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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS - BADAL 

Data: 04 de juliol de 2016. 19h 

Lloc: Fundació Jordi Sierra i Fabra (C/ Carreras Candi 80 

 
Presideixen  el Consell de Barri: 
Regidora: Laura Pérez 
Vicepresident Consell de Barri: Josep Maria Ribalta 
Conseller de barri:  Àngels Boix 
Conseller Tècnic:  Xavier Farré  
 
Conselleres/es: 
Joan Sanromà, Barcelona en Comú 
Núria Izquierdo, CIU  
Jordi Fexa, ERC 
Ángel Federico Lao, C’s 
Maria Lluïsa Pahissa, CUP 
Jose Antonio Calleja, PPC 
 
Representats de les entitats: 
Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
AAVV Badal, Brasil, la Bordeta 
Ampa Institut Lluis Vives 
CAP Carreras Candi 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Adriana Ros, Tècnica de barri 
Agent Guardia Urbana. UT3 
 
Veïns i veïnes: 31 
 
Total assistents: 48 
 
 
Ordre del dia 
 
a. Benvinguda Regidora i Consellers 
b. Aprovació Acta sessió anterior 
c. Elecció del representant en el Consell Ciutadà del Consells de Barri Sants Badal 
d. Seguiment Projecte arranjament c/ Caceres-Casteras-Sant Frederic-Riera Escuder 
e. Retorn Procés participatiu del nom de l’espai del Cobriment de Vies i Inauguració 
f. Torn Obert de Paraules  
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1. Aprovació acta sessió anterior 
 
Josep Maria Ribalta, Vicepresident del Consell de Barri de Sants-Badal, dóna la benvinguda a 
les persones assistents. Sense cap comentari es dóna per aprovada l’acta de l'anterior reunió.  

 
2. Benvinguda Regidora i Consellers 

 
La nova Regidora del Districte Laura Pérez es presenta i agraeix a la Fundació Jordi Sierra i 
Fabra i a la seva directora per facilitar aquest espai per la celebració del Consell. Informa que 
l’ampliació de l’equip de govern amb l'entrada del PSC ha suposat canvis a nivell d’àrees de 
l'Ajuntament, amb l'ampliació de 4 regidors/es, i de districtes. En el cas de Sants-Montjuïc s'ha 
ampliat amb 2 consellers/es i es farà el relleu de Joan Sanromà per Àngels Boix en aquest barri.  
Destaca que el darrer mes ha estat intens i està dedicant molt temps al territori, ja que és un 
Districte amb molta activitat al carrer, molt divers i amb moltes necessitats. Es posa a disposició 
per parlar de tots els temes que preocupen al barri i destaca que s’està intentant estar a tots els 
espais organitzats per entitats del barri però també s’estan realitzant monogràfics interns per 
continuar la tasca que s'ha vingut fent, planificant el Districte pels propers 3 anys i les 
expectatives creades en aquest primer any de govern.  
 
En el monogràfic de Sants – Badal han sortit diverses necessitats de tot el Districte però 
sobretot s'està estudiant posar en calendari els equipaments relacionats amb Juan de Sada i la 
construcció del CAP, un dels temes que s'han d’accelerar i del que esperen poder donar data 
d’inici, així com de la construcció de l’escola bressol municipal i altres equipaments plantejats 
en aquest sector. També s'està treballant la mobilitat i el canvi que suposa tenir un pol 
d'equipaments en un espai on fins ara hi havia un buit. S'espera que després de l'estiu es 
comenci a veure moviment al voltant de l'obra i poder donar dates i una planificació conjunta 
amb la resta d’equipaments. A continuació fa un petit resum d'altres temes:  
 
• Plaça Olivereta: s'ha de seguir conjuntament amb la dinamització de la Plaça. Al juliol es 

faran cada dimecres activitats de dinamització enfocades a infants i famílies i es continuarà 
treballant de cara a la tardor, juntament amb les entitats, per donar-li una mirada de 
comunitat, també cap als joves i des de la interculturalitat. És un espai a cuidar des de 
l’urbanisme però també amb projectes socials per fer-ne un espai de referència. 

• Mobilitat: és un tema que preocupa especialment al barri de Sants-Badal. Es van recollir 
demandes ja conegudes com la definició de la mobilitat a Rambla Badal i l’aposta pel 
transport públic adient per les necessitats del barri. La Taula de mobilitat treballarà les 
preocupacions i avenços en aquests temes per enfortir el barri, també treballant d'una 
manera més global amb els barris de Sants i Hostafrancs. És una gran aposta de cara a 
millorar en aquest mandat el transport públic i si alguna persona està interessada en 
assistir-hi es pot dirigir a l’Ariadna Ros, tècnica de barri. 

