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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS-BADAL 

 

Data: 15 de març de 2022, 18.00 h 

 

Lloc: Escola Bressol Municipal Els Gats, C/ Roger 48 i virtual (https://youtu.be/zmDL5l_nW8U) 

 

Presideixen el Consell: 

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

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

Sr. Josep Maria Ribalta,  Vicepresident del Consell de Barri de Sants-Badal   

 

Consellers/es: 

Sra. Àngels Boix                       GMD PSC 

Sra. Carolina López                   GMD Bcn en Comú 

Sr. David Labrador,   GMD Cs 

Sr. Ton Martínez Carmona         GMD ERC 

 

Persones i entitats assistents: 

AVV Badal-Brasil-Bordeta 

Secretariat Entitats SHLB 

Veïnat a títol individual (Virutex) 

Promotors de la Residència d’Estudiants 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Elvira Aguirre,   

Sra. Amor González  Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de   

      Sants-Montjuïc  

Sra. Jèssica Pujol,  Departament de Participació de l'Agència d'Ecologia Urbana de  

l'Ajuntament de Barcelona 

 

Total d’assistents: 45 persones 

 

Ordre del dia  

1. Benvinguda i Informe del regidor   

2. Projecte participatiu de l’avinguda de Madrid.   

3. Projecte de residència d’estudiants i equipament municipal entre la Riera Blanca i el carrer 

de Carreras i Candi   

4. Pla Cuidem Barcelona   

5. Torn obert de paraules   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zmDL5l_nW8U
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1. Benvinguda i Informe del Regidor.  

 

El Vicepresident del Consell de Barri, Josep Maria Ribalta, dóna la benvinguda al Consell i 

agraeix la presència de les persones assistents.  

 

Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, reivindica el nou pol d'equipaments 

inaugurat al barri, amb l'escola bressol on se celebra avui el consell, el poliesportiu i el CAP. 

Passa a iniciar el seu informe.   

 

Invasió d'Ucraïna:  

Explica que aquest conflicte també afecta Barcelona, una ciutat oberta i d'acollida: des que va 

començar aquesta guerra, han arribat moltes famílies ucraïneses, sobretot dones i infants, que 

estan sent ateses. El districte té un paper important: l'Estació de Sants és una porta d'entrada 

important i s'hi ha instal·lat un punt d'atenció de Creu Roja. A més, a la Fira s'obrirà un centre 

de documentació i acollida. Finalment, Sants-Montjuïc també acull el servei del SAIER (Servei 

d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats). Informa que, avui dia, hi ha 1.500 persones 

refugiades, acollides en hotels de la ciutat, amb col·laboració amb l'Estat i la Generalitat. Valora 

molt positivament la solidaritat i la resposta ciutadana.  

  

Situació sanitària i espai públic:  

Sobre la pandèmia, actualment, hi ha 40 casos positius setmanals al barri de Sants-Badal. La 

setmana passada, van ser 55. Malgrat les dades positives, avisa que cal seguir alerta.  

 

Obres de ciutat:  

Recorda  que des del consistori s'ha apostat per un model de ciutat que pugui fer front a 

l'emergència climàtica: reduint la contaminació, augmentant el verd i fent un urbanisme més 

amable, segur i passejable. Aquest nou model comporta grans obres i transformacions. La 

pandèmia també ha impactat el calendari d'aquestes obres, al barri i a la ciutat. Ara les obres 

tornen a arrencar i hi haurà afectacions al barri i al conjunt de la ciutat. 

 Obra de La Meridiana: Molt important, el que era una autopista urbana, s'està 

 pacificant, s'hi està introduint verd i s'ha fet un passeig agradable amb carril bici. Ara es 

 licitarà una nova fase. 

 Via Laietana: Va començar al tram superior, al C/ Jonqueres, tocant amb pl. 

 Urquinaona. S'ampliaran voreres i s'incorporarà carril bici i carril bus. 

 Superilla de l'Eixample: Comencen la pròxima setmana i significaran 6 nous eixos 

 verds a l'Esquerra de l'Eixample. Permetran que hi hagi menys cotxes, menys 

 contaminació i més espai per als vianants: actualment, els cotxes ocupen un 80% de 

 l'espai de l'Eixample.  

