en centres educatius a més dels professionals 
contractats i voluntaris, i tenen el suport de CatSalut per sufragar la despesa generada pels 
professionals contractats. Si alguna persona vol conèixer el centre per dins també poden 
contactar-los per organitzar visites, ja que volen ser totalment transparents.  
 
2. Relacions de proximitat al barri 

 
Laura Pérez, Regidora del Districte, agraeix la seva tasca i que vinguin a explicar les novetats 
d’aquest equipament tant consolidat, que ofereix un nou servei pioner a nivell estatal, ja que hi 
ha molt poques experiències a Europa en serveis tan especialitzats en salut mental i 
sensellarisme. Creu que tindrà molt èxit, tots hi estan posant ganes i els convida a conèixer 
l’espai.  
 

mailto:informació@santpereclaver.org
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A continuació es presenten temes que han anat sortint a la Comissió de Seguiment i l’anterior 
Consell de Barri, així com la Mesura de la millora de les relacions de proximitat a l'espai públic 
que tracta temes com els que van sortir en l'anterior Consell de Barri com la Plaça Celestina 
Vigneaux. Informa que han adreçat una enquesta per recollir inquietuds i propostes d'una 
manera més personalitzada, amb la idea de senyalar espais en concret. Es pregunta: 

 Què t’agrada que passi a l'espai públic del teu barri? (activitats, serveis, etc.) 

 Què és el que més et molesta? (no en general, sinó en carrers o temes específics) 

 Què podem fer entre tots (veïnat, entitats i administració) per millorar la convivència al 
barri?  

 
Tot i així hi haurà un torn de paraules per rebre el retorn dels assistents des de la vivència 
personal per aquesta mesura. Pels fets delictius es proposa disposar d’una GUB de proximitat 
amb increment del número d’hores en diferents espais, especialment de cara a l'estiu i 
mitjançant també el Pla director de la GUB, que té l'objectiu d'augmentar la presència a peu de 
carrer. Per la resta de problemàtiques que no són delictes ni infraccions de les ordenances, en 
la Mesura de la millora de les relacions de proximitat a l'espai públic es proposa:  
 

 Dinamització i millora de les relacions de proximitat. Es volen promoure actuacions 
específiques per millorar els vincles comunitaris a l'espai públic, gràcies a entitats que 
revitalitzen la vida de les places en desús o on es fan activitats no desitjables, amb 
participació veïnal.  

 Accions de sensibilització i coresponsabilitat: especialment relacionades amb 
problemàtiques d’ús intensiu i privatiu dels espais, també amb espais privats i altres actors, 
tan en horari diürn com nocturn. Hi ha un problema per exemple amb els locals d’oci 
nocturn, que s'han de fer responsables i posar mesures. 

 Inclusió social i treball amb col·lectius amb alta vulnerabilitat social amb presència a 
l'espai públic: assentaments, persones sense llar, etc. Posar més recursos per treballar de 
manera coordinada amb serveis de ciutat. 

 Intervencions urbanístiques de millora i revitalització d’espais en desús i degradats, 
places i interiors d’edificis d'ús públic. Urbanisme tàctic, no mitjançant grans obres de 
millora sinó amb elements d’urbanisme o elements mòbils per oferir nous usos en espais 
que estan en desús o degradats. Línia de pressupost per fer millores a l'espai públic. 

 Eina interna que centralitzi la informació. Les queixes arriben per moltes vies (queixes, 
cartes a la Regidoria, GUB, consells de barri, taules de coordinació, etc.), així que es 
necessita una eina interna que ajudi a centralitzar la informació, ajudi a fer diagnosi, 
establir protocols, fer un seguiment a les taules i als consells de barri i ajudi a avaluar les 
intervencions que es fan.  

 
La Mesura es seguirà reballant en les taules del Districte i es convocarà una Comissió de 
seguiment específica per temes de mobilitat, on també es podria treballar aquest tema. Afegeix 
que hi posa expectatives però és cert que no acabarà amb tots les problemes que hi ha a 
l'espai públic, perquè especialment al Districte de Sants-Montjuïc hi ha moltes demandes d'ús 
de la via pública. És un àmbit molt complex, però són idees per la millora de la vida en alguns 
espais del Districte. 
 
3. Informe de la Regidora 

 

 Festa Major: s'està treballant per millorar la Festa Major de la Bordeta: 1r concurs de 
cartells (s'estan treballant les bases per tramitar el concurs) per tenir una imatge unificada i 
conjunta, tenir un acte unitari, díptic, etc. S'hi està treballant conjuntament amb les 
persones que ho lideren. 

