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CONSELL DE BARRI 
 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE VISTA ALEGRE 
 
Data: 26/01/2016 
Lloc : Sala polivalent antic CEIP Vista Alegre 
Hora d’inici: 19.00 h 
Hora de finalització: 20.25 h 
 
 
Assistents: 
 
Sra. María Miranda, Sr. Ramon Morera, Sr. Jordi Planell, Sr. Jordi Maresma, Sra. Ana 
Mª Quesada, Sr. Francisco Cerpa, Sra. Joana Badell, Sr. Santi Amaro, Sra. Tatiana 
Mansilla, Sra. Lucía Yurrita, Sra. Cynthia Delgado, Sr. Alejandro Garcia, Sra. Tatiana 
Remolar, Sr. Rubén Buenadicha, Sra. Analia Veronica Novello, Sra. Ana López Granados 
i Sra. Sonia Soriano (Ajuntament), Sra. Yolanda Jimenez (E1dos), Sra. Yolanda Pibernat, 
Sra. Rosa López, Sr. Adrián Moreno (Associació de Veïns de Vista Alegre), Sr. José Ángel 
Tarberner (Casal Rafael Casanova), Sra. Hamida Zaher (Tasamoh), Sr. Cristóbal Ruiz 
Díaz, Sr. Elías Vigil, Sr. Mario Bayón Gutierrez, Sr. Teodosio Maestre (veïns/ïnes). 
 
 
Excusen l’assistència: Sra. Marta Medina (Grup de Dones), Sr. Fernando Pintado (UE 
Vista Alegre), Sra. Eva (XECC), Sr. Francisco Borrego (Hermandad Cristo de la Paz), Sra. 
Fátima (IBN Batuta), Sr. José M. Escribano (Casa de Andalucía), Sr. José Inurritegui 
(Associació Racó d'Art), Sra. Susana Gonzálvez (veïna).  
 
 

Ordre del dia  
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Pressupost 2016. 
3. Programes socials:  - Vista Alegre Activa 
 - Activa la Nit   
4. Projectes 2016:  - Garcia Lorca:  
     . 1a fase (obra) 
     . 2a fase (projecte) 
5.   Balanç subvencions 2015 i nova convocatòria 2016: 
   - Rehabilitació i millora d'accessibilitat dels immobles. 
   - Foment de l'activitat econòmica. 
6.   Arranjament espai illa equipament antic CEIP (solar antigues 
vivendes mestres). 
7.   Nou Equipament pel barri. 
8.  Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 
 

 
Essent les 19.00 hores del dia 26 de gener de 2016, obre la sessió Ramón Morera 
donant la benvinguda a les persones i representants d'entitats assistents a la sessió i 
recorda els objectius del consell de barri com a espai de participació ciutadana de Vista 
Alegre i de seguiment del projecte, i igualment, enumera els diferents punts de l'ordre 
del dia del consell. 
 
A continuació pren la paraula la directora del Projecte d'Intervenció integral del barri 
de Vista Alegre, Joana Badell, qui comença amb l'explicació dels temes a tractar, 
comenánt per identificar làmbit d'actuació del projecte d'intervenció així com recorda 
que estem al final del segon any de la primera pròrroga d'execució del projecte i que a 
final d'aquest any s'ha de demanar la segona pròrroga per a desenvolupar les 
actuacions que resten pendents. 
 
A continuació i, seguint amb l'ordre del dia es tracten els següents punts. 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
 
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió anterior per unanimitat sense cap 
intervenció. 
 
2. Pressupost 2016 
 
El regidor del pla de barris detalla cadascuna de les partides que s'han aprovat del 
pressupost municipal per a les actuacions previstes pel 2016 i que tot seguit es 
detallen: 
 
Estat despesa 2010-2016/2018: 
 

 
PRESSUPOST INICIAL   

2010-2016 Total justificat a 2015 
PREVISIÓ      2016 

+ROMANENT 
Pendent de  

justificar 
%  PENDENT 

DE REALITZAR 

Camp 1. Millora de l'espai públic i 
dotació d'espais verds 4.478.782,00 521.859,37 865.000,00 3.091.922,63 69,03 

Camp 2. Rehabilitació  i equipaments 
del elements col·lectius dels edificis 800.000,00 246.337,12 120.000,00 433.662,88 54,21 