 Connexió del Tram Besòs amb el Tram Llobregat: Obra importantíssima que es 

 desenvoluparà al voltant de les Rambles i fomentarà el transport públic per arribar al 

centre de la ciutat. Permetrà 200.000 usuaris al dia.   
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 Connexió del Ferrocarril: La farà la Generalitat. Una tuneladora excavarà de pl. 

 Espanya fins a Gràcia, connectant la xarxa de ferrocarril del Llobregat amb la xarxa del 

 Vallès. Això comportarà diverses afectacions: en el cas de pl. Espanya, fa temps que hi 

 ha obres per a instal·lar ascensors i escales mecàniques per a millorar l'accessibilitat 

 del metro: acabaran a finals d'any, però s'encadenaran amb les obres del ferrocarril. 

 

Obres de barri:  

 Avinguda Madrid: S'ha començat un procés participatiu on estan convidats tots els 

 veïns. Ahir hi va haver una passejada sobre el terreny, alhora, els tècnics estan 

 treballant en la redacció d'un avantprojecte que s'espera que estigui finalitzat a finals 

 d'any. Aquest projecte no es farà de forma precipitada, però la idea és ampliar voreres, 

 millorant el transport públic i reduint el nombre de cotxes.  

Mobilitat: 

A l'últim Consell de Barri es va acordar que la Comissió de Seguiment elaborés un document 

amb propostes de millores concretes de la mobilitat al barri. Ja s'han celebrat reunions amb 

tècnics de mobilitat, tècnics del districte i tècnics de TMB i s'ha vist que no està sent un procés 

fàcil. S'ha proposat fer una passejada sobre el terreny el pròxim 8 d'abril, amb veïns, el Regidor 

i tècnics per estudiar totes i cadascuna de les propostes.   

 

Informacions rellevants:   

 Plaques solars al Túnel de Badal: Una obra relacionada amb la millora de la capacitat 

de  la ciutat de donar resposta a l'emergència climàtica. Ha començat a principis de 

març i  s'allargarà fins al juny: s'instal·laran plaques fotovoltaiques a la coberta de la 

boca sud del túnel de la Rambla Badal, que generaran 66 kW per a subministrar 

electricitat als equipaments propers i vendre l'excedent a la xarxa de baixa tensió. 

Denuncia la vergonya del preu actual de l'electricitat i valora molt positivament aquesta 

mena d'alternatives d'energia renovable. 

 Oficina de suport a l'escolarització: Destaca la vaga d'educació que està convocada 

 aquests dies, que coincideix amb el període de preinscripció escolar. Informa que des 

de l'1 fins al 21 de març s'ha habilitat una oficina a la Casa del Mig, per a donar suport 

a les famílies que ho necessitin per fer la preinscripció a estudis  escolars obligatoris. 

De dilluns a divendres de 10 h a 14 h i dijous de 10 a 17 h.  

 Festa de la Primavera: Ja s'està treballant en l'organització d'aquest esdeveniment, 

amb la participació d'entitats com Xera, Esplai Xiroia, escoles de dansa, etcètera. Està 

prevista  pel 14 i 15 de maig a la rambla Badal: hi haurà actuacions de dansa, tallers, 

activitats i un dinar de germanor.  

 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 Sants-Badal, Alfredo Martínez, 

president de  l'associació de veïns.  

 

 

2. Projecte participatiu de l’avinguda de Madrid.   

 

Jèssica Pujol, del Departament de Participació de l'Agència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament 

de Barcelona, comparteix presentació en pantalla, enumerant tota la informació present. 

Contextualitza l'àmbit d'actuació, l'Av. Madrid i el C/ Berlín, explicant que actualment es tracta 
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d'un eix viari: en alguns trams, les voreres són estretes i es troben en mal estat i, en general, hi 

ha molt espai per als cotxes.   

   

Sobre la fase de diagnosi del procés participatiu, valora molt positivament la participació i 

destaca que l'enquesta online es va desenvolupar durant el mes de febrer. Sobre les 

passejades exploratòries de diagnosi, una es va realitzar el 14 de març i la següent està 

convocada pel pròxim 24 de març a les 17.30 h: qui vulgui participar es pot inscriure al web  

decidim.barcelona, on s'anirà actualitzant tota la informació del procés, o pot demanar-li a la 

tècnica de barri.   

