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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA BORDETA 

 

Data: 29 de març de 2022, 18.00 h 

 

Lloc: Escola Proa, C/ Almeria 57 i virtual (https://youtu.be/8Zzz6y_BxGg) 

 

Presideixen el Consell: 

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

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

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

 

Consellers/es: 

Sra. Esther Pérez,  GMD BeC  

Sra. Àngels Boix,  GMD PSC  

Sr. Saoka Kingolo,  GMD ERC  

Sra. Neus de Haro,  GMD JxCat   

Sr. David Labrador,  GMD C's   

Sr. Miguel Martínez,   GMD Valents 

 

Persones i entitats assistents: 

Plataforma defensa Jardí Estació Magòria  

Comissió Veïns La Bordeta  

AVV Plaça Farga 

Comunitat de Veïns/es C/ Constitució, 75  

AVV Gran Via - Magòria 

 

Tècnics/ques municipals:  

Sr. Francesc Fernández,   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 

Sra. Carmen Guerrero,   BIMSA 

     

Total d’assistents: 66 persones  

 

Ordre del dia  

1. Informe del Regidor.  

2. Projecte Plaça Vidriera. 

3. Informacions obres Can Batlló. 

4. Pla Cuidem Barcelona. 

5. Torn obert de paraules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/8Zzz6y_BxGg
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1. Informe del Regidor.  

 

El Vicepresident del Consell de Barri, Enric Jara, dóna la benvinguda i dóna pas a Marc Serra, 

Regidor del Districte de Sants-Montjuïc.                                                  . 

 

Marc Serra comença agraint les entitats que van ajudar a celebrar Nadal organitzant activitats 

al barri, com la Comissió de Festes de la Rambla de Badal de Baix, dels carrers Parcerisa i 

Quetzal, l'Associació de Badal-Bordeta Comerç, l'Associació de Comerciants i Can Batlló. 

Destaca que enguany també s'ha pogut celebrar la Festa de Sant Medir i menciona el concert 

de la Coral de Sant Medir al Palau de la Música, en commemoració del 65è aniversari de 

l'entitat.        

 

Obres de ciutat:  

 

La transformació de la ciutat busca una Barcelona que sigui més verda, menys contaminada, 

més segura i més amable per als vianants i els usuaris del transport públic. Barcelona està 

bastant ben connectada amb les xarxes de bus i metro, el repte actual és millorar la connexió 

metropolitana per reduir l'ús del vehicle privat contaminant. Ara, passada la contingència 

sanitària i la incertesa pressupostària de la pandèmia, es reactiven de nou moltes obres que 

s'havien aturat als últims 2 anys: 

 Connexió del Tram Besòs amb el Tram Llobregat: S'han iniciat fa 2 setmanes les  obres 

que permetran connectar els municipis del Llobregat amb els del Besòs a través de la 

Diagonal. Significaran un increment de 200.000 usuaris més que faran servir el 

 transport públic per arribar a la ciutat.                                           

 Pl. Espanya: Un cop acabades les obres d'accessibilitat del metro, a finals de 2022, 

 començaran les obres per a fer arribar el  ferrocarril des de pl. Espanya fins a Gràcia: 

connectant la xarxa del Baix Llobregat amb la xarxa del Vallès. Depenen de la 

 Generalitat i duraran almenys 2 anys, que, òbviament, generaran afectacions al veïnat. 

 Obra de La Meridiana: El que era una autopista urbana ara s'està pacificant, s'hi està 

 introduint verd i s'ha fet un passeig agradable amb carril bici i carril bus. Aquest cap de 

 setmana s'ha licitat  una nova fase. Aquesta mena d'obres poden ser un exemple de 

 cara a la transformació d'eixos propers al barri, com el passeig de la Zona Franca: és 

 evident que aquests canvis s'han de fer progressivament i des del consens, però es vol 

 obrir aquest debat passat l'estiu.  

 Via Laietana: Van començar fa 3 setmanes, s'estan ampliant voreres, s'introduirà un 

 carril bici de pujada, s'ampliarà el verd i es millorarà la connexió amb bus.  

 Superilla de l'Eixample: Comencen imminentment i significaran 6 nous eixos verds a 

l'Esquerra de l'Eixample: hi haurà menys contaminació acústica i atmosfèrica i més 

 espai per a passejar, per al bus i per la bicicleta.  

 Parc de la Marina: Ja s'han licitat les obres. Serà un gran parc al Districte de Sants-

 Montjuïc, tindrà 2 hectàrees i començaran les obres a les pròximes setmanes.  

 

Obres de barri:  

 Parc de Can Batlló: Amb una inversió de 9 milions d'euros, permetrà reconvertir 

 aquest espai en un gran parc verd ple de vida i accessible al veïnat.   

 Pl. Vidriera: És una plaça poc coneguda i poc utilitzada, al costat de l'Escola Gayarre. 

