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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS-BADAL 

 

Data: 3 de novembre de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: Institut Lluís Vives, Carrer Canalejas 107 i virtual  

(https://interpret.salavirtual.barcelona.cat/11---Consell-Barri-03---Districte-Sants-

Montju%C3%AFc-03112021-1800-515A) 

 

Presideixen el Consell: 

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

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

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

Sr. Xavi Farre,    Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc  

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

 

Consellers/es: 

Sr. Jaume Gaixas,  GMD BeC 

Sr. David Labrador,   GMD Cs 

 

Persones i entitats assistents: 

AVV Badal 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Maria Rengel,    Cap de la 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: 12 persones 

 

Ordre del dia 

1. Informe del Regidor.  

2. Projecte de l’escola bressol Els gats i espai familiar.  

3. Projecte pista poliesportiva La Sagi.  

4. Torn obert de paraules.  
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1. Informe del Regidor. 

 

El vicepresident del Consell de Barri, dóna la benvinguda i dóna pas a Marc Serra, Regidor del 

Districte de Sants-Montjuïc, que celebra poder realitzar aquest primer acte presencial i agraeix 

la participació de les persones assistents. 

 

Marc Serra repassa l'ordre del dia i comparteix els temes que comentarà: pandèmia i salut, 

neteja, la visita de la Síndica de Barcelona i l'informe que va emetre i actualitzacions d'obres. 

 

Pandèmia i Salut: Valora significativament que es pugui tornar a fer Consell de Barri de manera 

presencial. Explica que, des de juliol, ha baixat molt el nombre de contagis: al districte, s'ha 

passat de 1500 nous casos a la setmana (durant la primera i segona setmana de juliol) a 35 

casos setmanals. A Sants-Badal, hi ha 2 casos nous per setmana. Valora que són dades molt 

positives. Explica que el dia anterior, Fernando Simón, Secretari d'Estat de Salut Pública, va 

declarar que, si no surt una nova variant, es podrà celebrar el Nadal com sempre.  

 

Explica que l'Ajuntament no té competències directes en Salut, ja que són compartides amb la 

Generalitat en el Consorci de Sanitat, però s'ha tractat d'intentar reduir al màxim les 

desigualtats econòmiques i socials presents a la ciutat. Aquestes desigualtats també s'han 

traslladat al nombre de persones vacunades: des del consistori s'ha intentat incidir en el procés 

d'acompanyament a la vacunació en els barris més pobres o on hi ha molta migració, on viuen 

persones amb dificultats per accedir al sistema de Salut públic. Aquesta incidència s'ha realitzat 

instal·lant punts de suport per demanar cita, fixes i mòbils: a la Rambla de Badal, fa dues 

setmanes, s'hi van poder vacunar 300 veïns. Des de l'Ajuntament hi ha el compromís a seguir 

insistint perquè la vacuna arribi a tothom: Espanya ha superat ja el 80% de població vacunada, 

una dada molt positiva en comparació a altres països de la Unió Europea.  

 

Finalment, celebra que ha tornat l'activitat pública: la inauguració del nou poliesportiu, al C/ 

Roger, va ser un èxit. S'ha recuperat l'activitat comercial: el dissabte 23 d'octubre hi va haver 

una fira comercial i cultural potent al c/ Sants, el TradiCat, que es va poder desenvolupar amb 

normalitat. Conclou animant les entitats a recuperar l'activitat i tornar a l'espai públic, reafirmant 

el compromís des de l'Ajuntament per facilitar-ho. 

 

Neteja: Explica que és una de les competències més importants de l'Ajuntament. A Barcelona 

es fa un esforç molt gran perquè la neteja sigui la més digna possible: cada habitant gasta 105 

€ / l'any dels seus impostos. El contracte actual de neteja és de 300 milions d'euros anuals 

(10% pressupost municipal), això suposa: 2500 membres del personal de neteja, 1550 vehicles 

(300 sense motor) i un servei de 3 o 4 escombrades manuals a la setmana als diferents carrers 

i places del barri, una neteja bàsica setmanal o quinzenal i 3 torns diaris de repassada de 

contenidors. Així i tot, el consistori és conscient que el servei no és suficient i cal millorar, per 

diversos motius: plou poc, després de la pandèmia s'utilitza més l'espai públic i hi ha problemes 

generalitzats d'incivisme. 