 Reallotjament de les famílies del Camí de la Cadena a Can Batlló: Tema que al Districte 
ha preocupat molt perquè el procés s’estava complicant. S'està treballant per assegurar el 
reallotjament entre la UP4 (dóna a Constitució) i la UP8 (Parcerisa). A la Comissió de 
seguiment es va parlar i s'està treballant amb la Gerència d’Habitatge per distribuir-los 
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entre els 2 edificis. A més Serveis Socials ha de treballar amb les persones i famílies que 
no tenen els drets reconeguts de reallotjament, per assegurar el dret a l'habitatge.  

 Escola de Mitjans Audiovisuals: ha començat les obres, on vindran uns 500 estudiants. 
És un edifici molt maco i es va celebrar molt l’adjudicació, ja que dinamitzarà molt el barri. 

 Can Batlló: Enderrocs del 12 i talús del 17. Falta la part de licitació, però s'estan mirant les 
dates (després de l’11 de juny) perquè no coincideixi amb la Festa Major. 

 Celestina Vigneaux: des de l'anterior Consell de barri fins avui ha millorat 
considerablement i els veïns/es poden comentar-ho, perquè ho estan vivint en primera 
persona. S'està treballant perquè havia arribat un moment de molèstia que necessitava 
d'una intervenció urgent. 

 Mobilitat: reivindicació del bus 91 i d’altres com l'excés de velocitat al c/Rossend Arús, els 
sentits de circulació a l’entorn de Can Batlló etc. Procés a estudiar entre tècnics de 
mobilitat, Districte i Comissió de Seguiment. La taula de mobilitat és molt important.  

 Implementació de la nova xarxa de bus: la última nova fase ha de suposar una millora, 
sobretot per guanyar temps en els recorreguts (igualar la velocitat amb el metro per arribar 
a tota la població). S'ha estat treballant sobre el 91 i el 115, que van lligats, però de 
moment no hi ha acord. Els hi han fet arribar una proposta per part de les entitats i destaca 
que estan treballant i hi ha una aposta per mantenir el 115 i repensar els recorreguts del 
91, de manera lògica i sense duplicacions, caps de setmana i festius inclosos. Es fa pressió 
a TMB i destaca el seu compromís per mantenir-lo. 

 La Cooperativa la Borda ha començat les obres del bloc de vivendes del c/ Constitució. Un 
referent de ciutat en l’accés a l’habitatge en cessió d’ús.  

 El quadre de llums del c. Alpens s’ha fet arranjar. 

 S'han posat 3 sancions consecutives perquè el bar de la carretera de la Bordeta del que hi 
havia queixes s’ajusti a les normatives. 

 Sobre la demanda de fer un barri més net, s'informa que ha començat una campanya 
específica amb 8 treballadors/es, agents cívics al Districte dedicats a sensibilitzar als 
comerços pel tema de reciclatge, als veïns/es que deixen mobiliari, temes de neteja, 
gossos, etc. Presència al carrer per apel·lar i fer pedagogia. 

 Pipi can de la Plaça la Farga: s’està treballant al c. Priorat una proposta específica per la 
millora de l’espai i poder plantejar el tancament de l’espai de la Farga. 

 Intervencions vàries i conjuntes als assentaments de Can Batlló, però quan s’entri amb 
l’espai de jocs infantils serà més fàcil gestionar-ho. 

 
4. Torn obert de paraules 
 
Enric Jara informa que s'ha creat un grup de treball obert perquè tots els veïns/es puguin dir la 
seva i consensuar una alternativa pel bus 91. A la reunió de dilluns es va arribar a un cert 
acord, i demana a Jordi Falcó que expliqui el projecte de recorregut que presentaran a TMB i al 
Districte per a que el puguin defensar. 
 
Jordi Falcó informa que des de la Comissió de Veïns/es de la Bordeta, el Centre Social i la 
Comissió que està fent el seguiment del bus 91, a partir de l’assemblea realitzada a finals de 
febrer amb el mandat de salvar el bus 91, van entregar 3.024 signatures que entre tots van 
col·laborar per aconseguir. Al final es va decidir consensuar una proposta i enviar-la al Districte. 
S’explica la proposta, que té l’objectiu d’optimitzar el recorregut per disminuir-lo, i recuperar el 
recorregut d'abans: 

 El bus aniria pels carrers Constitució, Gavà, Sant Pere Abanto, Gran Via fins a Plaça 
Espanya, baixa per Vila Marí fins a Floridablanca, arriba a Villarroel, Riera Alta per agafar el  
C. del Carme, sortir a la Rambla i arribar a la Virreina. 