• Avui s’explicarà breument el projecte d’arranjament dels carrers Sant Frederic, Càceres i 
Casteràs. Demà hi ha reunió oberta als veïns. 

• S’està pendent de reunions amb veïns/es per tancar algunes necessitats que no estan 
recollides en el PAD com el C. Begur, Carreres Candi, etc. L’objectiu és anar millorant el 
dia a dia i pensar un barri pacificat i amb transport públic i urbanisme de proximitat per 
obtenir un carrer per tothom, no només pels cotxes. 

• Solars buits: és un tema de ciutat que s'està treballant des de les diferents àrees de 
l'Ajuntament, tenint en compte la manca de competència depenent de la titularitat de l'espai, 
l’allargament dels processos i el malestar que es crea als barris si hi ha solars deixats. En 
el cas del solar de Badal 2-4, que era de la SAREB, es va desallotjar el passat 24 de maig 
després d'un procés llarg. No són situacions fàcils i cal endurir-se per evitar que els privats 
els deixin en aquestes condicions, perquè tenen efectes en la salut pública. En aquest barri 
actualment consta l’ocupació de Pavia 47, que s'està tractant i s'ha activat el servei 
d'inserció de l'Ajuntament. En aquest cas és propietat del BBVA, a qui se'ls ha comunicat 
l’ocupació, i es comença de nou aquest procediment.  
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• Hi ha altres temes no resolts o millores que es poden treballar en la Comissió de seguiment 
o a través de monogràfics als Consells de barri, com la petició signada per les comunitats 
educatives sobre la cruïlla del C. Carreras Candi i la seva perillositat, que no s'acaba de 
resoldre tot i les intervencions físiques. També ha arribat una queixa de l'Escola Josep 
Tous i la seva AMPA sobre alguns temes de l’entorn de l’escola, dels que s'ha fet un estudi 
de càrrega. La proposta era suprimir els contenidors però no és viable, així que caldria 
veure la possibilitat de desplaçar-los però hi ha dificultats. Sobre l’arbrat, s'ha alertat a 
l’Agència de Salut Pública: un 1er estudi diu que no hi ha constància de plagues però sí de 
coloms, un altre dels temes recurrents, i s'ha demanat als responsables d’enllumenat que 
instal·lin els seus mecanismes. L’estat de la vorera s'està tractant des del pla de 
manteniment integral ja que en principi no era una de les obres planificades.  

 
Aquest és un repàs de temes sorgits a la Comissió de seguiment i amb el proper torn de 
paraules es detectaran més prioritats i percepcions per part dels veïns/es del barri. 
 
3. Elecció del representant en el Consell Ciutadà del Consells de Barri Sants Badal 
 
Àngels Boix, Consellera del PSC, es presenta i informa que a partir d'ara serà la consellera de 
Sants-Badal. Agraeix la feina feta pel Conseller Joan Sanromà, qui ha deixat el llisto alt, i 
explica que ella és també coneixedora del barri i es posa a la seva disposició per tot allò en que 
pugui ajudar. Informa que cada barri està escollint les persones representants al Consell 
Ciutadà i a Sants-Badal li correspon 1 representant (en funció del nombre d’habitants). El 
Consell és l’Òrgan consultiu de màxima participació del Districte sobre grans temes, on 
s’integren representants dels altres barris per donar força i validesa al Consell ciutadà. 
Normalment es reuneix en 2 sessions anuals. Dit això demana si hi ha alguna proposta de 
representació per portar-la a votació:  
 

• L’AAVV Badal proposa a Josep Mª Ribalta, com a Vicepresident del Consell de barri i 
per ser una persona que hi ha treballat durant molts anys. 

• Des de l’AMPA Lluis Vives, la Concetta Faletra, fins ara membre del Consell Ciutadà. 
informa que només estarà 1 any més a l’AMPA i dóna el seu suport a Josep Mª Ribalta.  

 
Àngels Boix li agraeix la bona feina i el seu gest per donar pas a altres persones. Sense 
presentar-se més candidatures, s'aprova l’elecció de Josep Maria Ribalta com a membre del 
Consell ciutadà, en representació de les entitats del barri de Sants-Badal. 
 