 

Anuncia que la fase de debat i recollida de propostes tindrà lloc al mes d'abril: encara no s'ha 

confirmat una data concreta, però recomana assistir als veïns i veïnes que hi estiguin 

interessats. 

 

Conclou que l'objectiu del procés participatiu és treballar en paral·lel amb l'equip redactor, per 

tal que es puguin anar incorporant totes les inquietuds i propostes dels veïns.    

 

  

3. Projecte de residència d’estudiants i equipament municipal entre la riera Blanca i el 

carrer de Carreras i Candi. 

 

Xavier Saumoy, gestor del projecte de la residència d'estudiants, en representació de la 

propietat, agraeix al Districte la invitació a explicar el projecte al Consell. Considera que la 

residència és una gran oportunitat per a revitalitzar aquesta zona del barri: l'edifici de Virutex, 

ubicat a Riera Blanca 149, data de 1940 i les construccions de l'entorn són dels 1970. Recorda 

que l'edifici es va requalificar com a equipament i que, a causa del seu volum, es va decidir que 

seria una residència d'estudiants: també es va acordar amb l'Ajuntament dedicar una part de la 

superfície construïda a ús municipal.  

  

Comparteix i descriu presentació en pantalla. Destaca que les activitats de càrrega i descàrrega 

es desenvoluparan dins la planta soterrani de l'edifici, així que no afectaran els carrers de 

l'entorn i que el pàrquing està pensat per als cotxes, motocicletes, bicicletes i patinets dels 

estudiants. Finalment, recalca els estrictes sistemes de control d'accessos i vigilància destinats 

a garantir que no hi hagi aglomeracions de persones alienes a l'edifici, per tal de garantir una 

bona convivència amb el barri. Pel que fa al local de l'Ajuntament, de 700 m², explica que serà 

el districte qui determini quin serà els seus usos. La previsió és obrir la residència a finals de 

2024.  

 

Finalment, afegeix que el promotor de la residència, Livensa, posseeix diverses residències 

d'estudiants a Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sevilla, Porto, Lisboa, Alcalá, València, 

Getafe i altres ciutats de l'Estat espanyol. L'objectiu de l'empresa és garantir qualitat tant als 

usuaris com a la ciutat que els acull.   

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

   

Intervenció Resposta 

Veïna: 

· Critica que cap dels veïns portarà els seus 

Marc Serra recorda que el projecte actual 

s'edificarà en un sòl privat qualificat 

mailto:decidim.barcelona
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Intervenció Resposta 

fills a la residència, així que no beneficiarà al 

veïnat.  

· Critica que l'Ajuntament no va comprar 

l'edifici per a ubicar-hi els equipaments que 

tant necessita el barri. 

· Critica la validesa dels processos 

participatius, recordant que es va votar no al 

tramvia per la Diagonal i que ara s'està fent 

igualment. 

d'equipament i afirma que, a l'Ajuntament, li 

hagués encantat comprar-lo per a edificar 

equipaments, però no es va poder arribar a 

cap acord amb la propietat.  

 

Afegeix que, sota l'actual sistema, un 

promotor privat té dret legítim a edificar el que 

vulgui, agradi o no, mentre s'adeqüi a la 

qualificació del terreny, com és el cas actual. 

També l'alçada està regulada urbanísticament 

i no es permetrà que s'edifiqui ni 1 metre més 

del que  permet la llei. 

 

Agraeix al representant de la propietat haver 

assistit al Consell de Barri i per haver accedit 

a cedir un espai de 700 m²: en aquest local 

s'hi podrà ubicar un casal de barri, un casal de 

gent gran o un espai d'entitats.  

 

Xavier Saumoy admet que els residents seran 

majoritàriament de fora del barri, però la seva 

presència sí que beneficiarà i revitalitzarà 

aquesta zona. Explica que fa molt temps que 

es parla amb l'Ajuntament d'aquest projecte. 

