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 ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

Data: 05 d’abril de 2017, 18.30h 

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 
 
Xavier Ros, Arquitecte 
Jaume Grau, Doctor de l’Hospital Clínic 
 
Conselleres/es: 
Sergi Sarri i Camargo, Grup municipal Convergència 
Jordi  Fexas  i Massanés, Grup municipal ERC 
Ángel Federico Lao Peña, Grup municipal C’s 
José Antonio Calleja, Grup municipal PPC 
 
Representats de les entitats: 
Sants 3 Radio – El3.cat 
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 
Centre Social de Sants 
Cercle de Sants 
Club Ciclista Catalunya-Barcelona 
CVB 
Federació d'Ass. i Comerç de carrer de la Festa Major de Sants 
CSSants Can Batlló 
ICS 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Agents Guardia Urbana. UT3 
 
Veïns i veïnes: 27 
 
Total assistents: 48 
 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informació del Programa detecció precoç càncer de colon 
3. Informació de la situació del barri. 
4. Presentació del projecte final de la Lleialtat Santsenca 
5. Informació situació local antiga Cooperativa la Model del Segle XX 
6. Torn obert de paraules. 
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.  
 
Josep Mª Domingo, Vicepresident del Consell de barri, dóna la benvinguda a les persones 
assistents. Primerament fa un recordatori per la mort d’Anselm Cartañà, persona molt estimada 
i arrelada al barri. Va ser mestre de l’escola de la SEAT, un dels fundadors del Secretariat i va 
impulsar la recuperació de l’Arxiu Històric de Sants, que va anar augmentant i que actualment 
es troba al soterrani del Districte. Es troba al Tanatori de les Corts i demà dia 06 a les 11.30h 
es farà el funeral. El Vicepresident vol comunicar que el moviment veïnal de Sants està de dol.  

S'informa que l’acta de l'anterior reunió es va enviar per correu electrònic i està disponible a 
l'entrada. Sense cap esmena es dóna per aprovada. 

2. Informació del Programa detecció precoç càncer de colon 
 
Jaume Grau, Doctor de l’Hospital Clínic, presenta la 4a ronda del Programa de detecció precoç 
de càncer de colon del Districte. Lamenta que el càncer de colon i recte és el més prevalent a 
nivell de Catalunya, sent dels més alts a nivell d’homes (afecta en un 60% a homes i un 40% a 
dones) i a nivell d’Europa es troba a dalt de tot, estant en general molt per sobre de la mitjana. 
S'han començat a enviar les cartes, i aquest any és el 7è que s’envien. 
 
Informa que l’evolució és coneguda: passaran de 5 a 10 anys i 5 més des de la formació del 
pòlip fins al desenvolupament del càncer, tot i que no tots els pòlips seran càncers. Aquest però 
és el temps per detectar-los. 
 
La carta s'envia per àrees bàsiques de salut i el programa va destinat a homes i dones de 50 a 
69 anys amb una prova de cribratge de sang oculta en femta, disponible a les farmàcies i 
també en col·laboració amb els metges d’atenció primària. Es mostra el tubet la prova. El Dr. 
Grau demana que no es tingui por i destaca que val la pena fer-ho. Si el resultat és negatiu es 
farà de nou en 2 anys i si és positiu se'ls trucarà per concertar una visita per fer una prova, en 
la que el més freqüent és la detecció de pòlips benignes, que es treuen. Si es troba un càncer 
es tracta i el percentatge de curació és molt alt. 
 
A continuació es mostren els resultats: la població destí a Sants-Montjuïc és de 40.000 
persones, de les quals han participat unes 20.000. La participació de les 3 primeres rondes és 
bona, millor que en altres districtes, però encara queda un 50%. Destaca que costa participar, 
especialment als homes d’uns 50 anys. Per exemple als llocs rurals participa més del 65%, així 
que el boca orella és el que funciona millor i anima a fer-ho. De les 20.000 persones de la 3a 
ronda, aproximadament 1.000 proves van sortir positives, se'ls va fer una colonoscòpia i van 
trobar pòlips grossos que sinó s’haguessin tret alguns podrien haver arribat a ser un càncer. Es 
mostra el número de càncers detectats: 44 a la 3a ronda, 38 a la 2a ronda i 59 a la 1a.  
 