 Es vol renovar i incorporar nous espais de joc. 
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 Magòria: Des de la Comissió de Seguiment s'ha demanat actualitzar la informació del 

projecte. L'Ajuntament va adquirir els terrenys el 2017 i, d'aleshores ençà, s'està 

 treballant en la seva ordenació: s'hi ubicarà un pol d'equipaments sanitaris, que  

 comptarà amb un CUAP i equipaments esportius, amb un camp de futbol 11, un camp 

de futbol 7 i 16 pistes de petanca. Ja hi ha projecte, que ha sigut esmenat per les 

 entitats esportives de la Taula d'Esports: la setmana vinent hi haurà una reunió de 

 retorn amb l'equip tècnic. Aquesta transformació és prioritària per al govern del 

 Districte.   

 

Mobilitat: 

 Bus 91: Recuperarà el seu circuit de circumval·lació, tenint només un origen i final 

 davant el CAP Manso. També s'ha incrementat la freqüència de pas.  

 Pla de Mobilitat de La Bordeta: S'està treballant de fa anys per a millorar la mobilitat 

 al barri, sobretot en vehicle privat. Hi ha una sèrie de millores tècniques pensades, que 

 tenen la dificultat que han de ser acordades amb l'Ajuntament de L'Hospitalet. Ja s'ha 

 fet la primera reunió amb el consistori de L'Hospitalet, se'ls hi ha traslladat les 

 propostes i ja han acceptat alguna, com fer canvis als semàfors de Rambla Badal.  

 Excés de velocitat a alguns carrers del barri: Qüestió que preocupa i que s'havia 

 tractat a anteriors Consells de Barri. Al C/ Rossend Arús, que hauria de ser de 10 

 km/h, s'hi va instal·lar un radar pedagògic: va funcionar durant els primers 14 dies 

 de gener i va enregistrar una velocitat mitjana de 22 km/h, amb un 97% de vehicles 

 circulant per sobre del límit permès. Es farà intervenció a la zona amb la Guàrdia 

 Urbana i s'estudiarà quina intervenció física es pot fer a l'espai.  

 

Informacions rellevants:   

 Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta: Recorda que la plataforma 

 d'entitats més important del barri, Secretariat va llençar la campanya “Salvem el 

 Secretariat” a causa de la complicada situació econòmica derivada de l'excés 

 d'inversió del CEM La Bordeta i les afectacions de la pandèmia sobre els equipaments. 

S'ha treballat de forma molt intensa amb la junta i amb l'equip tècnic i s'ha aconseguit 

 trobar la fórmula per a poder resoldre aquesta situació: aportant una quantitat de líquid 

important i fent que la gestió del CEM La Bordeta surti a concurs públic. Destaca la 

 importància d'haver assolit garantir la continuïtat del Secretariat, tant per la seva funció 

de gestió d'equipaments esportius com per la seva gran dimensió social.  

 Servei d'assessorament psicològic a joves: S'ha obert a la Casa del Mig, al Parc de 

 l'Espanya Industrial, els dimecres de 10.00 h a 12.00 h i de 16.30 h a 17.30 h. Des de 

 l'Ajuntament s'està veient com acompanyar i orientar psicològicament els joves a partir  

de 22 anys.  

 Pl. Sant Medir: Ha arribat una proposta per a posar nom a aquesta plaça, la Comissió 

de Seguiment ho ha traslladat a la Taula de Memòria Democràtica.    

 Premis Sants-Montjuïc: S'entreguen a finals d'any en reconeixement a una entitat i a 

 un veí/veïna per la seva trajectòria. La Comissió de Seguiment va decidir que sigui 

 membre del jurat, en representació del barri de La Bordeta, Just Arrizabalaga.  
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2. Projecte Plaça Vidriera.  

 

Aida Guillén, Gerent del Districte, explica que el projecte de rehabilitació de la plaça s'executarà 

durant el 2022: l'objectiu és donar vida a l'espai, especialment, pensant en l'Escola Gayarre.  

 

També es renovarà la vegetació i s'aportaran solucions als desnivells de la plaça, que  

actualment generen basals quan plou. Dóna pas a Carmen Guerrero, arquitecta de l'Estudi 

SCOB i redactora del projecte.   

 

Carmen Guerrero comparteix presentació en pantalla amb l'avantprojecte. Informa que ara 

s'està redactant el projecte executiu i que encara s'està dialogant amb l'Escola Gayarre els 

detalls de l'espai de joc infantil. Recalca que la intervenció no serà estructurant, sinó que es 

tracta d'una iniciativa “d'acupuntura urbana”. Explica que la pl. Vidriera ja està consolidada: s'ha 

partit d'una diagnosi de l'entorn, per integrar-la a la trama urbana i solucionar les mancances 

que presenta. Valora que la configuració actual és correcta, però que reconfigurant els usos de 

l'espai central se li podria donar més vida. Destaca que s'han detectat problemes amb la gestió 

d'aigua, que s'acumula per causa de la manca de vegetals i els pendents actuals i desgasta els 

elements de la plaça.  

