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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS-BADAL 

 

Data: 25 de febrer de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsbadal/f/2750/meetings/4244?locale=ca  

 

Presideixen el Consell: 

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

Sr. Àngels Boix,   Consellera del barri de Sants-Badal 

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

Sra. Sònia Frias,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Consellers/es: 

Sr. Xavi Farré,    Conseller Tècnic  

Sr. Ancor Mesa,   GMD BeC 

Sra. Neus de Haro,   GMD JxCat 

 

Membres d’entitats: 

Associació Educativa Xera 

AVV Badal, Brasil i Bordeta 

Col·lectiu Horta Juan de Sada 

Secretariat d’Entitats 

 

Tècnics/ques Municipals: 

Sra. Ariadna Ros,  Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 

Sr. Gerard Lillo,   Tècnic de participació del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Elvira Aguirre, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 

 

Total d’assistents: 29 persones 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda i informació Regidor. 

2. Retorn Projecte Xera – Cartografia del Barri. 

3. Presentació del Projecte de dinamització Sants-Badal 

4. Presentació del Projecte Col·lectiu Horta Juan de Sada. 

5. Presentació Enquesta Obrim Carrers. 

6. Premis Sants-Montjuïc. 

7. Torn obert de paraules. 

  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsbadal/f/2750/meetings/4244?locale=ca
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1. Benvinguda i informació Regidor. 

 

Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda al Consell de Barri de 

Sants-Badal i agraeix l’assistència de les persones participants.  

 

El Regidor comenta la situació sociosanitària i recorda les víctimes d’aquesta pandèmia. Posa 

en valor la capacitat d’adaptació de les entitats i el veïnat de Sants-Badal a aquest nou context i 

agraeix l’esforç realitzat a l’hora de continuar desenvolupant activitats, sempre garantint les 

mesures sanitàries adients.  

 

Algunes de les activitats que s’han desenvolupat aquests mesos, malgrat la situació 

sociosanitària i amb la col·laboració de les entitats i el veïnat del barri, són la Rambla dels 

Jardins de Sants, la Fira de Nadal i el passatge de Cotxeres de Sants, l’exposició de Carnaval 

de Sants.  

 

Marc Serra reflexiona sobre la situació de la realitat sanitària, comentant que els casos de 

Covid estan disminuint progressivament, encara que amb moments d’estancament. Demana 

col·laboració per part del veïnat per evitar una nova onada. Respecte a les vacunacions, 

assenyala que s’està treballant perquè la campanya avanci, sobretot en relació amb els 

col·lectius més vulnerables.  

 

Una de les mesures que destaca el Regidor és l’ampliació de terrasses, estratègia que 

l’Ajuntament ha implantat per intentar salvar el màxim de locals de restauració. En el cas del 

barri de Sants-Badal s’han ampliat 26 terrasses, 209 a la totalitat del Districte. Un informe de la 

Universitat de Barcelona assenyala que aquesta mesura ha salvat 1.800 llocs de treball a tota 

la ciutat. Marc Serra comenta dues qüestions d’aquesta acció. En primer lloc, les terrasses 

s’han ampliat en espais on no es dificulta la circulació del vianant, principalment disminuint 

espai d’aparcament de vehicles. En segon lloc, des del Districte seran molt estrictes sobre les 

hores de tancament d’aquests locals i minimitzaran les molèsties als veïns i veïnes d’aquests 

establiments.  

 

Les obres del Poliesportiu del carrer Roger, l’escola bressol i l’espai familiar avancen. El 

Regidor valora la importància d’aquests nous equipaments i assenyala que de cara al curs 

vinent, 2021-2022, aquests serveis estaran en marxa. El nom d’aquests espais es decidirà a 

través d’una metodologia participativa en el marc d’una Comissió mixta entre membres de la 

Comissió de Seguiment del barri, representants del Consell d’Esports, d’educació, de la Taula 

de Memòria i dels grups polítics. En una sessió d’aquesta Comissió es treballarien tres 

propostes de nom per cadascun dels tres equipaments, i aquestes propostes es sotmetran a 

votació dels veïns i veïnes de Sants-Badal. La idea és que al proper Consell de Barri, al mes de 

maig, es pugui fer públic el nom definitiu dels tres equipaments.  

