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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA BORDETA
Data: 12 de març de 2019 18.00 h
Lloc: Sala Nova de Sant Medir (c. Constitució, 17)

Presideixen el Consell:
Sra. Laura Pérez,
Sr. Enric Jara,
Sra. Maria Riba,
Sr. Xavier Farré,

Regidora del Districte
Vicepresident del Consell de Barri
Consellera del Barri de la Bordeta
Conseller Tècnic

Convidats/des:
Sr. Raúl Alcázar,
Sra. Maite Mena,
Sr. Joaqum Corral,

Director Centre Residencial Cal Muns
Coordinadora Tècnica Centre Residencial Cal Muns
Ex-Director Centre Residencial Cal Muns

Conselleres/es:
Sra. Núria Izquierdo,
Sr. Jordi Fexas,
Sra. Àngels Boix,
Sr. Fernando Alcalde,
Sr. Jose Antonio Calleja,

Consellera GMD Demòcrata
Conseller GMD ERC
Consellera GMD PSC
Conseller GMD Cs
Conseller GMD PPC

Representants d’entitats:
Sants 3 Ràdio
Fundació St. Pere Claver
Associació Gats de Samts
Comissió de Veïns La Bordeta
Unió Esportiva Sants
AAVV Plaça la Farga
Plataforma Jardí de l’Estació de Magòria
Tècnics/ques municipals:
Sr. Francesc Fernàndez,
Sra. Ariadna Ros,
Sr. Gerard Lillo,
Sra. Montserrat Fernàndez,

Tècnic del Barri de La Bordeta
Coordinadora Zona Sants Centre
Tècnic Democràcia Activa
Tècnica de Barcelona Activa

Assistència registrada: 57 persones

Ordre del dia
1)
2)
3)
4)

Aprovació de l'acta del Consell anterior
Centre Residencial Cal Muns
Informacions sobre el barri de La Bordeta
Torn obert de paraules
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Enric Jara dóna la benvinguda a les persones assistents al Consell de Barri de La Bordeta.
Informa que es farà un canvi a l'ordre del dia, començant pel punt sobre la gestió del Centre
Residencial Cal Muns. Presenta i cedeix la paraula a Raúl Alcázar, actual director del Centre
Residencial Cal Muns, a Maite Mena, Coordinadora de Cal Muns, i a Joaquim Corral, exdirector
de Sant Pere Claver FSS. Aquesta acta recull l’ordre del dia modificat.
Sense més comentaris es dóna per aprovada l'acta de la sessió anterior.