Josefa Balduque, veïna de la Comissió de 

Seguiment de Font de la Guatlla-Magòria: 

· Demana a Elvira Aguirre que consti el seu 

nom a les intervencions. 

· Pregunta si la promotora de la residència és 

la mateixa que la que construirà una 

residència d'estudiants a Poble-sec. 

· Vol saber si la residència està entorn del 

Tanatori de Sants.       

Xavier Saumoy respon que el promotor no és 

el mateix que el de la residència de Poble-Sec 

i que no s'ubica a l’entorn del Tanatori. 

Veí: Recorda que, quan es va parlar de la 

cessió a l'Ajuntament del local de 700 m², el 

Regidor també va afirmar que se cedirien 300 

m² de planta soterrani. Pregunta per què no 

se'n parla ara. 

Marc Serra respon que revisarà el conveni de 

cessió, ja que és possible que aquesta 

informació es compartís quan encara s'estava 

en negociacions i que hi hagi hagut aquest 

canvi.  

Veïna: 

· Expressa preocupació per la retirada de la 

gran teulada d'amiant de l'edifici de Virutex. 

Espera que l'Ajuntament tingui cura per la 

seguretat del veïnat de la zona, malgrat que 

es tracti d'un edifici privat. 

· Recorda que hi ha veïns que tenen patis de 

llums contigus al nou edifici: es va afirmar que 

Xavier Saumoy respon que el procediment de 

retirada de l'amiant està completament regulat 

per llei i pensat per minimitzar l'impacte tant 

als operaris com a l'entorn. 

 

Marc Serra respon que l'edifici tindrà l'alçada 

que permet la llei, així que és possible.  
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Intervenció Resposta 

hi hauria 5 plantes i ara sembla que n'hi ha 

més. Expressa preocupació per la possible 

manca de llum que patiran els edificis 

d'habitatges propers i demana que el districte 

consideri també aquesta qüestió. 

· Opina que una residència d'estudiants no és 

el millor equipament que podria rebre el barri. 

Veïna: Pregunta que, sent una residència 

privada, qui subvencionarà el cost de les 

despeses. 

Xavier Saumoy respon que cada estudiant es 

fa càrrec del seu pagament. 

 

Marc Serra explica que hi ha diverses 

residències d'aquest tipus a la ciutat des de fa 

anys i que l'Ajuntament ha desenvolupat un 

sistema de control dels operadors, que obliga 

que hi hagi un conveni amb una universitat, 

que hi hagi places concertades i vetlla perquè 

no hi hagi fraus.  

 

Xavier Saumoy afegeix que l'Ajuntament de 

Barcelona és molt exigent amb aquesta mena 

d'equipaments, per tal d'evitar que funcionin 

com a hotels d'estudiants encoberts. 

Veïna: Pregunta si l'alçada de l'edifici serà 

planta baixa més 6 i si el nou edifici 

sobrepassarà els blocs de la zona. 

Xavier Saumoy respon que serà planta baixa 

més 5, d'acord amb la normativa urbanística 

de la zona. Afegeix que també hi ha mesures 

tècniques preventives, tant a la normativa 

urbanística com a l'ordenança municipal de 

l'Ajuntament, per a garantir que es 

respectaran els patis de llum dels edificis 

contigus. 

 

Alfons Canela, arquitecte de l'equip redactor 

del projecte, respon que l'alçada és planta 

baixa més 5 als carrers amples, Riera Blanca i     

Antoni de Capmany. A Carreras Candi, en 

canvi, serà de planta baixa més 3, ja que es 

tracta d'un carrer més estret i l'alçada 

reguladora és més baixa. Explica que 

l'impacte de la volumetria no hauria de 

preocupar als edificis de l'entorn. 

Veí: Pregunta al districte si s'ha estudiat 

l'impacte que poden tenir 500 nous residents 

joves a un barri que és dels més densos de la 

ciutat. Expressa preocupació per possibles 

“botellons”.  

Xavier Saumoy respon que el promotor i 

operador de la residència comparteix aquesta 

preocupació: per aquest motiu hi ha sistemes 

de vigilància i control de l'entorn de l'edifici. Es 

compromet a cooperar amb l'Ajuntament en 

aquest sentit i a fer tot el que sigui possible 
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Intervenció Resposta 

per a evitar aquestes situacions. 