 

El projecte busca ampliar la superfície permeable de la plaça a l'espai central, millorant el 

drenatge. Per a les inclinacions problemàtiques dels parterres es crearan uns límits que 

comptaran amb mobiliari urbà adaptat, coincidents amb les línies de la plaça, que contribuiran a 

disminuir els pendents i millorar la vida i el manteniment de la vegetació. També es 

consideraran estructures vegetals baixes per a millorar la visibilitat. Pel que fa als jocs infantils, 

se substituiran els actuals per jocs més inclusius i naturalitzats i menys conductius, que 

permetin un aspecte més tou i contemporani.  

  

Marc Serra agraeix l'explicació i destaca que aquesta intervenció consistirà en una rentada de 

cara per a millorar l'ús i la comoditat de la plaça per als veïns i veïnes. Pel que fa al calendari, 

s'està tancant l'avantprojecte i s'està redactant el projecte executiu: la previsió és que les obres 

comencin després de l'estiu. 

 

S’obre un torn de preguntes sobre aquest punt:  

 

Intervenció Resposta 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla-Magòria: Pregunta qui és el 

responsable polític de BIMSA. 

Marc Serra respon que és Janet Sanz, Tinent 

d'Alcaldia d'Ecologia Urbana. 

  

 

3. Informacions obres Can Batlló.  

 

Aida Guillén comparteix presentació en pantalla. Explica que, ara mateix, a Can Batlló estan 

convivint dues obres, ara començarà una tercera i, si tot va segons la previsió, a finals d'any 

s'iniciarà una quarta.   

 

Recorda que Can Batlló havia sigut un espai industrial abandonat, que actualment acull 

equipaments de diferent naturalesa i que depenen de diferents departaments municipals.  
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Destaca que hi ha una Comissió Veïnal de Seguiment d'Obres, que es convoca cada vegada 

que hi ha un canvi de fase d'obres i que és oberta a la participació.   

  

Pel que fa al nou habitatge, detalla que resten 3 peces per a desenvolupar:  

 Conveni ESAL: Cooperatives d'habitatge  

 Cohabitatge  

 Concurs dret de superfície: amb Empriu, Sotrac i ServimCoop  

 

A més hi ha els habitatges dotacionals que s'edificaran a la peça de Magòria. En total, en 

l'àmbit de Can Batlló – Magòria, hi haurà 1.047 habitatges, la meitat dels quals seran públics o 

de protecció.   

 

Sobre l'Institut Escola Can Maiol, apunta que el projecte inicial incorporava un centre de neteja 

a sota. Aquest projecte va tenir un rebuig molt gran per part de la comunitat educativa i, des de 

l'Ajuntament, s'ha pogut encabir el centre de neteja a sota dels equipaments esportius que es 

construiran a la peça de Magòria. A més, aquest canvi permetrà que hi hagi aparcaments als 

equipaments esportius, satisfent una demanda de les entitats, malgrat que també ha suposat 

un endarreriment en el calendari.  

 

Finalment, recalca que a l'espai de Can Batlló hi haurà molt moviment i que les obres sempre 

són molestes, però recorda que la millora dels usos i de l'espai públic serà molt positiva per a 

tot el barri.  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veí: Critica que fa anys que es digui que s'ha 

d'enderrocar l'estació de ferrocarrils, però que 

l'Ajuntament s'escudi que és competència de 

la Generalitat. Demana que s'enderroqui d'una 

vegada.  

Marc Serra respon que es tracta d'una central 

transformadora elèctrica, ubicada a Gran Via i 

tocant als blocs 5 i 4B. És propietat de la 

Generalitat i és aquesta qui ha de fer l'obra i la 

inversió: quan s'ha preguntat, contesten que 

es tracta d'una obra molt cara i que no és 

prioritària. Es compromet a traslladar-ho a la 

Generalitat i anima els veïns a també fer 

arribar directament el seu malestar. 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla-Magòria: 

· Pregunta si hi ha present cap membre de la 

Comissió de Seguiment. 

· Anuncia que el 25 de març va enregistrar 

una queixa a nom de Marc Serra al Síndic de 

Greuges. Afirma que el departament de 

l'Alcaldessa també ha acusat recepció. 

· Demana on està la informació sobre 

l'aprovació dels projectes presentats avui. 

· Pregunta si hi haurà un espai històric de 

Marc Serra respon que a la nau central hi 

anirà l'Arxiu de Barcelona: és un gran projecte 

que costarà 67 milions d'euros que 

necessitarà el finançament de la Unió 

Europea.  
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Intervenció Resposta 

l'Ajuntament a la nau central, tal com s'havia 

comentat. 

Veïna, família de l'Escola Cal Maiol: Vol saber 

quan està previst iniciar les obres de l'Institut 

Escola. 

Marc Serra respon que el promotor de les 

obres ja no serà l'Ajuntament, sinó la 

Generalitat. Aquest fet comporta un retard al 

calendari: ara s'està treballant la signatura 

d'un conveni per a oficialitzar aquest traspàs. 