 

El contracte actual de neteja està en funcionament de fa més de 10 anys. Ara s'ha treballat en 

una nova contracta que permeti tenir 300 treballadors nous i renovar tota la infraestructura de 

neteja (camions menys sorollosos i elèctrics, contenidors amb elements de tecnologia per 

millorar eficiència, etcètera). El nou contracte ja està adjudicat, però ha estat recorregut al 

tribunal de contractes de la Generalitat, fet habitual en contractes d'aquest volum, així que la 
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seva entrada en funcionament s'ha allargat. Al districte de Sants-Montjuïc no entrarà en vigor 

fins al setembre del 2022.  

 

Mentrestant, s'ha aprovat un pla integral de neteja anomenat "Cuidem Barcelona" que suposa 

una inversió de 70 milions d'euros, que permetran arribar als 350 punts crítics que s'han 

detectat a tota la ciutat. En aquests punts no s'hi fa neteja bàsica: també van equips de neteja 

de pintades i adhesius i de manteniment, per trencar amb la sensació de degradació que hi pot 

haver. Després, però, també toca que els veïns cuidin aquests espais. Comunica que a Sants-

Badal s'han detectat punts com el C/ Torns i Bonsoms o la plaça de l'Olivereta, però anima als 

assistents a informar d'altres punts crítics al torn obert de paraula. Finalment, informa que 

també hi ha una nova aplicació mòbil que es diu "Barcelona a la Butxaca" on es poden enviar  

incidències amb foto: s'obre un expedient per cada notificació i es dóna resposta en el termini 

màxim d'un mes. 

 

Síndica de Barcelona: Recorda que va visitar el barri just abans de finalitzar el seu mandat: el 7 

de juliol es va reunir amb membres d'entitats veïnals i va emetre un informe, amb el qual afirma 

que el districte està d'acord en el 90% o 95% de les qüestions que es plantegen. Hi ha una 

manca d'equipaments a Sants-Badal, però s'està revertint: en arribar al govern municipal no hi 

havia centre de salut, escola bresso ni poliesportiu. S'han fet els tres. Així i tot, segueix faltant 

un casal de gent gran, falten zones verdes i falta algun equipament cívic i de proximitat. 

 

Al C/ Roger hi ha un solar que s'ha de desenvolupar i acordar amb veïnat que s'hi farà. També 

s'ha de veure com potenciar els espais verds del barri, com la pl. Olivereta, que necessita una 

reurbanització en que s'està treballant. Però han sorgit dificultats tècniques: ara està en fase de 

projecte executiu, però s'ha vist que s'haurà de reforçar l'estructura de l'aparcament soterrani si 

es volen fer canvis en superfície. Això implica que el pressupost passi de 2 a 4 milions d'euros. 

Malgrat tot, el compromís del districte és total, perquè és una intervenció necessària. Però els 

enginyers i arquitectes no han vist que hi hagi cap solució més ràpida, així que falten mínim 6 

mesos per acabar de redactar el projecte. Finalment, la Síndica també planteja la necessitat 

que Sants-Badal pugui tenir més articulació comunitària, que es podria donar a través d'un Pla 

de Barris: es parlarà i es veurà si és possible en futurs mandats. 

 

Actualitzacions d'obres: S'ha presentat un promotor privat amb un pla especial per a 

desenvolupar una residència d'estudiants a l'antiga Virutex, en sòl privat. Això significa que pot 

desenvolupar el que vulgui, mentre s'adeqüi a la qualificació urbanística. Des de l'Ajuntament 

s'ha negociat, tenint present la manca d'equipaments al barri i s'ha demanat que cedeixi una 

part de l'edifici per a desenvolupar un equipament públic. S'ha arribat a un acord per disposar 

de 700 m² en planta baixa i 300 m² en soterrani. Ho edificarà el privat i ho cedirà un cop estigui 

acabada l'obra. Valora l'acord positivament, malgrat afirmar que hagués agradat poder comprar 

aquest sòl. 

 

També anuncia que hi ha intervencions planificades als jardins de Sants (al calaix de Sants) per 

a millorar aquest passeig. Cal solucionar alguns dèficits greus que té l'obra: no es pot refer tot, 

però es poden readaptar els espais d'estada i d'enjardinament, traslladant-los a zones que no 

interfereixin en el descans veïnal i que afavoreixin la convivència. La intervenció té un 

pressupost de 300.000  i la previsió és que el projecte estigui acabat de redactar el març del 

2022 i que les obres s'iniciïn a l'últim trimestre del 2022. Conclou proposant que vinguin tècnics 

a explicar el projecte al proper Consell de Barri. 

