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ACTA DEL CONSELL DE BARRI SANTS-BADAL 

 
Data: 2 d’abril de 2019, 18.00 h 
Lloc: CAP Roger (C/ Rabí Rubèn 22-26)  
 
Assistència registrada: 130 persones 
 
Presideixen el Consell: 
Laura Pérez,   Regidora del Districte 
Xavier Farré,   Conseller tècnic del Districte 
Joan Sanromà,   Conseller del barri de Sants-Badal 
 
Conselleres/es: 
Nuria Izquierdo,  GMD Demòcrata 
Àngels Boix,  GMD PSC 
Fernando Alcalde,  GMD C’s 
 
Membres d’entitats: 
AMPA IES Lluís Vives 
AAVV Badal 
 
Tècniques Municipals 
Ariadna Ros,   Tècnica del Districte 
Eulàlia Andreu,   Tècnica de l’Àrea de drets socials 
Maria Sebastià,  Tècnica del districte referent del barri  Sants-Badal. 
 
 
Ordre del dia  

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Informació sobre la situació actual del barri. 
3. Presentació del projecte municipal Vincles adreçat a persones grans. 
4. Mobilitat al barri: presentació de la proposta de l’AVV. 
5. Espai per a les entitats: presentació del AMPA del IES Lluís Vives. 
6. Torn obert de paraules. 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Abans de començar i donat que hi ha una afluència molt superior a la que és habitual, la 
regidora Laura Pérez pregunta si hi ha gent a la sala que vingui a fer la visita al nou CAP. 
Proposa fer una altra visita simultàniament i explica que les obres del CAP estan acabades i 
només falta instal·lar el mobiliari. La previsió és que en uns mesos estigui inaugurat. Tanmateix, 
la regidora no pot assegurar que estigui obert al maig. Depèn de la Generalitat. 
Queda aprovada l’acta anterior. 
 
2. Presentació del projecte municipal Vincles adreçat a persones grans. 
Eulàlia Andreu, tècnica del Departament de promoció de la gent gran, de l’Àrea de drets 
socials, comenta aquest punt. Ha portat díptics informatius, que s’han repartit entre les 
persones assistents. 
Passa una infografia amb un resum dels objectius del projecte municipal Vincles, adreçat a les 
persones grans, sobre com funciona i quin és el contingut del programa. 
El programa funciona amb una tauleta què conté una aplicació. Aquesta aplicació permet que la 
gent gran es pugui comunicar, d’una banda amb la seva xarxa familiar i la seva xarxa 
d’amistats, i d’altra banda, amb gent que també usa l’aplicació. 
Aquest projecte es desenvolupa amb el suport de la tecnologia i gràcies a un equip de 
professionals que hi donen suport. És una manera fàcil de comunicar-se, és molt visual i és 
accessible i auditiva. 
 
- Perfil d’usuari: Persones de 65 anys o més, que estiguin empadronades a Barcelona i que 

estiguin motivades a participar i voler conèixer gent nova. 
 

- Com funciona? Hi ha una pantalla inicial on es troba l’enllaç de color gris, per contactar amb 
família i amics, i tocant-lo mostra els contactes. Com a mesura de seguretat, l’usuari decideix 
qui té a la seva xarxa. Hi ha també una altra pestanya , «Grups-vincles», que permet triar els 
professionals de suport. Les treballadores socials fan una visita el primer dia i expliquen com 
s’utilitza la tauleta, i un altre dia es fa la visita d’alta del contracte i les connexions a internet.  
Els altres professionals que participen en el projecte són els dinamitzadors que motiven la 
xarxa. Enviant cada dia continguts i esdeveniments del barri per motivar a la gent a participar 
i a sortir de casa i fer noves amistats. 
Els grups es fan d’acord amb el territori, però a mesura que s’avança es fan grups específics 
per temàtiques o per afinitat. És com «WhatsApp», però amb el suport dels professionals i 
més intuïtiu. 
 