La previsió de la Generalitat és que el projecte 

estigui acabat a finals de 2022 i que les obres 

es puguin iniciar el 2023. Des de l'Ajuntament 

s'ha garantit que hi haurà una partida 

pressupostària per als anys 2023, 2024 i 

2025. 

Veí del C/ Constitució: Vol saber quan 

començaran les obres del bloc projectat al C/ 

Constitució 43 i quina serà la seva durada. 

Marc Serra respon que aquestes obres 

haurien d'estar ja finalitzades i adjudicades. Hi 

ha un problema de cadastre que ho ha impedit 

i actualment els tècnics hi estan treballant. No 

hi ha calendari, perquè aquesta qüestió depèn 

dels tècnics del cadastre, que no són 

municipals. Un cop es resolgui aquesta 

situació, el procés d'obres serà ràpid, d'entre 1 

i 2 anys en funció de la complexitat que tingui 

el bloc.  

Veïna: 

· Vol saber quin és l'estat de la rehabilitació de 

la Masia de Can Bruixa i si depèn de 

l'Ajuntament, de l'Associació de Can Batlló o 

d'un acord de les dues parts. I quin és el 

calendari. 

· Expressa que el veïnat de la zona sent 

preocupació tant per l'estat de l'edifici com per 

les afectacions que estan patint pel fet que no 

s'hagi executat la rehabilitació: els horts del 

parc havien de fer servir la masia com a 

magatzem. Com que això no ha succeït, ara 

sembla que s'instal·larà una caseta 

prefabricada de 8x3 metres a poca distància 

dels baixos dels edificis.  

Marc Serra respon que, ara mateix, la masia 

no és propietat de l'Ajuntament: està 

concessionada a les entitats de Can Batlló. 

L'Ajuntament té la responsabilitat de cobrir les 

despeses de la rehabilitació d'aquest edifici, 

però s'ha d'arribar a un acord amb l'Associació 

de Can Batlló. Aquestes obres s'han de 

desenvolupar conjuntament amb les dels 

altres edificis cedits, que suposen 13.000 m²: 

s'ha arribat a l'acord que les obres 

començaran pel bloc 11B. Expressa que es 

tracta d'un tema complex i que no és un 

problema de recursos: insta als veïns a 

contactar a l'Associació de Can Batlló per a 

fer-los arribar també la necessitat de prioritzar 

la masia.   

Veí, en representació d'un grup d'usuaris de 

les pistes de bàsquet de Can Batlló: 

· Reivindica la funció social, com a punt de 

trobada intergeneracional i multicultural, que 

significaven les pistes de bàsquet. Ara, a 

causa de les obres, s'han perdut.  

Marc Serra respon que es va treballar una 

proposta des dels Serveis Tècnics, per a 

ubicar temporalment les pistes en una altra 

zona. La proposta es va traslladar a la 

Comissió de Seguiment de les Obres de Can 

Batlló i els veïns es van posicionar 
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Intervenció Resposta 

· Demana, mentre durin les obres, recuperar 

un espai amb cistelles de bàsquet que permeti 

continuar desenvolupant aquesta activitat. No 

cal que sigui una gran inversió ni una pista 

reglamentària. Ofereix que hi hagi una reunió 

per tal d'explorar aquesta possibilitat. 

majoritàriament en contra. Considera que val 

la pena recuperar aquesta qüestió i tornar-la a 

parlar a la Comissió: entén que hi ha poques 

alternatives i que la proposta presentada 

quedava a prop d'habitatges, però també 

destaca que l'ús que se'n fa és diürn. Fa una 

crida al diàleg i a la voluntat de consens del 

veïnat. Es compromet a estudiar la qüestió de 

nou des de Serveis Tècnics i destaca la 

importància dels espais d'activitat esportiva 

per a joves. 

 

Jordi Sunyer, membre de la Comissió de 

Seguiment del Consell de Barri, afegeix que, a 

causa de la paralització arran de les troballes 

arqueològiques on s'havien iniciat les obres, 

es va decidir que es continuaria amb la 

construcció dels espais esportius no reglats. 

També es va plantejar de trobar un altre espai, 

més petit, on ubicar 2 cistelles de bàsquet, ja 

que la proposta de Serveis Tècnics 

preocupava més aviat pels mals usos que ja 

s'estan donant al parc.  

Veïna del C/ Constitució i membre de la 

Comissió de Seguiment de les Obres de Can 

Batlló: Sol·licita que es creï una Comissió de 

Convivència del Parc. Malgrat que sigui una 

iniciativa preventiva, la consideren una 

necessita per precedents a altres parcs del 

barri.  

Marc Serra valora positivament parlar sobre 

convivència. Comunica que els equips tècnics 

han traslladat que, fins que no finalitzin les 

obres, no es formarà aquesta Comissió. 

Mentrestant, es pot continuar parlant als 

Consells de Barri i es poden convocar 

reunions específiques, amb participació de la 

Guàrdia Urbana, per tractar temes concrets de 

convivència. Afegeix que actualment a Can 

Batlló ja hi treballen equips de convivència, 

Guàrdia Urbana i els tècnics de barri. 