2. Centre Residencial Cal Muns
Raúl Alcázar expressa els seus agraïments al veïnat i entitats veïnals, a l'Ajuntament i a
l'Administració pública per la col·laboració, el caliu i les facilitats donades a un projecte tan gran
com Cal Muns. Informa que el 2018 la Fundació Sanitària Sant Pere Claver ha fet 70 anys, la
Fundació Tutelar Lluís Artigues (que en depèn) n'ha fet 10 i la Fundació Serveis Socials, 7.
Explica breument en què consisteix el projecte de la Residència de Cal Muns, que aquest març
fa dos anys que està al barri. Cal Muns atén fins a 45 persones, amb perfil vulnerable, història
de sensellarisme (persones que en algun moment de la seva trajectòria vital s'ha trobat vivint
sense llar - no necessàriament al carrer) i amb problemes de salut mental.
Els casos que acullen arriben derivats d'una comissió de l'Ajuntament, són coneguts per
Serveis Socials i la gran majoria ja ha passat abans per altres serveis de la xarxa d'atenció a
gent sense llar. Cal Muns no és un alberg ni un centre de primera acollida. Per accedir-hi, les
persones usuàries han estat prèviament en altres recursos fins que s'ha valorat la necessitat de
ser atesos en aquest centre, sobretot per la particularitat de poder atendre aspectes en l'àmbit
de la salut mental. El temps d'estada màxim és de 2 anys (amb certa flexibilitat) i l'objectiu bàsic
és millorar o estabilitzar la salut de la persona usuària, facilitar la vida autònoma i la
reincorporació a la vida laboral si és possible, alhora que orientar-la cap a alternatives
d'habitatge més permanents.
A Cal Muns actualment hi treballen 27 professionals atenent continuadament unes 45 persones
usuàries: el centre compta amb 27 places per homes, 14 per dones i 4 places reservades per a
persones amb una discapacitat intel·lectual i en situació d'emergència social. Des del primer dia
han afrontat una demanda enorme, tenint les places cobertes i llista d'espera. En aquests dos
anys han passat ja 76 persones pel centre, fet que significa que una majoria de casos ha tingut
èxit i han trobat un altre recurs on viure.
El treball es realitza amb programes individuals, que s'avaluen trimestralment. Es planteja
conjuntament un “objectiu general de vida” amb la persona, sense imposicions per part dels
tècnics i tècniques però ajudant a l'apoderament de la persona usuària. Per tal d'assolir aquest
objectiu general, es marquen objectius més concrets i específics que s'hi aproximin, adaptats a
cada situació.
Finalment, explica a partir de la presentació en powerpoint les diferents activitats dirigides a les
persones usuàries que acull el centre, les activitats que s'hi desenvolupen externament i les
entitats i espais que hi col·laboren. Conclou plantejant els grans reptes de futur que afronta Cal
Muns, que són la problemàtica de l'habitatge i de trobar oportunitats laborals pels seus usuaris i
usuàries.
Pren la paraula Joaquim Corral, que s'acomiada de la direcció de la Fundació Serveis Socials
Pere Claver (es jubila el 30 de març) i presenta Raúl Alcázar com a nou director de la FSS i
Maite Mena com a nova directora de la Residència. Informa que seguirà treballant puntualment
per l'entitat i agraeix al veïnat la paciència i l'acceptació que s'ha mostrat cap a les moltes
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persones que fan servir les instal·lacions de Cal Muns, valorant positivament la convivència i la
gestió dels conflictes puntuals per part dels serveis municipals i de la mateixa plantilla del
centre.
De cara al futur anuncia que l'entitat té previst el desdoblament del centre de salut mental
infantil i juvenil, preveient-se un nou equipament ubicat a la Zona Franca. També comunica la
intenció d'obrir pròximament alguns pisos a la Zona Franca per acollir persones amb el perfil
que s'atén a Cal Muns.
S'acomiada expressant agraïments al Districte i a l'Ajuntament, que recentment ha guardonat el
treball de les diverses fundacions. Ofereix les sales de reunions de Cal Muns al veïnat (per
exemple, per fer-hi el proper Consell de Barri) i convida a l'espai de converses adreçat al veïnat
anunciant que el pròxim 28 de març a les 18.30h estarà dedicat a l'esport i els seus beneficis
per la salut mental.
Enric Jara obre torn de paraules i preguntes sobre la Residència de Cal Muns. No n'hi ha cap,
així que es comparteix el telèfon i el correu per atendre qualsevol dubte:
· rcalmuns@spcsocial.org
· 93 689 65 61

