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 ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

Data: 11 de juliol de 2016, 19h 

Lloc: Sala d’actes del CC Cotxeres de Sants (Pl. Bonet i Muixí núm. 7 edifici C) 

 
Presideixen  el Consell de Barri: 
Regidora: Laura Pérez Castaño 
Vicepresident Consell de Barri: Josep Maria Domingo 
Conseller de barri: Joan Sanromà 
Conseller Tècnic:  Xavier Farré i Parisé 
Consellera: Maria Riba  
 
Conselleres/es: 
Sergi Sarri i Camargo, Convergència 
Jordi  Fexas  i Massanés, ERC 
Àngels Boix i Junyent, PSC 
Ángel Federico Lao Peña, C’s 
Xavier Queralt, CUP 
 
Representats de les entitats: 
AAVV Sants 
Sants 3 Radio – El3.cat 
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 
Centre Social de Sants 
Casal de Joves de Sants 
Club Petanca Sants 
Cercle de Sants 
Club Ciclista Catalunya-Barcelona 
Associació Amics de la Bici 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Beatriz Garcia, Tècnica de Barri 
Agents Guardia Urbana. UT3 
 
Veïns i veïnes: 58 
 
Total assistents: 80 
 
 
 
Ordre del dia 

  
1. Benvinguda de la Regidora del Districte, Laura Pérez. 
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
3. Renovació dels representants de les entitats de Sants al Consell Ciutadà. 
4. Informació sobre el barri. 
5. Retorn del Pla d’Actuació del Districte (PAD). 
6. Nom dels jardins del cobriment de les vies resultant del procés participatiu. 
7. Torn obert de paraules. 
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1. Benvinguda de la Regidora del Districte, Laura Pérez. 
 
Josep Mª Domingo, Vicepresident del Consell de barri, dóna la benvinguda a les persones 
assistents i a Laura Pérez, la nova Regidora del Districte. Laura Pérez es presenta i destaca el 
plaer de ser al 1r Consell del barri de Sants com a Regidora. Informa que l’ampliació de l’equip 
de govern amb l'entrada del PSC ha suposat canvis a nivell d’àrees de l'Ajuntament i de 
districtes. En el cas de Sants-Montjuïc explica que Jaume Asens continuarà amb la seva tasca 
a la Tinença d’Alcaldia mentre que ella agafa el relleu provinent de les Corts, amb l'objectiu de 
dedicar el màxim temps al Districte, que és complex, divers i animat. Ve amb il·lusió i destaca 
que els canvis no s'haurien de notar, ja que l’equip tècnic i polític continua treballant amb 
l'ampliació de 2 consellers/es del PSC. Al barri es farà el relleu de la consellera Maria Riba, a 
qui agraeix la seva tasca,  per Joan Sanromà.  
 
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
Josep Beltran demana que s’especifiqui a l’acta de l’anterior reunió que ve com a representant 
del Club Ciclista Catalunya-Barcelona. Sense cap més esmena es dóna per aprovada. 

3. Renovació dels representants de les entitats de Sants al Consell Ciutadà. 
 
Josep Mª Domingo explica que al 2011 es van escollir els representants del Consell ciutadà pel 
barri de Sants, amb 4 entitats representatives que s'han de renovar. Es proposa que si així ho 
volen continuïn les entitats vigents: AVV Joan Güell, que no estan presents i se’ls hi consultarà 
si volen continuar; el Centre Social de Sants, que continua; la Federació de carrers de festa 
major de Sants, membre perquè té medalla d’Honor de la ciutat i per tant continua; la Societat 
esportiva Mercat Nou Magòria, que també continua. Donat que alguna entitat no hi és i per si hi 
ha alguna nova candidatura, es proposa fer la consulta i posposar l’elecció pel proper Consell. 
Laura Pérez informa que a l'entrada hi ha informació sobre quines són les funcions del Consell 
ciutadà, ja que poden sorgir confusions entre els diversos òrgans de participació. Si alguna 
entitat té dubtes així en el proper Consell es podria fer aquest debat. 
 