 



 
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 Sants-Badal. 3 de novembre de 2021 4 

Marc Serra dóna pas al torn obert de preguntes sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veïna del C/ Feliu Casanova explica que viu a 

un carrer petit que té 7 contenidors de residus 

i que, a parer seu, és el pipicà del barri. Van 

participar dels pressupostos participatius, però 

no van  guanyar. Es van reunir amb el Regidor 

i van mostrar que hi ha problemes 

d'enllumenat, de clavegueram i de brutícia. 

Marc Serra es va comprometre reunir-se de 

nou després de l'estiu per veure quines 

mesures es podien prendre. Expressa que els 

veïns volen saber si hi ha alguna proposta de 

millora i què s'hi podria fer. 

Marc Serra respon que té tota la raó. S'ha fet 

un procés de millora urbana dels entorns del 

Mercat de Sants, però aquest carrer s'ha 

quedat fora. Fa anys que se'n parla i és 

necessària una reurbanització: no va sortir als 

pressupostos participatius, però això no vol dir 

que no es faci intervenció. Però no serà a curt 

termini. S'han donat indicacions al servei de 

neteja perquè puguin passar més sovint. 

Anuncia que hi haurà reunió amb els veïns del 

carrer per a poder comentar la nova rutina de 

neteja i si es pot fer algun canvi en il·luminació 

i clavegueram, dins de les possibilitats. 

Veí: 

· Pregunta si la cessió dels 300 + 400 m² 

d'equipament a l'edifici de Virutex comporta 

alguna contrapartida, com una compensació 

d'ampliar els metres construïbles sobre la 

parcel·la. 

· Opina que 4 milions d'euros és una xifra 

massa elevada per una plaça com la de 

l'Olivereta, malgrat que s'hi va fer un procés 

participatiu que qualifica d'excel·lent. Demana 

saber si seria possible repensar el projecte i 

rebaixar el pressupost, des del punt de vista 

de la racionalització de la despesa. 

Marc Serra respon que amb el projecte de 

Virutex s'ha de partir del Pla d'Equipaments 

que es va fer a l'anterior mandat, quan ja es 

van detectar necessitats específiques. Es pot 

convocar una sessió participativa, però no es 

partirà de zero perquè ja es va fer molt treball 

previ. 

 

Pel que fa al debat sobre la pl. Olivereta,  

demana consciència que les obres costen 

diners: sovint hi ha una part de subsòl, que no 

és agraïda, però que s'ha de fer. Expressa 

confiança en el criteri dels tècnics i arquitectes 

i  comenta que encara queden mesos de 

treball.  Informa que ja s'ha consultat si és 

possible fer una intervenció menys ambiciosa i 

la resposta ha sigut negativa. Però proposa 

que vinguin els tècnics al Consell de Barri a 

presentar el projecte i debatre'l amb els veïns. 

Veí: 

· Pregunta si es farà un procés participatiu per 

decidir sobre els 300 + 400 m² de Virutex o  si 

la decisió els prendrà al següent mandat. 

Demana si seria possible iniciar un procés 

participatiu ja per veure quines són les 

necessitats.  

· Sobre la neteja de pintades, demana si es 

podria publicar quant costa en concret, 

anualment, a cada ciutadà del barri o del 

districte. Opina que seria una bona campanya 

pedagògica. 

Marc Serra respon  que no hi ha contrapartida 

per al promotor: hi ha un sostre urbanístic de 

construcció i és el que edificarà. La propietat 

no està obligada a cedir res, però s'ha arribat 

a un bon acord tant aquí com a una altra 

residència que construirà al Paral·lel. Aquest 

acord implica introduir garanties que l'activitat 

que desenvoluparà s'ajusta a la qualificació 

urbanística, per evitar que es converteixi en 

un bloc d'apartaments turístics i garantir que 

les places no siguin excessivament cares: hi 

haurà un mínim de places concertades i 



 
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 Sants-Badal. 3 de novembre de 2021 5 

Intervenció Resposta 

assequibles. 

 

Marc Serra respon que, per la neteja de 

pintades, hi ha un contracte de 2016-2019 al 

voltant de 4 milions d'euros l'any a tota la 

ciutat. És un fenomen que passa a totes les 

ciutats i explica que el gran problema són els 

tags fets amb retuladors. 