 

Marc Serra respon que rebre més joves al 

barri tindrà una part positiva i una negativa. 

Recorda que es tracta d'un projecte privat 

legítim, malgrat que l'Ajuntament no hagués 

decidit a desenvolupar aquesta mena 

d'equipament. Valora que la presència dels 

nous residents pot ajudar a revitalitzar 

l'activitat econòmica d'aquesta zona del barri. 

Pel que fa a la nit, confia en les mesures de 

l'operador i reafirmar el compromís de 

l'Ajuntament a intervenir si fos necessari. 

Veí: Vol saber si els estudiants residents faran 

carreres completes o també hi haurà becats 

d'Erasmus. 

 

Veïna: Opina que el projecte no és un 

equipament per al barri, ja que no beneficiarà 

ni als infants, ni als joves, ni a la gent gran. 

 

Veí: Vol saber si s'ha tingut en compte si la 

residència afectarà la mobilitat d'un carrer ja 

saturat de vehicles, com és Riera Blanca. 

Marc Serra respon que aquest tipus de 

projectes tenen una memòria sobre l'impacte 

de mobilitat, així que ja està contemplat. 

 

Xavier Saumoy afegeix que les residències 

d'estudiants compleixen totes les normatives, 

però que la realitat és que hi ha pocs cotxes, 

així que no preveu que hagi d'augmentar el 

trànsit de la zona. 

Veïna: 

· Afirma que els veïns han demanat una 

reunió amb la promotora. 

· Demana a l'Ajuntament que comuniqui al 

veïnat quan es produeixi l'inici de les obres   

Marc Serra es compromet a parlar-ne quan hi 

hagi reunió amb els promotors. Malgrat que és 

competència de la Generalitat, afirma que 

l'Ajuntament fa seguiment d'aquesta mena 

d'obres. 

Veí: Pregunta si es mantindrà l'estructura de 

l'edifici o s'enderrocarà i edificarà de nou. Si 

s'enderroca, l'alineació del nou edifici 

encaixarà amb la resta. 

Xavier Saumoy respon que s'enderrocarà i 

que la façana del nou edifici recularà respecte 

a l'actual. 

 

Marc Serra respon que l'afectació a la resta 

d'edificis no serà tan elevada com podria 

semblar. 

    

Marc Serra tanca el punt explicant que, si el veïnat necessita tornar a parlar del tema en un 

futur, no hi haurà cap problema a convocar l'operador de la residència a un Consell de Barri. 
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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 fins a 2023, 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.  

     

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). 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 al mes d'abril es farà una trobada específica per a cadascun dels barris, per a 

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

rebre aportacions al respecte. Quinze dies després de la reunió, es farà una passejada 

territorialitzada 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.  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veïna de l'Av. Madrid: 

· Denuncia que hi ha molt incivisme per part 

dels passejadors de gossos i que hi ha molta 

brutícia. Vol saber si hi ha cap mesura 

concreta prevista. 

· Denuncia que a l'Av. Madrid hi ha persones 

que orinen entre els contenidors. 

Marc Serra explica que els diners invertits al 

Pla Cuidem Barcelona es notaran: es podran 

fer intervencions de manteniment molt més 

ràpidament. Pel que fa a la neteja, es 

contractaran més persones i es farà servir 

més l'aigua. 

 

Marc Serra respon que els problemes amb els 

passejadors de gossos preocupen a 

l'Ajuntament: actualment hi ha molts més que 

fa uns anys. Cal que hi hagi menys incivisme, 

ja que no es pot tenir un agent de la Guàrdia 

Urbana ni un netejador darrere de cada gos. 

L'Ajuntament, al seu torn, reparteix ampolles i 

bosses per a recollir els excrements i està 

habilitant espais per a passejar gossos, per 

exemple, al parc de Can Batlló i al Parc de 

l'Espanya Industrial. 

Veïna: Demana una inversió per a renovar les 

voreres del C/ Torns, ja que es troben en mal 

estat i no són accessibles per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

Marc Serra respon que el C/ Torns es té en 

compte i consta com a prioritat la renovació de 

les seves voreres.  