4. Informació sobre el barri. 
 
Laura Pérez explica que com a nova Regidora ja no disposa d’un marge de 100 dies, i per això 
està aprofitant molts actes a l'espai públic organitzats pel teixit associatiu dels diferents barris, 
dedicant el màxim temps possible a veure les prioritats i temes que preocupen. Sants és un 
barri amb molta vida i algunes problemàtiques i expectatives, així que s'estan revisant quins 
han estat els temes que han preocupat els precs i preguntes dels Consells de barri per detectar 
els temes prioritaris. A continuació es fa un repàs del més important de cara a l'estiu:  
 

 Festa Major de Sants. Aquest any hi ha algunes novetats: la fusió de les Comissions de 
Gayarre i Guadiana (hi haurà 17 carrers que entren al concurs) i que els actes unitaris es 
concentren en un sol dia (23 d'agost). Es mantenen temes anteriors com l'activitat per 
persones cegues i amb dèficit de visió, molt ben valorada, i s’incorpora una nova activitat 
sobre memòria històrica, amb rutes també en angles per participants de l’Open escacs. 
També està prevista la inauguració dels jardins de la rambla de Sants, on molts veïns/es hi 
han participat, i es treballarà sobre el concepte de festes sostenibles. 

 Programes treballats des del Districte amb diferents àrees de l'Ajuntament com Estiu Jove, 
en el que a l’Institut Emperador Carles s'ofereixen 40 places al juliol i 40 a l’Agost per oferir 
una alternativa gratuïta de lleure a adolescents del barri, amb activitats educatives, 
preventives, etc. Un altre programa és A l'estiu Barcelona t’acull, orientat a la reagrupació 
familiar, amb activitats adreçades a públic adolescent acabat d'arribar com a oportunitat per 
preparar-se: llengua, costums, fer xarxa, etc.  

 Pla Buits: l'espai del C. Rosés serà dinamitzat per l’entitat APSOCECAT, associació per 
persones amb sordceguesa, que planteja un projecte d’horts i jardí sensorial. Ara s’estan 
licitant les obres per començar a utilitzar aquest espai de cara al gener. 
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 Plaça Osca: a través de diversos grups de treball i amb la idea de potenciar el teixit 
comercial, potenciar l'espai públic i evitar activitats intensives en equilibri amb els veïns/es, 
va sorgir la idea de fer una suspensió de llicències al triangle de la Plaça Osca (àmbit 
d'actuació entre el Passeig Sant Antoni, l’Av. Tarragona i Creu Coberta) ja que hi ha una 
problemàtica de proliferació d'establiments de concurrència pública en un àmbit específic 
molt concentrat. Sobretot a Plaça Osca i C. Riego hi ha hagut queixes reiterades sobre la 
impossibilitat de descans i la pèrdua de teixit comercial de la zona. Es fa una suspensió 
inicial d'un any per treballar un pla d'usos per potenciar el teixit comercial, la dinamització 
de la zona i la millora de la mobilitat en l'àmbit de la Superilla. Les dades indiquen que hi ha 
18/19 establiments per cada 1.000 habitants, superant amb aquesta mitjana els indicadors 
de Ciutat Vella o Gràcia, espais de la ciutat coneguts per aquesta problemàtica i per tenir 
un ús intensiu. Aquestes dades indiquen que cal aturar, fer un mapa clar de recursos i 
projectar un any de treball i participació cap a un pla d'usos. 

 Jardins de Can Mantega: s'han posat més bancs després de les demandes rebudes. Per 
l’ombra s'ha d’esperar que els arbres plantats fa 2 mesos creixin, però es farà una reunió in 
situ si cal per valorar els canvis de la Plaça i treballar perquè sigui gaudible per tothom. 

 Obres: s'estan fent reunions tècniques amb Bimsa per determinar les necessitats d'espai a 
l’edifici de la Lleialtat Santsenca, com acaba l'obra, mobiliari, etc. i en un any es preveu que 
es podran obrir les portes si es segueix segons el calendari. Al C. Melcior de Palau al mes 
de juliol acabarà l'obra de pavimentació i plataforma única i al C. Guitard es preveu l’inici de 
les obres al setembre, amb una durada prevista de 6 mesos. Les del C. Càceres, Riera de 
Tena i Jocs Florals s’iniciarien a l'octubre o novembre amb una durada prevista de 6 
mesos. Es disposa d'un llistat de demandes de carrers que requereixen d’una millora 
urbanística que caldrà anar prioritzant i calendaritzant segons les necessitats. 