Veí assenyala que la vorera del C/ Riera 

Blanca i la del C/ Munné són un punt crític: 

sempre  hi ha brutícia i excrements de gos. El 

C/ Escultor Canet, el C/ Sant Frederic i el C/ 

Puig i Valls també estan molt bruts. Denuncia 

que hi ha molt incivisme per part de les 

persones que passegen gossos i que està 

més neta la calçada per on circulen els 

vehicles que la vorera dels vianants. Critica 

que sempre es doni més prioritat als cotxes 

que a les persones. 

Marc Serra respon que ha pres nota de totes 

les intervencions referents a la neteja. Explica 

que els equips de neteja fan una feina que no 

és gens agraïda ni tan fàcil com pugui 

semblar.  

 

Veí: 

· Es mostra d'acord amb la intervenció anterior 

sobre la neteja. 

· També opina que l'obra de la pl. Olivereta és 

massa cara i més al context actual 

d'escassetat de materials i crisi. 

· Denuncia que a Rambla Badal amb C/ 

Casteràs hi ha punts perillosos, amb desnivell 

a terra, perquè no es fa manteniment. També 

assenyala el tram de Riera Blanca fins C/ Sant 

Jordi. 

· Assenyala que el tram entre C/ Sant Frederic 

entre Carreras i Candi i Bonsoms està molt 

brut, així com els contenidors de la zona. 

Critica que la neteja no és eficient. 

· Denuncia que el camió que recull mobiliari 

els dilluns nit passa molt tard i fa massa soroll. 

Demana si això es pot millorar. 

Marc Serra, sobre el manteniment de l'espai 

públic, informa que s'ha fet una diagnosi de 

l'estat dels carrers a Sants-Badal i que és on 

hi ha més punts vermells, conjuntament amb 

Poble-sec. Aquest fet s'ha anat revertint a poc 

a poc: el C/ Sant Federic   i Carreras i Candi 

es van rehabilitar. La pandèmia va aturar 

obres i es van haver de redirigir pressupostos, 

però considera evident que s'ha de fer més. 

S'ha d'intervenir més amb la brigada on hi ha 

forats, panots trencats, etcètera. En aquest 

sentit, anima els veïns a fer servir la nova 

aplicació.  

 

Pel que fa a la recollida de mobiliari, afirma 

que  aquesta és el tipus de millora que es 

podrà tenir amb el nou contracte, amb 

vehicles menys sorollosos. Igualment, es 

revisarà si es pot ajustar algun horari.  

 

Veí del C/ Sugranyes: 

· Critica l'augment del pressupost de 2 a 4 

milions a la pl. de l'Olivereta. 

· Demana si hi ha cap solució pensada pels 

coloms. 

· Critica que es veu pocs treballadors fent la 

neteja a mà, hi ha massa vehicles però poca 
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Intervenció Resposta 

feina efectiva. 

    

  

2. Projecte de l’escola bressol Els gats i espai familiar.   

 

El Vicepresident del Consell de Barri dóna la paraula a Susanna Mugés, directora de l'escola 

bressol. 

 

Susanna Mugés explica que fa dos mesos que es va engegar l'activitat. L'escola bressol ja té 

totes les places cobertes i l'espai familiar està al 60-70% de capacitat, havent obert al 

setembre. L'escola bressol està ubicada C/ Roger 48, just al costat del CAP Roger i comparteix 

equipament amb el Poliesportiu la Sagi. Comparteix presentació en pantalla i explica que 

l'escola bressol està enfocada als infants fins a 3 anys i l'espai familiar de criança en 

l'acompanyament a les famílies. 

 

El projecte té com a referència el projecte educatiu de les escoles bressol municipals de 

Barcelona, amb una sèrie de trets d'identitat propis: destaca que es té un concepte 

constructivista de l'educació, amb l'infant com a protagonista. L'escola és oberta a famílies, 

malgrat que encara hi ha limitacions a causa de la pandèmia.  

 

L'espai consta de 2 plantes: planta baixa de serveis, amb 3 estances de caminants (infants d'1 i 

2 anys) i 1 sala d'usos múltiples. Al primer pis hi ha 3 estances de grans, 1 de lactants, la sala 

de professors i una altra sala extra. En total, a l'escola bressol hi ha 104 criatures, distribuïdes 

en 7 grups: de 7 infants a lactància, de 13 a caminants i de 19 a grans. 