Fins al juliol estaran al Districte però a les farmàcies es podrà demanar la prova fins la 
primavera del 2018. Es pot consultar www.prevenciocolonbcn.org per a més informació. 
 
3. Informació de la situació del barri. 
 
Laura Pérez, Regidora del Districte, dóna la benvinguda i explica que es presentaran diverses 
informacions, algunes provinents de l'últim Consell de barri.  
 
Mesura per la Millora de les Relacions de Proximitat a l’Espai Públic  
Fa uns mesos es va engegar un treball per intentar millorar les relacions de proximitat i 
convivència amb el veïnat. Es disposa d’un espai públic molt ric amb diversitat d’usos, que a 
vegades provoquen malestar per soroll, perquè és privatiu d’algun grup determinat o per 
conductes incíviques. Fa uns mesos es va fer una prova pilot i ara es proposa augmentar el 
número d’hores de la GUB a l'espai públic, que s’assumirà des del Districte. L’objectiu és tenir 
una policia de proximitat que pugui dedicar més temps, perquè sovint s’ha de prioritzar i no es 

http://www.prevenciocolonbcn.org/
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dona resposta a totes les demandes dels veïns/es. D’altra banda, aquesta mesura intenta 
recollir aquells conflictes no necessàriament per temes delictius que es generen a la via 
pública, per exemple en temes d'animals, civisme, usos privatius (botellon, utilitzar les pistes 
esportives ocupades reiteradament, locals que tanquen de matinada etc.) amb l’objectiu de 
posar més recursos i minimitzar els conflictes. Per exemple a Hostafrancs les entitats estan 
recuperant places que estaven en desús a través d’activitats dedicades a les famílies. Així que 
les propostes poden venir de les mateixes entitats per treballar conjuntament.  
 
Informa que han adreçat una enquesta per recollir inquietuds i propostes d'una manera més 
personalitzada, amb la idea de senyalar espais en concret. Es pregunta: 
 

 Què t’agrada que passi a l'espai públic del teu barri? (activitats, serveis, etc.) 

 Què és el que més et molesta? (no en general, sinó en carrers o temes específics) 

 Què podem fer entre tots (veïnat, entitats i administració) per millorar la convivència al 
barri?  

 
A continuació es presenten les 5 línies d'intervenció: 

 Dinamització i millora de les relacions de proximitat. Es volen promoure actuacions 
específiques per millorar els vincles comunitaris a través d’activitats a l'espai públic, gràcies 
a entitats que revitalitzen la vida de les places en desús o on es fan activitats no 
desitjables, posar recursos perquè passin coses que ens agraden, amb participació veïnal. 

 Accions de sensibilització i coresponsabilitat: especialment relacionades amb 
problemàtiques d’ús intensiu i privatiu dels espais, també amb espais privats i altres actors, 
tan en horari diürn com nocturn. Hi ha un problema per exemple amb els gossos, amb certs 
col·lectius, pistes esportives, etc. i treballar per obrir els usos a tota la ciutadania.  

 Inclusió social i treball amb col·lectius amb alta vulnerabilitat social amb presència a 
l'espai públic: assentaments, persones sense llar, etc. És un tema més complex. Posar 
més recursos per treballar de manera coordinada amb serveis de ciutat perquè aquests 
col·lectius vulnerables tinguin sortides i no suposin un problema de convivència. 

 Intervencions urbanístiques de millora i revitalització d’espais en desús i degradats, 
places i interiors d’edificis d'ús públic, jardins, etc. El Pla de Barris ja contempla inversions 
en aquest sentit. Urbanisme tàctic, no mitjançant grans obres de millora sinó amb elements 
d’urbanisme o elements o mobiliari mòbils per oferir nous usos en espais que estan en 
desús o degradats. Línia de pressupost per fer millores a l'espai públic. 

 Eina interna que centralitzi la informació. Les queixes arriben per moltes vies (queixes, 
cartes a la Regidoria, GUB, consells de barri, taules de coordinació, etc.), així que es 
necessita una eina interna que ajudi a centralitzar la informació, ajudi a fer diagnosi, 
establir protocols, fer un seguiment a les taules i als consells de barri i ajudi a avaluar les 
intervencions que es fan.  