Veïna del C/ Rossend Arús: 

· Demana que la rehabilitació de la Masia de 

Can Bruixa, última masia a l'aire lliure que 

queda en peu al barri, es faci restaurant el seu 

aspecte original.  

· Denuncia que el C/ Rossend Arús és el 

pipicà del barri i que també hi ha aquesta 

problemàtica a la pl. Cal Muns. Demana que 

es conscienciï als passejadors de gossos que, 

a més de recollir els excrements, ruixin amb 

aigua els orins. També voldria que hi hagi més 

control de les seves conductes incíviques. 

Marc Serra es mostra d'acord amb la 

problemàtica que hi ha amb les conductes 

incíviques dels passejadors de gossos. Conta 

que el nou Parc de Can Batlló comptarà amb 

un nou espai de gossos, ampli i digne. Un cop 

estigui llest, es farà més incidència amb la 

Guàrdia Urbana a altres indrets del barri. 

Recorda que el Districte ha fet campanyes, 

regalant bosses i ampolles, però s'haurà de 

continuar insistint. 
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Intervenció Resposta 

Pregunta si el pipicà de Can Batlló contribuirà 

a millorar la situació al seu carrer i altres 

indrets del barri.  

Veïna: Considerant la quantitat de nous 

habitatges que s'edificaran, vol saber si està 

previst obrir també alguna escola bressol. 

Marc Serra respon que, ara mateix, la prioritat 

al barri és un institut: per això s'ampliarà 

l'Escola Can Maiol. Sí que està prevista la 

ubicació d'un espai familiar, al solar del C/ 

Quetzal, com altres que ja han arrencat a la 

ciutat. Això no vol dir, però, que no es 

continuarà treballant per a trobar un espai per 

una escola bressol més endavant: una 

necessitat del barri. 

Veí: Vol saber per què es vol aixecar un edifici 

de 4 pisos al C/ Mossèn Amadeu Oller 21, 

amb més alçada que els edificis del voltant.  

Marc Serra respon que la previsió és construir 

40 habitatges i que l'alçada és la que permet 

el Dret Urbanístic, conforme a la de la resta 

d'edificis de l'entorn. Destaca la necessitat de 

construir habitatge, ja que hi ha un greu 

problema a la ciutat. 

Veïna i membre de la Comissió de Seguiment 

de les Obres de Can Batlló Insisteix que la 

creació de la Comissió de Civisme es veu 

necessària ara, ja que actualment hi ha 

problemes dins del parc, fins i tot abans 

d'haver acabat les obres. 

 

Marc Serra es compromet a organitzar una 

reunió per a parlar dels problemes actuals: els 

veïns rebran una convocatòria. 

Veí de la Comissió de Seguiment de les Obres 

de Can Batlló. Exposa la necessitat de la 

presència d'agents cívics a causa dels mals 

usos que s'estan fent dels diferents espais 

públics a l'àmbit del futur Parc de Can Batlló. 

 

Veïna: Expressa que no ha entès quins 

edificis s'enderrocaran i quins no. Opina que 

s'hauria de conservar i aprofitar el màxim 

d'edificis, adequant els seus usos. 

Marc Serra respon que s'han parlat i debatut 

molt aquestes qüestions als Consells de Barri 

i que ara els projectes ja estan tancats i la 

fase de debat, finalitzada. Opina que s'ha 

aconseguit trobar un equilibri entre la 

necessitat de verd i la conservació del 

patrimoni: la majoria dels edificis es 

mantindran, excepte les 2 naus petites de 

Gran Via amb Mossèn Amadeu Oller.  

Vicepresident del Consell de Barri: Exposa 

que a l'última Comissió de Seguiment de les 

Obres de Can Batlló, es va comentar de fer 

una actuació puntual a la Masia de Can 

Bruixa, intervenint sobre un arbre que l'està 

Aida Guillén respon que els Serveis Tècnics 

ho estan estudiant i elaborant un projecte. 
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deteriorant i sobre les fuites d'aigua que té 

l'edifici. 

   

 

4. Pla Cuidem Barcelona.  

 

Aida Guillén, Gerent del Districte, comparteix presentació en pantalla. Descriu que “Cuidem 

Barcelona” és un pla de xoc, anunciat el 2021 i amb durada al barri fins a setembre del 2022, 

que comportarà una inversió de 335 € per ciutadà i un pressupost global és de 70 milions 

d'euros. Al barri, estarà en vigor fins a l'entrada del nou contracte de neteja el setembre del 

2022, que significarà la substitució de tots els vehicles i contenidors actuals, la incorporació de 

300 nous treballadors i l'increment de la neteja amb aigua.  