 

Susanna Mugés dóna pas a Àngels, educadora de l'espai familiar. 

 

Àngels explica que l'espai familiar de criança municipal s'ubica a la primera planta de l'escola 

bressol. És un servei d'acompanyament adreçat a famílies amb criatures de 0 a 3 anys. En 

aquest punt de trobada, les famílies comparteixen la seva experiència i vivència de la criança i 

poden compartir coneixements, dubtes i neguits entre adults.  

 

Hi ha 3 grups d'espai familiar, cada grup està pensat per a 14 famílies. Encara hi ha places 

sense cobrir. A més del programa general, hi ha un d'específic, nadons en família, sobretot 

adreçat a mares, però també a pares. Amb criatures des que neixen fins que es desplacen, 

més o menys, als 9 o 10 mesos. Estan acompanyades de 3 professionals de l'educació. També 

es treballa en col·laboració amb Salut: cada 15 dies ve un pediatre, llevadora o infermera de 

pediatria per compartir coneixements i aclarir dubtes. L'objectiu és evitar l'aïllament que sovint 

pateixen les mares en la maternitat i els horaris d'obertura són els dilluns tarda i els divendres 

matí. 

  

Conclou recalcant que l'objectiu és que es generi un espai de cures i que el protagonista 

d'aquest espai sigui la família en bloc.  

 

Dóna pas al torn de preguntes sobre aquest punt: 
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Intervenció Resposta 

Veí:  

· Valora l'espai com a magnífic i es felicita per 

l'equipament.  

· Pregunta les famílies que van a l'escola 

bressol són les mateixes que van a l'espai 

familiar o si hi ha diversitat. 

Susanna Mugés respon que acostumen a ser 

les mateixes famílies, ja que els dos espais 

responen a necessitats diferents. Sovint 

també hi ha famílies que s'apunten a la llista 

d'espera i, mentrestant, s'engresquen amb 

l'espai familiar fins que poden accedir a una 

plaça a l'escola bressol. 

 

Àngels afegeix que, a més, a l'espai familiar 

no hi van només els pares o mares, a 

vegades també hi va un avi, àvia o un altre 

familiar que faci d'acompanyant de referència. 

Marc Serra: 

· Dóna la benvinguda al projecte al barri i 

celebra que s'hi hagi instal·lat. Destaca que es 

tracta d'un equipament de primera, amb uns 

espais molt bonics construïts amb materials 

de molt bona qualitat.  

· Recorda que encara hi ha places per a 

l'espai familiar, agraeix la presentació i anima 

els veïns i veïnes a donar-lo a conèixer a la 

resta del barri. 

 

Veïna, membre de la Comissió de Seguiment 

del barri de la Font de la Guatlla, pregunta si 

el Consorci de l'Ensenyament també participa 

d'aquest projecte. També vol saber si hi 

participa el tècnic d'ensenyament del districte. 

Marc Serra respon que a Barcelona les 

escoles bressol són gestionades per l'IMEB, 

del que és completament responsable 

l'Ajuntament. La tècnica d'educació del 

districte és la referent de la interlocució amb 

tots els centres educatius: està en contacte 

amb tothom, però no participa del 

funcionament del dia a dia. Això ho fan la 

Susanna Mugés i el seu equip.  

 

 

3. Projecte pista poliesportiva La Sagi. 

 

El vicepresident del Consell de Barri dóna pas a Dídac Gamero, representant del Poliesportiu 

La Sagi. 

 

Dídac Gamero comparteix presentació en pantalla i explica que el poliesportiu comparteix edifici 

amb l'escola bressol. El projecte va obrir al setembre i ja funciona a ple funcionament a la tarda, 

amb els clubs del barri. Recorda que fa 10 dies es va celebrar la inauguració, amb una visita a 

les instal·lacions. Ara s'estan acabant d'engegar la resta de projectes: en les pròximes 

setmanes començarà la gimnàstica artística, quan arribi el material. Destaca que la pista es pot 

dividir en dos per tenir més d'una activitat simultània.  

 

La instal·lació està pensada per oferir diversos usos:  



 
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 Sants-Badal. 3 de novembre de 2021 8 

 · Matins: l'espai es destina a escoles que no disposen de prou espai per a poder fer 

 l'activitat física educativa. Com que l'equipament va obrir amb el curs escolar ja iniciat, 

 encara s'està consolidant. A més, també estan fent servei l'espai diversos projectes socials. 