3. Informacions sobre el barri de La Bordeta
Laura Pérez, Regidora del Districte, agraeix la presència de Cal Muns i la seva disposició cap
al barri per a preguntes i dubtes. També remarca que és l'últim Consell de Barri del mandat i
que no hi haurà temps per fer un balanç complet de totes les fites assolides i per assolir. Inicia
el repàs de les informacions:
Dedica la primera menció del Consell de Barri a l'incendi que hi va haver al C/ Súria, recordant
a la persona que va morir i al seu fill que encara està ingressat a l'Hospital de Vall d'Hebron,
amb cremades greus, però fora de perill. Agraeix la resposta solidària del barri, tot i els
moments complicats, considerant que l'incendi va afectar dos edificis i va deixar un centenar de
veïns al carrer a les 5.00h del matí. Fa un agraïment especial al Centre Cultural Islàmic de
Sants, que va aturar la seva activitat i va obrir portes per posar-se a disposició dels veïns i
veïnes. Informa que s'està donant seguiment al cas, ja que un dels edificis no ha patit tantes
afectacions (principalment, tall de subministraments) però els danys a l'altre han implicat el
reallotjament d'algunes famílies. Destaca la bona coordinació entre els serveis d'emergència
de l'Ajuntament, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra i que s'està intentant acompanyar les
famílies que no han pogut tornar a casa seva, entenent que estan vivint una situació molt
desesperant.
Valora que la Festa Major es queda en bon estat de salut, augurant que el veïnat la podrà
gaudir durant uns anys. Felicita les comissions per l'acord assolit per a celebrar totes les festes
durant el mateix període (enguany, del 4 al 8 de setembre), realitzant un pregó conjunt el dia 5
de setembre i sense perdre la tradicional La Bordeta En Dansa (que es celebrarà el 14 de
setembre). Conclou valorant la importància de les festes com a espai de trobada i de cohesió
veïnal.
Anuncia que ja es pot consultar al web del Districte el resultat del procés participatiu del Parc
de Can Batlló, que s'ha tancat amb una proposta veïnal liderada per la Plataforma de Can
Batlló, amb una valoració positiva i amb molta assistència veïnal a través de comissions i
assemblees. Valora que la proposta resultant recull molt bé tot el sentiment de no perdre la
memòria històrica, deixant record de l'antiga fàbrica, de les estructures i d'alguns dels seus
camins, però integrant també diferents espais i usos (zona d'esbarjo familiar, espais per infants,
zones per passejar gossos, entre d’altres).
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*Camí de la Cadena – Agraeix al Centre Social de Sants l'esforç de mediació realitzat i informa
del final positiu del procés de reallotjament de totes les famílies que en tenien dret al Camí de
la Cadena. Agraeix també a tots els veïns i veïnes que han fet seguiment de la situació,
comunicant amb el Districte constantment. Finalment, informa que Serveis Socials s'està
encarregant de l'acompanyament de les 8 persones que no tenien dret a reallotjament i que
s'han trobat en necessitat de trobar habitatge.
Laura Pérez recorda que en aquest mandat es van adquirir els terrenys del Magòria, treballant
amb la Generalitat a través de l'acord amb el metro de La Marina i fent una proposta per a un
espai que es veu com un punt d'oportunitats en matèria de sanitat, habitatge, espai verd i espai
públic i, sobretot, d'esport. Valora que per qüestions tècniques no s'està treballant al ritme que
agradaria políticament, però s'està definint el concurs arquitectònic que ha de definir l'espai.
Afegeix que s'ha proposat que al jurat del concurs hi tinguin una veu important associacions del
districte i entitats veïnals i esportives.
Anuncia que ja s'està treballant la urbanització de la peça del Magòria, entre el CAP BordetaMagòria i Mossèn Amadeu Oller, amb 12.000 m². En principi, les obres durarien fins a finals
d'any (octubre o novembre). El cost d'aquesta urbanització s'està treballant amb els propietaris
privats (supera els dos milions d'euros), ja que es tracta d'una zona molt extensa on estan
previstes zones d'estança, espais verds i vials a peu.
La Regidora assenyala diferents punts informatius de forma breu.
Informa que ja ha sortit la licitació del projecte de l'Escola-Institut de Cal Maiol.
Valora molt positivament haver aconseguit durant aquest mandat l'obertura de Gran Via al barri,
comunicant La Bordeta amb Font de la Guatlla.
Menciona també l'avançament de les obres de l'EMAV: edifici històric de la fàbrica de Can
Batlló que s'està rehabilitant, que dóna a la banda de Gran Via, on anirà l'Escola de Mitjans
Audio-Visuals. L'obra ja està quasi acabada i obrirà portes a principis de curs (setembreoctubre) i allotjarà 500 estudiants.
Finalment, dóna pas a Maria Riba, Consellera del Barri de La Bordeta.
Maria Riba explica que quan van arribar al govern van percebre que el barri tenia un aire de
transformació, especialment amb l'obertura de Can Batlló i s'ha volgut seguir amb aquesta
tendència. En aquests quatre anys s'ha treballat en dos grans eixos:
1. L'espai del camp de futbol del Magòria. Es va començar amb l'obertura del C/ Corral, que va
donar un nou aire al barri. Es va comprar el solar, que implicarà la construcció d'equipaments
sanitaris d'urgències 24 hores, d'habitatges dotacionals i del complex esportiu. El punt principal
és la comunicació, amb el trencament del mur que separava el barri de Gran Via i de Font de la
Guatlla.
2. Can Batlló. Cedit des del 2011, un any rere l'altre ha significat un guany pel veïnat. Es va
tancar el PGM, treballant en cooperació amb el veïnat, mantenint zona verda però canviant
molts usos en relació a les necessitats dels veïns i les veïnes. A partir del curs vinent hi haurà
l'EMAV, hi ha la fase zero de Coòpolis i hi haurà
habitatge de tota mena pel
barri i per la ciutat: privat, cooperatiu i en cessió d'ús. També hi haurà l'Escola de Cal Maiol,
l'Arxiu Municipal i un nou parc que tindrà espai per a tot el barri i esdevindrà un nou pulmó
verd.
Finalment, remarca la feina feta en l'àmbit de la mobilitat:
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S'ha iniciat el Pla de Mobilitat. Valora que hagués agradat avançar més però que, tot i així,
s'han pogut abastar temes que preocupaven al barri.
S'ha instaurat la nova xarxa de bus V5, que comunica amb La Marina i que es valora
un èxit. Es preveien 3000 viatgers i en fan ús 6000.