Veïna del C/ Feliu Casanova: Vicepresident del Consell de Barri respon que, 
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· Explica que van participar dels pressupostos 

participatius amb una proposta que no va 

sortir escollida. El seu carrer té 130 metres de 

llargada i 7 contenidors, que s'ha demostrat 

que no són necessaris. 

· Vol saber amb quins criteris s'han escollit els 

punts on cal reforçar la neteja. 

· Denuncia la brutícia i l'abandonament del 

seu carrer i vol saber si hi ha cap intervenció 

prevista. 

fa més d'un any, des de l'associació de veïns 

es va demanar oficialment a l'Ajuntament que 

intervingués en 4 carrers del barri: Begur, 

Feliu Casanova, Violant d'Hongria i Torns. 

L'Ajuntament ha contestat que estan en llista, 

si bé moltes obres es van haver d'aturar a 

causa de la pandèmia i pot ser que aquestes 

s'executin al següent mandat. Es compromet 

a continuar insistint. 

 

Marc Serra respon que coneix bé la situació 

del carrer, perquè es va visitar quan es van 

presentar als pressupostos participatius. 

Afirma que s'hi podran fer intervencions de 

millora de neteja, de revisió dels contenidors i, 

si cal, de manteniment de les voreres. 

Veí: 

· Assenyala que, des de Riera Blanca fins al 

C/ Sant Jordi, manquen senyals de límit de 

velocitat 10. Els vehicles no respecten la 

velocitat. 

· Apunta que les juntes de dilatació de la 

vorera mar s'estan obrint i deteriorant. 

Marc Serra afirma que es té molt clar quines 

són les prioritats del barri, si bé caldrà 

adaptar-se a la disponibilitat pressupostària: 

no es podrà fer tot en aquest mandat. 

Veí: 

· Denuncia que el C/ Riera Blanca està molt 

brut, des de C/ Munné fins a l'Institut Lluís 

Vives.  

· Assenyala que la meitat dels escocells estan 

fets malbé: recorda que es va demanar que es 

revisessin tots entre C/ Bassegoda i C/ 

Bacardí. 

· Demana que es vigili la càrrega i descàrrega 

dels camions al C/ Sant Frederic. També 

proposa que se senyalitzi millor la calçada 

mar, perquè els vehicles respectin els 

vianants. 

· Assenyala que al C/ Escultor Canet, entre 

Riera Blanca i C/ Bonsoms, la vorera mar és 

molt estreta i es troba en molt mal estat. 

També apunta que s'haurien de retirar els 

aparcaments de cotxes d'aquesta vorera. 

Marc Serra pren nota de totes les incidències 

assenyalades i explica que, des del Pla 

Cuidem Barcelona, es podran fer moltes de 

les intervencions. Aclareix que els escocells, a 

vegades, són més complicats, perquè tenen a 

veure amb les arrels dels arbres. 

 

Afirma que es té constància de la 

problemàtica amb la zona de càrrega i 

descàrrega del C/ Sant Frederic: és una de les 

propostes de mobilitat que s'han fet des de la 

Comissió de Seguiment. El 8 d'abril hi haurà 

una visita sobre el terreny per estudiar com 

solucionar-ho. 

 

Recorda que el C/ Sant Frederic s'ha renovat 

transformant-lo en plataforma única: hi ha 

cotxes que encara no s'han acostumat. 

S'estudiarà la possibilitat d'instal·lar algun 

tipus de pas elevat, coixí berlinès o senyalitzar 

el terra per visibilitzar que és una zona de 

prioritat per als vianants. 

Veïna de Rambla Badal: Marc Serra es compromet a enviar la brigada 
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· Denuncia que a Rambla Badal 143 hi ha un 

sot molt gran a la vorera, per culpa de 

l'aturada d'autobusos diàriament. 

· Denuncia que a Rambla Badal no hi ha 

arbres ni ombres. 

de manteniment a tapar el forat quan abans 

sigui possible. 

Veí: 

· Denuncia que a Rambal Badal hi ha molts 

panots trencats. 

· Es mostra d'acord amb la intervenció anterior 

i demana que s'instal·li alguna pèrgola a la 

Rambla Badal que doni ombra i una zona de 

jocs infantils. 