 El recorregut de tornada (enlloc de fer el recorregut llarg pel Port) agafa el c. Hospital, Sant 
Antoni Abat, Manso (CAP), puja fins a Sepúlveda, Av. Paral·lel, Plaça Espanya, carretera 
de la Bordeta, baixa per Moianès, Gran Via, puja per Amadeu Oller i dona la volta a la 
Plaça de la Pinça. Així donaria servei a la part més habitada del barri, una de les 
mancances que històricament ha tingut el barri, ja que pensen que TMB no ha tractat bé al 
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barri i aquest línia i històricament l'ha anat abandonant i fent-la poc pràctica per la gent del 
barri. 

 
Els beneficis destacats són que donaria servei a la part més habitada del barri, reduiria el 
recorregut i augmentaria la freqüència amb els mateixos busos que hi ha ara. Aquesta proposta 
s'ha presentat a l'Ajuntament i s'ha proposat establir una taula tècnica per tractar els pros i 
contres, Si es consensua la proposta, es validaria en assemblea de veïns/es.  
 
Finalment, es recorda que la proposta s'ha anat tractant en les reunions periòdiques, i per totes 
les persones interessades en participar s’informa que els dilluns es reuneixen al Centre Social 
de Sants a les 19h. Se'ls anirà informant i esperen que l'Ajuntament ho validi i el 91 no 
desaparegui. 
 
A continuació continua el torn obert de paraules: 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Rosa pregunta a quina adreça s’han d’enviar els 
comentaris i queixes que ha comentat la 
Regidora sobre la Mesura de convivència. 

 

La Regidora respon que l’IRIS és la base de dades 
on es reben les queixes ciutadanes, a part dels mails 
que arriben per totes les vies: consellers de govern o 
persones de referència, cartes a la Regidora, cartes 
que entren per registre, el 010 (que a partir de l'Abril 
serà gratuït), trucades a la GUB, etc. No hi ha un mail 
únic sinó que hi ha tantes maneres que costa 
centralitzar les dades, així que s'intentarà centralitzar 
internament.  

Jesús demana que s'aclareixi si el 91 es 
mantindrà també festius i diumenges.  

 

Es respon que cal analitzar la proposta i veure el 
número de busos, freqüències i costos associats, 
però els agraeix aquesta activitat i les propostes.  
Sembla que les coses són de fàcil solució però 
després amb TMB s'ha de seguir treballant. Agraeix 
propostes d'aquest nivell de consens.  

Maria Jose Carceler, membre de la Comissió de 
familiars de la residència Mossèn Vidal Aunós,  
vol fer conèixer la situació de la residència. 
L’abril de l’any passat es va adjudicar la gestió 
de la residència pública a la UTE Ingesa-  
Asproseat, i des d’aleshores hi ha una situació 
de deteriorament, especialment des del mes de 
febrer. Al desembre se'ls va dir que a partir de la 
pròrroga del contracte, de 12 anys més, es 
procediria a reduir la plantilla de gerocultors. Els 
familiars van intentar evitar-ho recollint firmes i 
enviant 2 escrits a la Generalitat, l'últim amb 77 
signatures el 30 de gener d’enguany. No han 
rebut resposta a la denúncia i no s'han adoptat 
les mesures demanades. Al febrer s'ha reduït el 
personal i només hi ha 2 gerocultors per planta, 
amb 28 residents totalment dependents, i en 
moments puntuals 1 reforç. Creuen que és 
absolutament insuficient i una atenció indigna. 
Els ratis establerts en el Plec del 2010 i 2016 
són iguals, així que demana a la Generalitat que 
se’ls faci complir el plec de prescripcions 
tècniques, ja que no és una retallada sinó un 
incompliment del contracte. Destaca que darrere 

La Regidora els agraeix que hagin vingut al Consell, 
perquè el tema de les cures és invisible i molt 
important. L’Ajuntament està treballant una mesura 
específica en aquest tema, perquè creuen que és 
part de l’economia i perquè cal posicionar aquest 
tema invisible i necessari per sostenir la vida. Fa 
temps que els va arribar el tema però les 
competències en Salut de l'Ajuntament són limitades. 
Tot i així es pot fer una visita, fer pressió i 
acompanyar-los, tot i que veu que tenen molt clar a 
qui han de recórrer i ho estan fent bé.  

Es posa a la seva disposició i s’ofereix a fer aquesta 
reunió, fer pressió, activar la seva presència als 
consells de centre per tenir tota la informació i posar-
se al seu costat, així com una auditoria, tot i les 
seves limitacions perquè és competència de la  
Generalitat. Poden comptar amb ella i segur que amb 
els companys dels diferents partits polítics.  