com

S'ha connectat el barri amb el carril bici i s'ha perfeccionat el servei de Bicing.

4. Torn obert de paraules
Enric Jara dóna pas al torn de preguntes.
Comentari / pregunta

Resposta

Una veïna pregunta què és “l'edifici de
fusta”? Què és això dels Pisos Rusc? Què
passa amb les barraques que hi ha des del
carrer Moianès fins al CAP de Magòria?

Laura Pérez: “L'edifici de fusta” és La Borda,
la cooperativa d'habitatge, un projecte pioner
a tot l'Estat. L'Ajuntament va fer la cessió
d'ús del sòl durant uns anys i la cooperativa
és qui ha decidit l'estructura i arquitectura de
l'edifici.
Maria Riba: La gent de La Borda ha
organitzat visites guiades i jornades de
portes obertes: si t'apropes, et poden
explicar millor el projecte. Tenen ganes de
ser coneguts al barri.
Laura Pérez: Els Pisos Rusc són una
iniciativa econòmica d'unes persones que es
salten les lleis per intentar treure diners amb
infrahabitatge. L'Ajuntament ha anat
directament al jutge, ja que els responsables
no responen als requeriments administratius.
Es va executar el precinte per la via legal i
ara hauran d'acatar les conseqüències
d'haver obert el precinte judicial i de fer
publicitat d'una activitat il·legal.
El 21 de febrer es va fer el desallotjament de
les barraques. La propietat era de la
Generalitat i va ser adquirida per
l'Ajuntament, però la transferència no va ser
efectiva fins al mateix 21 de febrer.
L'Ajuntament no pot fer una actuació de
desallotjament, enderrocament o neteja
sense ser-ne propietari del terreny. Teníem
constància de les preocupacions i peticions
del veïnat, hem actuat quan ha sigut
possible.

Un veí pregunta per l'estat de degradació de
l'illa de Badal, Súria, Riera de Tena i
Andalusia i perquè no s'arregla res.

Laura Pérez: Entenem que és una queixa
sobre l'estat de la zona -temes de neteja i
manteniment- i no tant sobre el projecte. Ara
mateix s'està treballant sobre la titularitat del
sòl, que és una gestió complicada, per poder
iniciar el projecte. Amb plaça Súria es
segueix conversant: la titularitat és més clara
però el projecte és més costós i complex i
encara s'està intentant arribar a un acord
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entre el Districte i els propietaris. Sobre el
manteniment i neteja, prenc nota.
El representant de l'AVV Plaça La Farga
dóna gràcies per les actuacions positives que
s'hi han realitzat però afirma que d'altres
queden “penjades”, tot i que no creu que
sigui culpa de l'Ajuntament, que sempre
respon les peticions. Demana pel “tema
trànsit” i pel “tema jardineres”, que barren el
pas de persones grans i cotxets d'infant.
Afirma que aporten dades, fotos i detalls,
l'administració respon que actuarà... Però hi
van tècnics i la brigada municipal i no canvia
res; no actuen. Valora que, per una banda, hi
ha bona gestió però, per l'altra, s'està fallant
molt.