Camp 3. Provisió d'Equipaments per a 
l'ús col·lectiu 1.510.993,96 99.046,65 635.000,00 776.947,31 51,42 

Camp 4. Incorporació de les 
tecnologies de la informació en els 
edificis 206.610,00 1.202,74 30.000,00 175.407,26 84,90 

Camp 5. Foment de la sostenibilitat 
del desenvolupament urbà 71.208,24 69.376,06 0,00 1.832,18 2,57 

Camp 6. Equitat de génere en l'ús de 
l'espai urbà i dels equipaments 130.008,20 94.868,58 7.500,00 27.639,62 21,26 

Camp 7. Programes que comportin 
millora social, urbanística i económica 1.339.252,17 709.249,75 202.602,00 427.400,42 31,91 

Camp 8. Accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectóniques 684.763,74 116.908,42 120.000,00 447.855,32 65,40 

TOTAL 2010-2015 9.221.618,31 1.858.848,69 1.980.102,00 5.382.667,62 58,37 
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El regidor de pla de barris, Ramón Morera, anuncia el compromís de fer el projecte 

d'urbanització del carrer Pep Ventura  i que la intenció de l'equip de govern municipal 
és treure a concurs la licitació del projecte globlal d'urbanització del barri, tot i que 
després executi per faxses i per aquest objectiu s'ha demanat la col·laboració de 
l'equip tècnic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la qual resta pendent de 
confirmar la seva col·laboració. 
 
El regidor, Ramón Morera, també anuncia l'imminent inici de les obres per a 
l'adequació del solar on estaven les residències dels mestres de l'antiga escola Vista 
Alegre donant compliment a la proposta sorgida arrel la consulta que es va fer al barri 
sobre l'ús provisional d'aquell solar: col·locar jocs infantils i jocs d'aigua per a l'estiu. 
 
 
 
3. Programes socials  
 
- Vista Alegre Activa 
- Activa la Nit 
 
Expliquen aquest punt de l'ordre del dia les dues persones encarregades de la 
dinamització socio comuntària del barri, Cynthia Delgado i Rubén Buenadicha, qui 
expliquen en què consisteixen ambós programes així com el seu desenvolupament. 
 
El programa Vista Alegre Activa és un projecte que es desenvolupa de forma 
col·laborativa entre el veïnatge, l'ajuntament i les entitats del barri i de la resta de 
Castelldefels amb l'objectiu de vehicular els projectes socials del projecte d'intervenció 
integral del barri de Vista Alegre. Segons explica Cynthia Delgado, els diferents 
activitats que es duen a terme es realitzen en la seva pràctica totalitat a l'antica escola 
Vista Alegre amb persones que voluntàriament hi volen col·laborar en el projecte. 
Entre les diferents activitats que es desenvolupen destaquen els grups d'alfabetització 
de persones adultes i d'acollida de persones immigrades així com diferents programes 
d'atenció a les dones i als infants. 
 
Per la seva banda, el projecte Activa la nit engloba activitats adreçades al jovent del 
barri, que es desenvolupen des de l'equip de dinamització sociocomunitària de Vista 
Alegre en col·laboració amb l'àrea de Serveis Socials i un grup de persones voluntàres. 
Les diverses activitats es programen en funció de la demanda existent. Igualment 
Rubén Buenadicha destaca la col·laboració amb altres àrees municpals, com és el cas 
de l'àrea de cultura, per tal de facilitar sortides d'oci cultural adreçat a les famílies del 
barri que formen part del programa, a veure obres de teatre al Teatre Plaza de 
Castelldefels o amb l'àrea d'esports atès la participacío dels diferents equips del barri 
en els jocs escolars de la ciutat. 
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4. Projectes 2016: 
 
- Garcia Lorca: 1ª fase (obra) i 2ª fase (projecte) 
 
La directora del Pla de barris, Joana Badell, explica en quin estat es troben les obres 
d’arranjament del carrer Garcia Lorca . 
 
La 1ª fase del projecte que concreta la urbanització del carrer des del c/ Agustina 
d'Aragó fins el C/ Andalusia, s’adjudica en aquests dies i està previst que durant el mes 
de febrer s’iniciïn les obres que  tindran un temps estimat d’execució de 5 mesos. 
S’anuncia que el dia 4 de febrer a les 19 h al Centre Municipal Vista Alegre del C/ 
Giralda, 6 es farà una nova reunió explicativa del projecte d’urbanització del carrer als 
veïns i veïnes més directament afectats. 
 