· Critica que fa 3 legislatures que demana que 

s'arregli el C/ Begur i 2 que demana que 

s'intervingui al C/ Escultor Canet i al C/ 

Bonsoms.  

Marc Serra afirma que comparteix la 

preocupació dels veïns per l'estat de la 

Rambla Badal. Recorda que, durant aquest 

mandat, s'ha treballat en els Jardins de Sants, 

on s'iniciaran obres aviat. Es compromet a 

treballar, amb un procés similar, per 

l'actualització de la Rambla Badal de cara al 

següent mandat. 

 

 

5. Torn obert de paraules   

 

Intervenció Resposta 

Veí: 

· Denuncia que el problema amb els gossos 

és la normativa actual. Opina que els gossos 

haurien d'anar lligats sempre. 

· Valora positivament el tancament al trànsit 

del C/ Sants durant els caps de setmana, si bé 

critica que encara circulen ambulàncies, 

camions de serveis, bicicletes i patinets. 

· Critica que hi ha rates al C/ Sugranyes. 

· Denuncia l'estat dels arbres i escocells buits 

del C/ Sugranyes, que fa temps que estan 

igual. A més, falten 9 arbres. 

Marc Serra es mostra d'acord que els gossos 

haurien d'anar sempre lligats i opina que els 

propietaris de gossos haurien de pagar una 

taxa extra, perquè embruten molt el carrer: 

s'hauria de parlar amb la Generalitat i amb el 

Parlament per tal que s'elabori una llei en 

aquest sentit. Recorda que a Barcelona hi ha 

170.000 gossos. 

 

Pren nota del C/ Sugranyes i afirma que 

s'estudiarà si cal fer alguna intervenció. 

Recorda que aquestes incidències, així com 

qüestions de manteniment i de neteja, també 

es poden denunciar trucant al Telèfon del 

Civisme i a través de l'app Barcelona a la 

Butxaca. Anima els assistents a descarregar-

se l'aplicació. 

 

Dóna la raó pel que fa al tema dels escocells: 

entre el temporal Glòria i la pandèmia, la llista 

d'arbres a replantar és molt més nombrosa del 

que és habitual. S'hi està treballant. 

Josefa Balduque, veïna de la Comissió de 

Seguiment de Font de la Guatlla-Magòria: 

Marc Serra respon que Gerard Lillo, antic 

tècnic de participació del districte que ha 
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· Afirma que aprova l'acta del Consell de Barri 

del 3/11/2021. Demana que constin els noms 

dels veïns quan intervenen. 

· Demana qui serà el substitut de Gerard Lillo, 

com a tècnic de participació del Districte. 

· Anuncia que Elsa Artadi, de JxC, ahir va 

registrar a l'Ajuntament documentació relativa 

a l'Av. Madrid i altres temes. També anuncia 

que interposarà denúncies al Síndic de 

Greuges.  

· Comunica que denunciarà a l'audiència 

pública de Les Corts la pèrdua de treballs que 

comportarà la reforma de l'Av. Madrid.  

promocionat a l'Agència d'Ecologia Urbana, 

ha sigut substituït temporalment per la tècnica 

Carla Garcia. La seva plaça es cobrirà aviat. 

Veïna del C/ de Sants, en representació dels 

comerciants de Sants: 

· Afirma que el tancament del C/ Sants durant 

els caps de setmana perjudica greument els 

comerços de la zona: no hi circulen els busos i 

el metro no és accessible,  fent que no puguin 

venir consumidors d'altres barris. 

· Considera que aquestes mesures beneficien 

a les grans superfícies i centres comercials. 

· Denuncia que el pàrquing del Mercat de 

Sants està buit durant els caps de setmana. 

Marc Serra expressa preocupació per l'opinió 

exposada per la veïna i valida la seva 

exposició. Afirma, però, que aquesta opinió és 

actualment minoritària: el projecte Obrim 

Carrers s'ha dissenyat de la mà dels eixos 

comercials del C/ Sants i C/ Creucoberta. 

S'han fet 2 enquestes: quan es va 

implementar, aproximadament hi havia un 

55% dels comerciants a favor i un 30% en  

 

contra. Un cop en funcionament, hem trobat  

que més del 70% dels comerciants valoren la 

iniciativa positivament i un 20% en contra. 

