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Trobada amb l’alcaldessa la Bordeta 

Barri: la Bordeta 

Districte: Sants-Montjuïc 

Data: 21.10.2016 

Lloc: Escola Proa  

Horari: de 18.40 a 20.45 h 

 

Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 

veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat per fer arribar a l’alcaldessa les seves 

preocupacions i suggeriments. La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i 

alcaldessa. S’anima a participar per fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar 

qüestions de política municipal o fins i tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai 

no substitueix els òrgans de debat, participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 

El 21 d’octubre va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri de la Bordeta. 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

Convivència 

 

- Espai públic i convivència 

• Diverses queixes de persones que fan un mal ús de certs espais del barri, 

causant molèsties.  

- Plaça de La Farga 

• Diversos comentaris sobre problemes de convivència a la plaça de La Farga. 

S’hi esmenten problemes de brutícia, sorolls, persones que hi orinen, bicicletes 

que circulen sense cura, excrements de gossos, etc. Es diu que la plaça ha estat 

monopolitzada per un grup de persones i interpel·lacions a una major higiene i 

civisme a la plaça. 

- Ferrovellers 

• Queixes sobre les persones que cerquen metall als contenidors, que actuen de 

forma irrespectuosa amb els altres, deixant restes de ferro a la via pública i 

altres desperfectes quan marxen. 

- Gossos 

• Demandes de nous espais de lleure per als gossos. 

• Queixes genèriques sobre els propietaris de gossos que fan les seves 

necessitats al barri en general de forma descontrolada, especialment al carrer 

Rossend Arús, al carrer d’Andalusia, a la plaça Cal Muns, a la plaça Celestina 

Vigneaux, a Can Batlló i, molt especialment, la plaça de La Farga. 

 
Cultura 

 

- Festa Major 

• Queixa que els cartells de la Festa Major eren desencertats i molestos per a les 

persones. 
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Drets socials 

 

- Persones refugiades i migrades 

• Agraïment que l’Ajuntament de Barcelona estigui a prop de les persones 

refugiades. 

- Joves 

• Es demanen alternatives lúdiques per al jovent del barri que no sigui l’alcohol i 

la beguda al carrer. 

- Persones Grans 

• Es demana si es farà un nou Casal de Gent Gran al barri. 

• Queixes de les persones grans que xerren a la via pública, immòbils, dificultant 

el pas dels qui tenen més pressa. 

 
Ecologia Urbana 

 

- Plaça Súria 

• Queixa que la plaça està molt degradada 

- Carrer Rossend Arús 

• Queixa relativa al carrer Rossend Arús, perquè la urbanització no està acabada. 

Es diu que no hi ha pilones que impedeixin que hi aparquin els cotxes. Es diu 

que hi ha manca d’arbrat al carrer. 

- Carrer Parcerisses 

• Queixa sobre un espai proper al carrer Parcerisses que, segons es diu, sembla 

abandonat. Es comenta que es tracta de quelcom relatiu a una illa interior 

d’illa. 

- Carrer Almería 

• Queixa sobre el carrer Almería, que es diu que està mal dissenyat, amb  un 

seguit d’elements (arbres, fitons, etc.), que no estan alineats. 

• Intervenció d’una altra persona que defensa, precisament, el disseny del carrer 

Almería, en el sentit que el seu disseny va ser fruit d’un procés participatiu en 

el qual es va decidir, per reduir la velocitat dels vehicles, que l’alternança entre 

els diversos elements del carrer fos la que és actualment. 

- Can Batlló 

• Intervenció explicant que s’està anant massa lent pel que fa a les 

transformacions a Can Batlló, cosa que està repercutint en un endarreriment 

dels projectes d’equipaments previstos. 

- Arbrat 

• Queixa de manca d’arbrat a la plaça de La Farga 

• Queixa de la inoportunitat dels recipients on, en forma de banyeres, estan 

posats arbres plantats a la via pública. Es diu que els arbres han d’estar 

plantats al terra, en el sentit que atraurien els gossos i aquests animals hi 

farien les seves necessitats, i no a altres elements de la via pública. 

- Horts urbans 

• Queixa de poca vigilància dels horts urbans a Can Batlló. 

