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CONSELL DE BARRI 
 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE VISTA ALEGRE 
 
Data: 08/02/2017 
Lloc : Aulari antic CEIP Vista Alegre 
Hora d’inici: 19.00 h 

Hora de finalització: 21.00 h  

 

 

Assistents: 

 

Sra. Candela López, Sr. Ramon Morera, Sr. Jordi Maresma, Sra. Ana Mª Quesada, Sra. 

Eva López, Sr. Alejandro Company, Sra. Rut Garrido, Sr. Ferran Espinosa, Joan Lluís 

Amigó, Sra. Marta Oriol, Sra. Joana Badell, Sra. Tatiana Mansilla, Sra. Lucía Yurrita, Sra. 

Cynthia Delgado, Sr. Alejandro Garcia i Sra. Sonia Soriano (Ajuntament), Sra. Olga 

Macia, Sr. Adrián Moreno, Sr. Inocencio Vazquez i Sra. Montserrat Ramón  (Associació 

de Veïns de Vista Alegre), Sr. Said Alabaoui (Associació Cultural Islàmica de 

Castelldefels), Sra. El Hachmia Bouhammou (Associació Cultural Islàmica Tasamoh), Sra 

Joaquina Cabezas, Sra. Sara Villach, Sr. Diego Pérez Saez. 

 

Excusen l’assistència: Lidia Lanuza (Creu Roja), Sra. Marta Medina (Grup de Dones), Sr. 

Joan Torné (entitats Gent Gran), Sra. Eva Mª Castillejo (XECC), Sr. Francisco Borrego 

(Hermandad Cristo de la Paz), Sr. José M. Escribano i Sra. Montse Marin (Casa de 

Andalucía), Sr. Angel Taberner i Sra. María Jimenez (Casal Rafael Casanova) Sr. José 

Inurritegui (Associació Racó d'Art), i Sra. Susana Gonzálvez (veïna).  

 

 

Ordre del dia  
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 

2. Pròrroga sol·licitada a la Generalitat  

3. Nous projectes en desenvolupament al barri 

4. Estat dels projectes i obres de l'equipament municipal 

5. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 

 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per aprovada l'acta de la sessió anterior.  

 
2. Pròrroga sol·licitada a la Generalitat  
 
L'alcaldessa de Castelldefels, Candela López dóna la benvinguda a les persones i 

representants d'entitats assistents a la sessió i explica que durant el dia d'avui ha estat 

amb l'Associació de Veïns per escoltar les necessitats i peticions del barri. 

 

A continuació, dóna la paraula al regidor del pla de barris, Ramon Morera qui explica 

que s'ha demanat a la Generalitat la pròrroga per poder donar continuïtat al Projecte 

d'Intervenció Integral al barri de Vista Alegre; a més recorda que és l'Ajuntament de 

Castelldefels qui adelanta els diners de totes les inversions fetes al barri  i que, per part 

de la Generalitat, han fet alguns dels pagaments de retorn.  Encara però, no està 

confirmada per part de la Generalitat la concessió de la pròrroga. 

 

Per altra banda i, dins el camp d'actuació del Foment de la cultura comunitària, dóna la 

paraula a la Cynthia Delgado qui fa una petita introducció del taller "Cercles de 

Cohessió", un punt de trobada en que dones de diverses nacionalitats es troben en una 

xerrada informal. 

 

A continuació el Ramón Morera dóna la paraula a la directora del pla de barris de Vista 

Alegre, Joana Badell qui explica els canvis en el projecte econòmic que s'han demanat 

per a aquesta pròrroga i que es detallen a continuació: 

 

 PRESSUPOST INICIAL   2010-2016 PRESSUPOST MODIFICAT 2017-20 
Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació 
d'espais verds 4.478.782,00 4.375.293,56 
Camp 2. Rehabilitació  i equipaments del 
elements col·lectius dels edificis 800.000,00 926.043,21 
Camp 3. Provisió d'Equipaments per a l'ús 
col·lectiu 1.510.993,96 1.502.559,76 
Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la 
informació en els edificis 206.610,00 204.841,24 
Camp 5. Foment de la sostenibilitat del 
desenvolupament urbà 71.208,24 71.487,45 
Camp 6. Equitat de génere en l'ús de l'espai 
urbà i dels equipaments 130.008,20 134.122,58 
Camp 7. Programes que comportin millora 
social, urbanística i económica 1.339.252,17 1.784.558,52 
Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectóniques 684.763,74 217.165,99 
TOTAL 2010-2015 9.221.618,31 9.221.618,3 
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3. Nous projectes en desenvolupament al barri 
 

El regidor del Pla de Barris, Ramon Morera, informa que actualment hi ha diversos 

projectes de reurbanització de carrers del barri en curs i dóna la paraula a la Joana 

Badell qui explica als assistents els projectes de reurbanització de la segona fase del 

carrer García Lorca i el del carrer Andalucia. 