Un veí comenta que el bus V5 funciona i
dóna molt servei, tot i que a vegades no
compleix els horaris. Però, afirma, no s'ha
parlat del bus 91 i la seva supressió, un tema
recurrent a La Bordeta des de fa anys. Valora
que aquesta vegada ha costat molt que es
restituís el servei i que aquest no és
acceptable. Recorda que la proposta inicial
era que el recorregut anés de Badal fins al
Mercat de Sant Antoni: es va renunciar a
arribar fins a La Boqueria perquè el trànsit de
La Rambla dificultaria la freqüència de pas,
però la freqüència actual és igualment
insuficient (cada 25 minuts). També diu que
un dels arguments esgrimits per suprimir el
91 fou la seva poca rendibilitat (pocs
viatgers) però que, en temps passats, quan
la gent anava a La Boqueria a comprar, sí
que s'agafava més. Conclou que el problema
és que el veïnat necessita que aquest bus
arribi, com a mínim, a Sant Antoni per un
cantó i a Badal o L'Hospitalet per l'altre, que
s'augmenti la freqüència de pas i que retorni
el servei dels festius. Afirma que cal seguir
treballant amb aquest tema i que, per part
seva, seguiran insistint. El públic aplaudeix la
intervenció.

Un veí afirma que no s'està complint la
normativa de les bicicletes, patinets i altres
vehicles que segueixen circulant per sobre
de les voreres. Sobre el 91, repeteix el que ja
digué a l'última reunió: no s'estan complint
els acords de l'assemblea de Can Batlló
sobre mobilitat a La Bordeta. Considera que

Laura Pérez: Prenc nota i m'apunto els
problemes comentats. A vegades, quan
arriba el servei tècnic al lloc, no ho veu
problemàtic i potser l'actuació no correspon a
les expectatives. Revisarem les indicacions
que es donen als serveis i intentarem millorar
aquests canals tècnics.

Laura Pérez: L'Ajuntament no ha tirat la
tovallola: continuem treballant, tot i que no
tenim novetats. Veníem d'un paper tècnic
que suprimia el 91: la situació és difícil de
revertir però hem resistit a la seva
desaparició, així que ara només podem anar
a millor. Esperem seguir treballant per
mantenir-lo i millorar-lo.

Maria Riba: Sobre les bicicletes, hi havia una
moratòria de la normativa que va acabar el
gener del 2019. A partir d'ara ja es multa. És
un problema amb el que es segueix
treballant, però s'ha de fer més pedagogia
amb la gent perquè faci servir el carril bici.
Sobre el tema del 91, no ens donem per
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no és justa la manca de mobilitat que té el
barri per anar al centre de la ciutat i que si el
91 no pot baixar per Les Rambles, almenys
hauria d'anar de Badal al Mercat de Sant
Antoni. També demana que el 91 funcioni els
diumenges i festius.

Un veí comenta que no està content amb la
freqüència de pas del bus 91. Pregunta
perquè no arriba fins a la pl. Catalunya o pl.
Universitat. La gent del barri agafava el bus
per anar al centre i per anar a passejar els
caps de setmana per La Rambla, però això ja
s'ha acabat.

Una veïna es queixa que fa 14 mesos que va
demanar la neteja d'una pintada a la pl.
Cerdà (sobre el metacrilat). També denuncia
que a la Rambla Badal hi ha incivisme al
carrer diàriament: demana que la policia de
proximitat s'encarregui d'informar que no es
begui alcohol a la via pública i que es facin
servir les papereres.