 · Tardes: clubs esportius amb activitat contínua. Actualment són 8 i falta un club gimnàstic 

 que començarà quan arribi el material de gimnàstica artística. 

 · Caps de setmana: competicions dels equips esportius. 

 

Conclou recalcant que, des de fa un parell de setmanes, l'ús de les instal·lacions ha entrat 

pràcticament dins de la normalitat, gràcies a l'alleugeriment de les restriccions covid.  

 

Dóna pas al torn de preguntes sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla pregunta si s'ha pensat d'integrar 

algun equip de futbol per a nens amb 

diversitat funcional. 

Dídac Gomero respon que està previst al pla 

d'usos que hi hagi ús per activitat social. 

Actualment, als matins està fent servir l'espai 

la Fundació Joia. Qualsevol entitat social pot 

sol·licitar l'espai.  

Veïna que viu just del poliesportiu explica que 

a casa seva pateixen molt pel soroll que hi ha 

quan es fan partits. Demana saber si hi ha 

algun pla per insonoritzar millor l'espai, ja que 

l'activitat és cada dia fins a les 11 de la nit. 

Marc Serra respon que quan es fa una obra 

nova, es fa amb requeriments legals pel que 

fa a risc d'incendi i insonorització. Explica que 

té constància que, en aquest cas, s'han 

desenvolupat al màxim aquests estàndards. 

Admet, però, que han arribat més queixes de 

veïns de la zona. Es compromet a prendre 

nota i a fer una visita amb els tècnics que han 

fet l'obra: es mirarà si hi ha algun problema i si 

es pot trobar alguna solució. Demana un 

temps per treballar aquesta qüestió i es 

compromet a contactar els veïns quan estigui 

l'anàlisi feta. 

 

Dídac Gomero explica que a les últimes dues 

setmanes s'han estat fent mesuraments de 

soroll, per veure si s'han de prendre mesures. 

 

Marc Serra agraeix la presentació al Dídac, destaca la qualitat de l'equipament i dóna pas al 

torn obert de paraules. 

 

 

4. Torn obert de paraules.  

 

Intervenció Resposta 

Dos veïns de C/ Canalejas amb Rambla Badal 

expliquen que hi ha un problema molt greu: 

des del setembre, alguna persona està 

disparant perdigonades contra els vidres de la 

Marc Serra respon que és un tema molt greu. 

Es tracta d'una qüestió d'investigació policial 

que han de liderar els mossos d'esquadra, 

però es parlarà amb l'inspector des de 
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Intervenció Resposta 

seva botiga. Ha fet denúncia als mossos 

d'esquadra, però ha passat ja en 3 ocasions: 

l'última, abans-d'ahir. Demana si es pot fer 

quelcom des de l'Ajuntament, ja que es tracta 

d'una situació alarmant i perillosa. 

Districte i es contactarà els veïns. 

Veïna de Rambla Badal pregunta quan estan 

previstes les podes dels arbres de Rambla 

Badal. 

Marc Serra respon que no té la previsió de les 

podes, però es farà la consulta i es respondrà: 

totes les podes estan programades, cap carrer 

es queda sense podar.  

Veí pregunta si les activitats de la plaça 

Olivereta, com la de "Sopes del Món", es 

reprendran aquest curs o de cara l'any vinent. 

Marc Serra que hi ha previsió perquè 

l'esdeveniment de "Sopes del Món" es pugui 

celebrar al desembre. Informa que el pròxim 

cap de setmana hi haurà activitat a la pl. de 

l'Olivereta: "Flash Party". Hi haurà tallers d'art 

urbà, de serigrafia, d'impressió 3D i "life 

painting", actuacions de dansa de 3 escoles 

de dansa i música a càrrec d'un punxadiscos. 

Veí del C/ Sugranyes: 

· Denuncia que cada vegada que ve al 

Consell de Barri demana el mateix, es diu que 

es prendrà nota i no es fa res. Els escocells 

del C/ Sugranyes tenen 30 cm de forat i les 

voreres són estretes: demana que es tapin 

tots els escorcells dels carrers estrets.  

· També denuncia que al C/ Sugranyes falten 

30 arbres. És la quarta vegada que demana 

que es plantin. 

