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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

Data: 10 de novembre. 19h 

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

 
Presideixen  el Consell de Barri: 
Regidor: Sr. Jaume Asens Llodrà 
Vicepresident Consell de Barri: Sr. Josep Maria Domingo 
Consellera de barri:  Sra. Maria Riba  
Conseller Tècnic:  Sr. Xavier Farré i Parisé 
  
Conselleres/es: 
Sr. Sergi Sarri  i Camargo, CIU  
Sra. Àngels Boix i Junyent, PSC 
Sr. Ángel Federico Lao Peña, C’s 
Sr Jordi  Fexas  i Massanés, ERC 
Sr. Jose Antonio Calleja, PPC 
 
Representats de les entitats: 
El Triangle Sants 
AAVV Sants 
Sants 3 Radio 
AMPA Pràctiques 
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 
JEC 
Cercle de Sants 
Centre Social de Sants 
Esbart Ciutat Comtal 
AAVV Joan Güell 
Associació Riera de Tena 44 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Sra. Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Agents Guardia Urbana. UT3 
 
Veïns i veïnes: 42 
 
Total assistents: 64 
 
Ordre del dia 

  
1. Constitució del Consell de Barri Sants  

2. Informació sobre la situació actual dels següents temes: Projecte de reurbanització c/ 

Melcior de Palau, calendari obres Pl. Can Mantega, inversions d’ADIF a l’entorn de 

l’estació de Sants i gestió urbanística de la 3a. Fase de la urbanització del calaix.  

3. Informació sobre l’elaboració Pla Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de Districte 

(PAD) 2016-2019  

4. Torn obert de paraules  
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1. Constitució del Consell de Barri de Sants  
 
El Sr. Josep Maria Domingo, Vicepresident en funcions del Consell de barri de Sants, dóna la 
benvinguda a les persones assistents i presenta als membres de la taula. El Sr. Jaume Asens, 
Regidor del Districte, dóna per constituït el Consell de barri i llegeix l’ordre del dia. Maria Riba, 
Consellera de barri, informa sobre què és el Consell de barri i els altres òrgans de participació 
del districte: 

 El  Consell de barri és el canal de participació directe del veïnat, que es convoca un mínim 
de 2 cops a l'any. Hi assisteix el Regidor/President, Vicepresident (que serà escollit per les 
entitats en el proper Consell), Consellers/es, entitats i veïns/es del barri. És un espais de 
tots/es on informar, debatre i consensuar i per participar-hi només s’ha de venir.   
 

 En les Comissions de seguiment es fa el seguiment dels temes plantejats al Consell de 
Barri amb més profunditat i es proposen temes per l’ordre del dia. Hi participen la Direcció 
política i tècnica del districte, el moviment associatiu del barri, els veïns/es del barri i 
Consellers. Per participar cal registrar-se via web o amb instàncies que hi ha a l’entrada. 
 

 Per tal de convertir-ho en espais de trobada útils i de construcció col·lectiva es proposa: 
o Canviar la freqüència: Consell de Barri trimestral i Comissió de seguiment cada 2 

mesos.  
o Convertir-ho en un debat participatiu amb dinàmiques participatives, millorar la 

comunicació i facilitar l’arribada d’informació, obrir espais de cura (com un espai de 
ludoteca per facilitar la participació de famílies) i que esdevingui un espai on 
discutir i treballar sobre problemes comuns, no puntuals. 

o S’informa dels canals alternatius per fer arribar suggerències al districte per 
Internet, presencial, xarxes socials municipals, telèfons, butlletí, quioscs de tràmits, 
oficines especialitzades, la bústia de queixes i suggeriments de la web de 
l’Ajuntament i l’aplicació mòbil. Són espais importants i immediats.  

 
2. Informació sobre la situació actual dels següents temes:  
 

a) Projecte de reurbanització c/ Melcior de Palau 
 
Dani Alzina, de l’empresa municipal BIMSA, presenta el projecte de reurbanització del carrer 
Melcior de Palau entre C. Joan Güell i Comtes de Bell-Lloc: 
 

 Informació general i estat actual: s’informa sobre l’emplaçament, les mides del carrer i 
voreres i l’estat actual. El clavegueram està bé i hi ha indicis de l’existència d’un refugi.  
 

 Objectius: pacificar el carrer, donant prioritat al vianant, nou mobiliari urbà, retirada de 
lluminàries de façana, soterrament de línies aèries, incorporar noves tecnologies i integrar 
els elements de superfície sobre la franja d’arbrat. S’incorpora un arqueòleg al projecte.   