 
A continuació s’obre un torn de paraules: 
 

 Vicente Carmona considera que només s'ha parlat de la part de dalt de Sants i no de la de 
baix. Pregunta per què al C. Riera de Tena amb Burgos no hi ha cap pàrquing i 
l'Ajuntament vol treure el que hi ha perquè hi aniran pisos. Pregunta per l’estat de les cases 
dels voltants, el pàrquing i el carrer.  

 Victoria comenta que al C. Violant d’Hongria 85 hi ha problemes a la vorera i cal tenir-ho en 
compte per les persones amb mobilitat reduïda, ja que des de Brasil fins a Tenor Massini 
no s'hi pot passar perquè les voreres són estretes i estan malmeses. També proposa que 
el C. Tenor Massini fins a C. Sants podria ser un carrer peatonal ja que hi ha problemes 
amb l’aparcament de cotxes, voreres estretes, etc.  

 Neus pregunta si al juliol acabaran les obres del C. Melcior de Palau i al setembre 
començaran les del C. Guitart, i creu que 6 mesos d'obres és molt per un tros molt petit. 
Recorda que fa 4 anys es va fer un camí escolar perquè els pares i mares de l’Escola 
Pràctiques i Jaume I ho van reclamar, però està molt brut entre excrements de gossos, 
incivisme, pudors, etc. i cal netejar-lo.  

 Anton comenta que al fons del C. Riego hi ha 2 bars que no compleixen amb els horaris i la 
GUB no hi actua. Deixen les portes obertes i se senten sorolls i hi ha un problema amb la 
condensació de fums que arriben als que hi viuen, ja que no poden obrir les finestres. 
Considera que caldrien inspeccions també quan s'han tancat els bars i afegeix que les 
terrasses ocupen tot l'espai. Comenta també que al Vapor Vell hi ha persones que 
trenquen el mobiliari i considera que no pot ser que els veïns/es s'hi hagin de barallar. 

 Jaume comenta que a la Plaça Osca estan molt afectats pel soroll. Han fet sonometries per 
la seva compta i ara poden demostrar que el soroll està per sobre de la normativa actual. 
Diu que actualment obrir el balco és problemàtic pel soroll, sobretot a partir del vespre i a la 
nit, així que ho han de tenir tancat. Demana que es prenguin mesures. 

 
A continuació la Regidora respon: 
 

 Els carrers esmentats ara mateix no estan previstos però són carrers a tenir en compte per 
la priorització.  
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 Alguns són problemes derivats de viure en una ciutat concentrada, en un barri amb molt 
poc espai públic i verd, fet que genera gentrificació, soroll, problemes de convivència, etc. 
No hi ha una mesura estrella per solucionar-ho però sí es fan accions que cal intensificar, 
com la tasca dels educadors de carrer, els agents cívics, la GUB de proximitat, intensificar 
les inspeccions, etc. Afegeix que davant diferents maneres de contaminar, els problemes 
de convivència, els excrements de gossos, el vandalisme, etc. es podrien fer 3 coses: 
o Augmentar la presència al carrer d’educadors, GUB, treball des de la proximitat, etc. 

El Districte té un paper fonamental i de tots aquests temes es fa el seguiment als 
consells de barri, reunions amb les AAVV, etc. Són problemes identificats.   

o Endurir les inspeccions de les terrasses, tenint en compte la intensitat de l’activitat de 
restauració al barri, que crea problemes específics. 

o Canviar pautes de convivència que creen greuges. No hi ha eines per multar tothom 
però sí hi ha altres eines disponibles. Per exemple ara s'inicia una campanya de ciutat 
que posa de relleu com aquest tipus de comportament afecta a la resta de veïns/es. 
També es disposa de plans d’usos, ordenacions singulars, algunes ordenances de 
caire municipal, etc., però l’incivisme i la manca de respecte requereixen d’un treball 
de fons. Els veïns/es no han de de barallar-s’hi però l'Ajuntament no té ulls per estar 
davant de tots els actes d'incivisme, així que es fan altres esforços per anar canviant. 

 L'altre dia es va fer una visita a l'obra del C. Burgos i certament hi ha espais amb necessitat 
de solucions.  

 
5. Retorn del Pla d’Actuació del Districte (PAD). 
 
Xavier Farré presenta el Pla d'Actuació del Districte, full de ruta a seguir al llarg dels propers 3 
anys. Després que el govern presentés un document amb les seves prioritats, s'ha obert un 
procés participatiu a través de debats presencials, la plataforma online i el Consells de barri. A 
continuació s’explica el més destacat: 
 

 En el conjunt de la ciutat: 22.600 usuaris registrats, 10.300 propostes i aquestes compten 
amb uns 156.000 suports, així que estan molt contents de la participació.  