4. Seguiment Projecte arranjament c/ Caceres-Casteras-Sant Frederic-Riera Escuder 
 
Ariadna Ros, tècnica de barri, informa que demà 05 de juliol hi ha convocada una reunió per 
presentar el projecte al Mercat de Sants, després d'una primera presentació amb veïns/es de 
Sants i Sants-Badal on es va explicar tram per tram la proposta. A continuació informa dels 
carrers subjectes a l’arranjament i destaca que l’objectiu és ampliar els carrers amb plataforma 
única, com ja està passant al barri cada cop que es fa un tram nou, per connectar el barri amb 
el mercat de Sants segons les demandes rebudes.  
 
S’expliquen les mancances de l’estat actual, tram en el que costa circular, i que la idea és 
millorar enllumenat, connexions, posar plataforma única i no posar fitons. S’emplaça a parlar 
els dubtes o aportacions en la reunió de demà per tancar alguns detalls del projecte. S’informa 
breument sobre la proposta, destacant que s'ha dibuixat per trams, que entre encreuaments es 
vol elevar el paviment per reduir la velocitat, que s’hi posarà arbrat, etc. i es mostren fotografies 
de com quedaria: arbrat, jardineres, paviment, enllumenat i el carrer en general. Es preveu 
iniciar les obres el més de novembre i tindran una durada d’entre 6 i 9 mesos. 
 
J. M. Ribalta afegeix que el resultat serà similar al del C. Canalejas, i demà amb els tècnics i 
arquitecte si hi ha algun petit detall es podrà parlar. La reunió informativa es va fer al Mercat de 
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Sants fa un mes, on es va parlar àmpliament del tema, però queden uns petits serrells per 
aprovar-ho definitivament.  
Es pregunta si es preveu fer el C. Begur des de Casteràs fins la part de baix, perquè està molt 
malament. J.M. Ribalta respon que està pendent però es tindrà en compte per més endavant. 
També el C. Feliu Casanova o d’Esteràs estan malament. S'ha fet molt en aquests darrers anys 
però queden diversos trossets que cal fer: voreres, cables aeris, etc.  
 
5. Retorn Procés participatiu del nom de l’espai del Cobriment de Vies i Inauguració 
 
Xavier Farré informa que l'espai s’inaugurarà, per a que tot el veïnat ho pugui gaudir, durant la 
Festa Major de Sants (segurament el dia 20 d’agost pendent de concretar). Ara hi ha una gran 
part de vegetació lateral i el cobriment està fet amb jardins. El nom proposat ha estat escollit a 
partir de la proposta recollida en alguns Consells de barri i per les entitats i associacions de 
l'entorn del cobriment de les vies, a qui es va demanar que aportessin noms. Seguidament es 
va conformar una Comissió mixta, amb representants de grups polítics i de l’entorn i es van 
escollir 3 noms finalistes de les 25 propostes, que es van poder votar presencialment 
mitjançant urnes a la Fira d'entitats i a 3 equipaments del Districte. De 441 vots 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).   
 
Recorda que es posa nom a uns jardins i per tant no es modifica l’adreça de cap ciutadà ni està 
subjecte al Nomenclàtor. Per això s'ha pogut fer una elecció directa del nom mitjançant el vot 
popular, però no és el que usualment passa. J.M Ribalta afegeix que la part superior seran els 
jardins però no s’afecta els noms de les avingudes i carrers principals dels voltants així que els 
carrers dels veïns/es no varien.  
 
6. Torn Obert de Paraules 
 
• El Julian posa de manifest l’incivisme a la nit i matinada al C. Antoni Capmany entre 

Rambla Badal i C. Sugranyes, ja que hi ha persones que amb el bon temps fan vida al 
carrer: soroll, música, jocs, etc. Demana que la GUB hi passi de tant en tant. És un carrer 
que fa baixada i cada cop hi passen més cotxes i monopatins, així que pregunta si hi ha la 
possibilitat de posar-hi algun tipus de banda rugosa. 

 
• El Ramon destaca que a l’estiu la gent surt al carrer i hi ha actituds incíviques: gossos, 

escombraries, brutícia, etc. Pregunta com es pot demanar a la gent que sigui cívica si 
l'Ajuntament no ho és, ja que considera que no s'haurien de recollir les escombraries a la 
nit i matinada sinó de dia, encara que els cotxes s'hagin d’esperar. 