La directora del projecte, Joana Badell anuncia que la 2ª fase del projecte, arribarà fins 
el c/ Cervantes i contempla la col·locació d’un elevador o ascensor que salvi el 
desnivell a aquell carrer on ara estan les escales que comuniquen els dos nivells del c/ 
Cervantes. 
 
A continuació s’explica la proposta de pintar amb un motiu al·legòric relacionat amb 
Federico Garcia Lorca una paret mitjanera que hi ha al C/ Garcia Lorca amb uns 60m2 
de superfície i visible des d’altres punts de la ciutat. Ara s’estan pensant solucions per 
tal de reforçar el forjat de l’habitatge on s’han de col·locar les bastides per tal de 
garantir la seguretat del procés. 
 
Per altra banda, s’explica quin va ser el procés de consulta ciutadana sobre els usos 
provisionals per al solar on estaven els habitatges dels mestres de l’antiga Escola Vista 
Alegre i que a continuació es detallen : 
 
 

  1.- Aparcaments 2. Horts 
3.-jocs infantils +  
aromàtiques 

4.- jocs infantils+ 
jocs aigua 

GRUP DE DONES 4 6 3 27 

ASSOCIACIÓ VEINS VISTA 
ALEGRE 4 2 36 28 

Centre municipal Giralda 6 5 7 8 21 

IES MEDITERRÀNIA 28 19 9 84 

ESCOLA PINS - 2 10 27 

ESCOLA MARGALLÓ 2 24 14 91 

ANTIC CEIP VISTA ALEGRE 5 4 13 32 

TOTAL 48 64 93 310 

 
 
- Les obres d’arranjament d’aquest espai començaran durant aquest mes de febrer. 
 
Per últim, el regidor de Pla de barris, Ramon Morera anuncia la intenció de l’equip de 
govern de quins possibles usos pot tenir la illa d’equipaments on ara està l’antiga 
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Escola Vista Alegre amb la màxima de que han de ser serveis per al barri però també 
serveis a la ciutat. 
 
Les obres d’arranjament d’aquest espai començaran durant aquest mes de febrer. 
 
Per últim, el regidor de Pla de barris, Ramon Morera anuncia la intenció de l’equip de 
govern de quins possibles usos pot tenir la illa d’equipaments on ara està l’antiga 
Escola Vista Alegre amb la màxima de que han de ser serveis per al barri però també 
serveis a la ciutat. 
 
A continuació s’obre un torn de paraules que es concreten en les següents qüestions: 
 
- Alguns veïns i veïnes pregunten què es farà al c/ Garcia Lorca i recorda el malestar 
d’alguns veïns i veïnes que van recollir signatures en contra del projecte. Estan en 
desacord en la peatonalització del carrer , així com en la col·locació d’un parc infantil 
en la zona. També estan preocupats per l’entrada i sortida de vehicles del pàrking 
existent al carrer. 
 
El regidor de Pla de barris els emplaça a la reunió del dia 4 de febrer on amb plànols i 
maquetes de l’obra per tal de poder donar resposta a les seves inquietuds i neguits. 
 
- un veí pregunta per què no es duran a terme les obres del 3r CAP al solar de Vista 
Alegre: 
El regidor de Pla de barris, Ramon Morera, respon que l’equip de govern creu que no 
és un bon lloc per a posar el 3r CAP per diversos motius: és un espai petit, amb 
dificultat per accedir al servei de rehabilitació, no s’està d’acord amb ubicar en aquest 
barri el servei de drogodependències, entre d’altres raons. 
 
- un veí pregunta si s’ha valorat la ubicació d’un centre de dia per a la gent gran al 
barri: 
 
El regidor de Pla de barris contesta que s’està estudiant la possibilitat d’ubicar un 
centre de dia en aquesta nova illa d’equipaments així com edificar habitatges assistits i 
adaptats per a la gent gran . 
 
-un veí pregunta sobre la possibilitat de tancar el passatge del Pilar. 
 
El regidor de Pla de barris respon que és difícil tancar-ho en tant en quant és un carrer 
públic tot i que es poden estudiar mesures per tal de millorar l’enllumenat del 
passatge i la seva neteja. 
 
 
Y sense més preguntes ni punts a tractar, el regidor de Pla de Barris dóna per finalitzat 
el consell a les 20,25 hores. 
 

 