Jordi Falcó recorda a tot el barri que l’endemà a les 
20h fan una activitat per visualitzar i reivindicar 
aquest situació i demana el seu suport. Dimecres a 
19.30 es farà una concentració davant el Districte. 
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hi ha la constructora OHL i cal exigir el 
compliment del plec, que fins ara no s'ha fet 
després de 2 denúncies. Han presentat una 
denúncia al síndic de greuges perquè 
consideren que la Generalitat no està complint 
la seva feina i posa de manifest que 
l’equipament és valuós pel barri i defensa no 
només les famílies dels treballadors sinó que 
demana als veïns/es i partits polítics que els 
ajudin. Destaca que hi ha més problemes de 
salut per la manca d'atenció i l'objectiu és 
traslladar a la societat la situació perquè la gent 
gran que hi viu mereixen un final digne.  

Fins ara han fet diverses actuacions com 
entrevistes a la TV, radio i una reunió amb la 
FAVB. S’afegeix que hi ha 5 residències més en 
la mateixa situació i la setmana vinent es 
trobaran amb la FAVB per coordinar accions, 
perquè és un problema general. Saben que a 
nivell de competències és complicat però 
demanen a l’Ajuntament que assisteixi a les 
convocatòries del Consell de centre.  

Es demana suport del Consell de Barri i a les 
persones representants dels diferents partits 
polítics que es mantingui una reunió i se'ls hi 
donarà tota la informació, totes les queixes. 
Demana un compromís d'aquesta reunió per 
intentar solucionar el problema, que no es 
només del barri, sinó que hi ha 5 més.  

 

Francisco Grau pregunta com està el tema del 
bar restaurant del C. Leiva 14, que segueix 
obert i al cap de setmana segueix fent soroll. 
Pregunta per les parades de les fruiteries i 
comenta que a la Plaça Vidriera els arbres de la 
part muntanya arriben als balcons i els veïns/es 
s'estan queixant.  

Es respon que es pren nota de les demandes sobre 
les fruiteries i la Plaça Vidriera. 

El local del c. Leiva efectivament té una ordre de 
cessament d'activitat voluntària i una data de precinte 
del local. S’ha presentat el cessament voluntari, i sinó 
el dia 28 es precinta. 

En Josep Chalmeta comenta que a Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta tenen respecte a la 
seva memòria històrica (Mossèn Amadeu Oller,  
Plaça Joan Pelegrí, passatge Montserrat 
Andrés, etc.) i demana a l'equip de govern i al 
PDCat que es reculli la proposta d’aprovar el 
més aviat possible pensar en algun espai per 
posar el nom de Josep Xarles.  

La Regidora es mostra d'acord en tirar-ho endavant i 
afegeix que segur que es trobaran majories per fer-
ho. Li agraeix la proposta, i es pot pensar quin tipus 
d’homenatge es vol fer des del veïnat. Enric Jara 
apunta que un lloc adient seria la Plaça la Federica, 
lloc on va viure. La Regidora respon que el 
Nomenclàtor fixa que han hagut de passar 5 anys 
des de la defunció per posar un nom a un carrer o 
Plaça, però es podria per exemple a un jardí. 

 

Finalment es fa un recull de les aportacions recollides respecte a la Mesura de Convivència: 
 
Què t’agrada que passi a l'espai públic del teu barri? (activitats, serveis, etc.) 

 M'agraden els espais verds 

 Assemblees i reunions 

 Les Festes majors amb orquestres 

 Activitats organitzades per entitats 
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 Terrasses de bars com espai de trobada 

 Barri net 

 El transport públic actual  
 

Què és el que més et molesta?  

 Brutícia i brutícia de gossos 

 Soroll i molèsties per soroll a Can Batlló 

 Enllumenat públic pobre 

 Desallotjament del veïnat per immobiliàries 

 Desnonaments-hotels 

 Futbol a plaça Celestina Vigneaux 

 Festes Pl Súria 

 Horari recollida contenidors 

 Recollida de ferralla (és un constant degoteig) 

 Incivisme i vandalisme 

 Excés estacionament al carrer 

 Vorera estreta a c/ Constitució 155 
 
Què podem fer entre tots per millorar la convivència al barri?  

 Educar als infants i adults sobre civisme 

 Denunciar pisos il·legals. No donar llicències. Aturar especulació Nacionalitzar 
l'habitatge 

 Més carrils bicis 

 Una rotonda a Riera Blanca 

 Ampliació vorera a c/ Constitució 155 

 Sensibilitzar a població sobre molèsties per soroll 

 Més vigilància i sancionar 

 Obrir el c/ Viladecans fins a la Gran Via 
 

L’objectiu és incorporar tot el que es pugui en la mesura de govern i o en les accions que es fan 
des del Districte. Si cal treballar algun tema més concret es pot fer des de la Comissió de 
seguiment. El vicepresident del CB Sr. Jara dona les gràcies als assistents. Sense més 
comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 