 

• La Judith pregunta si es poden ampliar els dies de casament al Districte, ja que només es 
casa 1 dia al mes, hi ha llista d'espera i el calendari no sortirà fins al setembre.  
Demana si es pot ampliar l’horari de la biblioteca per poder començar a estudiar abans, ja 
que obre a les 10h del matí quan normalment les universitats obren a les 08h.  
Recorda que es va comentar que les obres del CAP començarien al juny i es va dir que es 
reunirien per informar-los respecte totes les obres que es faran.  
 

• El Josep pregunta si hi ha alguna normativa estricta per obligar a les bicicletes a circular 
amb més civisme (passen per la vorera i van ràpid), sobretot al c. Brasil i Badal. Caldria ser 
més estrictes i recorda que abans portaven una placa identificativa de l'Ajuntament. 
Proposa que es pugui controlar de qui són perquè la persona que les porta en sigui 
responsable. Exigeix que els ciclistes coneguin la normativa corresponent. 
Comenta que el descampat del C. Càceres amb Tinent Floresta que es va dir que estava 
venut ara està ocupat. Considera que tot i que sigui del barri de Sants podria fer servei als 
2 barris veïns. 
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• L’Eduard pregunta si està previst un centre cívic o un casal a Juan de Sada o al barri ja que 
a Sants-Badal no hi ha cap equipament i hi ha molta gent gran. L’únic lloc que hi ha és un 
espai de Caixa Catalunya al C. Carreres Candi. 

 
A continuació es respon: 

• Àngels Boix respon que cal prendre mesures contra l’incivisme. Es passarà nota a la GUB 
perquè augmentin la vigilància i demana que si hi ha molèsties es truqui a la GUB perquè 
aquestes demandes es registrin, no quedin diluïdes i es pugui fer força des del Districte. Es 
transmetrà als tècnics la petició sobre les bandes rugoses, es pren nota i se li respondrà. 
 

• La Regidora respon que en aquesta època de l'any els veïns/es pateixen els actes incívics i 
problemes de convivència. Per això just ara s'ha iniciat una de les campanyes de ciutat “Tu 
i jo compartim Barcelona”, que posa èmfasi en aquells temes més repetits en els consells 
de barri. La funció de la GUB és important però la comunitària també, i també des de la 
comunicació es pot anar treballant. Per exemple una de les peticions que més ha sortit és 
la dels gossos i el tema del soroll que repunta a l'estiu. Aquesta campanya contraposa 
unes actituds envers les altres, intentant que aquesta part comunicativa de l'Ajuntament 
canviï hàbits i es denunciïn. També hi entra el tema de les bicicletes: primer cal donar 
facilitats a les persones millorant els carrils bici, perquè no tinguin excusa, i posar-se més 
durs amb aquelles persones que no fan un bon ús de les voreres o no respecten senyals 
de tràfic. Sobre els temes de convivència cal anar canviant comportaments incívics i també 
donar les possibilitats per anar millorant. 
 

• Es respon que Sants-Montjuïc és el Districte que més casaments fa, però cal encaixar les 
agendes perquè el dissabte al mati també es fa molta activitat al carrer. No es té pensat 
augmentar els dies de casament però es preguntarà quina és la llista d'espera i si és molt 
llarga es plantejarà l’opció de complementar-ho. Considera que dediquen molt temps 
segons les càrregues de feina d'un Regidor/a de govern, tot i que sigui la part més bonica 
de la feina. Tenint en compte que només poden casar els càrrecs electes s'intentarà 
negociar amb l’oposició perquè ajudin a assumir-ho. 
Els últims mesos i arrel d'una tancada de joves d’Arran, reivindicant que no s’arriba a les 
necessitats dels estudiants en moments clau, des de l'Ajuntament s'ha treballat en 3 línies 
que s'estan intentant reforçar: Ampliar l'horari de les sales d’estudi, gestió de l’Ajuntament 
(per exemple al Vapor Vell es va fer), ampliar horaris de la xarxa de biblioteques, que s'està 
treballant amb la Diputació, i arribar a acords amb les universitats per intentar que les sales 
d’estudi es puguin posar a disposició de tothom. També s'està treballant en un recurs web 
perquè sigui més fàcil identificar els recursos disponibles, facilitant la informació. Es va fer 
una diagnosi sobre l’ús de les sales per tal de disposar de dades reals dels recursos 
públics, ja que no es pot generalitzar. Aquesta diagnosi ajudarà a mesurar les necessitats 
reals sense generalitzar.  
Joan Sanromà explica que tota la tramitació pel CAP a nivell de Districte està feta però ara 
està pendent que l'Ajuntament aprovi definitivament la llicència. Després sortirà a concurs 
la construcció, així que les obres no es podran iniciar fins a partir d'octubre. Xavier Farré 
afegeix que es va dir que durant el juny s’iniciarien les obres però la burocràcia i algun 
entrebanc dels operadors han endarrerit l’inici. El compromís segueix pendent per fer una 
sessió per definir els usos o el tipus d’equipament. Primer es farà el CAP, després l’escola 
bressol, el poliesportiu i finalment el casal o centre cívic, que es definirà en una sessió 
participada i oberta amb els veïns/es. No hi està previst un pàrquing. 
 