 

Sobre l’ampliació de l’estació de Sants, s’ha acordat amb ADIF treballar l’adequació dels 

entorns de l’estació mitjançant un procés participatiu amb la ciutadania i les entitats. Actualment 

l’estació és una barrera, amb uns entorns resolts deficientment, i tenim l’oportunitat d’ordenar i 

integrar-ho en col·laboració amb la ciutadania. Disposeu de més informació del procés 

participatiu al següent enllaç: https://www.decidim.barcelona/processes/entornsestaciodesants  

 

Sobre el pressupost municipal, hi ha dues inversions que poden tenir un potencial impacte en la 

vida dels veïns i veïnes de Sants-Badal. La primera, el carril bici a la calçada de Gran Via, entre 

https://www.decidim.barcelona/processes/entornsestaciodesants
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plaça Espanya i plaça Ildefons Cerdà, segregat de la circulació de vehicles de motor i fora de la 

vorera, evitant conflictes amb els vianants. La segona, la reurbanització de l’avinguda Madrid, 

reduint l’espai dedicat a vehicle privat, ampliant les voreres i incorporant un carril bici i verd 

urbà. Aquesta darrera intervenció no serà a curt termini, sinó que requerirà un procés 

participatiu i un exercici de reflexió conjunt amb la ciutadania.  

 

Afegeix també que es crea al Districte una Taula d’Emergència Climàtica, que tindrà la seva 

primera reunió durant el mes de març. Serà un òrgan de participació i una persona de la 

Comissió de Seguiment del barri serà membre, Salvador Termes. Alhora, el Joan Parisi serà 

representant del Secretariat.  

 

 

2. Retorn Projecte Xera – Cartografia del Barri. 

 

Diego Sánchez, de l’Associació Educativa Xera, explica que l’entitat impulsa i proposa activitats 

dirigides a col·lectius en vulnerabilitat. Els principals projectes que desenvolupen són en els 

àmbits de la normalització lingüística, el suport escolar, les activitats plàstiques i el teatre. 

Atenen aproximadament unes 200 famílies, actualment, de les quals unes 80 són de Sants-

Badal.  

 

Irene Moulas, Berta i Samantha Joeck presenten una cartografia del barri de Sants-Badal, 

centrada en l’oci i el lleure inclusiu. Aquest treball té un objectiu triple. En primer lloc, fer una 

fotografia comunitària atenent a les necessitats, demandes i oportunitats. En segon lloc, fer 

xarxa entre les diferents entitats i veïnat. En tercer lloc, fer una reflexió sobre qüestions com 

l’accessibilitat i la seguretat en els usos de l’espai públic. Es pot consultar la presentació al 

següent enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsbadal/f/2750/meetings/4244?locale=ca  

 

Irene Moulas aprofita l’espai per assenyalar la situació del Carles, un veí de Sants que ha estat 

empresonat a una de les manifestacions per la llibertat d’expressió d’aquests dies. Explica que, 

per part de les entitats i el veïnat, s’estan recollint signatures per aquesta sortida de presó. 

 

Marc Serra lamenta els fets i demana la sortida de presó del Carles. Des del Grup de 

Portaveus s’ha emès a data de 23 de febrer un comunicat de rebuig davant aquesta situació i 

demanant la sortida de presó del Carles. 