- Ascensors 

• Queixa perquè no funcionen els 2 ascensors entre els carrers d’Andalusia i 

Burgos. 
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- Pipi-cans 

• Queixa que el pipi-can de la Plaça de la Farga no està en bones condicions. 

• Queixa que el pipi-can de Can Batlló no està prou vigilat. 

- Sostenibilitat 

• Petició d’una aposta més decidida de l’Ajuntament per les energies 

renovables. 

- Antenes de telefonia 

• Queixes sobre les antenes existents a la zona de Can Batlló i preocupació pels 

problemes per a la salut que es puguin generar. Alguns assistents parlen de 

prepotència de Telefònica en les seves actuacions. 

- Mesquita de La Bordeta 

• Es comenta que la mesquita existent està molt degrada i que suposa un risc. 

- Camions d’escombraries 

• Queixa sobre l’horari de pas dels camions d’escombraries a una zona del barri, 

a les 3 de la matinada, fet que causa molèsties per soroll 

- Parc Infantil a Can Batlló 

• Un dels assistents informa d’una reunió de la fusteria de Can Batlló per a la 

realització d’un parc infantil. Diu que hi haurà unes brigades que treballaran, 

de forma autogestionada, en la concreció d’aquest parc. 

 

Educació 

 

- Educació lliure 

• Una de les intervinents diu que és de l’associació d’Educació Lliure del barri. 

Manifesta que l’associació viu en la invisibilitat i la precarietat, i que no és 

reconeguda per l’Ajuntament. Diu que no hi ha una normativa sobre aquesta 

mena d’entitats. També comenta els problemes dels qui no volen iniciar 

l’escolarització a P3, sinó quan la canalla comença primària, cosa que fa que hi 

hagi dificultats per accedir a l’escola pública. 

Acaba dient que cal treballar per una ciutat amable amb els infants de 0 a 3 

anys, amb parcs i espais més adaptats a aquesta franja d’edat. 

• Queixa de pocs parcs infantils al barri i es demana que se’n facin més a la 

Bordeta (un dels assistents parla de la necessitat d’un parc amb una àrea 

infantil de 0-3 anys, semblant a la que hi ha al Parc de la Ciutadella). 

  
Esports 

 

- Terrenys Magòria 

• Petició sobre si als terrenys de Magòria es farà un nou camp de futbol. 

- Zona esportiva Can Batlló 

• Una de les persones intervinents diu que ha quedat bé la zona esportiva de 

Can Batlló i que agraeix aquesta millora esportiva al barri. 

 
Habitatge 

 

- Camí de la Cadena 

• Es demana sobre els veïns i veïnes del Camí de la Cadena, que seran reallotjats 

en uns altres habitatges. 
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• S’exposen problemes haguts amb l’empresa Bagursa amb motiu del 

reallotjament dels residents al Camí de la Cadena. Es demana que Bagursa es 

prengui seriosament el tema. 

- Locals tancats al carrer Sagunt 

• Es demana que els molts locals de plantes baixes que estan tancats al carrer 

Sagunt, es converteixin en patis d’habitatges. 

 
Memòria històrica 

 

- Antonio Ruiz Villalba 

• Intervenció d’una persona que s’identifica com a membre de l’Associació 

Memorial Democràtic de la SEAT. Manifesta el seu agraïment per la 

inauguració de la plaça Antonio Ruiz Villalba, segons diu “una història que s’ha 

reconegut”. El mateix intervinent demana que una altra via del Districte o de la 

ciutat que reconegui el “Moviment Sindical” de primers dels anys ’70 del segle 

passat. 

 
Mobilitat 

 

- Connexió Metro-Nus ferroviari 

• Queixa d’enllaços deficients entre la xarxa de metro i el nus ferroviari de 

l’Estació de Sants. 

- Súperilla 

• Petició sobre quan arribarà al barri de la Bordeta el projecte de les súperilles 

que s’ha començat a desplegar a Sant Martí. Es reclama que es faci tan aviat 

com sigui possible. 

- Aparcament 

• Queixa sobre la possible retirada de l’aparcament que hi ha a la zona del carrer 

Burgos, en el sentit que no s’ha de fer aquesta actuació en ser molt dificultós 

l’aparcament a la zona. 

• Queixa sobre la manca d’aparcament al barri. 

