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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA BORDETA 

 

Data: 27 de juny de 2022, 18.00 h 

 

Lloc: Escola de Mitjans Audiovisuals, C/ Gran Via 173-175 (https://youtu.be/MKl_Xmm7Wdg) 

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Marc Serra,    Regidor del Districte de Sants-Montjuïc   

Sra. Aida Guillén,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc  

Sr. Xavier Farré,  Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc 

Sr. Enric Jara,   Vicepresident del Consell de Barri de La Bordeta  

 

Consellers/es: 

Sra. Àngels Boix,   GMD PSC  

Sr. Saoka Kingolo,  GMD ERC  

 

Persones i entitats assistents:  

Plataforma de Familiars de la Residència Mossèn Aunós   

AAVV Plaça Farga  

Comissió de veïns/es La Bordeta  

Sants 3 Ràdio  

AAVV Gran Via – Magòria  

 

Tècnics/ques municipals:  

Francesc Fernàndez,   Direcció de Serveis a les Persones i Territori del Districte de  

       Sants-Montjuïc 

Francesc Roma,    Departament de Participació d'Ecologia Urbana  

Àurea Plumed,    Tècnica d'Ecologia Urbana  

 

Total d’assistents: 25 persones 

 

Ordre del dia 

1. Informe del Regidor 

2. Torn obert de paraules 

3. Pla Cuidem Barcelona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MKl_Xmm7Wdg
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1. Informe del Regidor. 

 

Enric Jara, Vicepresident del Consell de Barri, dona la benvinguda als assistents, repassa 

l'ordre del dia i dona pas a Marc Serra, Regidor del Districte.    

 

Recuperació econòmica  

Anuncia que hi ha dades positives: la xifra d'atur està a mínims a Barcelona, 60.000 persones. 

Això és un indicatiu que s'està superant a poc a poc la crisi econòmica creada per la pandèmia. 

Destaca que 1 de cada 2 nous contractes de treball són indefinits i fixes: entre els joves, la xifra 

ha crescut un 70% i, valora, aquest fet afavoreix l'arrendament d'un pis o la sol·licitud d'una 

hipoteca.  

 

Per altra banda, la inflació està creixent de forma disparada, al país i a tota Europa, a causa de 

la crisi de combustibles i materials derivada de la guerra d'Ucraïna: les conseqüències de tot 

plegat encara no es coneixen, però podrien esdevenir el caldo de cultiu d'una nova crisi. Ahir es 

va fer pública una mesura que ha adoptat el govern central, que busca alleugerir les 

conseqüències de la inflació també al transport públic: fa mesos, l'alcaldessa de Barcelona va 

demanar una bonificació, tal com s'ha fet en altres indrets d'Europa. Com a resultat hi haurà 

noves tarifes, que entraran en funcionament a partir del setembre: els preus es rebaixaran un 

50%. Valora aquesta notícia com a important, en un context de pujada de l'electricitat, del gas i 

de la cistella de la compra.   

 

La recuperació econòmica també va acompanyada del retorn de l'activitat de restauració, 

hostalera i turística: aquest fenomen, a més de generar riquesa, comporta la tornada de la 

massificació turística i l'increment del soroll nocturn, una problemàtica greu a la ciutat.   

 

Pla de Sorolls de la Ciutat de Barcelona  

Recalca que el soroll té un impacte molt greu a la salut. Els estudis que s'han fet fins ara 

dictaminen que la font principal del soroll a la ciutat són els cotxes i el trànsit a motor, si bé un 

altre factor important és la recuperació de l'activitat d'oci nocturn.   

 

Anuncia que l'Ajuntament està desenvolupant un Pla de Sorolls, per a poder identificar quines 

són les zones de la ciutat acústicament més tensades en horari nocturn, de cara a impulsar 

mesures en diferents àmbits. Al Districte de Sants-Montjuïc s'ha identificat el C/ Nou de la 

Rambla i C/ Blai (Poble-sec), els Jardins de la Mediterrània (La Marina), la plaça Osca, l'entorn 

del Parc de l'Espanya Industrial i els Jardins de Sants (Sants) i la plaça Súria (La Bordeta). 