- Quines funcions té? 
Amb la família i les amistats es poden fer i enviar fotos i vídeos i compartir-les. A l’agenda es 
poden apuntar les visites, les coses a fer … També apareixen les invitacions i indicacions dels 
professionals dinamitzadors, que es poden acceptar o rebutjar. A més es poden fer trucades 
amb vídeo i enviar missatges de text i de veu. 
Amb els grups es pot fer tot menys videotrucades. És com un xat, tothom veu què escriuen 
els altres. També poden tenir converses privades amb ell dinamitzador. 
El més important  és el suport dels professionals i l’assistència de les treballadores familiars, 
que van al domicili per solucionar qualsevol dubte. Hi ha un telèfon gratuït d’atenció que 
funciona de dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00. Es fan grups de formació al barri i hi ha 
guies per saber com funcionen les tauletes (amb un màxim de 15 persones). 

 
Els passos de tot el procés són: 
- Pas 1: Apuntar-se: o bé a barcelona.cat/vinclesbcn, o bé trucant al 010, als centres de serveis 

socials, o al CAP de referència amb la sol·licitud en paper. 
- Pas 2: Rebre una trucada de l’Ajuntament i concertar una visita amb la treballadora social. 
- Pas 3: Es rep la visita de primer contacte, es fa el contracte i es rep la tauleta. 
- Pas 4: Usar-ho. 
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Es va fer una prova pilot l’any 2017 a l’Esquerra de l’Eixample i a Sant Martí. Ara s’ha obert a 
tota la ciutat i ja compta amb 1.170 usuaris actius a Barcelona. Al districte de Sants-Montjuïc 49 
persones usuàries actives. 
Una persona que no és usuària es pot vincular a una persona usuària, si es crea un perfil de 
membre, no d’usuari. Tanmateix, el vis-i-plau per vincular-se el dóna la mateixa persona 
usuària i li passa un codi per esdevenir membre de la seva agenda. No serveix de res 
descarregar-se l’aplicació si no som usuaris ni tenim amb qui vincular-nos. 
Han portat sol·licituds persi algú es vol apuntar. 
 
3. Mobilitat al barri: presentació de la proposta de l’AVV. 
Un estudi que s’ha fet l’explica  Alfredo Martínez president de l’AVV de Badal. 
Recorda que l’AVV va aconseguir aturar tres vegades el tancament de l’antic ambulatori de 
Carreras-Candi i celebra que el nou CAP hagi arribat a terme. Tanmateix, la creació de 
l’autobús V1 del barri de Sants-Badal –que el veïnat de la Riera Blanca havia reivindicat durant 
molt de temps–, tot i que és una victòria veïnal que passi per la Riera Blanca, hauria de canviar 
de ruta per passar per davant del nou CAP. La gent que viu a Carreras Candi, com que és una 
zona més fronterera i més desconnectada de la resta del barri, té 500 m per arribar-hi, i és 
massa. Consideren que s’hauria de fer una petita variació i que l’autobús tornés pel carrer 
Moner i tingués una altra parada al carrer Alizada. Demanen que ho miri Mobilitat de 
l’Ajuntament. 
Recorda que la línia 70 també passa per la Rambla Badal i para molt a prop del CAP nou. S’ha 
traslladat la proposta. 
D’altra banda, el carrer Basegoda té molta circulació de cotxes que van cap a Hospitalet. 
Proposen per millorar la circulació del carrer Basegoda, que es trobi un altre carrer que entri a 
Hospitalet, i evitar que passin tants cotxes per un nus tan conflictiu. Ho traslladaran a 
l’Ajuntament i aniran informant. 
 
4. Espai per a les entitats: presentació del AMPA del IES Lluís Vives. 
Lluïsa Selma (vicepresidenta) i Mireia Peig (secretària) presenten l’AMPA de l’IES Lluís Vives. 
La presidenta i la tresorera s’excusen per no haver vingut. 
Expliquen que fa un any que formen part de l’AMPA i que és una entitat que es tira endavant 
amb poca gent, però amb molta potència. La junta la formen 4 membres i una vocal. Es va 
constituir legalment l’any 1990, i els últims estatuts són de l’any 2010. Col·laboren al barri i 
formen part del consell escolar del centre i de l’Associació de pares i mares d’escoles (FAPAE). 
Treballen per detectar i col·laborar amb algunes necessitats de l’institut i estan alerta per 
detectar qüestions del centre que necessiten suport. Consideren que és un compromís molt 
important amb els joves i amb el centre. Es reuneixen una vegada per setmana i es 
comuniquen amb els socis que volen participar però potser no tenen disponibilitat per fer 
reunions setmanals mitjançant les xarxes socials.  
Què fa l’AMPA de l’INS Lluís Vives? 