També hi ha estudis de ciutat que diuen que 

els carrers de vianants incrementen les 

transaccions econòmiques un 30%. 

 

Admet que l'accés amb transport públic és 

una mica més complicat i que s'han treballat 

propostes dels comerciants: ara hi ha 2 línies 

de bus que passen per pl. de Sants. També 

s'ha demanat a la Generalitat que instal·lin 

ascensors a la parada de metro: hi estan 

treballant.  

 

Conclou afirmant que hi ha una majoria de 

gent que prefereix aquest canvi i que, quan 

l'Ajuntament pren aquesta mena de decisions, 

es fa comptant amb estudis i amb l'opinió dels 

comerciants. Es mostra convençut que el 

projecte afavoreix els comerços del barri. 

Veí de l'AVV Sants-Badal: Pregunta si hi ha 

cap novetat amb la situació de la pl. Olivereta. 

Marc Serra recorda que el projecte de la pl. 

Olivereta es va pressupostar inicialment en 2 
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Denuncia que fa temps que no s'avança amb 

aquest tema i que és l'única plaça que té el 

barri. 

milions d'euros: es va realitzar l'avantprojecte i 

el projecte executiu. Llavors es va detectar 

que hi ha un problema amb les columnes del 

pàrquing soterrani, que no aguanten la 

càrrega que s'havia dimensionat a la plaça. 

Afirma que s'ha avançat: cal un increment de 

pressupost de 2 milions més per a reforçar les 

estructures del pàrquing i s'ha de redactar un 

nou projecte executiu, que l'equip redactor i 

BIMSA, tindran acabat en 6 mesos. Considera 

que es tracta d'una inversió molt necessària i 

proposa que, un cop estigui fet, es presenti el 

projecte executiu al Consell de Barri.  

Veí: Llegeix una notícia d'avui, que afirma que, 

segons un estudi a 14 ciutats espanyoles, la 

conversió en zona de vianants dels carrers i 

eixos comercials és un factor decisiu en 

l'increment de la facturació dels comerços que 

en formen part. És tracta d'un estudi publicat a 

la revista Cities. 

 

Veí: Recorda que fa les mateixes preguntes 

des del 2019 i no ha rebut cap resposta ni s'ha 

fet cap intervenció.  

Marc Serra proposa de fer una trobada amb la 

consellera i serveis tècnics, per tal de poder 

donar resposta a totes les qüestions que ha 

adreçat. 

Veïna: 

· Recorda que fa temps que reclama un Bus 

del Barri per a Sants-Badal. Considera que les 

institucions responsables menystenen el 

veïnat del barri. 

· Apunta que al passatge Badal hi ha 2 o 3 

edificis de Virutex, suggereix que l'Ajuntament 

els adquireixi per a construir els equipaments 

que manquen al barri. 

· Opina que l'Ajuntament hauria de fer una 

campanya perquè els gossos facin les seves 

necessitats a casa seva. 

Marc Serra respon que la xarxa de busos ha 

canviat des del mandat de Trias: ara és 

ortogonal. Des de l'Ajuntament actual s'ha 

valorat com una molt bona proposta: ha 

incrementat la freqüència de pas i el nombre 

d'usuaris. Afirma que s'està treballant amb la 

Comissió de Seguiment per veure com es pot 

millorar la connexió amb el CAP. 

 

Pren nota dels edificis de Virutex. 

 

Veïna: 

· Considera un error que el C/ Sants tanqui tot 

el cap de setmana.  

· Es mostra d'acord amb l'anterior intervenció 

sobre els gossos.  

 

Veí: Pregunta al Regidor si les tanques que 

s'han instal·lat als parterres de Rambla Badal 

amb C/ Sants són una mesura per a evitar que 

hi accedeixin els gossos. 

Marc Serra respon afirmativament. 

L'Ajuntament confiava que els passejadors de 

gossos serien responsables i cívics, però 

veient la problemàtica que s'hi genera, s'hi 
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instal·laran més. 

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió. 

Marc Serra dóna per acabat el Consell de Barri. 