L'objectiu del Pla és poder desplegar un Pla de Prevenció en aquestes zones, que permeti 

continuar fent sensibilització, coordinar millor els serveis que hi actuen (Guàrdia Urbana, Servei 

de Neteja, Servei de Convivència, etcètera), instal·lar sonòmetres i limitadors per a quantificar i 

reduir el soroll, regular horaris d'activitat i ajudar als veïns, si és necessari, amb subvencions 

per a millorar la insonorització i l'aïllament acústic dels habitatges.   

 

Obres al  barri  

· Parc de Can Batlló: Està afectat per unes troballes arqueològiques d'alt valor històric, que han 

obligat a la paralització de les obres. Com a Districte s'ha demanat al Servei d'Arqueologia que 

intensifiqui la seva feina per a poder recuperar el calendari d'obres com més aviat millor. De 

moment, no hi ha data de reinici.   
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S'ha pogut executar l'enderroc del Bloc 4 i 5 i, des d'avui, s'està enderrocant un edifici de 2 

plantes al C/ Parcerisa 2, emmarcat al projecte del Parc. Les obres del Bloc 4, on anirà el viver 

de cooperatives més gran d'Europa, continuen avançant: s'espera que finalitzin el juny de 2023. 

També s'està intervenint a la nau central, el Bloc 8, on es va aprovar una obra per a fer una 

intervenció de neteja i manteniment estructural: aquí s'hi ha d'ubicar l'Arxiu Municipal, una obra 

de 70 milions d'euros que l'Ajuntament, actualment, no té pressupost per adreçar. Ara mates 

s'hi estan fent intervencions de control de plagues i el mes de juliol començaran les obres.   

 

· Pl. Vidriera: El projecte executiu està gairebé finalitzat i les obres estan a punt de començar. 

Actualment, és un espai poc utilitzat, més enllà de l'ús que en fan els passejadors de gossos. 

S'actualitzarà i millorarà la plaça, es canviarà la vegetació, es renovarà l'àrea de jocs infantils i 

es millorarà el drenatge d'aigües. L'obra està pressupostada en 500.000 € i durarà entre 3 i 4 

mesos.   

 

· Carril Bici de Gran Via: Actualment, és un dels carrils més perillosos de la ciutat. Està mal 

dissenyat i sobre la vorera: fa molt temps que hi ha demanda d'arreglar-lo i, finalment, 

s'executarà. El projecte ja està finalitzat i les obres licitades: arrencaran el mes de desembre.   

 

· Superilla de Sants: Aquest canvi a l'àmbit del barri de Sants, també tindrà influència a La 

Bordeta. Diverses escoles i comunitats educatives el van demanar. Les obres començaran el 

febrer de 2023.   

 

Conclou parlant de la tornada de l'estiu i de les Festes Majors: a La Bordeta seran de l'1 al 4 de 

setembre, el pregó l'1 de setembre a les 19.30 h a la plaça de l'Església de Sant Medir i el farà 

Lluïsa Puigardeu. Aviat hi haurà la programació.   

 

 

2. Torn obert de paraules.   

 

Tot i que a l’ordre del dia consta com a segon punt el Pla Cuidem Barcelona, s’explicarà 

posteriorment al torn obert de paraules.   

 

Intervenció Resposta 

Salvador, veí del C/ Gavà: 

· Explica que hi ha entre 50 i 70 queixes al 

010 relatives a la neteja del seu carrer, rebent 

com a resposta que les voreres i contenidors 

es desinfecten setmanalment amb aigua a 

pressió. Afirma que des del 2008 no ha vist 

mai que això passi i que és el veïnat qui ha de 

netejar amb aigua i lleixiu.  