 

 

3. Presentació del Projecte de dinamització Sants-Badal 

 

Ariadna Ros indica que és un projecte municipal nou al barri nou que recull les iniciatives de les 

activitats a l’espai Públic liderades fins ara pel districte (Sopes del Món, Flash Party, FM 

Primavera) però que amplia l’abast per proposar activitats periòdiques en diferents punts del 

barri dirigides a diferents col·lectius. Primerament i per tal de fer una bona proposta s’estan 

avaluant les necessitats del barri i, a posteriori, es farà una proposta d’activitats que ja 

compartirem en properes sessions del Consell de Barri. 

 

Lidia explica que la seva tasca com a dinamitzadora d’aquest projecte, que també inclou seguir 

treballant per fer xarxa entre les diferents entitats i veïns i veïnes de Sants-Badal. La voluntat 

és co-produir diferents activitats, posant en contacte a l’amalgama d’agents existents al barri i 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsbadal/f/2750/meetings/4244?locale=ca
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interpel·lant als col·lectius per crear identitat, sentiment de barri. Facilita les seves dades de 

contacte: lidia@ludic3.cat  

 

 

 

4. Presentació del Projecte Col·lectiu Horta Juan de Sada. 

 

Catherine Paredes, del Col·lectiu Horta Juan de Sada, presenta el projecte de l’espai 

comunitari El Refugi, un nou espai obert per als veïns i veïnes del barri. Es pot consultar la 

presentació al següent enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsbadal/f/2750/meetings/4244?locale=ca  

 

Marc Serra confirma que des del Districte hi ha voluntat per reunir-se amb el col·lectiu Horta 

Juan de Sada, així que es posaran en contacte. Però, assenyala que aquest solar és de 

propietat privada. En cas que l’entitat no disposi de contacte amb el propietari del solar, el 

Districte pot fer de mediador perquè s’arribi a un acord que beneficiï a totes les parts.  

 

 

5. Presentació Enquesta Obrim Carrers. 

 

Àngels Boix, Consellera del barri de Sants-Badal, presenta les valoracions del projecte Obrim 

Carrers. Es mostren dues presentacions, una amb dades de les valoracions de la ciutadania i 

una segona amb les valoracions del teixit comercial. Es poden consultar al següent enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsbadal/f/2750/meetings/4244?locale=ca  

 

 

6. Premis Sants-Montjuïc. 
 

Àngels Boix introdueix les bases dels premis Sants-Montjuïc i explica l’objecte de l’edició 

d’enguany, qui pot presentar-se, quan i com, i la composició del Jurat. Més informació al 

següent enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsbadal/f/2750/meetings/4244?locale=ca 

En el cas del barri de Sants Badal el representant al jurat dels premis serà el sr Joan Sanromà, 

escollit en comissió de seguiment. 

 
 
7. Torn obert de paraules. 
 

Intervenció Resposta 

Marta: Què hi ha del procés de pressupostos 

participatius on vam participar ja fa més d'un 

any aportant projectes? Hi ha molt 

endarreriment de mesos en aquest procés. 

Quan estaran els projectes valorats i 

s'iniciarà el procés de votació? 

Marc Serra: El procés dels Pressupostos 

Participatius va quedar aturat per la 

pandèmia perquè la participació presencial 

va quedar interrompuda i es va decidir 

congelar-lo temporalment. Hem anunciat que 

es reprèn, els projectes s’estan validant 

tècnicament i la setmana vinent es 

publicaran aquestes valoracions. Aquells 

projectes admesos passaran a una fase de 

priorització, la darrera setmana de març es 

mailto:lidia@ludic3.cat
https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsbadal/f/2750/meetings/4244?locale=ca
https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsbadal/f/2750/meetings/4244?locale=ca
https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsbadal/f/2750/meetings/4244?locale=ca
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Intervenció Resposta 

podran donar suports. Els 20 projectes amb 

més suports del Districte passaran a fase de 

votació, el mes de juny, i els més votats 

s’executaran, fins esgotar pressupost. 

Aquesta quantia del pressupost s’ha reduït 

de 70M a 30M d’euros, perquè aquests 

projectes s’executaran només a la segona 

part del mandat.  