 Al Districte es van recollir 682 propostes, que s'han agrupat en 108 actuacions que 
contenen 498 propostes. 

 S’han descartat 84 propostes per manca de pressupost, de competències o perquè eren 
massa ambicioses o molt generals.  

 
Ara s'està tancant el document, fruit del PAD de govern i de la participació de la ciutadania i les 
entitats, que es posarà a exposició pública al setembre i es discutirà en diferents espais i amb 
els grups polítics per poder-lo aprovar. El PAD de Sants té grans calaixos amb propostes 
concretes que s’intentaran posar en pràctica: 
 

 Urbanisme: Rehabilitar parcs i jardins, millorar la neteja, acabar el tancament de la 
cobertura de les vies, desencallar el tema de Can Vies i Pla equipaments de Districte. 

 Mobilitat: Pla de mobilitat i de transport públic del Districte i pels diferents barris, que s'està 
fent a la Taula de mobilitat, millora de la distribució de mercaderies i xarxa de carrils bici 

 Cultura: Pla d’equipaments culturals, estudiar la transformació de l'edifici Model sXX (es va 
demanar dedicar-la a entitats culturals, en concret a la Federació de carrers de la festa 
major. A més un col·lectiu ampli de joves tenen la voluntat de fer un casal de joves i s'està 
en fase d’estudi de la possibilitat de cedir l’espai), Definir els usos de l'edifici l'Orfeó de 
Sants, Difondre el patrimoni i les activitats culturals i Recuperar la memòria històrica 

 Esports: Mapa instal·lacions esportives, Millorar i augmentar els equipaments esportius, 
Facilitar activitats esportives als espais públics. 

 Educació: Noves instal·lacions per a Cal Maiol, Pla de suport a les AMPES, Pla d'Èxit 
Escolar, Reduir les desigualtats a través de l'atenció educativa prioritària en sectors en risc 
d’exclusió, Suport a les bones pràctiques i a la innovació pedagògica, Promoure els estudis 
musical. 
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 Convivència: Incrementar el nombre d'educadors al carrer, realitzar campanyes per a 
fomentar la convivència. 

 Economia: Pla de comerç, donar suport a projectes aglutinadors d’ECSS, Impulsar les 
organitzacions comercials. 

 Habitatge: Desenvolupar promocions d’habitatge social, Coordinació i reforç de serveis per 
revertir l’exclusió residencial. 

 Altres: Combatre l'aïllament de la gent gran, Contractació socialment responsable. 
 
Aquest és un petit recull però cal tenir en compte que hi ha propostes concretes dins d'aquest 
temes i que a nivell de ciutat el PAM també preveu actuacions que reverteixen al ciutadà i als 
barris. Un cop acabat el procés, del que estan molt satisfets, s’emplacen a disposar d'un 
document definitiu de cara al setembre per presentar-lo i aprovar-lo.  
 
6. Nom dels jardins del cobriment de les vies resultant del procés participatiu. 
 
A continuació Joan Sanromà informa sobre el nom dels jardins del cobriment de les vies 
resultant del procés participatiu, procés que ha generat molt debat. Es van escollir 3 propostes 
finalistes sorgides d’una Comissió mixta, amb representants de grups polítics i d’entitats, que 
es van poder votar a la Fira d'entitats i a equipaments del Districte. De 441 butlletes en total, els 
resultats van ser: Jardins de la Rambla de Sants (160 vots), Jardins de les dones lluitadores de 
Sants (151 vots) i Jardins de les vies de Sants (130 vots).  El nom no afecta a la numeració del 
C. Antoni Capmany i espera que d'ara endavant s’utilitzi. Els jardins han quedat molt bé i els 
convida a la inauguració del proper dia 20. 
 
7. Torn obert de paraules. 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Núria Falcó comenta que els jardins han quedat 
molt bonics sempre que després es mantinguin 
com estan ara, ja que la part de baix no ho està 
i s'han gastat diners amb el rec automàtic que 
està trencat. Diu que els anomenaria els jardins 
del Calaix, ja que no es volia però s'ha acabat 
fent. Al metro de Mercat Nou hi ha una pujada 
amb un ascensor que fa gairebé 2 mesos que 
no funciona. A dins hi ha una pedra gran amb 
un rètol conforme la incidència és de llarga 
durada. Demana que se’n facin càrrec. Una 
veïna afegeix que s'hi va quedar tancada.  