· Assenyala que, en ser un carrer de carril únic 

on els cotxes aparquen a la dreta, hi ha 

dificultat de passar per als vehicles de neteja. 

Demana solució a aquest problema.  

· Denuncia que a la pl. Vidriera qui genera 

menys problemes són els passejadors de 

gossos. Considera que el problema real són 

Marc Serra respon que avui es farà una 

dinàmica del Pla Cuidem Barcelona, per a 

identificar sobre plànol els punts del barri que 

necessiten neteja i manteniment. Recorda que 

la nova contracta de neteja entrarà en vigor al 

setembre, que incorporarà 400 treballadors i 

més neteja amb aigua. Per no esperar fins a 

setembre, s'ha dissenyat el Pla Cuidem 

Barcelona. 

 

Pel que fa a les respostes del 010, agraeix 

que no es posi en dubte el que afirmen els 

professionals dels serveis municipals. 

 

A plaça Vidriera hi ha una intervenció prevista 
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Intervenció Resposta 

les persones sense llar que viuen a la zona i 

que buiden els contenidors a la recerca de 

ferralla, deixant les restes al carrer. 

· Denuncia que als Jardins de Celestina 

Vigneaux s'hi produeixen activitats incíviques, 

especialment “botellons” en horari nocturn que 

generen conflicte amb el veïnat. Critica que la 

majoria de trucades al 112 no reben resposta 

immediata. 

· Pregunta quin model policial de prevenció hi 

ha al barri. Afirma que la presència policial és 

insuficient de dia i de nit. Menciona que la 

delinqüència a la ciutat va créixer un 7% del 

2020 al 2021, citant estadístiques oficials. 

de remodelació, que permetrà fer els jocs 

infantils nous i renovar tot el verd. La 

presència de persones sense llar, malgrat que 

sigui incòmoda, respon a unes causes 

d'injustícia social: cal respondre amb 

polítiques socials, com regular els lloguers. 

L'Ajuntament ha augmentat 600 places per a 

persones sense llar: en total hi ha 3.000. 

Barcelona, des de fa 3 anys, és el municipi 

amb més inversió social de l'Estat. El 

sensellarisme és un problema global i la 

solució no és senzilla: la gent no pot 

desaparèixer del carrer per art de màgia.  

 

Sobre el 112, respon que, des de fa més d'un 

any, està centralitzat entre Guàrdia Urbana i 

Mossos d'Esquadra. Uns tècnics reben les 

trucades i les prioritzen, en funció del risc. 

Anima els veïns a continuar trucant: aquestes 

queixes es registren i traslladen a Districte i 

serveixen per a planificar i prioritzar 

intervencions. 

 

La política de recursos humans del govern 

municipal és crear 1.000 noves places de 

Guàrdia Urbana, que signifiquen 600 nous 

agents. Al cas de Sants-Montjuïc, s'han 

incorporat 21 nous agents, dels quals, 13 han 

anat al torn de nit. Les primeres promocions 

de Guàrdia Urbana han anat principalment a 

Ciutat Vella, on eren més necessàries, però 

ara ja estan arribant a la resta de Districtes. 

També s'ha reduït l'àmbit de patrullatge 

nocturn: de 3 districtes quan va entrar l'actual 

govern, a 2. Hi ha molta més capacitat de 

resposta, malgrat que no sigui suficient. 

Passat l'estiu, s'incorporarà una nova 

promoció.  

 

Pel que fa a les dades sobre delinqüència, 

l'any 2020 va ser l'any de la pandèmia: no hi 

havia activitat a la via pública, no hi havia 

activitat econòmica, no hi havia activitat 

nocturna, etcètera. Fet que va provocar una 

baixada del 40% de la delinqüència respecte 

al 2019. La realitat és que la delinqüència, el 

2022, segueix per sota dels nivells del 2019.  