 

 Proposta: Vorera a Joan Güell i Comtes de Bell-lloc, plataforma única a l’encreuament 
amb Alcolea, Sta. Caterina i Vallespir. La proposta general és la plataforma única amb 
prioritat invertida, mantenint el carril de circulació però minimitzant la velocitat, incorporació 
d’arbres al costat muntanya, enllumenat led, soterrament de línies aèries i instal·lació de 
sistemes tecnològics. S’expliquen les casuístiques de cadascun dels encreuaments, 
destacant que s’estudiarà millor l’encreuament amb Joan Güell tal i com es va demanar en 
la última comissió.   

 

 Materials: papereres, 3 espais amb cadires, arbres petits i de floració fàcil de netejar i 
fanals.   
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A continuació s’obre un torn de preguntes: 

Comentari / pregunta Resposta 

Es pregunta si es pot disposar d’una còpia del 
projecte i si es posaran fitons. 

Es respon que es mirarà com fer arribar el projecte i 
que no es posen fitons, però davant la indisciplina 
amb l’aparcament dels cotxes vora la façana potser 
s’hi veuen obligats. Per tant, es reserva una partida 
econòmica per si cal.  

S’informa que a l’obra nova del C. Rosés cap a 
Badal s’han trencat rajoles del terra o ballen, i 
es pot ensopegar amb facilitat. 

Es respon que es traslladarà a serveis tècnics per 
exigir al constructor que es solventi, ja que està en 
garantia i s’ha de fer bé.  

Es pregunta què es fa en cas de trobar una 
resta arqueològica o refugi. 

Es respon que depèn del refugi que es trobi. N’hi 
poden haver uns 1.500 a Barcelona i si realment té 
un valor a nivell històric es demana conservar-lo o 
que sigui visitable, i sinó es cataloga i es tapa.  

Diego demana si a part de Mobilitat i Parcs i 
Jardins s’ha preguntat a Bombers, ja que quan 
s’hagi d’actuar per urgències aquestes cruïlles 
són de pas habitual.  

Pregunta què es farà amb els contenidors del C. 
Miquel Angel o Cerdanyola, ja que estan a 
sobre les voreres.  

Es respon que es treballa amb els bombers en tots 
els projectes. Si la qualificació dels bombers no és A 
o B no es poden licitar les obres.  

Es respon que precisament les voreres són 
asimètriques també per posar-hi contenidors, deixar 
espai pel pas de persones i pels requeriments de 
l’IMPD sobre persones amb mobilitat reduïda. 

Es demana que s’assegurin que es recullin bé 
les aigües al C. Cerdanyola, on es forma un toll 
d’aigua. 

Es respon que es traslladarà la petició als serveis 
tècnics. 

Es pregunta quan començaran les obres i per 
on començaran. 

Es respon que l’inici està previst per després de Reis. 
Ara estan en procés d'adjudicació i després passarà 
al comitè d'obres. No es sap per on començaran 
perquè depèn de la proposta de la constructora.   

Es pregunta si al C. Melcior de Palau entre 
Jardins de Can Mantega i la Rambla s’hi farà el 
mateix, ja que estava previst fa temps i hi ha 
problemes amb les aigües. 

Es respon que en aquesta actuació no està previst 
aquest espai però que quan es treballi amb aquest 
tram ho tindran present. 

Es pregunta si està previst fer alguna 
passarel·la a l’església del C. Joan Güell, ja que 
només hi ha escales per entrar. 

Es respon que aquest tram no està afectat per les 
obres, ara només es tocarà el carrer.  

Es demana quin és el cost de l’obra. Es respon que aproximadament 1M€. 

Es pregunta si no s’arreglarà el clavegueram en 
un tram entre el C. Joan Güell i C. Galileu, on 
s’ha enfonsat 3 vegades. 

Es respon que BCASA és l’empresa municipal que 
gestiona el clavegueram i estudia els trams. En 
aquest cas els plànols diuen que aquest tram està bé 
però se’ls hi consultarà per si cal reforçar-ho.  

Pep Solé informa que els veïns i l’AMPA de 
l’Escola Jaume I reivindiquen que el carrer sigui 
pels vianants i no pels coxes, i reclamen el 
projecte de camí escolar del 2012. 