 
Els convida a omplir les tres qüestions, destacant que és una eina per arribar a persones que 
tenen més dificultats de participar en veu alta. A continuació explica altres temes: 
 

 Jardins de la Rambla de Sants: Hi ha hagut un procés d'inspecció a l'ascensor d’Antoni 
Capmany i s’ha treballat amb veïns/es. Es va fer el canvi de les peces no adequades i ara 
ja és l’Ajuntament qui gestiona el seu manteniment (fins fa poc era l'empresa constructora). 
S'espera així tenir una línia més directa per trobar solucions, tot i que alguns problema són 
per actes incívics. Es seguirà fent vigilància i ajustos perquè el vandalisme sigui mínim. 

 Pis edifici Badal 122. S'ha treballat amb els veïns/es i creu que estan a prop de trobar una 
solució, que implica replantejar el disseny de la Rambla. Aquesta comunitat té un camí a 
prop del seu balcó però s'està redissenyant, respectant el treball dels arquitectes i segons 
la Comissió de Seguiment. Com a govern de Districte es va entendre la queixa i un cop 
vistos els resultats era obvi que la demanda de seguretat i intimitat s'havia d’escoltar. 
Espera que es validi la proposta, que es presentarà el més aviat possible d'acord amb els 
veïns/es.  
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 C. Priorat: s’han fet vàries reunions sobre la millora del carrer i de l'espai informal de 
gossos, que donava molts problemes. S'ha presentat un projecte que divideix la zona en 2 
espais: un diferenciat per gossos i l'altre més diàfan amb un parc infantil que permetrà tenir 
diferents usos. Es demanarà el tancament de l'espai a l'estiu i esperen que a finals d’any 
comencin les obres, que duraran 3 o 4 mesos.  

 Pla d'usos: s’han fet vàries sessions vinculades al procés participatiu per definir els usos 
del Triangle de Sants Hostafrancs, amb més de 30 veïns/es a la darrera reunió. La 
proposta tindrà un període d’al·legacions però ja es disposa d'un primer dibuix. S'espera 
tenir l'aprovació inicial al maig i l’aprovació definitiva a l’estiu. Els convida a participar. 

 Neteja: és un tema recorrent i comú als altres barris. Durant aquest any es disposa de 8 
informadors/es al Districte per fer una campanya de sensibilització sobre la neteja, 
reciclatge als comerços, presència de mobles a la via pública, etc. per donar informació i fer 
incisió sobre la normativa per fer les coses bé. 

 Estació de Sants: la renovació de l'estació d’autobusos és fruit d'un acord entre la 
Generalitat, Adif i l'empresa concessionària del servei d’autobusos de llarg recorregut. 
Actualment ja es disposa d’un acord que farà instal·lar un mòdul transparent de 400 m2, 
climatitzat, amb taquilles, espai d’espera pels usuaris/es amb màquines de vending i 
lavabos. Es segueix treballant en els espais propers a l’Estació de Sants. 

 Lleialtat Santsenca: la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca ha fet un acord 
amb el Centre Social de Sants i el Secretariat per elaborar un projecte comunitari. Es 
treballa des del Districte i Acció comunitària per tenir un projecte a finals de maig i definir 
com vol ser aquest espai. És una feina comunitària molt maca que caracteritza al barri de 
Sants. La Coordinadora té prevista una sessió oberta a les entitats el proper 13 de maig 
per convidar a tothom a participar del projecte. Donada tota aquesta feina comunitària 
prèvia, el Districte proposa als assistents realitzar una gestió cívica amb adjudicació directa 
a la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca per gestionar aquest l’equipament. 
Sent aquesta proposta acceptada. 

 Cooperativa la Model del Segle XX: Joves organitzats del barri van demanar tenir més 
espais i aquest espai es va veure una bona solució. S'ha començat a treballar amb ells i 
s’espera acabar amb les obres d’adequació, que són mínimes, abans de l'estiu. S'està 
treballant per materialitzar la cessió amb un conveni i també amb la Federació de Festa 
Major s'està redactant l’autorització de l'ús de les naus per cedir-les i així puguin seguir 
treballant en aquest feina tan reconeguda per tothom. 
 