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

 Acta del Consell de Barri de La Bordeta. 27 de juny de 2022 5 

Intervenció Resposta 

 

Sobre el model de policia del govern, es basa 

en un model de policia de proximitat, amb un 

equip de policia de barri que avui mateix està 

aquí, al Consell de Barri. L'Ajuntament està 

moderadament satisfet amb les xifres de 

criminalitat, malgrat que preocupen els furts i 

robatoris amb violència: són competència dels 

Mossos d'Esquadra i es necessita més 

col·laboració del Departament d'Interior. 

Tanmateix, afirma que aquestes situacions no 

se solucionaran només amb policia: també és 

un tema jurídic i de manca de recursos 

judicials. La justícia és lenta. L'Ajuntament no 

té competències, però ha traslladat amb 

insistència al Departament i al Ministeri de 

Justícia aquest fet i hi ha constància que, a les 

pròximes setmanes, s'incorporarà un nou jutjat 

de judicis ràpids a la ciutat. 

Josep: Considera que el nou pipicà de Can 

Batlló ha generat un increment de gossos al 

barri, fet que ha comportat un augment 

d'excrements a les voreres. Demana a 

l'Ajuntament que ampliï el Servei de Neteja de 

forma conseqüent, especialment a la zona de 

l'entrada al parc per C/ Constitució. 

Marc Serra respon que l'espai de gossos s'ha 

reubicat temporalment i que acabarà tenint un 

espai definitiu dins del Parc de Can Batlló. A 

Barcelona hi ha 170.000 gossos: això demana 

d'infraestructures dignes. Pren nota del 

problema de neteja i recorda que avui es 

podrà parlar sobre el tema al punt del Pla 

Cuidem Barcelona. 

Montserrat: 

· Els veïns del passatge Montserrat Andrés es 

queixen que hi ha una colla de nens jugant a 

pilota contra les façanes dels blocs i les 

persianes dels locals. Això genera estrès als 

veïns, que truquen a la Guàrdia Urbana sense 

que aquesta posi solució. Ja hi ha un senyal 

de “prohibit jugar a pilota”. 

· Denuncia que el carrer està molt brut, tant 

pels excrements i miccions dels gossos com 

per l'incivisme. Critica que abans passava el 

Servei de Neteja amb aigua cada dia i que 

això ja no succeeix.  

Marc Serra respon que no és la primera 

queixa que arriba al voltant d'aquesta qüestió: 

és complicat que molèsties d'aquest caràcter, 

que no deixen de ser un joc, puguin ser 

intervingudes per la Guàrdia Urbana. Pren 

nota i es desplegarà l'equip d'educadors i de 

convivència, perquè puguin treballar sobre 

aquesta zona i parlar amb aquests joves. 

Josefa, membre de la Comissió de Seguiment 

de Font de la Guatlla-Magòria: 

· Agraeix al Regidor haver deixat avui el punt 

del Pla Cuidem Barcelona per al final i 

pregunta si aquest es parlarà també al Consell 

de Barri de Font de la Guatlla. 

Marc Serra respon afirmativament a la primera 

pregunta. 

 

Marc Serra respon que hi ha diferents 

recursos sanitaris, amb unitats especialitzades 

dins dels equipaments, adreçats a persones 



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

 Acta del Consell de Barri de La Bordeta. 27 de juny de 2022 6 

Intervenció Resposta 

· Pregunta a Ariadna Ros si el seu 

Departament depèn d'Albert Batlle. Pregunta 

si hi ha alguna tècnica de Parcs i Jardins al 

Districte. 

· Explica que al Consell de Barri d'Hostafrancs 

va rebre una informació del col·lectiu Salvem 

el Guinardó, relativa al trasllat el 2024 a 

Magòria d'un centre d'atenció a persones 

sense llar amb addiccions a drogues. Demana 

més informació. 

amb addiccions. Al Guinardó hi ha un 

d'aquests recursos: a Magòria hi ha un 

planejament en marxa per a situar-hi 

equipaments esportius i equipaments 

sanitaris. La previsió és que, dins d'aquests 

equipaments sanitaris, hi hagi unitats 

especialitzades, adreçades a diversos 

col·lectius. Per ara no hi ha més informació ni 

cap concreció. 