Es respon que es pren nota de la demanda i es 
mirarà perquè no en tenien constància. 

 

Maurici Costa, veí de Rambla Badal, explica que 
quan van comprar el pis no hi havia el calaix ni 
veïns/es davant, però ara hi ha escales 
mecàniques i un ascensor a 12 metres. Va 
enviar un correu a l’Alcaldessa (se'ls va 
respondre que la distancia pot ser de fins 8 
metres) però demana alguna solució. Creu que 
es podria haver posat a l'altra banda que no hi 
ha veïns/es o podrien haver posat uns vidres 
més alts opacs. Sap que les escales no les 
trauran però demana una solució.  

Es respon que certament és una mala solució, poc 
respectuosa amb els edificis existents. És un pla que 
en el seu moment va tenir un període d’al·legacions 
però s'haurà de fer una repensada de solucions, així 
que les propostes seran benvingudes per fer-ne un 
bon acabat. La idea és que tothom pugui celebrar 
aquest espai i no que sigui un inconvenient.  

Sergi Sarri pregunta sobre la Superilla i si la 
suspensió de llicències ja s'ha aprovat i quan 
tindrà efecte. 

Es respon que sí, dijous passat es va presentar la 
suspensió de llicències d'activitat de concurrència 
pública i ja ha passat a Comissió de govern. 

Jose Luis, del Club Petanca Sants, vol saber Es respon que s'està lluitant amb la Generalitat de 
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l’estat de les instal·lacions de Magòria. El Club 
fa 31 anys d’història, durant els quals s'han anat 
traslladant fins a 5 vegades. És un club que 
competeix estatal i internacionalment i diu que 
s’autofinancen i no tenen pistes adequades com 
en altres barris després de tants anys, així que 
no poden demanar un equip femení. Considera 
inadequat estar jugant a l’Espanya Industrial 
amb el perill que això comporta. 

 

manera intensa per guanyar l’espai de Magòria, que 
no té la utilitat que ha de tenir en un barri amb manca 
d'equipaments. En tot cas s'ha de treballar amb la 
taula d'entitats esportives perquè la demanda és molt 
elevada. És cert que a les Corts i en altres districtes 
es van fer pistes, però no és un greuge comparatiu. 
Quan hi ha oportunitats d'espai s'ha de veure quin és 
l'ús majoritari i es treballarà amb la taula d'entitats, 
Celebra els èxits de la petanca, destacant que és un 
orgull pel barri i que tan de bo es pugui celebrar en 
breu la disponibilitat d'aquest espai. 

Joan Regines, de l’Associació amics Bicing, 
recorda que s'ha parlat de la xarxa de carrils bici 
i des d’Alcaldia s’ha presentat un Pla de 
mobilitat ambiciós que inclou els carrils bici de 
Rambla Badal, C. Sants, Av. Madrid, etc. 
Considera important que s’arribin a executar ara 
que hi ha un equip de govern sensible amb el 
tema, perquè milloraria molt la qualitat del soroll, 
fums, etc. Demana que tinguin el valor 
necessari per prendre mesures que no agraden 
a tothom però són necessàries.  

Es respon que es va estar parlant amb l'eix comercial 
del C. Joan Güell sobre l’informe d’impacte. Demana 
que els hi facin arribar perquè estan en ple disseny 
de la xarxa i és molt important. L’aposta de govern és 
la mobilitat sostenible però també s'ha d’analitzar. Hi 
ha hagut diferents taules de treball des de ciutat i 
Districte per prioritzar obres i carrers que ajuden a la 
comunicació, però també hi ha taules d’àmbit 
metropolità amb apostes que van més enllà de la 
ciutat de Barcelona.  

Ara la prioritat és el vianant (amb tota la complexitat 
que comporta a nivell d'espai públic) i després les 
bicicletes (habilitant espais de qualitat i evitar les 
queixes perquè s’usen voreres). Cal un anàlisi de les 
conseqüències pel comerç, sobretot en les zones de 
càrrega i descàrrega, tot i que ja es sabia que tindria 
un impacte negatiu sobre el vehicle privat i 
l’aparcament. La sostenibilitat i la salut pública 
suposa sacrificis però cal veure com s’equilibra 
perquè aquest impacte es minimitzi en certes 
activitats econòmiques com el comerç de proximitat.  