Marc Serra respon que es pren nota de la 

incidència. Explica que hi ha un problema 

generalitzat amb els escocells, que implica 

que s'hagin de fer intervencions contínues. 

Reflexiona que potser arribarà el moment que 

es decideixi cobrir-los tots, mentrestant, 

s'intervé en aquells de més risc.  

 

És conscient que falten arbres a determinats 

carrers: s'analitzarà i es farà la consulta pel C/ 

Sugranyes. Recorda que si es pregunta a 

través de la nova app, també s'obtindrà la 

mateixa informació des de Parcs i Jardins. 

Veí de l'AVV Badal:  

· Explica que l'informe de la Síndica de 

Greuges és una vertadera radiografia del 

barri: valora molt positivament la feina feta per 

la Síndica i demana que es faci molt cas de 

tot el que diu l'informe, perquè és detallat i fet 

amb molta cura.  

· Considera una llàstima que no s'hagi pogut 

adquirir el solar de Virutex, malgrat que 

celebra la cessió. Explica que ja no hi ha 

solars al barri per fer equipaments.  

· Sobre la Rambla de Sants, valora 

positivament que es projecti traslladar les 

zones sorolloses allà on no hi ha habitatges, 

ja que cada nit hi ha conflicte: els veïns 

Marc Serra coincideix en la valoració positiva 

de la feina i el bon diagnòstic aportat per la 

Síndica.  

 

Hi ha consens sobre la manca d'equipaments: 

és cert que s'ha perdut una oportunitat amb el 

solar de Virutex, però el propietari tenia un 

projecte i no ha volgut vendre. Es reafirma 

que s'ha arribat a un bon acord, ja que se 

cediran de forma gratuïta 1000 m²  per a un 

equipament, que s'obtindrà a curt termini. 

S'han de plantejar quines altres opcions de sòl 

públic al barri, com al C/ Roger. Explica que a 

l'antiga Citroën s'hi podria treure també espai 

d'equipament: s'hi està treballant.  



 
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 Sants-Badal. 3 de novembre de 2021 10 

Intervenció Resposta 

d'Antoni Capmany 23 truquen cada nit a la 

policia. A més, denuncia que els gossos que 

hi passegen han destrossat les zones de 

gespa i que mosseguen les sortides del rec 

automàtic. Critica que no s'ha trobat cap 

solució en 3 anys i opina que els agents cívics 

no serveixen. Recorda que a la part de dalt de 

la Rambla Brasil es van posar unes tanques 

per evitar que hi entrin els gossos. També 

informa que es fan moltes pintades a les fotos 

que hi ha instal·lades a la Rambla de Sants.  

· Es lamenta que les obres de la pl. Olivereta 

s'allarguin tant: és l'única que hi ha al barri. 

Demana al districte que acceleri els processos 

tant com sigui possible, ja que es necessita 

l'espai.   

· Demana que es tiri endavant la 

reurbanització del C/ Feliu Casanovas. 

· Finalment, apunta que Sants-Badal és un 

dels 2 barris de la ciutat on la gent es queixa 

més de la neteja, segons l'estadística 

municipal. Critica que hi ha molta brutícia als 

carrers i denuncia l'incivisme i la manca 

d'educació. 

 

Sobre la Rambla de Sants es mostra 

totalment d'acord: ja s'està treballant per 

posar-hi tanques. Sap greu adoptar aquesta 

mesura, però davant l'incivisme no s'hi veu 

cap altra solució. El problema venia de quan 

es va dissenyar el projecte i ara s'haurà 

d'esmenar: hi ha 400.000 € i les obres es 

faran a finals de 2022.  

 

Pel que fa a la pl. Olivereta, proposa que 

vinguin els responsables tècnics de l'obra al 

proper Consell de Barri a explicar el projecte i 

que així es puguin veure alternatives entre 

tots i totes. Reafirma que és l'única plaça del 

barri i s'ha de fer nova sigui com sigui.  

 

Veí:   

· Demana què passa amb la pacificació de 

Riera Blanca, limitant la velocitat a 30 

km/hora. Denuncia que fa temps ho demana i 

que se li va dir que s'estudiaria. Valora que el 

carrer sembla una autopista i que és perillós. 

Assenyala que la cruïlla de Riera Blanca amb 

Escultor Canet és un punt perillosíssim: hi ha 

molts cotxes i el pas de vianants no està ben 

traçat. Expressa la seva indignació per la 

resposta rebuda per part dels tècnics: explica 

que ha ofert que facin una visita, que ha fet 

molts informes i, malgrat tot, la resposta ha 

sigut negativa.   