Victor Cano:  

 Sobre el carrer Riera Blanca, no es 

respecta la senyalització de velocitat 

limitada. 

 Al carrer Riera Blanca hi ha alguns 

fanals molt a prop dels habitatges i 

generen inseguretat als veïns i 

veïnes, per la possibilitat d’entrada al 

domicili per robatoris a través 

d’aquests fanals 

 Sobre l’encreuament entre els 

carrers Bonsoms i Sant Frederic, en 

el gir, els vehicles pugen sobre la 

vorera. Es poden instal·lar fitons o 

altres elements de seguretats? 

Marc Serra: Es respondrà per escrit. 

Josefa Balduque (Membre de la Comissió de 

Seguiment de la Font de la Guatlla):  

 Pregunta quins motius hi ha per no 

haver inclòs a l’ordre del dia 

l’aprovació de l’acta de la sessió 

anterior. 

 Demana a la Consellera Àngels Boix 

que faci una valoració del tancament 

de carrers comercials, qüestió que 

està perjudicant l’activitat econòmica 

dels barris.  

 Es mostra molt interessada pel 

projecte de cartografia del barri, de 

Xera, i demana més informació a 

títol individual. 

 Agraeix el treball realitzat per la 

tècnica Ariadna Ros. 

Marc Serra: Es pren nota de les qüestions 

expressades i se suma a l’agraïment a 

l’Ariadna Ros.  

Rosa: S’està plantejant alleugerir el trànsit o 

pacificar la zona dels carrers de Sants i 

d’Arizala? Hi ha un conjunt d’excessiu trànsit, 

pas de diverses línies d’autobusos diürns i 

nocturns, camions d’escombraries, que 

generen moltes molèsties acústiques als 

veïns i veïnes. Seria possible plantejar algun 

Marc Serra: Intervencions a curt termini no hi 

ha previstes, però existeixen projectes 

d’àmbit territorial de Districte i de ciutat que 

afectaran a aquest trànsit que circula pels 

carrers de Sants i d’Arizala, com l’Obrim 

Carrers, la reducció de carrils de circulació a 

favor de l’espai per bicicletes i vianants; les 
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Intervenció Resposta 

tipus de Superilla? infraestructures de mobilitat sostenible van 

en detriment de la circulació en vehicle de 

motor.  

Salvador Termes: Sobre les jardineres de 

Rambla Brasil, hi ha queixes sobre el cercat 

de gossos. No és adient perquè els gossos 

entren igualment. El cablejat és massa 

flexible i es supera fàcilment.  

Marc Serra: S’ha de trobar un equilibri en 

l’alçada d’aquestes tanques. Avaluarem com 

estan funcionant. Al proper Consell de Barri 

en podem parlar, perquè es van instal·lar 

recentment i s’ha de veure si funcionen o no.  

Paco Salazar:  

 Demana que la velocitat estigui 

limitada a 30 Km/h al carrer Riera 

Blanca i que es pacifiqui aquesta via. 

 Demana un canvi de sentit i la 

pacificació del carrer de l’Escultor 

Canet. 

 Sobre el circuit del V-1, es demana 

que es revisi el seu recorregut 

perquè faciliti l’accés al CAP Roger. 

 Demana revisar el trànsit que va per 

carrer Bassegoda per accedir a 

carrer de Sants. El carrer Bassegoda 

no està preparat per ser una 

connexió entre Barcelona i 

l’Hospitalet. 

Marc Serra: Aquests temes de mobilitat ens 

preocupen i es podran plantejar en el marc 

d’una reunió específica sobre mobilitat.  

Josep Beltran:  

 Sobre la pràctica esportiva del club 

ciclista, el dia 21 de març s’ha 

demanat per fer la matinal, però 

sembla ser que pel projecte d’Obrim 

Carrers no es podrà fer. Demana 

que es revisi aquesta situació perquè 

la pràctica esportiva és molt 

important per la salut i el ciclisme 

garanteix totes les mesures de 

seguretat sanitàries.  