     

El pla desenvolupa el concepte que la percepció d'un espai públic net també té a veure amb el 

manteniment, no només amb la neteja. Per aquest motiu, s'ha dissenyat un pla de manteniment 

integral, que inclou la pavimentació de calçades, el manteniment del mobiliari urbà, del verd, de 

les fonts i clavegueram, de l'enllumenat i la gestió dels animals que hi conviuen a la ciutat (tant 

plagues com animals domèstics, que necessiten una tinença responsable per part dels seus 

passejadors). Destaca que, actualment, l'Ajuntament gasta 4 milions d'euros anuals en la neteja 

de pintades. A més, el Pla Cuidem Barcelona té l'objectiu de plantar els 92 escocells buits que 

hi ha ara mateix al districte abans que acabi l'any. Aquest pla de manteniment integral està en 

vigor des del mes d'octubre: enumera una vintena de petites intervencions localitzades que ja 

s'han dut a terme a carrers del barri.  

 

Anuncia que després de Setmana Santa es farà una trobada específica, per a compartir la 

diagnosi sobre on es considera necessari fer les intervencions de manteniment i  rebre 

aportacions al respecte. 15 dies després de la reunió, es farà una passejada territorialitzada, 

amb els operadors responsables, per a identificar tots els espais on s'ha de fer una actuació 

amb el pla.  El retorn es plantejarà al següent Consell de Barri, entre els mesos de juny i juliol.  

 

 

Conclou recordant els diferents canals de fer arribar incidències a l'Ajuntament:   

 Telèfon del Civisme (trucada gratuïta al 900 266 266) o 010  

 App “Barcelona a la Butxaca”: Descarregable a l'smartphone, cal donar-se d'alta  amb 

nom i telèfon de contacte. Permet enviar foto i ubicació de cada incidència 

 directament a l'operador de manteniment.  

 

 

5. Torn obert de paraules. 

 

Intervenció Resposta 

Veí: 

· Indica que al C/ Constitució amb C/ 

Olzinelles, cantonada Llobregat – Muntanya. 

Expressa indignació perquè s'aixequi el terra 

sovint, 2 o 3 cops l'any. Pregunta per què es 

Marc Serra respon que es preguntarà per 

quins són els treballs que es fan a la 

cantonada citada pel veí. 

 

Admet que cada vegada es veuen més 
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fa i si, cada vegada que passa, es paga amb 

els impostos dels contribuents. 

· Suggereix que es faci educació viària 

obligatòria a les escoles i instituts, per pal·liar 

els problemes que genera la circulació de 

bicicletes i patinets.  

· Afirma que forma part d'un grup que està 

realitzant patrulles veïnals de seguretat. 

Comunica que tenen fotografies dels 

delinqüents que hi ha a la pl. de Sants i 

expressa impotència perquè, a parer seu, el 

sistema judicial no funciona. 

· Critica que hagin de ser els veïns qui 

denuncia incidències a l'espai públic, quan ho 

podrien fer els operaris de neteja o la Guàrdia 

Urbana. 

patinets a la ciutat, fet que té un vessant 

positiu perquè es tracta d'un vehicle no 

contaminant. Per altra banda, anuncia que 

s'ha treballat una proposta de l'Ajuntament per 

a regular els patinets amb motor i obligar que 

circulin amb casc i alguna mena de 

matriculació. S'ha fet arribar a la DGT. Afegeix 

que, dels accidents que hi ha a la ciutat a 

l'any, 4.000 són de moto i 300 de patinet. Pel 

que fa a víctimes mortals d'accidents de 

trànsit, el 66% són de motos: és un tema que 

preocupa i que també s'està treballant. 

 

Pel que fa a la seguretat, explica que 

Barcelona és una ciutat complexa, però es fa 

un seguiment diari dels fets delictius. Recorda 

que s'han convocat 1.000 noves places de 

Guàrdia Urbana aquest mandat i que s'està 

incrementant la plantilla d'agents. Finalment, 

es posiciona totalment en contra de la creació 

de patrulles ciutadanes: cal posar per davant 

la seguretat dels veïns i confiar en els 

professionals, que tenen la formació i 

l'autoritat per intervenir. Les incidències es 

denuncien trucant al 112.  

 

Opina que, així com fer de patrulla veïnal no 

és feina dels ciutadans, sí que ho és 

col·laborar assenyalant problemes de neteja, 

manteniment i incivisme. Admet que hi ha un 

problema amb el sistema judicial, els judicis 

triguen molts anys: és un problema de manca 

de recursos. 

Veí de l'AV Plaça de la Farga: 

· Agraeixen que s'han plantat molts escocells i 

instal·lat jardineres a diferents carrers del 

barri, com a Gavà, Constitució, Alpens, 

etcètera. Ho valora molt necessari considerant 

les freqüents alertes per contaminació que hi 

ha a la ciutat. 

· Agraeixen que, fa uns mesos, s'hagi inclòs la 

pl. de la Farga al pla especial de neteja: ho 

considera una molt bona notícia i molt 

necessària. 

· Agraeixen que es faci una vigilància dels 

carrers del barri que són perillosos, per la 

Marc Serra recull les peticions exposades.  

 

Es revisarà el temps d'espera de la cita prèvia, 

si bé recorda que sempre es pot contactar 

directament el tècnic de barri. 