Eduard comenta que el carril bici del C. Joan 
Güell genera problemes diaris bastant greus de 
transport, serveis, etc. Del C. Europa fins a 
Sants s'estan recollint signatures i proves 
gràfiques perquè la situació és perillosa pels 
ciclistes i vianants. 

 

Alicia informa que al C. Riego hi ha un bar 
sense terrassa però que fa ús de la via pública, 
ja que es consumeix a fora, sota de casa seva, i 
no poden obrir les finestres perquè els arriba el 
soroll. Pregunta quina solució hi ha per resoldre 
aquesta ocupació de l'espai públic, ja que no es 
pot parlar amb ells perquè ho consideren normal 
i diuen que no ho poden controlar. 

Es pren nota de la demanda. 

Josep Rafel comenta: 

 La vorera del C. Parcerisa s’ha convertit en 
carrils de bicicletes i motos, com passa en 
altres carrers com Sagunt i Olzinelles.  

 El Club de futbol Sants necessitaria un camp, 
ja que un club tan important no en té un propi.  

 Es va demanar posar bancs, jardineres i 
espais amb ombra a l’espai de la font de la 
cobertura de les vies. A més s'hauria de baixar 
la intensitat de la llum del passeig per evitar 
que arribi a les cases.  

 Des de la Plataforma adéu Can Vies, amb el 
Regidor Jaume Asens i les entitats es va 
quedar que es faria una reunió exclusiva sobre 

Es pren nota de les demandes. 
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Can Vies, a l'espera que el conseller tècnic fes 
la convocatòria. Demana una reunió de la 
taula de seguiment de la coberta de les vies 
perquè el tema s'ha de solucionar. Es va fer 
una proposta al Regidor anterior: fer la rampa 
segons el projecte aprovat i que l'espai que 
quedi de l'edifici es destini per les entitats del 
barri, gestionat pel Secretariat. Espera que es 
porti a terme, ja que porten 18 anys i 
contínuament fan festes amb música, concerts 
i bar però no tenen permís d'obres ni activitat. 

Miquel Martí informa del projecte cultural del 
cinema Zumzeig del C. Béjar, cooperativa d’un 
grup de joves. Es va fundar fa 3 anys i per 
diverses circumstàncies hereten aquest projecte 
8 joves professionals del cinema, que està en 
procés de transformació. És una sala molt 
singular i volen que el barri se senti orgullós. 
També comenta que el carrer és estret, llarg i 
amb molt trànsit de motos i cotxes i pregunta si 
hi ha alguna intervenció prevista. 

Es respon que tot el que siguin projectes culturals 
són més que benvinguts i es pren nota de la 
demanda sobre el carrer. 

Jesús pregunta sobre l'estat de l’ascensor del 
metro de Plaça de Sants, i posa de manifest que 
és contrari a que les bicis vagin per les voreres i 
que les motos aparquin a les voreres. 

Es respon que l’ascensor és competència de la 
Generalitat. 

 

Jaume, afectat del solar del C. Priorat, explica 
que es van reunir amb els consellers i es va 
acordar que es tancaria el parc. Vol saber què 
es pot fer i diu que cada vegada el parc tanca 
més tard i no ho consideren correcte. 

Es respon que s'està esperant un projecte alternatiu 
al setembre, però s’estudiarà la possibilitat de tancar 
durant un curt període de temps per veure com 
funciona. Se li donarà resposta.  

Adela comenta: 

 S'ha tret la parada del Bicing 188 i s'ha posat 
enmig de la Plaça, on més transit hi ha i més 
perill genera pels ciclistes. Demana el canvi.   

 No entén el carril bici del C. Joan Güell. 

 Demana que posin escales mecàniques al 
metro.  

 El carril bici del Pg. de Sant Antoni no té sentit 
perquè té 2 direccions oposades i demana que 
s'estudiï amb el pla de de carrils bicis.  

 Hi ha rumors sobre el tancament del CAP de 
Numància.  

 Als estius al barri de Sants hi ha molta brutícia 
i demana que s’intensifiqui la neteja . 

Es pren nota de les demandes. El tema de la neteja 
és recurrent i molt complex, ja que per exemple ara 
s'està dissenyant el nou contracte i es necessiten 2 
anys fins que s’iniciï. És cert que no s'està arribant i 
es vol ampliar, no és un tema nou però aquest nou 
plec augmentarà els recursos i les hores. 