Xavier Farré explica la ubicació del c. Priorat, un carrer molt petit entre Gayarre i Guadiana. Hi 
ha un interior d'illa públic amb un cert punt d’abandonament, amb una urbanització a mig fer i 
amb un ús de pipi can informal. Això generava problemes al manteniment, perquè no estava 
incorporat en el circuit d'espais per gossos de la ciutat. Es va parlar amb els veïns/es molestos 
per la situació i s'ha trobat una possible alternativa. L'estiu passat es va tancar perquè el terra 
generava molta pols i olors, amb el compromís de buscar un projecte definitiu, que es presenta:  
 
En la proposta l'espai es divideix en 2: un dedicat a gossos i una part més per infants i d’estada 
en general. Es mostren els materials i les imatges del com quedarà, destacant que la zona 
infantil està tancada i la part d’ús pels gossos està delimitada. Per les cases amb façana que 
donen a l’interior d’illa s'hi ha ubicat la part infantil, mentre que la dels gossos s’ha ubicat en 
una façana mitgera d'un edifici, així que no hi ha finestres que hi donin directament. Aquesta 
part s’integra dins del circuit de neteja, així que es farà una cura molt intensiva. S'ha arribat a 
un acord que creu que és satisfactori per ambdues parts. El projecte està en fase executiva i a 
finals d’any començaran les obres, que tindran una durada de 3 mesos, així que s’espera tenir-
ho finalitzat a finals del 1r trimestre del 2018. 
 
4. Informació situació local antiga Cooperativa la Model del Segle XX 
 
Xavier Farré explica que es recupera un edifici, antiga cooperativa obrera al c. Violant 
d’Hongria cantonada amb Alcolea. Per tant és patrimonial (tot i que no catalogat). Es van 
plantejar desafectar aquest edifici i al Plenari hi va haver la proposta de cedir-lo a la Federació 
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de carrers de Festa Major de Sants, que es va aprovar. Al mateix temps havien estat parlant 
amb joves de diferents àmbits que plantejaven la demanda històrica d'aquest barri de tenir un 
casal de joves, ja que és significativa la seva mancança. Així doncs es van combinar les dues 
opcions i actualment s'està en la fase final. Destaca que els joves tenen un projecte molt maco, 
han fet algunes activitats al carrer, l'han presentat al Consell de Barri i estan oberts a explicar-lo 
als veïns/es amb qui estan convençuts que s’entendran molt bé. A més han demanat una taula 
de trobada amb els veïns/es de l'entorn i els mateixos joves per treballar-ho conjuntament. 
Destaca que és un orgull tenir al barri a aquests joves implicats i amb tantes ganes de tirar-ho 
endavant. La Federació hi tindrà un espai d’oficina, espai de reunions i una part de magatzems. 
 
La Directora de la Federació de carrers de Festa Major de Sants explica que serà la seu social 
per tal de poder destinar així el seu pressupost a la Festa Major pròpiament. Es va demanar 
també un espai a nivell de magatzem que s’aconsegueix amb les naus de darrera, també per 
alguns carrers de la zona que ho necessitaven per guardar guarniment.  
 
5. Presentació del projecte final de la Lleialtat Santsenca 
 
Xavier Ros, arquitecte de la reforma, explica l’adequació de l'edifici Lleialtat Santsenca per a 
convertir-lo en equipament pel barri, destacant: 
 

 S’ha intentat no fer-lo de nou sinó revaloritzar un edifici que té gairebé 100 anys, amb 
contrast entre lo nou i lo vell i potenciant-ho. Respecte el que hi ha ara a la façana falten 
uns porticons del balcó, rematar les finestres de baix i l'entrada. Les finestres de la dreta 
són diferents perquè pertanyen a un espai diferent. S'informa que a la façana hi surten 
unes sals que s'han de tornar a netejar.  

 Es mostren els espais interiors que donen al carrer, la part polivalent de dalt i a baix una 
peça que està molt malmesa que s'ha recuperat buscant l'espai original. Tot l'edifici des de 
l'entrada fins a l’última sala està connectat per l’atri, que és com un carrer interior i que 
estructura tot l'edifici per dins. És un espai no climatitzat però que aprofita el que ve de 
l'exterior. L'espai té molta llum gràcies a la coberta. A dins tampoc s'ha ocultat allò 
preexistent sinó que s'ha intentat aprofitar lo vell de l'edifici en combinació amb lo nou que 
s’afegeix, potenciant elements vells que s'han recuperat en un edifici històric com aquest, 
per exemple la sanefa del sòcol de l’escala original.  

 El mobiliari té un punt informal, però a les sales els mobles són els adequats pels seus 
usos. El mobiliari és versàtil perquè es pugui intercanviar, buscant la polivalència d'un 
edifici que té un programa que pot anar canviant. Es mostra l’interior d'una de les sales.  