Una veïna comenta que per anar a Estació
de Sants hi ha mot bona connexió amb els
busos 115 i V5. Però es queixa que per
tornar d'Estació de Sants cap a La Bordeta
s'ha d'agafar un taxi perquè no hi ha cap
transport directe. Demana perquè no fa
aquest trajecte el 115.

Una veïna de la Riera Blanca explica que el
tram de Constitució a Quetzal està molt
deixat. Hi ha problemes greus amb la xarxa
de clavegueram. A més, hi ha poca
il·luminació (només dos fanals) i això genera
inseguretat quan es fa fosc.

Un veí pregunta si la plaça de La Farga té
pendent alguna remodelació. Es queixa que
l'actual configuració de la plaça dóna lloc a
actes incívics, gent dormint, pixades, etc.

vençuts. Seguim treballant pels acords
presos a l'assemblea de Can Batlló. Com
sabeu era un bus que desapareixia i hem
anat treballant a poc a poc per recuperar-lo.
A partir d'aquells acords, tornarem a seure a
la taula i veure si hem de millorar.
Maria Riba: Sobre l'arribada a plaça
Catalunya del 91: el concepte de bus amb
què s'està treballant es basa en la idea que
la gent arribi més ràpidament als llocs i amb
un mínim de transbords. S'estan traient tots
els busos del centre per millorar la mobilitat
de la zona.

Maria Riba: Consultarem amb serveis tècnics
tant pel tema de la pintada com per la neteja
de Rambla Badal, per veure com ho podem
treballar.

Maria Riba: Sobre el bus de barri, la veïna té
tota la raó: és un tema que ja es va comentar
a la Taula de Mobilitat de La Bordeta. En
aquest mandat hem treballat sobretot amb la
xarxa bus regular però un cop implementada,
es vol reestructurar també els Busos del
Barri.

Maria Riba: Ho anotem i ho consultarem amb
serveis tècnics, tant el tema del clavegueram
com el de la il·luminació.

Laura Pérez: Els governs de la ciutat
estableixen, a l'inici del mandat, un pla
d'inversions on s'estableixen prioritats,
normalment amb participació ciutadana. Ara
ja estem a final de mandat i això ja dependrà
del nou govern que vingui passat eleccions.
Personalment considero que calen millores a
la plaça de La Farga, però no una
rehabilitació integral.
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Un veí considera que fa falta més vigilància
policial al barri i que falta Guàrdia Urbana, ja
que, segons ell, hi ha molts carteristes.
També explica que creu que l'enllumenat del
carrer Leiva és molt fluix.

Un veí del carrer Badal pregunta per la
parcel·la existent entre Riera Blanca, Av.
Carrilet i C/ Quetzal, de la que se sap que
una part és pública. Hi ha alguna novetat al
respecte?

Una veïna es queixa que hi ha persones que
salten la tanca del parc del C/ Quetzal amb
Riera Blanca per a dormir a les nits, un cop el
vigilant ha tancat les portes. També explica
que manca neteja i que farà un mes va
avisar que calia podar un arbre, però li van
comunicar que els tècnics s'ho havien mirat i
decidit que no calia intervenir.

Laura Pérez: L'enllumenat del carrer Leiva és
nou, però prenem nota.
El tema de la manca de policia és recurrent i
sabem que hem de posar-hi més mitjans: no
només nosaltres, també estan faltant agents
dels Mossos d'Esquadra. Sobretot posem
èmfasi en la proximitat: el policia de barri,
funciona bé però necessitem reforços i
estem treballant per ampliar plantilla.

Laura Pérez: És un tema que està per
desenvolupar, ara mateix no tenim la
informació però no hi ha res immediat.

Laura Pérez: Ho anotem i seguirem aquest
tema.

Laura Pérez tanca el darrer Consell de Barri de La Bordeta d’aquest període de govern, agraint
les lluites, el respecte i la participació veïnal, la gran assistència i participació que han tingut les
sessions i la preocupació pel barri que tenen els veïns i veïnes.
Enric Jara, vicepresident del Consell de Barri, pren l'última paraula per explicar que s'ha trobat
molt còmode amb la gent de la mesa i desitjar sort a tots els partits polítics de cara a la nova
legislatura.
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.
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