- Gestió dels associats (no tenen accés a les dades dels alumnes, per tant es donen a 
conèixer per altres vies). 

- Comunicacions: venda de llibres (es volen replantejar aquesta activitat i es donarà sortida 
a l’adquisició de llibres per altres vies). 

- Sol·licitud i gestió de subvencions. L’última que s’ha concedit ha sigut per al grup de teatre 
del centre (Dona Veu, grup de teatre per la memòria històrica). L’AMPA va fer una 
aportació i el mateix grup administra el material. També han fet una aportació amb material 
didàctic per estudiar matemàtiques amb eines manipulatives, per alumnes que potser en 
abstracte tenen més dificultats. Tot el material es compra en col·laboració amb el 
departament de matemàtiques i s’adreça a tots els nivells. A més, s’encarreguen de 
subvencionar les sortides del centre als alumnes que no hi participen per motius 
econòmics. El centre ha perdut la categoria de màxima complexitat i s’han perdut 
tècniques d’integració i recursos. Es reparteix equitativament entre tots els cursos, i no es 
fa distinció entre socis i no socis, ja que són sortides curriculars. 

- Carnestoltes, entre altres activitats que encara són obertes a famílies. 
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- Col·laboració amb el centre per la festa de graduació de 4t d’ESO, Batxillerat  a les 
activitats esportives que es desenvolupen al juny. 

- Representació i participació en les diferents activitats del barri (Fira d’entitats, marató, 
arbre de desitjos…). 

- Activitats organitzades pels associats: Activitats fora de l’horari lectiu (per exemple, una 
patinada sobre gel, extraescolars, conferències de les famílies…). 

- Sopar de germanor a fi de curs, ja instaurat des de fa 10 anys. S’apunten moltes famílies, 
equip directiu, professorat… Està convidada tota la comunitat educativa. 

- Sobre l’acreditació dels nouvinguts: Van pensar que es pot establir una mena de connexió 
amb les entitats i amb algunes botigues del barri (per exemple, per descomptes amb el 
carnet de soci de l’INS Lluís Vives). 

- Propers projectes: 
- S’ha demanat una subvenció per donar vida a l’hort i al jardí de l’institut. L’alumnat de 

primària i secundària ha encetat un projecte de compostatge amb cucs, amb què 
fomenten el reciclatge. 

- S’està pensant començar un servei per assegurar que tot l’alumat esmorzi, ja que 
molts nens no ho fan. Encara s’ha d’estudiar millor, per les limitacions legals que 
tenen totes les activitats que tenen a veure amb menjar.  

Contacte: ampa.ies.lluisvives@gmail.com, 629367277 o @AmpaILuisVives (Twitter) 
 
5. Informació sobre la situació actual del barri. 
La regidora Laura Pérez recorda que al barri de Sants-Badal es promou cedir espai al treball 
associatiu al Consell de barri, cosa que a altres barris no es pot fer pel format del mateix 
consell. Agraeix les intervencions anteriors. 
 
Valora positivament que el programa Vincles complementi Radars o Baixem al carrer, altres 
programes que ja funcionaven també. Recorda les vies per fer la sol·licitud pel programa. 
Es tanca el mandat amb una lluita per part del veïnat perquè no tancaren el CAP fins que no hi 
hagués el compromís i el pressupost aprovat per al que s’ha visitat avui que i obrirà dintre de 
poc. Finalment, la construcció l’ha executat l’Ajuntament. La data exacta de la inauguració 
encara no se sap. Tanmateix, CatSalut ja pot portar el mobiliari i preveuen tenir-lo en 
funcionament al mes de maig. 
 
