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Resum Trobada de l’Alcaldessa - Sants i Sants-Badal 
 

 Barri: Sants i Sants-Badal 
 

 Districte: Sants-Montjuïc 
 

 Data: 15.02.2019 
 

 Lloc: Auditori Centre Cívic Cotxeres de Sants 
 

 Horari: de 18.40 a 21:35 hores 
 

 Difusió: 
 - Notícia: https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/trobades-alcaldessa-

ada-colau-sants-badal-cotxe-bus-bici-moto-vianant-seguretat-dones_772111 
 - Imatges:  https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157703416926062 
 - Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=12rJf-Ari5w 
 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
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 passat 15 de febrer de 2019 va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, concretament la corresponent als barris de Sants i Sants-Badal. 
 

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

 
  Convivència 

- Escombraries 
 Queixa de l’activitat de les persones que remenen els contenidors d’escombraries 

i residus en general, i que trafiquen amb les deixalles. Es diu que, a més 
d’embrutar l’àmbit dels contenidors, s’emporten residus que són lliurats per al bé 
comú i no per al particular de ningú. 

- Establiments d’oci nocturn 
 Queixa sobre els usuaris d’un disco-pub a la zona del carrer Violant d’Hongria que, 

un cop tancat a la nit, tenen un comportament incívic molestant el veïnat. Es diu 
que és quelcom intolerable i es reivindica el dret al descans. 

 Queixa en relació amb un bar anomenat “La Mone”, a la zona de Badal. Hi ha 
queixes de situacions conflictives un cop tanca el local. A més es parla de tràfic de 
drogues. 

- Exhibicionista 
 Queixa d’una persona amb actituds exhibicionistes, que molesta el veïnat i que 

obliga a que els infants no la vegin. Es demana què s’ha de fer per protegir els 
seus fills. 

- Gossos 
 Diverses queixes sobre les conductes incíviques dels amos de gossos, que no 

recullen els excrements dels seus animals. Es precisa que dues d’aquestes zones 
són als Jardins de la Rambla de Sants i a la Rambla Brasil. 

 Petició que s’analitzin els excrements per tal de veure qui incompleix les 
ordenances de tinença d’animals. 

- Activitats a la via pública 

https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/trobades-alcaldessa-ada-colau-sants-badal-cotxe-bus-bici-moto-vianant-seguretat-dones_772111
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/trobades-alcaldessa-ada-colau-sants-badal-cotxe-bus-bici-moto-vianant-seguretat-dones_772111
https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157703416926062
https://www.youtube.com/watch?v=12rJf-Ari5w
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 Queixa sobre l’activitat d’un grup de majorettes que assagen a la via pública i 
impedeixen el descans del veïnat. 

- Rambla de Sants 
 Queixa de la situació d’incivisme que es viu als Jardins de la Rambla de Sants. 

- Acció de la Guàrdia Urbana 
 Es demana que la Guàrdia Urbana sigui més dura amb la imposició de multes 

davant les actituds de persones incíviques. 

 
 Comerç i  activitats econòmiques  

- Comerç Creu Coberta 
 Petició de promoció del Comerç del barri del carrer Creu Coberta. 

 
Cultura 

- Poesia 
 Petició de promoció de la poesia, a partir de posar faristols als pilons o bol·lards 

dels carrers. 
- Grafits 

 Petició d’espais adequats al barri de Sants per a l’activitat dels grafiters. 
- Exposicions 

 Petició que a Barcelona es puguin veure grans exposicions internacionals 
- La Mercè 

 Manifestació d’agraïment per part d’una persona en relació amb els espectacles 
de les Festes de la Mercè, la festa major de la ciutat. 

- Projecte Hermitage 
 Petició d’informació relativa al projecte de l’espai Hermitage a Barcelona. 

 
Dones 

- Violència de gènere 
 Petició de solucions concretes per a les veïnes del barri que estan patint situacions 

de violència de gènere. Es comenten casos diversos en els quals hi ha, fins i tot, 
qüestions relacionades amb desnonaments i cessament d’ajudes de les 
administracions. 