Es respon que el camí escolar és un tema important i 
es recorda que el tram és de 10Km/h, essent 
bàsicament peatonal. Si hi hagués problemes es 
tractarà. 
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b) Calendari obres Pl. Can Mantega 

 
Tal i com es va veure a l’audiència pública hi va haver problemes d’execució i també amb el 
procés participatiu, amb propostes a incloure. Està previst que les obres als jardins finalitzin al 
mes de febrer i la font ornamental a finals de desembre. 

c) Inversions d’ADIF a l’entorn de l’estació de Sants 
 
El Sr. Regidor aclareix que les inversions es fan en un espai d’ADIF i per tant són obligació 
seva. L’objectiu és tapar l’anomenat forat de la vergonya, rebaixar els edicles de la plaça 
Països Catalans i ampliar el vestíbul de l’AVE. S’ha de licitar i després cal estar vigilants per 
controlar que es compleixi l’execució de l’obra i la inversió es faci efectiva.  
 

d) Gestió urbanística de la 3a. Fase de la urbanització del calaix. 
 
El Sr. Regidor recorda que tal i com es va informar en l’audiència pública al juliol es va publicar 
la relació de béns i drets afectats per l’expropiació però hi va haver veïns que no van quedar-hi 
recollits. S’ha ampliat el període d’al·legacions fins al 29 de novembre i després es publicarà la 
llista definitiva. En relació als pàrkings es reivindica el dret a conservar la plaça en un altre lloc, 
però per llei només tenen dret a una indemnització. Per l’equip de govern és prioritat màxima 
accelerar els tràmits i desencallar la situació. S’està treballant amb els veïns/es, el centre social 
i els veïns de la zona afectada. S’informarà a mida que es tingui més informació.  
 
3. Torn obert de paraules  
 

Comentari / pregunta Resposta 

Maria Jose Pavón pregunta si Can Vies es 
queda o no i si tenen permís d’obres.  

Josep Rafel diu que la 1a fase de la cobertura 
de les vies s’hauria d’haver acabat a l’agost. 
Informa que s’han recollit més de 2.000 
signatures per acabar el pla aprovat per tots els 
partits polítics. Pregunta perquè es permet que 
a Can Vies s’hi facin obres i actes il·legalment, 
amb el consentiment del districte que no ho 
desautoritza. Reclama que volen que s’executi 
l’obra i disposar de la rampa d’accés des de la 
Bordeta fins a Sants amb un espai de zona 
verda on ara hi ha Can Vies.  

El Sr. Regidor fa referència a l’acta de l’anterior 
sessió mostrant-se d’acord amb la resposta de 
l’anterior govern, que ho va aturar perquè el 
problema era massa sensible: “es buscarà una data 
per convocar a la Comissió de Seguiment de Can 
Vies per continuar fent un debat social sobre el futur 
de l’edifici, del col·lectiu i de l’entorn subjecte als 
plans urbanístics”. 

L’objectiu és evitar que torni a succeir i entomaran el 
problema, però és una ferida oberta al barri i ha 
passat poc temps. Cal cautela, prudència i diàleg per 
refredar-ho.  

Destaca que qualsevol decisió es farà amb el concert 
dels veïns/es i s’obrirà un procés de participació on 
es decidirà el seu futur, escoltant les opcions i 
buscant consensos entre tots per solucionar els 
problemes i no crear-ne nous. Això no significa que 
es tiri endarrere el projecte però tampoc es descarta 
cap opció. Ho decidiran els veïns i després es 
compartirà amb la resta de grups municipals i caldrà 
una majoria suficient. 

S’està en contacte constant amb la GUB i actualment 
no els hi consta cap incidència ni molèstia, a part de 
la castanyada, i els interessa mantenir-ho així fins 
que es tingui el debat. 

Maria comenta que es fan festes sovint a la 
Plaça de Sants, han tingut l’entarimat muntat 2 
setmanes seguides davant de casa i els vibren 

El Sr. Regidor respon que ara mateix no hi ha cap 
activitat prevista més enllà del Nadal, però es pren 
nota i es procurarà que no torni a passar. 



 

  
 

 

 

Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 

 

 
Acta del Consell de Barri de Sants, 10 de novembre de 2015  5 

les finestres. Demana si es poden anar 
desplaçant les festes.  

Jesús Delgado pregunta per l’ascensor del 
metro de Plaça de Sants. 

Es respon que també és una prioritat pel barri i s’hi 
està treballant, tot i que no només depèn d’ells.  

Antonio pregunta si el terra dels Jardins de Can 
Mantega serà de sorra o de ciment i on es pot 
veure el projecte. 