· Denuncia que es va prometre el bus 10  

abans d'inventar el B1 i d'acabar els 

equipaments del C/ Roger, però no s'ha fet res 

al respecte. 

Marc Serra es disculpa i demana que el veí li 

enviï la resposta per tal de mirar-la bé, 

conjuntament amb la consellera del barri. 

Veí: 

· Agraeix l'existència del Consell de Barri i 

opina que viu a un barri segur i tranquil, 

malgrat que troba a faltar centres culturals i 

Marc Serra respon que, sobre la proposta de 

C/ de Sants, hi ha un informe de la guàrdia 

urbana i de Mobilitat que diu que és una 

intervenció molt complexa, que complica tots 
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Intervenció Resposta 

interreligiosos. 

· Proposa que el C/ de Sants, des de C/ 

Arizala fins a Riera Blanca, sigui de doble 

sentit igual que a la resta de la via. Demana 

saber perquè aquests 500 metres són de 

sentit únic. Opina que, si es fes aquesta 

modificació, es guanyaria continuïtat per al 

carril bici i s'evitaria que el bus i els cotxes 

haguessin de fer més volta. 

· Exposa que hi ha molts gossos al barri i 

manquen pipicans: només hi ha un a pl. 

Olivereta i actualment no funciona. Pensa que 

al C/ Munné i el C/ Bassegoda podrien ser per 

a vianants i s'hi podria fer un parc o un pipicà. 

els semàfors i que té impacte a tot l'entorn. 

Veí: 

· Recorda al regidor que ha entregat el segon 

escrit relatant una sèrie d'incidències i 

denuncia que al primer no se li va fer gens de 

cas. Demana resposta. 

· Recorda que a un altre consell es va parlar 

de canviar el sentit del C/ Sugranyes. Opina 

que seria convenient que el C/ Ventura Platja 

anés direcció C/ Carreras Candi per evitar que 

quedi tan atapeït i congestionat. 

Marc Serra respon que s'ha pres nota. 

Veïna membre de la Comissió de Seguiment 

de Font de la Guatlla:  

· Pregunta a qui ha sigut adjudicada la nova 

contractació de neteja.  

· Pregunta si la residència d'estudiants a 

l'edifici de Virutex és de la mateixa empresa 

que està promovent una altra residència a 

Poble-sec.  

· Pregunta si la nova Síndica de Greuges 

nova ja ha pres possessió.  

· Demana a Gerard Lillo, com a responsable 

de Participació, que es modifiqui l'acta del 

28/6/2021 per tal que consti a l'apartat 

d'assistents com a membre de la Comissió de 

Seguiment de Font de la Guatlla. 

Marc Serra respon que al districte, la 

contracta s'ha adjudicat a Sorigué.  

 

Respon afirmativament les dues següents 

preguntes. 

Veí explica que els Consells de Barri estan 

creats per parlar dels temes concrets de cada 

barri. Opina que, des de la mesa de 

presidència, s'hauria de tenir prou autoritat 

per tancar la paraula a parlar de temes que no 

facin referència directa al barri. Demana que 

es tingui això en compte. 

Marc Serra es mostra d'acord, malgrat que 

defensa el dret de tothom a participar i a 

expressar-se, siguin veïns del barri o no. 

Explica que formalment, tot ciutadà de 

Barcelona pot participar, tot i que les 

preguntes han de fer referència al barri. Es 

compromet a prendre nota i a estudiar què s'hi 
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Intervenció Resposta 

pot fer. 

Veí demana una reunió amb Mobilitat de 

l'Ajuntament Central perquè expliquin com 

s'ha dissenyat la mobilitat al barri, perquè 

troba que hi ha moltes incongruències. 

Marc Serra respon que s'han anotat totes les 

propostes i intervencions sobre mobilitat. 

Proposa que es convoqui una reunió que 

puguin venir guàrdia urbana i els tècnics de 

Mobilitat i que se'ls hi passin 3 o 4 propostes 

abans, per tal que les puguin estudiar els 

tècnics. Valora que aquesta reunió es podria 

canalitzar a través de l'associació veïnal o de 

la Comissió de Seguiment. 

 

Marc Serra dona per acabada la sessió i acomiada els assistents. 

 

 

 

 