 

Diversos veïns/ïnes expresen les seves inquietuds respecte a aquests dos projectes, en 

els termes d'aparcament i accessos als garatges existents als que Ramón Morera i 

Joana Badell expliquen que s'estudiarà la manera dels accessos als garatges però que 

el que es pretén és que tot el barri sigui zona 30, fent els carrers a nivell per afavorir a 

les persones amb movilitat reduïda; tanmateix amb aquestes actuacions es vol 

conservar l'aparcament actual. S'obre un debat sobre aquest tema. 

 

 

4. Estat dels projectes i obres de l’equipament municipal 
 
El regidor del pla de barris, Ramon Morera, explica l'estat de les obres 

d'acondicionament i rehabilitació de l’antic aulari de l’escola Vista Alegre: 

 

Per una banda s’està ultimant la rehabilitació de l’aulari situat al costat del c/ Pep 

Ventura i ja es pot començar a veure la singularitat externa de l’edifici amb les plaques 

exteriors de colors. 

Per altra banda, s’estan començant les obres d'acondicionament de l’antiga sala 

polivalent per fer una rèplica de la sala Margarida Xirgu que hi ha a la biblioteca Ramon 

Fernandez Jurado per dotar aixi al barri d'una sala on poder fer activitats escèniques 

de petit format, això implicarà modificar la pista esportiva tal i com està ara. 

 

Respecte al solar del c/ Mansió explica que el que es va fer va ser una actuació 

provisional i urgent atesa la degradació que estava patint però que la intenció és iniciar 

obres per tal de modificar l'espai que ocupen ara les voreres, fer-les més estretes, 

mantenir els aparcaments i fer un parc infantil amb jocs d’aigua definitius.  

 

A continuació pren la paraula  la regidora de Via Pública, Eva López per explicar que en 

breu s'habilita un aparcament per a vehicles amb una capacitat de 30 places al C/ 

Agustina d'Aragó.  

 

A continuació s'obre un torn de paraules entre els assistents i entre d'altres es 

plantegen les següents qüestions: 

 

- una veïna comenta que en el seu dia es va demanar construir una residència de dia 

per a la gent gran i que encara no s'ha fet. L'alcaldessa respon que ho tenen present i 

que és un dels projectes que s'estan estudiant per implantar al barri.  

 

- un veí pregunta sobre la peatonalització del carrer Pep Ventura en relació a 

l'aparcament, com serà l'acces dels vehicles d'emergència, etc. L'alcaldessa respon que 
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es deixa un carril per al pas de vehicles d'emergència i per a la càrrega i descàrrega dels 

veïns però que no hi ha aparcament. 

 

-una veïna pregunta si es poden soterrar els contenidors. Es contesta que és complicat 

atesa l’orografia del barri però que amb la municipalització es contempla la col·locació 

d’illes de contenidors que tot i ser més petits tenen més capacitat i són més 

accessibles per tothom. 

 

- un veí pregunta si als projectes d’urbanització es contempla el soterrament dels 

cables de subministrament de la llum. L’alcaldessa respon que sí i que per exemple a 

Pep Ventura tot i que s'ha demanat reiteradament a Endesa encara no ho han fet.  

 

- un veí demana que es sigui més estricte amb el tema de l’aparcament incívic d’alguns 

veïns i que hi hagi més presència policial al barri. En aquest punt es recorda que el 

barri disposa de policia de barri que fa un seguiment d’aquests i altres temes però 

també es demana la col·laboració ciutadana en temes de civisme als carrers i amb 

l’aparcament.  

 

L’alcaldessa, Candela López, explica com serà l’aparcament dels camions i altres 

vehicles que es faran servir per la neteja viària a les antigues naus de Metrocompost. 

Desmenteix el tema del dipòsit de gas que està circulant. 

 

5. Precs i preguntes 

A continuació es pregunten altres qüestions en relació a l'arbrat d'alguns carrers, el 

trànsit davant l'escola Margalló i sobre altres temes vinculats al c/ Cervantes i Manuel 

de Falla. 

 

 

Y sense més punts a tractar, el regidor de Pla de Barris dóna per finalitzat el consell a 

les 21 hores. 

 

 