• Sobre les bicicletes Àngels Boix respon que sí hi ha una normativa que se li pot fer arribar 
però cal basar-se també en el que ha comentat la Regidora anteriorment sobre el civisme. 
La GUB posa algunes multes però cal pedagogia i civisme per part de tothom.  
 

A continuació es fa un altre torn de preguntes:  

• El Pepo, de l’AAVV de Badal, Brasil, la Bordeta, comenta: 
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• Els sorolls originats al C. Antoni Capmany: Recorda que els veïns/es van patir sorolls 
molt forts duran la construcció de l’AVE, fins al punt que van estar 1,5 anys treballant 
amb els tècnics del barri i el Districte en reunions setmanals. Ara es continua patint i, 
encara que per un tema menor, ho considera un greuge. Temen que quan s'acabi el 
passeig dels Jardins i la rambla estigui oberta hi pugui haver problemes generalitzats que 
s'han de preveure. Pregunta si tenen previst fer alguna actuació puntual per minimitzar 
els sorolls (per exemple quan la GUB s'hi posa puntualment això desapareix).  

• Hi ha un projecte fet pels alumnes de Lluís Vives sobre la Plaça Olivereta, del que caldrà 
acabar de determinar certs matisos, però es vol fer de manera participada amb tot 
l'entorn i barri. Quan els passin una maqueta es farà una crida a tot el veïnat perquè 
vagin a l’AAVV per parlar com es vol la Plaça: gossos, jocs infantils, etc.  

• S'ha de fer projecte urbanístic del refugi de Juan de Sada, patrimoni de la ciutat. Les 
voreres projectades són prou amples com per fer un centre d’interpretació en el subsòl 
que pugui tenir diferents usos (sobretot fer visitar el refugi i utilitzar-lo per la gent del 
barri). Caldria parlar amb l’arquitecte i estudiar tècnicament si es pot aconseguir.  

• Caldria un bus que permeti la circulació interior fins el CAP de Juan de Sada. Recorda 
que per l’edifici annex del CAP es va pensar en una biblioteca pública com el Vapor Vell 
perquè hi ha demanda i donaria centralitat.  

• La Rambla Badal entre C. Sants fins a C. Pavia sempre ha sigut el germà pobre del 
cobriment del cinturó de la Ronda. La resta de parts estan netes i bé i proposa dissenyar 
marquesines amb ombres i l’arranjament d'aquest tros. 

 
• L’Helena pregunta si hi ha previsió de fer el C. Escultor Canet i si es preveu arranjar tots els 

carrers i fer-los en plataforma única o només els eixos escollits.  
Considera que la dinamització i activitats a la Plaça Olivereta estan molt bé però mentre no 
es millori la Plaça (disseny, ombres, incivisme, neteja, etc.) els veïns/es no hi van, tot i la 
voluntat. 
 

• La Montserrat corrobora el que s'ha dit anteriorment respecte el tros de Rambla Badal (de 
C. Sants fins C. Pavia). Ho han patit des de la construcció i després amb la carpa del 
mercat provisional de Sants, que quan es va treure va quedar pitjor: mancaven bancs per la 
gent gran, les rajoles van quedar malmeses, etc. Demana que quedi maco. S'han 
incorporat bancs però hi falta ombra, verd, que la gent gran pugui passejar, etc.  
Com a veïna del C. Casteràs reivindica el tema de la insalubritat, olors i brutícia, més enllà 
de si s’arregla el carrer, ja que hi ha contenidors a 2 metres de les finestres. És una vella 
reivindicació i si cal presentarà una queixa per escrit i recollirà signatures, ja que és 
compartida amb altres veïns/es. 
 