 

Pel que fa als arbres de la pl. de la Farga, 

valora que la zona central potser no és el lloc 

més idoni, però es podrien plantar a la banda 

que toca amb Rossend Arús. Es traslladarà al 

Pla Cuidem Barcelona i s'estudiarà. 
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circulació de vehicles a alta velocitat, com 

l'estudi que s'està fent al C/ Rossend Arús. 

· Demanen que s'agilitzi el temps d'obtenció 

de cita prèvia, quan es tramet documentació 

per registre a l'Ajuntament: actualment és de 

l'ordre d'un mes i mig i ho valoren excessiu. 

· Explica que es va sol·licitar recuperar l'arbrat 

perdut a la pl. de la Farga i es va rebre una 

resposta que es va acceptar. Plantegen si es 

podrien posar els arbres que es van perdre a 

la part de dalt de la plaça, a la zona central: 

actualment hi fa molta calor perquè no hi ha 

ombra. Aquest espai es podria enllaçar amb el 

C/ Almeria, que l'Ajuntament qualifica de refugi 

climàtic. 

Veí: 

· Vol saber quan començaran les obres de 

Magòria, que fa molt temps que són propietat 

de l'Ajuntament.  

· Recorda que, al C/ Jocs Florals amb C/ 

Constitució, el paviment es troba en molt mal 

estat i encara no s'ha fet res. 

· Critica que els operaris de neteja que passen 

per la pl. Vidriera no treballen amb suficient 

diligència.  

Marc Serra respon que el projecte de Magòria 

ha estat aturat molts anys, a causa que la 

Generalitat no hi movia res. L'Ajuntament va 

adquirir els terrenys el 2017: s'ha fet un 

procés participatiu i un concurs d'idees. Ara 

els veïns, en concret els de la Taula d'Esports, 

han fet algunes esmenes al projecte 

guanyador: això implica alguns canvis i un 

retard del calendari. Fins que no hi hagi un 

projecte executiu, no hi haurà data d'inici 

d'obres: possiblement serà a finals de 2023 o 

inicis de 2024. Mentrestant, es continuarà fent 

feina. 

 

Pel que fa al paviment del C/ Jocs Florals, 

recorda que es va denunciar la incidència fa 

una setmana: els serveis de l'Ajuntament són 

ràpids, però no tant. 

Veïna: 

· Assenyala que de la Pl. Farga fins a La 

Bordeta, el carrer es troba en molt mal estat i 

falten 5 fitons.  

· Indica que a la pl. Ibèria s'han arraconat les 

jardineres perquè hi passin els cotxes. Només 

hi ha un banc i manca ombra a la plaça.  

· Denuncia la mala il·luminació del C/ Noguera 

Pallaresa.  

· Assenyala el mal estat de la vegetació a la 

pl. Cal Muns i que falten 2 arbres. 

· Pregunta si el solar que està al cantó del 

CAP és part de Can Batlló. Explica que està 

Marc Serra està d'acord amb el problema dels 

fitons al C/ Rossend Arús. Recorda que fa 1 

any es van canviar i arreglar tots i assenyala 

que és un problema dels orins dels gossos. Es 

revisaran de nou. 

 

Es mostra d'acord que cal intervenir als 

parterres de pl. Cal Muns: recalca que, tots els 

que no estan envoltats de tanques, s'acaben 

fent malbé a causa de l'incivisme dels 

passejadors de gossos. Ha passat als Jardins 

de Sants, a la Rambla Badal i ara a pl. Cal 

Muns. Si no hi ha més remei, es treballarà per 
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abandonat i en molt mal estat. Pregunta si 

està previst fer-hi res. 

tancar-los tots. 

 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla-Magòria: 

· Afirma que sempre demana permís per a 

assistir als diferents Consells de Barri i 

reunions, demana que si no es vol la seva 

participació, se li comuniqui. 

· Pregunta a la Gerent del Districte si Elecnor 

pertany al seu departament.  

· Pregunta a Esther Pérez si, en els contactes 

que hi ha hagut amb L'Hospitalet per 

qüestions de mobilitat, també hi participa el 

Districte de Les Corts. 

· Es dirigeix al Regidor per afirmar que aprova 

l'acta de l'anterior Consell de Barri, si bé no va 

rebre cap resposta sobre la seva intervenció 

que feia referència a Jaume Collboni. 

· Anuncia que sol·licitarà l'acta de març de 

2017 i la portarà on calgui.  

Marc Serra respon que els Consells de Barri i 

audiències públiques són oberts per a tots els 

ciutadans de la ciutat. Matisa que, en el cas 

dels Consells de Barri, la participació és 

preferent per als veïns del barri i demana que 

això es respecti a l'hora d'intervenir. 

Veïna de la Plataforma del Jardí: 

· Destaca la importància de conservar en bon 

estat el jardí de l'estació de Magòria. 

· Demana que s'actualitzi els veïns de 

l'evolució del projecte de Magòria, d'igual 

manera que es farà una reunió amb les 

entitats esportives. 