 A la sala polivalent de dalt s'ha eliminat el fals sostre i s'han restaurat els porticons, molt 
presents des de dins. La sala té una coberta negra, tot el parament i cortina negra que la fa 
apta per representacions, amb una prestació acústica important. Es mostren la resta de 
sales i d'altres punts com la coberta superior, casi com una terrassa i on donen la resta 
d’aules que té l'edifici. Les sales agafen la llum de l’atri que connecta tot l'edifici.  

 Climatització: es mostra la part que no està climatitzada directament i ho fa aprofitant les 
sales que sí ho estan, el sol de la coberta i l'aire de les façanes, mitjançant uns sensors 
distribuïts per l'edifici que fan obrir o tancar les finestres. L'objectiu és aconseguir un edifici  
molt eficient energèticament. Se'ls pot explicar en detall en alguna visita amb els veïns/es.  

 
Josep Mª Domingo pregunta quan s’acabaran les obres. Es respon que quan les obres s’acabin 
quedaran pendents els subministres, mobiliari, implantació d’equipament, proves dels sistemes, 
etc. Ha sigut una obra complexa i una reforma genera imprevistos que augmenten el temps 
d’execució. L'obra està casi acabada i es preveu finalitzar-la en menys d'un mes però hi haurà 
coses petites pendents, compatibles amb la resta dels serveis i una certa ocupació. Xavier 
Farré afegeix que d'aquí a l'estiu s’acabaran de fer tots els ajustos i la plena inauguració seria a 
la Festa major de Sants, i l’activitat plena al setembre. 
 
Es pregunta pels usos que se li donaran. Es respon que l’edifici té l’origen en un compromís de 
fa 2 mandats, a través de la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca, que en va 
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definir uns usos vinculats a temes d'economia social, cultura popular, comunitaris, etc. Aquesta 
Coordinadora fa una convocatòria oberta a totes les entitats el 13 de maig. No és un centre 
cívic ni es pensa en un hotel d'entitats, sinó un espai comunitari que s’ha d'anar construint amb 
el temps, amb sales polivalents i espais que es generin a través d'una gestió comunitària, i que 
es vagi omplint a mesura que les entitats se n’apropiïn. S’afegeix que l'edifici ja en origen va 
ser projectat com un edifici polivalent i que pogués canviar permanentment d'usos, amb 
diverses sals i característiques. L’edifici no podia dependre d'uns usos que ja han canviat, i el 
seu valor és que l'edifici convidi a imaginar els usos.  
 
Es pregunta si les associacions o entitats hauran de pagar un lloguer, ja que es consideren 
preus molt cars. Es respon que s'haurà d'establir segons l’entitat, finalitat, etc. Al proper Consell 
de Barri es poden portar els preus públics i es pot parlar dels preus de la Lleialtat. 
 
6. Torn obert de paraules. 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Maurici Costa, demana que a part dels veïns/es 
afectats de Badal 122 s’afegeixi els del 116, que 
es consideren afectats. Segons sembla els 
veïns/es del 122 ja tenen una possible solució 
però als del 116 no se'ls ha dit res.  

Va rebre una resposta a la sol·licitud de firmes 
perquè es variï la direcció del carrer des 
d’Andalusia fins a Burgos, dient que estava 
exposat a la GUB i instant-los a esperar.  

Comenta sobre l'espai de gespa on comencen 
les escales, perquè és un pipi can. A la 
matinada els gossos i unes persones s'hi posen 
cada dia i ho deixen brut. Informa que abans 
d'entrar al túnel que passa per sota el metro i els 
trens, venint del c. Pavia fins a la Bordeta banda 
esquerra, hi ha una porta metàl·lica on s'hi posa 
gens a dins, hi dormen i hi fan vida.  

Es mostra d’acord en fer una reunió especifica amb 
el 116. Cal tenir en compte que la definició d'aquesta 
obra surt d'una feina prèvia amb entitats i arquitectes. 
S'ha tingut una reunió amb el 122 i especialment amb 
els veïns/es que tenen un impacte major, però no vol 
dir que no es reuneixin amb els altres.  