Pel que fa a les obres de Carreras i Candi, a l'última reunió es va crear una Comissió de 
seguiment en la que van participar associacions i veïns. S’han fet dues reunions (12 de febrer i 
12 de març) amb INSA, veïnes i Districte. Hi ha hagut dos canvis: dues millores que no estaven 
previstes inicialment i s’han detectat: un nou col·lector al carrer Esteràs i una nova canalització 
d'aigua potable des del carrer Esteràs fins a Riera Blanca. 
 
S’està fent una actuació a 8 estructures dels Jardins de la Rambla de Sants (respiradores dels 
túnels). Es posaran fotografies sobre memòria històrica del barri, per evitar les pintades. 
 
Els propers 18 i 19 de maig, a la Rambla del Raval amb carrer de Càceres i a la Rambla Brasil 
amb Carretera de Sants se celebrarà la Festa de la primavera. S’ha tancat la programació 
després de tres reunions. Una de les 5 activitats previstes, el Mercanit, serà nocturna. 
 
Pel que fa als arranjaments a Rambla Badal/Brasil, va haver-hi una demanda  veïnal específica 
sobre la poca cura que es tenia d’aquella zona, que provocava una degradació de l’espai. S’ha 
treballat per la neteja de pintades (3 equips treballaran durant 3 dies, 125 actuacions previstes, 
300 metres quadrats netejats i pintats). A l’estiu es farà una actuació per millorar l’enllumenat. 
Està previst pel calendari que el dia 8 d’abril calendari comencin les obres del poliesportiu i 
l’escola bressol, que duraran 21 mesos. 
 
Pel que fa a les colònies de gats: hi ha persones que han traslladat els gats al solar continu. 
La regidora es deté aquí perquè hi hagi temps per totes les intervencions. 
 

mailto:ampa.ies.lluisvives@gmail.com
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5. Torn obert de paraules. 

 

Pregunta/petició Resposta 

 
Pàrquing del carrer Brasil: 
 
- Josep Manuel Gay exposa que fa uns 10 dies han 
rebut avisos per pagar IBI els usuaris –que no els 
propietaris– de les places del pàrquing. Vol saber per 
què es vol cobrar als usuaris, per què ha canviat 
l’objecte fiscal. Comenta que el cinturó es va cobrir amb 
un contracte entre l’Ajuntament i el veïnat, que van 
vendre les 200 primeres places per poder començar a 
construir el pàrquing. Segons els seus càlculs, el cost 
estimat de l’obra és de 6 milions d’euros. L’aportació 
veïnal estimada va ser de 4.387.388 € (de 1994). Per 
tant, els usuaris han pagat entre el 73% i 75% de l’obra 
la van pagar els veïns. Cada plaça va costar l’any 1994 
1.825.000 pessetes, més l’IVA (11.000 €, 
aproximadament). Assegura que els usufructuaris no 
pagaran l’IBI. 
 
- Mari Carmen Miril: També té una plaça fa 24 anys i no 
són propietaris i mai han pagat l’IBI. Han rebut dues 
cartes on se li reclama tant l’IBI de l’any passat com el 
d’enguany. A la referència cadastral diu que són 
propietaris, no els poden cobrar perquè això s’ha passat 
sense avís. Vol saber qui ho ha decidit, per quin motiu i 
on s’ha publicat, perquè la concessió era per 50 anys i 
només en porten 24. Si paga l’IBI vol que l’escriptura 
estigui a nom seu. Ha posat una instància i s’ha 
assabentat que l’Ajuntament encara vol que paguin l’IBI 
tres anys més. 
 
- Antonio Vargas: Mateixa pregunta. No vol intervenir. Se 
li contestarà per escrit. 
 
- El veí Raventós comenta sobre l’IBI del pàrquing del 

carrer Brasil que no el pagaran, i molt menys si no són 
propietaris. Abans de maig volen una resposta de 
l’Ajuntament perquè els afectats puguin decidir com 
actuen. 

 

 
BCN és l’empresa que té competències sobre el 
pàrquing. La regidora assegura que donarà 
resposta aviat. 
 