 Presenta una problemàtica que han 

tingut amb la seu del club ciclista, 

que compartien amb l’associació de 

veïns de Sants-Badal. Explica que 

els hi han retirat l’accés a la seu i ha 

desaparegut material que el Districte 

els hi havia cedit.  

Marc Serra: Sobre la matinal ciclista, espera 

que es pugui desenvolupar en bones 

condicions ja que es va haver de cancel·lar 

la darrera edició per la crisi sanitària. Però, 

s’ha d’estudiar com fer-ho sense afectar la 

iniciativa d’Obrim Carrers, ja que està 

funcionant molt bé.  

En relació a la situació de la seu social, es 

tracta d’un conflicte entre entitats i li consta 

que l’associació de veïns té una visió 

diferents sobre els successos i tenen 

voluntat de diàleg. En qualsevol cas, el 

Districte actuarà com mediador.  

Joan Parisi:  

 Valora positivament la creació de la 

Taula d’Emergència Climàtica. 

 Sobre els carrers de plataforma 

única, es mostra en contra de la 

Marc Serra: Es mostra d’acord amb les 

zones pacificades sense barreres de 

seguretat, ja que precisament la implantació 

de la plataforma única és donar espai als 

vianants, no limitar-ho. Els fitons han de ser 
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Intervenció Resposta 

intervenció del veí Victor Cano en 

relació amb instal·lar fitons o 

mesures de seguretat, perquè això 

fa que els conductors circulin a més 

velocitat. Un exemple és el carrer 

Canalejas.  

la darrera alternativa, hi ha altres opcions a 

implementar per garantir que els vehicles de 

motor circulen respectant els límits de 

velocitat i els espais de vianants.  

Alfredo Martínez:  

 Hi ha determinats carrers que fa 

anys que estem esperant el seu 

arranjament: carrer de Begur, carrer 

Violant d’Hongria, carrer Puig i Valls, 

carrer Canalejas, algunes zones de 

la rambla Badal. 

 Els plataners de la rambla Badal 

s’han de podar. 

 En relació amb la plaça Olivereta, 

comenta la situació de les columnes 

que es va parlar a l’anterior Consell 

de Barri i demana que es planti més 

arbrat. Valora que és un espai molt 

necessari de tenir en bon estat de 

manteniment perquè és l’única plaça 

del barri.  

 Denuncia que en la planificació 

urbanística del carrer de Juan de 

Sada no es va tenir en compte la 

participació veïnal. Es va parlar amb 

Janet Sanz per implicar a les entitats 

en la planificació però fa 2 anys que 

estem esperant.  

Marc Serra: Demana paciència pels 

arranjaments dels carrers. S’ha de fer un ús 

racional dels recursos perquè són inversions 

d’elevat pressupost. Aquesta llista de carrers 

coincideix amb les prioritats de l’equip de 

govern, però serà progressiu. 

Sobre la situació de la plaça Olivereta, és un 

dels compromisos del present mandat i està 

en marxa la redacció del projecte executiu. 

Però, es va detectar que el pàrquing que hi 

ha sota la plaça implica que s’han de tornar a 

calcular una sèrie de qüestions que han 

paralitzat temporalment la redacció del 

projecte executiu. Es convocarà als veïns i 

veïnes quan es tinguin novetats.  

En relació amb el pla urbanístic del carrer de 

Juan de Sada, s’han estudiat les alternatives 

però no hi ha una solució senzilla. En 

qualsevol cas, s’ha de donar una resposta 

clara al veïnat i la tinent d’alcaldia, la Janet 

Sanz, farà aquestes explicacions, ja sigui a 

través d’una reunió o fent una resposta per 

escrit.  

 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 

 

 

 