També es va parlar sobre el canvi de sentit del carrer, 
que es veia positivament però hi ha persones que no 
ho veuen. Es farà una reunió i el projecte s'haurà de 
presentar a la Comissió de Seguiment. Hi haurà una 
solució però caldrà seguir treballant i fer reunions 
amb els veïns/es que es consideri, ja que un espai 
públic d’aquestes característiques té impacte. El 
tema no es dona per tancat i es segueix treballant. 

Es pren nota de la resta de demandes. 

Isabel Cortés comenta que Rambla Badal es va 
fer molt bé però quan es va treure el mercat 
provisional va quedar molt malament: no hi ha 
arbres, hi ha una fuita d’aigua entre Rambla 
Badal i Canalejas (on va caure), sempre hi fan 
obres, etc. Demana que quan marxin de fer 
obres ho deixin en condicions, perquè les 
rajoles del terra estan trencades i s'ha d'anar en 
cura perquè hi ha molta gent gran. L’anterior 
Regidor va dir que s’arreglaria però no s'ha fet. 
El C. Cáceres banda mercat és peatonal i està 
per fer, tot i que el mercat va marxar fa 2 anys.  

Es respon que Càceres s'està fent des de Casteras a 
Sant Frederic i quan s’acabi es farà la continuació per 
fases. No serà peatonal perquè és una zona de 
prioritat invertida però potser d'aquí un temps s’obrirà 
un debat sobre la mobilitat al voltant del mercat, un 
compromís per part del Plenari. Respecte a l’aigua li 
dona la raó. Els tècnics del Districte no saben d'on 
ve, però s'està treballant. Entén la demanda perquè 
tots ho pateixen.   

A la part baixa de la Rambla hi ha un arbre sobre el 
gruix de la plataforma, ja que segons quines espècies 
tenen unes arrels que no hi poden anar. Per això 
s'han de posar aquests mini testos i esperar a que els 
arbres creixin. 

Antonio Pachon recorda l'ascensor del metro de 
la Plaça de Sants, que és important. Creu que 
les 2 places als costats de l'Estació de Sants 
haurien de ser una continuïtat de la Rambla de 
Sants, ja que encara que pertanyi a Adif és una 
vergonya tenir-ho així i sense ús. Pregunta per 

La Plaça de Sants és un tema pendent i sobretot 
l’accés al metro: s'està treballant un projecte per 
trobar la manera de fer-ho amb la Generalitat. Hi ha 
un compromís compartit per solucionar-ho. L'accés 
és competència de la Generalitat però no deixa de 
ser una preocupació veïnal que comparteixen i s'està 
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què no es fa un casal per la gent jove en 
aquests espais com s'ha fet la casa dels 
bombers al Parc de l’escorxador.  

Sobre la Plaça Osca demana que es prengui 
cura d'aquesta problemàtica. Fa molt de temps 
que s'està parlant del tema del soroll i la poca 
qualitat de vida dels veïns/es, i la possibilitat de 
rebre ajudes per insonoritzar les seves cases ja 
que l'Ajuntament no ha solucionat el problema. 

treballant una proposta per trobar consensos, com 
s'ha fet en altres temes. 

A la Plaça Osca s’estan mirant totes les oportunitats 
des de l'Ajuntament per fer la rehabilitació. Es 
contestarà per escrit la petició de l’Audiència Pública. 
Hi ha una problema amb impacte molt elevat en la 
vida de veïns/es però el pla d'usos, en la mesura del 
possible, vol rebaixar aquest nivell de problema i 
soroll.  

Maria Jesús diu que al C. Joan Güell últimament 
hi ha hagut moltes caigudes, especialment de 
gent gran. A la part nova que es va fer de Can 
Mantega fins a la carretera de Sants les rajoles 
estan desnivellades i el terra és molt relliscós.  

Afegeix que el C. Melcior de Palau s'ha arreglat i 
pregunta si s'han posat els mateixos arbres que 
al c. Galileu, ja que es fan molt alts i tapen als 
veïns/es. A la part de baix hi ha molta gent 
afectada i creu que no és adequat per un carrer 
amb aquestes característiques.  

Es respon que es pren nota de les demandes i es 
passen a inspecció tècnica. El tema dels arbres és 
complex però es mirarà, igual que el c. Joan güell i 
els desperfectes a la via pública que creen problemes 
i perills. No és una obra nova i es passa nota.  