Una veïna pregunta per una queixa sobre la neteja del 
carrer de Bassegoda, que va fer l’any passat, i encara 
no l’han contestat. 

 

 
Bus de barri: 
 
- Maria Lluïsa Pahissa exposa que hi ha veïnes que 
estan recollint signatures per un bus de barri. No tenen 
solucionada l’arribada d’una punta a l’altra del barri amb 
una sola línia. Demanen que el V1 es desviï i pari a prop 
del CAP Roger, del CAP Numància, de Plaça de Sants, 
del Mercat de Sants i de Can Batlló. Convida a qui 

 
Laura Pérez respon que es van treure les línies 
perquè es van planificar les línies d’autobús en 
H i V, i és ara quan són en el procés final 
d’acabar de quadrar tots els recorreguts. 
Lamenta que hi hagi tanta gent que s’havia 
acostumat a certs recorreguts i ara encara han 
de tancar els recorreguts. Es continuaran fent 
revisions a la xarxa i als recorreguts perquè 
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Pregunta/petició Resposta 

vulgui a què s’impliqui en la reivindicació veïnal. 
 
- Griselda Manejas: Confirma el que s’acaba de dir. 
Demana que amb els impostos dels veïns es posi un 
bus de barri. Hi ha molta gent gran al barri de Sants-
Badal. A l’estació de Sants, al CAP Roger, al CAP 
Numància, a Can Batlló, al carrer de Sant Medir, al 
Mercat de Sants. Demana que el V1 tingui en compte 
que, per a la gent amb problemes de mobilitat, caminar 
10 minuts és massa. A més, si hi haurà el poliesportiu i 
l’escola bressol, encara troben més raons perquè pari 
un bus a prop. 
 
- Saturnino Torre, en nom del president de la Comunitat 
de Veïnes del Carrer Roger 66-68, entrega una 
sol·licitud que exposa que moltes persones grans i 
persones amb mobilitat reduïda usaven molt les línies 
H8 i H10, que passaven per l’avinguda Madrid i els 
apropaven al centre. Planteja que es repensi el servei, 
perquè els apropi també al centre de la ciutat, no només 
pel barri. Sense aquesta línia les veïnes amb mobilitat 
més reduïda estan aïllades. 
 

l’objectiu també és que es deixi d’anar amb 
cotxe. 
 

Una veïna exposa, pel que fa a la mobilitat, que a la 
plaça de Sants hi ha dues línies i no hi ha ascensor, i 
l’autobús de Collblanc tarda més de 25 minuts. També 
comenta que volia que fessin un avís a Lidl de la rambla 
Badal, perquè l’empresa entra els camions de gran 
tonatge a les 21.00 h, i s’ha fet malbé la vorera. Es pot 
quedar fora i encara hi hauria espai per l’autobús. 
 

 

Laura Pérez respon, sobre l’ascensor de Plaça 
de Sants, que amb aquesta reivindicació fa 
molts anys que lluiten. La Generalitat diu que és 
una de les inversions més grans, perquè hi ha 
les vies del tren a baix. L’Ajuntament ho 
lamenta, però no és competència seva i proposa 
alternatives (escales mecàniques). La 
Generalitat ho preveu per l’any 2022, perquè no 
és un ascensor normal, és un intercanviador. 
 

Una veïna afegeix que la línia 52 d’autobusos és l’única 
que arriba a plaça Catalunya i a Universitat, i tarda més 
de 30 minuts. L’agafen les persones grans perquè no 
poden baixar les escales de la parada de metro Plaça 
de Sants. 
 

 

Gossos i incivisme: 
- Mercè pregunta sobre la gespa que hi ha feta malbé al 

carrer Roger, si pels gossos es podria fer un pipi-can. 
Afegeix que, si no es pot trepitjar la gespa, per què no 
intervé la Guàrdia Urbana? Una veïna li respon que no 
vol un pipi-can davant de casa seva. A la passejada 
que es va fer es va redactar un informe que ha entrat 
per registre a l’Ajuntament, amb tots els criteris 
unificats i totes les necessitats que es van detectar. 