- Llenguatge masclista 
 Petició que es treballi per a l’eliminació dels comentaris masclistes a la ciutat. 

 
Drets dels Animals 

- Sensibilitat per la qüestió 

 Manifestació d’agraïment a l’Alcaldessa en l’episodi de la mort de la gossa 
“Sota”. Aquesta mateixa persona parla de l’associació Swaantje que treballa per 
la protecció d’animals i de l’actitud que es té vers l’Ajuntament, al qual s’acusa 
de sacrificis. En aquest sentit es fa servir la mort d’un animal anomenat 
“Blanquito”. 

 Petició a l’Alcaldessa que intercedeixi a la 4a Tinència d’Alcaldia perquè hi hagi 
més sensibilitat vers la qüestió dels drets dels animals. 

- Colònies d’animals 
 Queixa en relació amb les colònies de coloms i altres animals a Barcelona 
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Drets Socials  
- Ajuts a l’orfandat 

 Una de les assistents a la Trobada, que diu tenir 25 anys i ser òrfena, demana ajuts 
per aquestes persones. 

- Ajuts a la Dependència 

 Petició sobre si, no havent-se aprovat els pressupostos generals de l’Estat, 
l’Ajuntament podrà fer front a la seva planificació d’ajuts pel que fa als ajuts a la 
dependència. 

  
Educació 

- Instituts 

 Petició que des de l’Ajuntament se segueixi ajudant l’Escola Comunitària de 
Formació Permanent La Troca. S’explica quines són les formacions que s’hi 
imparteixen en favor de les persones adultes del barri i que és un espai de relació i 
apoderament de persones de diverses procedències. 

 
Esports 

- Instal·lacions esportives 

 Queixa en relació amb la manca d’instal·lacions esportives del Districte. Es diu que 
hi ha una necessitat real d’ús esportiu dels terrenys de la Magòria. 
En aquest sentit es vol presentar una proposta per a les noves instal·lacions amb 
l’objectiu del foment de l’esport amateur. 
Acaba demanant celeritat a l’Ajuntament. 

- Club Gimnàstic Barcelona 

 Petició d’ajuda al Club Gimnàstic Barcelona, especialment pel que fa a unes 
instal·lacions millors per a la pràctica d’un esport que es qualifica de minoritari i, 
en aquest cas, femení. També es diu que a l’Institut Barcelona Esports no es troba 
el recolzament necessari per a aquesta situació. 

 
Habitatge 

- Reallotjaments 

 Es comenta que al carrer Burgos hi haurà uns enderrocs per a la reubicació de 
diverses famílies que han estat expropiades. Es diu que hi ha edificis nous on no hi 
ha hagut aquests reallotjaments i sí ocupacions il·legals. Per últim es diu que cal 
enderrocar el més aviat possible per acabar amb els problemes de degradació del 
carrer. 

 
Infància i  Joventut 

- Skate Parcs 

 Manifestació d’agraïment pel nou Skate Parc a la plaça del Moviment Obrer. 

 Petició que els Skare Parcs siguin pensats, no tan sols per usuaris d’skate, sinó 
també per a la resta de possibles usuaris. 

- Ocupació 

 Petició de més llocs de treball per a les persones joves. 
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Medi Ambient 
- Burilles 

 Queixa sobre el llançament de burilles a la via pública. Es diu que són altament 
contaminants i van a parar al mar. 

 
Mobilitat 

- Vehicle privat 
 Queixa sobre la normativa que limita la circulació de certs vehicles considerats 

contaminants, que no podran circular a partir de l’any 2020. La persona que 
intervé diu que no pot comprar un cotxe nou i que està profundament en 
desacord amb la normativa. 

 Queixa d’eliminació d’aparcament de vehicles privats a la zona de Sants-Badal. Es 
diu que si bé és correcte que es fes peatonal la zona dels voltants del Mercat de 
Sants, no es troba lògic que s’estengui aquesta zona de vianants més enllà. 

 Diverses queixa de la contaminació de fums dels vehicles privats, cotxes i 
motocicletes. 