Marc Serra respon que la reunió de la 

setmana vinent és específicament sobre els 

equipaments esportius: quan s'hagi de parlar 

del verd, es convocarà els veïns. 

Veí: 

· Vol saber com es faran les passejades del 

Pla Cuidem Barcelona amb veïnat i tècnics. 

· Assenyala que han desaparegut arbres dels 

parterres de la Rambla de Sants, per exemple, 

al cantó de la Citröen.  

· Indica que al C/ Sagunt hi ha una zona 

sense panots. 

· Apunta que el C/ Noguera Pallaresa i el C/ 

Riera de Tena tenen poca il·luminació. També 

manca il·luminació a l'arc d'entrada a Can 

Batlló. 

· Pregunta si el Consell de Barri és l'espai on 

mencionar aquests temes o és més adient fer-

ho des del Pla Cuidem Barcelona. 

· Explica que el focus del cantó Muntanya-

Besòs, dels 4 que hi ha a la pista esportiva de 

pl. de la Farga, està mal orientat i provoca que 

l'espai no estigui ben il·luminat. 

Aida Guillén respon que totes aquestes 

qüestions es poden dir a la reunió de diagnosi 

i a la passejada del Pla Cuidem Barcelona. 

Dilluns vinent hi ha una reunió amb tots els 

tècnics i operaris, per a marcar les dates dels 

7 barris del districte: serà després de Setmana 

Santa. 

 

Marc Serra convida el veí a participar de la 

pròxima reunió i passejada del Pla Cuidem 

Barcelona. 

 

Pel que fa a la semaforització de Rambla 

Badal, explica que el Districte té constància 

dels problemes actuals: ja s'ha arribat a un 

acord amb l'Ajuntament de L'Hospitalet per a 

fer-hi modificacions. Aquesta intervenció 

trigarà uns dies, però compta amb el 

coneixement del veí per a contrastar i valorar 
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· Exposa el problema complex de circulació 

que es genera a la rotonda de Rambla Badal 

amb C/ Constitució. Ofereix una explicació 

detallada de la durada dels diversos semàfors. 

· Demana que L'Hospitalet canviï el sentit del 

C/ Riera Blanca. Critica que també hi ha 

problemes amb el sentit del C/ Collblanc. 

les millores. 

 

 

 

Veïna: Demana el contacte de l'Associació de 

Can Batlló per a demanar que es prioritzi la 

rehabilitació de la Masia de Can Bruixa. 

Marc Serra puntualitza que no va assistir a 

l'última sessió de la Comissió de Seguiment 

del Conveni de Concessió de Can Batlló i, per 

tant, desconeixia que s'havia acordat fer-hi 

unes petites obres per evitar la degradació de 

l'edifici. El que no s'ha prioritzat és arrencar la 

rehabilitació integral. Però confia que hi hagi 

entesa entre veïns i recorda que l'Ajuntament 

hi serà sempre per acompanyar. 

Veí: 

· Es mostra disconforme que les preguntes 

dels veïns que segueixen el Consell online es 

deixin per al final. 

· Denuncia que als terrenys de Magòria hi ha 

assentaments de barraques.  

· Pregunta quin és el pla amb la ferralleria del 

C/ Navarra: se suposa que les naus s'han 

d'enderrocar des de fa anys i que s'hi ha de 

fer zona verda. 

· Vol saber què s'està construint davant 

l'Escola Proa: tenia entès que allà hi anava un 

equipament. 

· Denuncia el mal estat i la brutícia dels 

Jardins de Celestina Vigneaux, indica que hi 

ha plagues i critica que els serveis de neteja 

no hi posen remei. 

 

 

Marc Serra respon que la voluntat és 

contestar a tothom, si bé a les persones que 

deixen un missatge per escrit al xat, se les 

contesta també per escrit.  

 

Sobre els assentaments de Magòria, explica 

que se n'està fent seguiment, com es fa amb 

la resta d'assentaments de la ciutat. S'ha 

intentat revitalitzar la zona amb l'ús provisional 

que en fa el Club Petanca Sants. 

 

Pel que fa a les naus del C/ Navarra, estan 

incloses dins el pla Magòria, però ara mateix 

no hi ha dotació pressupostària per al seu 

enderroc: quan hi hagi novetats, es 

compartiran amb el veïnat al Consell de Barri. 

 

Explica que davant l'Escola Proa no s'hi està 

construint cap equipament o projecte 

municipal: és una promoció privada. Demana 

al veí que deixi l'adreça exacta i un contacte 

de correu electrònic i se li farà arribar 

informació més detallada. 

 

Admet que els Jardins Celestina Vigneaux 

necessiten una reforma: actualment no hi ha 

cap projecte previst, però es poden incloure al 

Pla Cuidem Barcelona per tal de fer-hi 

intervencions de manteniment, canviar bancs i 

papereres en mal estat i fer-hi neteja a fons.  
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El Vicepresident del Consell de Barri agraeix la participació i dóna per acabada la sessió. 