 
- Neus Garcia opina que el carrer Roger és, en efecte, 

un pipi-can. El problema no són els gossos, és el 
civisme. Per què no hi ha agents cívics al barri? 

 

- Griselda Manejas comparteix que entén que la gent 

- Xavier Farré sobre el pipi-can, indica que ja 
s’han proposat llocs per fer un pipi-can. Hi ha 
molts gossos i poc espai, no només al carrer 
Roger sinó a molts altres carrers. 

 
- Laura Pérez explica que s’està treballant amb 
entitats animalistes, amb persones que 
conviuen amb gossos i s’estan estudiant els 
espais on hi ha gossos a dintre de la ciutat. 
Troben molta resistència veïnal en posar més 
pipi-cans. Hi ha propostes d’espais d’ús 
compartits. Sobre els gossos perillosos, hi ha 
agents de baixa i es fan moltes intervencions 
sobre gossos. 
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Pregunta/petició Resposta 

no vulgui un pipi-can davant de sa casa, però els 
excrements es queden a terra. Proposa que 
l’Ajuntament promogui que la gent ensenyi a pixar i 
cagar els gossos a dintre de casa. 

 
- Maria Jesús opina que és un problema que el pipí dels 

gossos rovelli el mobiliari urbà. Sobre les bicis i els 
patinets que passen pel mig de la rambla opina que la 
gent va inquieta i no pot passejar. 

 
- Una veïna creu que no s’ha de buscar solució el pipi-

can ni fer pipí a casa. Proposa posar bolquers als 
gossos. 

 

- Lourdes, pregunta que si no fa vergonya obrir un 
CAP nou tenint en compte com està el voltant del 
CAP Roger. Vol saber si l’Ajuntament ha parlat amb 
els propietaris privats. 

 
- Un veí comenta que quan hi ha un interès públic i es 

pot demostrar, l’Ajuntament pot expropiar una 
propietat privada. 

El conseller Xavier Farré respon que quan s’ha 
construït el CAP, el carrer que hi ha davant no 
s’ha fet més ample perquè la propietat privada 
té uns plans urbanístics concrets, i els drets que 
pot exercir l’administració no poden intervenir 
jurídicament per canviar el planejament 
urbanístic del privat.  
 

Una veïna exposa que, cada vegada que arriba el bon 
temps, hi ha skaters a la rambla Brasil. Ella viu al davant 
i ha vist escenes de veritable perill, de persones saltant 
molt a prop d’autobusos i de vianants. Han trucat a la 
Guàrdia Urbana i les solucions que li han ofert, convidar 
els turistes a marxar a un altre lloc a patinar, li semblen 
poc efectives. 
 

 

Marisa comenta que al carrer Basagoda aparquen 
motos a la vorera i no es pot passar. Vol saber què 
volen fer. 
 

 

- Lluïs vol saber a quina alçada arribarà el poliesportiu i 
l’escola bressol. 

 

 

- A un veí li preocupa la poca repercussió que té 
l’incivisme. Vol saber per què en altres ciutats i a 
altres barris de Barcelona es penalitza, i a Sants-
Badal no. Comenta que en els últims mesos només ha 
vist dos agents cívics. Proposa augmentar la vigilància 
i les multes i educar sobre el civisme. 

 

 
En relació a alguns dels aspectes comentats Laura Pérez indica: 
 
Ara comencen obres a la Marina per fer un parc de patinatge, perquè sigui l’espai per patinar. 
Si hi ha turistes que vénen a gravar, l’administració mirarà si tenen permís. 
 
Puntualitza que les propostes d’inversió s’acostumen a fer a principi de cada mandat. Alguns 
punts que s’han comentat s’han deixat enllestits per al pròxim mandat (els que hi ha consens). 
Per al proper planejament es decidiran pressupostos i carrers. 
 
Sobre l’expropiació a plans urbanístics resol que, en efecte, sí que es pot dur a terme, però val 
molts diners i és després d’un seguit de processos jurídics.  
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La regidora agraeix el vicepresident Josep Maria Ribalta per la feina feta i les intervencions 
veïnals. 
 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