 

 

Núria pregunta sobre la intenció de fer un 
equipament de joves a la Model del Segle XX, 
que té davant, i comenta que fa 40 anys que ha 
aguantat diverses discoteques en aquell carrer 
fins que s'han tancat després de moltes 
peticions. No té res contra la joventut i ho 
trobaria molt bé, però no creu adequat posar-ho 
en un carrer de 3 metres ja que s’imagina que 
generarà soroll. Demana que abans de res es 

Es respon que la participació juvenil és molt 
important i s'ha de promoure. No només es pot 
pensar en els joves com a subjectes passius que 
volen fer festa, ja que les associacions juvenils estan 
molt implicades. Una última enquesta diu que els 
joves tenen millor hàbits, una participació social cada 
cop més elevada, ganes de participar i la necessitat 
d’equipaments juvenils. Sants-Montjuïc té certs buits 
que es poden veure en un mapa de recursos i per 
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pregunti als veïns/es. 

Des del Casal de joves de Sants donen la 
benvinguda a la Regidora i presenten el seu 
projecte: és un col·lectiu nascut fa 4 mesos per 
al voltant de 150 persones del barri. Volen 
reclamar un espai, demanda històrica des del 
97, ja que se'ls va oferir la Casa del mig però 
mai s'ha portat a terme. Sants-Montjuïc és l'únic 
Districte amb cap casal de joves ni cap espai on 
poder dur a terme les seves necessitats, mentre 
que n’hi ha amb menys població que en tenen. 
Proposen com a lloc la Model del Segle XX, 
patrimoni social i històric del barri, i estan a 
favor de compartir-lo amb la Federació de festes 
majors, la ubicació és idònia i hi ha un solar buit 
annex que es podria aprofitar com espai públic. 
Lliuren un projecte escrit a la Regidora i 
destaquen que no venen a fer soroll ni molestar 
els veïns/es perquè també són veïns/es. 
L'objectiu és dinamitzar el teixit associatiu i fer 
activitats, tallers, etc. Anima a buscar les 
activitats que fan.  

Rafael recorda que el compromís municipal era 
destinar l'espai de l’Agapito a la Federació de 
festa major de Sants. Creu que després de 35 
anys no és de rebut que no pugui tenir un espai 
propi, mentre que els joves tenen Can Batlló. 
Reclama un espai que s'havia compromès. 

tant està justificada la manca d'equipaments i la 
necessitat de tenir espais. S’estudiarà la proposta.  

 

Josep Beltran felicita a la nova Regidora per la 
seva facilitat de paraula i la considera més 
activa que l’antic Regidor, així que espera que 
animi a la resta de l’equip. Destaca que en l’acta 
de l’anterior reunió hi ha un compromís de 
reunió sobre Can Vies, que va enviar un correu 
per concretar temes pendents sobre una cursa i 
encara no se li ha donat resposta, i que fa un 
any que s'està parlant del C. Burgos i la 
Consellera es va comprometre a anar-hi per 
veure l’afectació dels habitatges. 

 

La Regidora respon que a vegades es poden escapar 
temes, no pel caràcter sinó perquè no s’arriba a tot i 
es posa a la seva disposició. Maria Riba afegeix que 
hi ha altres àmbits de participació, com el Consell 
sectorial d'urbanisme on es va tractar el tema de 
l’ascensor de Badal (es va acordar fer una reunió in 
situ) i el tema del carril bici de Joan Güell. Per tant, a 
part del Consell de barri es parla directament dels 
temes a les sectorials. Sobre el C. Burgos es va 
demanar que tota aquella gent que volgués fes 
arribar una instància. La setmana vinent s'anirà amb 
els tècnics a visitar els habitatges que poden tenir un 
problema greu, així que es podria aprofitar la visita. 
Josep Beltran recorda que es va dir que les AVV que 
volien tenir prioritat pel reallotjament s’apuntessin. Es 
respon que s'està treballant. 

Xavier Farré comenta que no és que no es vulgui fer 
una reunió sinó que la resposta de la cursa és 
negativa, des de l’IBE i el Districte, ja que no es 
disposava dels recursos necessaris de GUB per 
poder fer 2 proves ciclistes en un l'any. Segons la 
última conversa hi havia una proposta alternativa en 
un altre barri però es parlarà. 

 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 