 Petició d’eliminació de la circulació de vehicle privat a Barcelona. 
 Petició que sigui soterrada la circulació de cotxes a la plaça Espanya. 
 Petició que a un passatge a les immediacions del carrer Joan Güell s’elimini un 

dels 2 carrils de circulació existents i que s’eixampli les voreres. 
- Zones de circulació i aparcament 

 Petició de Zona “30” per al carrer de Sants. 
 Petició de més “Zones Verdes” per als carrers de Barcelona 

- Circulació fèrria 
 Petició de més implicació en una millor mobilitat per part d’ADIF en allò que li 

correspon de gestionar. 
- Bicicletes 

 Manifestació d’agraïment pel servei de les noves bicicletes del Bicing. 
 Agraïment a l’Alcaldessa pel creixement del nombre de quilòmetres de carril-bici. 
 Petició de més quilòmetres de carril-bici. 
 Petició que el Bicing de Barcelona es pugui utilitzar a altres municipis de l’àrea 

metropolitana, com ara L’Hospitalet. 
 Queixa de manca de carrils-bici a diversos indrets del barri. Se cita explícitament 

el carrer Tarragona. 
 Petició que les bicicletes tinguin matrícula per permetre sancionar els ciclistes 

incívics. 
 Petició que es faciliti més la circulació de bicicletes. 
 Queixa del carril-bici a la plaça Espanya. Es diu que els ciclistes es veuen obligats a 

anar per la vorera per por a anar per la calçada. 
 Queixa relativa a la retirada de carrils-bici de les voreres, que ara a la calçada 

dificulten la circulació de motocicletes. 
 Petició de carril-bici al carrer de Sants. 
 Petició de prioritat per a la bicicleta al seu pas pel carrer de Sants. 
 Petició d’alternatives segures per a la circulació dels ciclistes en la competència 

amb la resta de la circulació rodada. 
- Metro 

 Queixa de les persones que entren al Metro sense pagar el títol de viatge. 
 Diverses queixes de la situació de manca d’accessibilitat a l’estació de Metro de 

Plaça de Sants. Es demana que aquesta situació sigui solucionada amb ascensors. 
 Manifestació d’agraïment per l’arribada del Metro al barri de la Marina, amb dues 

parades. 
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- Autobusos 
 Queixa genèrica del temps que es qualifica d’exagerat dels recorreguts dels 

autobusos de la ciutat.  
 Manifestació d’agraïment pel pas del bus V-5 al barri de La Marina. 
 Queixa d’un carril bus molt perillós a les immediacions del Parc de Joan Miró. 
 Algunes queixa sobre la línia de bus H-10, que es diu que era utilitzada per molts 

veïns i veïnes del barri. 
- Carrer Finlàndia 

 Queixa en relació amb un revolt del carrer Finlàndia on hi aparquen motocicletes 
que obstaculitzen el pas dels vianants. 

 
Neteja i  Medi Ambient 

- Vehicles de neteja 
 Queixa del soroll que generen els vehicles de neteja, especialment a les nits. 

- Aspersors 
 Queixa d’uns aspersors que es diu que són a una zona de gespa del barri, que 

funcionen amb una pressió exageradament alta i mullen els baixos de les cases. 
- Arbrat 

 Queixa d’arbres de la via pública al barri, que han crescut massa i que les seves 
branques penetren per finestres i balcons. 

- Contenidors 
 Petició que s’informi la ciutadania quan es produeixen moviments de contenidors 

al barri amb motiu d’obres a la via pública. 
 Petició que uns contenidors situats a les immediacions del carrer Joan Güell siguin 

retirats perquè causen molèsties. 

 
Persones amb Discapacitat  

- Equipament de transcripció en els actes 
 Queixa de manca de mecanismes que permetin una veritable accessibilitat als 

actes que realitza l’Ajuntament. 
 Petició que als actes hi hagi pantalles amb transcripció o subtítols. 