• L’Ignacio reivindica el C. Carreras Candi, ja que des de la Plaça Olivereta els pals de fusta 
a la vorera impedeixen la lliure circulació de les persones que van cap al metro, l’escola i el 
CAP. Proposa fer una vorera més àmplia per la comoditat de la gent, mantenint les 2 línies 
d'aparcament seguint el criteri del C. Begur. 
 

• La Mònica considera que la dinamització de la Plaça Olivereta està molt bé però informa 
que hi ha molt soroll per algun tipus de ressò que es genera a la Plaça.  
Recorda que hi ha gent gran amb dificultats per traslladar-se a Juan de Sada.  
Treballa a Pedralbes i per arribar-hi considera que el transport públic a Riera Blanca està 
obsolet i no hi passa cap bus. Proposa que des de la Ciutat de la justícia pugui algun bus 
perquè és una zona bastant incomunicada. 
 

• El Jose reivindica la figura de l’agent cívic i pregunta si es farà alguna cosa amb els pals de 
la llum que fa molts anys que estan a la vorera tot i trucar a l’Ajuntament, amb una caixa 
que és perillosa. 
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A continuació la Regidora respon que es detecten preocupacions sobre mobilitat, la Plaça 
Olivereta i equipaments: 

• Es reitera el tema de la Rambla Badal, la mobilitat i el seu estat. Segons l'últim informe s'hi 
han posat bancs i s'han arreglat desperfectes en rajoles. Cal anar completant-ho fins a tenir 
el mateix nivell d’aspecte i gaudi a tot arreu, tot i que a les Corts la sensació de Rambla 
Brasil és la mateixa. Cal treballar en el tema imatge perquè agradi i s’hi estigui a gust però 
també els seus usos i mobilitat. 
 

• La Plaça Olivereta és millorable. Tot i els canvis i els usos més dedicats a infància encara 
no hi ha la sensació d’estar-hi a gust. També hi ha el tema de l’ombra, que especialment en 
parcs infantils és una mancança. Està d'acord en que una activitat pot servir de pol 
d’atracció però l'estat de l'espai és definitiu perquè tingui un ús continu, així que cal 
intensificar les accions i repensar l'espai de la Plaça. 
 

• Sobre les obres es podria fer un especial monogràfic dedicat a arranjaments de carrers. El 
C. Carreras Candi ja està previst, és una artèria del barri amb molta utilització pel metro i 
està planificat millorar-ho i potenciar la vorera amb ús més massiu. La resta de carrers 
esmentats caldria mirar-ho.  
 

• A Juan de Sada hi anirà un equipament esportiu, tal i com està dissenyat a hores d'ara. El 
projecte és conegut i dóna marge d’ús per un altre equipament, on entra finançament 
d'altres departaments de la ciutat. Hi ha marge de parlar sobre necessitats: gent gran, 
centre cívic, biblioteca... 
 

• Es preguntarà quina és la capacitat de decisió que es disposa amb el privat sobre el Refugi, 
s'ha de veure quin marge es té perquè s'ha creat una expectativa.  
 

• Sobre la mobilitat fins al CAP, Àngels Boix respon que en aquest moment s'està treballant 
el Pla de Mobilitat i es contemplen vàries opcions. S'està fent un estudi de la mobilitat de 
dins el barri, a nivell de districte, i d'aquí un temps es veurà amb els tècnics, així que queda 
recollida la petició.  
 

• Es respon no tots els carrers poden ser plataforma única, perquè són arteries. Cal que els 
tècnics ho valorin i disposar de recursos. El que sí és cert és que cada vegada que es fan 
obres s'intenta millorar. Es farà quan toqui, s'ha de buscar solucions per tothom. Joan 
Sanromà afegeix que la idea d'obrir el carrer amb plataforma única de Riera Blanca fins al 
mercat és una idea estratègica per millorar la mobilitat dels vianants, amb una visió 
horitzontal. En una 2a fase s'havia plantejat repensar de manera coherent amb aquesta 
filosofia el c. Carreres Candi. Quan s’obri el carrer i s’arrangi amb idea de plataforma única 
es podrà obligar a la companyia elèctrica, propietaris del pals i del cablejat. L'estiu passat 
es va treure un transformador. És un procés lent però es va fent. 

 
Finalment, s’agraeix l’assistència, es recorda la reunió informativa i sense més comentaris es 
dóna per finalitzada la sessió.  