 

Josep Beltran pregunta sobre la situació de les 
expropiacions del c. Burgos. El dia 24 de gener 
van dir que en un mes els dirien alguna cosa 
però a hores d'ara no els han comunicat res. 

Es respon que es convocarà una reunió si s'han 
compromès a fer-ho, tot i que es fan reunions en 
funció de les fases del projecte. Es recupera i se'ls 
farà una comunicació. 

Arturo Torres, del C. Antoni Capmany, pregunta 
de quina manera es pot combatre l’incivisme 
perquè hi ha un malbaratament de diners en els 
Jardins de Sants. Ha vist baralles de gossos, 
persones insultant, etc. i veu com van replantant 
amb diners públics que segurament es podrien 
destinar a altres coses. A més no hi veu GUB 
cridant l'atenció als amos dels gossos. 
Considera que no és incivisme sinó un mode de 
conducta.  

Es respon que s’ha fet menció sobre incivisme, que 
quan es concentra en alguns espais crea crispació 
amb el veïnat. Hi ha un equip treballant al voltant dels 
jardins, també destinat a interpel·lar a les persones o 
negociar-hi (grups de joves que fan actes incívics, 
persones dormint o acumulant, etc.). És un tema 
d'educació cívica. Creu que a la Rambla de Sants es 
podria fer una campanya de valor monetari, implicant 
als joves i les escoles del voltant (quant val un banc, 
la replantació, etc.) ja que costa molts diners que 
paga tothom.  

A l'estiu ja es va veure necessària la presència de la 
GUB en certs espais, però des que es va obrir es va 
veure que és un espai molt gran on es concentra 
molta gent i moltes vegades és un problema. Cal 
seguir treballant amb l'equip de civisme, els 8 
educadors/es, amb l’augment de GUB i entre tots. 

Pepita diu que quan es va aixecar el Passatge 
Manteca es va fer ràpid i no van soterrar les 
línies aèries de la llum. Pregunta si ho pensen 
fer o ja quedarà així. Casa seva dóna a Manteca 
i c. Blanco i davant de la porta han posat 2 
arbres, la vorera està plena de motos perquè és 
un espai ample i ara hi han posat més 
contenidors, així que molts cops quan surt de 
casa ha de donar la volta perquè no pot passar 
per la vorera.  

A Tenor Massini amb c. Blanco hi havia una 

Es pren nota de les demandes i es pren el seu 
contacte particular per donar-hi seguiment.  

Cal tenir en compte que la informació és diferent 
entre un espai privat que demana fer una activitat de 
quan és una aposta pública, que és molt més senzill 
de donar la informació. En aquest cas tot el xamfrà 
és una peça d'uns propietaris privats.  
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fàbrica antiga i pregunta si es coneix quin ús 
tindrà.  

Jaume Layola considera que el problema de la 
Plaça Osca és complex. A l’anterior legislatura 
els grups estaven d'acord a fer uns jardins però 
es va congelar. És una Plaça molt dura i seria 
molt bo per la gent poder retornar als orígens, 
podrien seure, jugar els infants i gaudir els 
veïns/es, que ara no poden dormir. Es un 
problema que s'ha de solucionar.  

Es respon que ho saben i per això s'ha fet una 
ordenació singular a la Plaça i una sèrie d’actuacions 
que estan a punt d’anunciar. Hi ha la voluntat i feina 
per fer-ho i són conscients de la sobre ocupació pel 
que fa a terrasses. Un cop es disposi del Pla d'usos 
de la Zona del triangle, gairebé a punt de tancar, es 
centraran amb l’ordenació singular de la Plaça Osca i 
es podrà debatre com serà la Plaça en un espai 
veïnal de participació. 

Josep Beltran espera que la Regidora i l’equip 
de govern estiguin satisfets del lluïment de la 
Matinal Ciclista del passat 19 de març. Va ser 
un gran èxit a nivell esportiu en el que van 
participar 165 esportistes i també a nivell 
d'organització gràcies especialment a la 
col·laboració i suport de la Maria Rengel i la 
Montse Velázquez, a qui vol agrair 
personalment el suport. Demana una reunió per 
posar-se a treballar per la propera edició de 
l’any vinent.  

La Regidora li dona les gràcies per l’esforç i l’èxit, els 
felicita i queden emplaçats a una propera reunió. 

 
Finalment, s’agraeix la presència i les intervencions de les persones assistents i sense més 
comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 