Eli, veïna de la UP4 de Can Batlló: 

· Volen saber quins criteris es fan servir per a 

determinar les zones tensades del nou Pla de 

Soroll de l'Ajuntament: mostren sorpresa que 

Can Batlló no s'hagi incorporat. Expliquen 

que, gràcies a l'Equip de Convivència, han 

aconseguit poder parlar amb l'Associació de 

Can Batlló de cara a aconseguir una bona 

convivència.  

· Demanen que el Districte col·labori prenent 

mesures. Dilluns passat es va arribar a uns 

acords amb l'Associació de Can Batlló, però 

denuncia que aquest cap de setmana hi ha 

hagut festa a l'Espai de l'Auditori, a altes hores 

de la nit i amb les portes obertes, generant 

molta molèstia al veïnat. 

· Volen saber quan es formarà la Comissió de 

Convivència que es va prometre fa 4 anys. 

L'última vegada que es va preguntar es va 

respondre que es formaria quan acabin les 

obres del Parc de Can Batlló. Demanen 

solucions ara. 

· Agraeixen la gran tasca que fan l'equip 

d'Educadors i l'equip de Convivència.  

· Denuncien que es queixen contínuament a la 

Guàrdia Urbana i que, recentment, a la zona 

també hi ha grups de joves amb altaveus 

portàtils. 

Marc Serra respon que les zones s'han 

determinat a partir de les trucades rebudes, 

però si hi ha voluntat de treballar aquesta 

zona, es pot estudiar. 

 

Sobre la Comissió de Convivència, es farà 

quan s'acabi el parc. Això no vol dir que no es 

puguin tractar els temes als Consells de Barri i 

altres espais de participació. 

 

 

Pren nota de la queixa sobre Can Batlló. 

L'espai està concessionat, però ho gestiona 

una plataforma veïnal de forma 

autogestionada. Això no vol dir que no s'hagin 

de complir unes normes.  

 

Pel que fa als altaveus portàtils, respon que 

és un dels elements que intenta revertir el Pla 

de Soroll: aquesta tecnologia és nova i genera 

un nou problema greu. S'ha donat indicacions 

a Guàrdia Urbana que, malgrat que no hi hagi 

encara una normativa específica, s'hi 

intervingui i es decomissin els altaveus 

d'aquest tipus.  

Jordi: 

· Es mostra d'acord amb la intervenció prèvia.  

· Pregunta què fa l'Ajuntament per a 

responsabilitzar-se dels problemes de soroll 

que genera Can Batlló, considerant que ha 

subvencionat l'espai. 

Marc Serra admet que hi ha un problema de 

soroll arran dels diversos equipaments de Can 

Batlló. A vegades, l'Auditori genera problemes: 

això s'ha de treballar, s'ha de resoldre i s'ha 

d'exigir a la plataforma de veïns que facin una 

gestió adequada. 

Maria José, en representació de Familiars de 

la Residència Mossèn Vidal i Aunós:  

Marc Serra respon que al Consell de Barri de 

Sants ja es va comprometre a portar-ho al 
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Intervenció Resposta 

· Denuncien un problema greu en aquesta 

residència pública de la Generalitat. Afirmen 

que la Generalitat no ha volgut donar solució a 

les reclamacions i s'ha posicionat al costat de 

l'empresa gestora. 

· Al mes de març, es va adjudicar la gestió de 

la residència a l'empresa ACRA, que ha 

decidit reduir personal basant-se que no ha 

rebut suficients diners: ara només hi ha 1 

gericultor per cada 14 residents durant bona 

part del dia. Les condicions del contracte 

marquen 1 gericultor per cada 10 residents. A 

més, l'actual gestora ha rebut 114.000 € més 

que les 2 gestores prèvies, que van fer bona 

feina. 