Es respon que la informació és pública i està a la 
web, i que serà de terra, sauló i amb espai verd. 

Juliana Ortega pregunta quan s’arreglarà el C. 
Càceres, ja que s’han arreglat tots els carrers 
excepte aquest. Hi ha rajoles sortides i un solar 
amb rates. També comenta que els diumenges 
que hi ha futbol els busos 50 i B20 no funcionen 
i la gent gran que vol sortir del C. Sants ha 
d’agafar un taxi perquè el metro no té ascensor. 

Es respon que el Districte ha obert 2 expedients 
d'execució subsidiària per la neteja d’aquest solar i 
l’Agència de Salut Pública i ha fet accions. S’hi estarà 
a sobre i es pren nota per fer-ho arribar als tècnics. 
Maria Riba informa que es podran incloure les 
propostes al PAD i que també se’ls farà arribar a 
TMB.  

 
A continuació es fa un debat sobre la situació de Can Vies: 
 

 Silvia Gràcia diu que és un tema que ja s’havia parlat i no entén perquè és objecte d’una 
nova reconsideració. Són un col·lectiu violent i això els deslegitima. Ara han posat finestres 
i tenen la llum encesa tota la nit.  

 

 Rafel considera que el pla es va aprovar per majoria (entitats, partits polítics i veïns/es) i 
ara el govern, en minoria, està imposant.  

 

 Àngels Boix comenta que el projecte de cobertura es va aprovar amb tots els grups polítics 
i amb la participació i el treball de veïns i entitats durant molts mesos. Cal tenir en compte 
que el passeig està acabat i nomes hi queda l’edifici de Can Vies. Ara les obres estan 
parades i la rampa des del passeig a Jocs Florals és un cul de sac només visible pels veïns 
que hi viuen. Demana que l’equip de govern convoqui una comissió per parlar-ne. 

 

 Mercè diu que no pot ser que amb violència s’aturi un projecte ja aprovat, amb una 
sentència judicial per executar l’enderrocament, i s’impedeixi la connexió de la Bordeta amb 
Sants. Se’ls va oferir un lloc a Can Batlló i no el van voler.  

 

 Santi Medina, coordinador de BEC, considera que el compliment o no de la llei és un tema 
recurrent i recorda que el seu programa electoral explicitava un procés dialogat amb totes 
les parts per buscar una solució consensuada. El Regidor ha de complir aquest programa, 
votat per mils de persones, i aquest procés és una possibilitat per desencallar el problema. 
La presència de cotxes de policia genera conflicte social al barri Sants.  

 

 Monsó Planella diu que si es va enviar a la GUB és perquè hi va haver una resposta 
violenta. Està d’acord en parlar i consensuar però no amb un grup de gent violenta, en 
aquest cas s’ha de respondre amb la llei.  

 

 Sergi Sarri, conseller del grup municipal CiU, recorda que els vots que van rebre també els 
legitima per buscar solucions que permetin la continuació i acabament de la cobertura de 
les vies, vetllant perquè allò que es va pactar arribi a la seva execució final. 

 
Rut Garrido recorda que hi ha moltes situacions al barri tan importants com Can Vies i entorns. 
Des de l’AMPA de l’Escola Pràctiques es vol que el Consell conegui els problemes sobre: 
neteja, el semàfor del c. Viriat amb l’estació de Sants (demana que s’ampliï l’estona del verd) i 
la manca de lloc per autocars en les sortides escolars. Demana que es parli amb l’estació de 
busos perquè es pugui fer ús de l’andana, ja que és un espai públic. Tot i que l’interior de 
l’escola és competència del Consorci d’Educació informa que no hi ha ascensor i no pot acollir 
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infants amb mobilitat reduïda i que la façana està malmesa i es pot despendre. L’obra està 
pendent del Consorci però de mentre es podria cobrir amb alguna malla provisional. 
 
Josep Mª Domingo respon que a part del que és competència del Consorci, el tema dels 
semàfors es pot tractar amb el camí escolar, ja que caldria tornar a revifar el projecte anterior. 
Demana que facin un escrit dirigit al Districte per poder-ho abordar. Maria Riba diu que seria bo 
que assisteixin al consell sectorial i a la comissió de seguiment per treballar-ho.  
 