 
Salut 

- Ajuts a la recerca 
 Petició d’ajuts per a la recerca de la diabetis infantil. Es diu que, a més dels 

esdeveniments que s’organitzen per recaptar fons, cal la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

 
Seguretat 

- Seguretat ciutadana 
 S’explica el cas d’una persona que fou atacada a l’av. Paral·lel per una banda de 

delinqüents. Es diu que aquesta persona va quedar greument afectada i, en 
aquest sentit, es demana a l’Alcaldessa la seva intercessió per tal que sigui 
facilitada una plaça pública per tenir cura d’aquesta persona, que necessita 
teràpia i rehabilitació. 
També es fa saber a l’Alcaldessa que va prometre que hi hauria investigació del 
cas i ajuda en aquest cas. 

 Queixa d’una persona que diu haver sofert dos robatoris a Sants. 
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 Algunes peticions de més policia i seguretat ciutadana. 
- Metro 

 Algunes queixes relativa a la sensació d’inseguretat al metro. 
- Bombers 

 Queixa en relació amb el soroll que genera la caserna de bombers al Parc de Joan 
Miró. 

- Cossos de seguretat 
 Sobre la previsió dels efectius necessaris per a les tasques dels cossos de 

seguretat, es demana a l’Alcaldessa si els sindicats estan d’acord amb aquests 
càlculs. 

 
Turisme i allotjaments 

- Lloguer d’habitacions 

 Queixa relativa a la Regidora Gala Pin que, segons es diu, va recriminar les 
persones que lloguen habitacions a persones de fora de Barcelona. Qui ho 
formula diu que la seva és una llar compartida, que se sent perseguida i no es 
mereix expedients sancionadors. 

 Petició per saber què farà l’Ajuntament quan la Generalitat reconegui 
l’activitat de lloguer d’habitacions a persones de fora de la ciutat. 

 
Urbanisme 

- Espais de natura 

 Petició de més espais de natura a la ciutat, que humanitzi Barcelona més enllà del 
ciment i dels cotxes. Es diu que hi ha pocs parcs grans a la ciutat, on hi hagi gespa 
per seure-hi. 

- Espai de Nadal 

 Agraïment per part d’una de les persones assistents a les activitats de Nadal que 
organitzà l’Ajuntament de Barcelona a la plaça Catalunya. 

- Rambla de Sants 
 Queixa de mal manteniment dels Jardins de la Rambla de Sants. 

- Collserola 

 Petició que hi hagi una major integració entre la ciutat i Collserola, que es faciliti la 
proximitat entre totes dues realitats. 

- Plaça dels Països Catalana 

 Queixa en relació amb la plaça dels Països Catalans, que es qualifica que està en 
una situació vergonyant. 

- Voreres 

 Petició que s’arreglin les voreres del barri. 
- Via Laietana 

 Queixa relativa a un bloc de la Via Laietana que, sense precisar quin és, es diu que 
és vergonyós. 

- La Sagrera 

 Queixa genèrica de l’estat de La Sagrera, sense que es precisi més el motiu de la 
queixa. 

- Jardins de Can Mantega 

 Queixa en relació a l’espai dels Jardins de Can Mantega. Es diu que estan 
malament i que cal un projecte de millora. 

- Enllumenat 

 Petició de més enllumenat als carrers. 
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- Parc de Joan Miró 

 Petició de finalització de les obres del Parc. 

 
Varis 

- Alcaldessa i govern municipal 

 Diverses persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri amb motiu de la 
present trobada de l’Alcaldessa. 

 Manifestació d’agraïment a l’Alcaldessa per la tasca de l’Ajuntament en qüestions 
de mobilitat. 

 

Per acabar l’Alcaldessa comenta que cal que els veïns dels barris siguin exigents i reclamin el 
que és de dret. Que per part de l’Ajuntament s’estan impulsant moltes iniciatives per millorar 
la qualitat de vida dels habitants de la ciutat. 
Esmenta que la majoria del que s’ha comentat a la Trobada és prioritari, i que les diverses 
intervencions hagudes marquen la ruta que ha d’assenyalar les fites per aconseguir als barris 
Finalment agraeix de nou l’assistència de tothom. 
 

Arribats a aquest punt, a les 21:35 hores, es donà per acabada la Trobada. 