· Es van reunir amb la Generalitat per 

denunciar que no s'estan complint les 

condicions del contracte, però han rebut una 

resposta negativa. 

· Expressen molta indignació, consideren que 

la situació actual és un maltractament i que 

s'està fent negoci amb els drets fonamentals 

dels residents i de les seves famílies. 

· Demanen que l'Ajuntament i el Districte es 

posicionin obertament i per escrit a favor dels 

familiars i residents i que exigeixen el 

compliment de les condicions del contracte, tal 

com va passar al 2017. 

plenari del Districte del pròxim 7 de juliol. 

Valora positivament que es comparteixi també 

aquí aquesta qüestió. 

Josep: Pregunta què significa “policia de 

proximitat”. Afirma que no veu mai cap policia, 

ni Guàrdia Urbana ni Mossos d'Esquadra 

patrullant a peu pel carrer. 

Marc Serra respon que el patrullatge es fa a 

peu, en vehicle o de forma discreta, en funció 

de quin sigui l'objectiu. Està d'acord que falta 

Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra al barri, 

però afirma que s'hi està treballant per 

augmentar la seva presència. 

Teresa: 

· Demana si se li pot posar un nom a la plaça 

davant d'Amadeu Oller. 

· Denuncia que estan farts de ferralleria al 

barri. 

Marc Serra respon que aquesta nova plaça de 

Magòria no té nom, però la Taula de Memòria 

hi està treballant: s'han presentat un parell de 

propostes a la Ponència de Nomenclàtor i als 

propers mesos s'acabarà batejant. 

 

Daniel S erradors, membre de l'AAVV Plaça de la Farga, explica el projecte Pacifiquem Sants 

Antic.   

 

Aquesta iniciativa es va presentar als Pressupostos Participatius, votats l'any passat, 

principalment a La Bordeta. Afecta  la plaça i el carrer Ibèria, C/ Sant Crist, C/ Almeria, C/ 

Rossend Arús i C/ Ferreria i busca reduir velocitat dels vehicles que circulen a la zona. S'han 
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aconseguit 200.000 € per a posar una sèrie d'elements i modificacions, per a aconseguir que 

els vianants puguin circular més tranquils. Es vol millorar la seguretat del barri. Anuncia que 

s'executarà l'any vinent i valora que serà molt positiu per al barri. S'ha impulsat des d'Escola 

Proa, Escola Gayarre, INS Montserrat i AAVV Pl. La Farga.  

 

Aida Guillén agraeix la presentació i destaca que hi ha hagut l'oportunitat de treballar 

conjuntament i entendre què significa realitzar un projecte d'aquest tipus a escala tècnica. 

Agraeix als veïns haver impulsat i treballat aquest projecte i anima la resta a participar en els 

propers.   

  

 

3. Pla Cuidem Barcelona.  

 

Àurea Plumed, tècnica d'Ecologia Urbana, explica que l'objectiu del Pla Cuidem Barcelona és 

millorar el manteniment integral de l'espai públic. Es vol dissenyar un pla de manteniment del 

barri, entre el veïnat i l'Ajuntament. Avui, durant el Consell de Barri, es farà una dinàmica per a 

ubicar sobre un plànol del barri els punts on els veïns pensen que cal intervenir. A més, es farà 

una passejada el pròxim dia 12 de juliol. Més endavant hi haurà una sessió de retorn on 

s'aglutinaran totes les peticions fetes i s'explicaran les actuacions i el pla de treball per aquest 

any i el següent.   

 

Francesc Roma, tècnic de participació d’Ecologia Urbana, explica que al plànol ja hi ha les 

peticions que s'han fet arribar a Districte des de diverses entitats i veïnat del barri. Les diverses 

aportacions que els veïns i veïnes realitzen al plànol es recullen en una acta pròpia.  

 

Sense més intervencions, el Vicepresident del Consell de Barri agraeix l'assistència i tanca la 

sessió.  

 

 

 