- Autobusos 

• Petició de més prioritat per als autobusos i anar reduint la circulació dels 

vehicles privats.  

• Queixes de manca de fluïdesa de la circulació de vehicles al barri. 

- Bus 91 

• Es pregunta si desapareixerà el bus 91. També es diu que seria un problema 

greu i que el barri no està disposat a renunciar a aquest servei de transport. 

• Es demana que el bus 91 faci, els dies festius, la seva primera sortida al matí 

una hora abans de la que actualment fa. 

- Bus 115 

• Petició que el bus 115 faci, els dies festius, la seva primera sortida al matí una 

hora abans de la que actualment fa. 

- Pacificació circulatòria 

• Agraïment per la pacificació de la circulació a certes vies al barri. 

- Carrer Constitució 

• Queixa de massa circulació al carrer Constitució. 
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- Carrer Corral 

• Queixa que, amb l’obertura del carrer Corral, els cotxes que hi circulen no 

respecten la limitació de velocitat existent de 30 km/h. 

- Carrer Noguera Pallaresa 

• Petició d’un mirall al carrer Noguera Pallaresa. 

- Carrer Gavà 

• Queixa que els camions que circulen per carrer Gavà han fet malbé els arbres 

d’aquesta via. 

- Carrer Rossend Arús 

• Queixes de vehicles que circulen a una velocitat excessiva al carrer. 

- Paviment sorollós 

• Petició d’un paviment que no faci tant de soroll quan es fa passar maletes pel 

seu damunt. 

- Gran Via 2 

• Es comenta les dificultats de càrrega i descàrrega de productes que són 

comprats per part de persones que fan els seus desplaçaments mitjançant els 

busos que passen per aquest centre comercial. 

- Connexió amb l’Hospitalet de Llobregat 

• Queixa de mala connexió entre el barri i l’Hospitalet. 

- Bicicletes 

• Diversos comentaris sobre els problemes de connexió dels itineraris de 

bicicleta del barri amb els de la resta de la ciutat i que cal arreglar-ho. 

• Petició de més estacions de bicing al barri. 

• Petició que no es posin més carrils bici al barri 

• Diverses queixes sobre el comportament incívic de certs ciclistes i que no 

respecten l’ús adequat de les voreres per part dels vianants. 

 
Seguretat i  prevenció 

 

- Can Vies 

• Petició que l’espai de Can Vies sigui un solar. 

- Plaça Celestina Vigneux 

• Diverses queixes en relació a la plaça, en relació a un grup de persones que, a 

més d’emborratxar-se i fer un mal ús de l’espai, agredeixen les dones 

verbalment i amb gestos obscens. 

- Plaça de La Farga 

• Queixes de robatoris i molèsties a la plaça de la Farga. Es parla de la necessitat 

de major presència de la Guàrdia Urbana a la plaça. 

 
Turisme i lleure 

 

- Oci 

• Queixa sobre les persones que tenen  actituds nocives en el desenvolupament 

de les seves activitats d’oci i lleure al barri. 

- Allotjaments turístics 

• Queixes en relació a la carta rebuda sobre els pisos turístics, en el sentit que 

s’estan criminalitzant les persones que deixen habitacions o pisos a persones 

convidades. 
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- Plataformes d’allotjament turístics 

• Queixa sobre les anomenades plataformes d’allotjament turístic. Es demana 

que siguin més vigilades. 

 
Diversos 

 

- Ajuntament de Barcelona i l’AMI 

• Es demana quan l’Ajuntament de Barcelona entrarà a formar part de 

l’Associació de Municipis per a la Independència (AMI). 

- Exposició “Franco, Victòria, República. Impunitat i espai urbà”  

• Queixa sobre l’exposició que s’ha instal·lat al Centre de Cultura i Memòria del 

Born, més concretament sobre el fet que l’espai expositiu era erroni i 

l’exposició irrespectuosa. 

- Taxes d’escombraries 

• Queixa relativa a l’import de la taxa d’escombraries per part dels autònoms, 

que segons es diu, haurien de pagar una quantitat no tan alta. 

- Burocràcia administrativa 

• Queixa d’un excés de burocràcia en les relacions entre la ciutadania i 

l’administració municipal. 

 