 Rosa recorda que Can Vies fa 17 anys que existeix, hi han passat moltes generacions de 
joves i s’han fet coses positives. Mentre es parlava de traslladar-los l’estira i afluixa entre 
l’administració i Can Vies es va trencar quan va actuar la demolidora a l’edifici, fet que va 
provocar aldarulls i que va fer mal també a altres entitats del barri. Cal pensar que és una 
icona dels moviments socials i per això va venir gent de tot arreu. Amb aquests 17 anys 
amb coses positives es podria trobar un altre tipus de solució, com conservar l’edifici i 
gestionar-lo d’una altra manera. 

 

 Es recorda que en aquest cas hi ha una sentència i que la sensibilitat en complir la llei és 
diferent depenent del tema: per exemple l’expropiació del pàrquing afecta a persones 
grans, permetent que 40 avis es quedin sense aparcament per complir la llei.  
 

 Es diu que cal ser objectiu i estar informat realment. No dubta de l’activitat que en algun 
moment va tenir Can Vies però voldria que algú li digués quines activitats han fet en els 
darrers anys a part de festes i d’algunes assemblees que es poden fer en altres espais. 
Informa al Sr. Domingo que els hi ha fet arribar correus demanant una reunió i no han rebut 
resposta. Es respon que no han rebut cap demanda de reunió i que ells estan oberts a 
rebre’ls matins i tardes. Se’ls facilitarà de nou el contacte. 

 

 Rafel diu que es va ocupar fa 18 anys i que al principi sí es feien activitats culturals però 
després es va ocupar per viure i ara tots els veïns paguen la llum i l’aigua. Pregunta com és 
que s’hi fan visites per estrangers si està precintat legalment i recorda que no poden fer 
obres. S’ha de fer complir la llei.  

 
Maria Rosa Sagunt considera que Sants té molts problemes a part de Can Vies a tractar al 
Consell com l’ascensor del metro, la rambla que ha quedat molt lletja després de treure-hi el 
mercat provisional (ara està aixecada pel que sembla que són problemes amb el túnel de la 
ronda) o el projecte del CAP. 
 

 Jordi Falcó recorda que el consens no estava en la cobertura de les vies, sinó que l’única 
cosa on hi havia consens al barri era en soterrar les vies. Recorda que el desallotjament es 
va fer en contra del Centre social i altres entitats i va acabar en disturbis. És un tema a 
parlar, ja que històricament al barri sempre s’han trobat solucions consensuades pels 
problemes, evitant enfrontaments entre veïns. Es pregunta a quin consens es vol arribar i 
Jordi Falcó respon que com que tothom té drets i hi ha aspectes que molesten, aquests 
s’han de minimitzar. Però les lleis estan per servir a les persones i no al revés. 
 

 Es diu que els veïns reben les molèsties i que no poden dormir. No es queixen de 
l’ocupació sinó de les molèsties sistemàtiques.  
 

 Santi Medina considera que hi ha possibilitats d’arribar a un consens perquè estan d’acord 
en que el problema són les molèsties i l’incivisme que genera el local. Si es tenen molèsties 
es mirarà com arreglar-ho, ja que els veïns tenen dret a dormir.   

 
Josep Mª Domingo proposa aparcar el tema i fer una comissió extraordinària sobre Can Vies, 
per a que aquí es pugui parlar d’altres temes: 
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Comentari / pregunta Resposta 

Àngels Boix demana que davant les queixes de 
les festes quan es facin, reglades i ordenades, 
es torni a obligar als carrers a posar limitadors 
de sorolls. Tothom gaudiria i també es tindria 
dret a descansar. 

El Sr. Domingo considera que té raó i es pren nota. 

 

Juan Diego Cabello informa que al 2012 va 
posar una reclamació al Districte sense cap 
resposta pel que considera una vulneració de 
les normes de seguretat del Mercadona. Al 2014 
va tornar a reclamar i se li va demanar que 
presentés denúncia i així ho va fer. Li diuen que 
s’ha arxivat 2 vegades i ara demana que se li 
doni una resposta. 

Es pren nota del número d’expedient per fer-ne el 
seguiment. 

 

Rosa informa que la línia 5 del metro té un 
desnivell d’1 pam i mig i que és perillós.  

 

Jaume Layola comenta que es van prendre 
mesures sonomètriques a la Plaça Osca, i en 
l’habitació es van rebre més de 40 decibels i a 
fora casi 70. Segons l’ordenança de Medi 
Ambient  estan inclosos com a zona industrial i 
haurien d’estar en 55. Estan per sobre sempre i 
no poden dormir. S’han recollit signatures dels 
veïns/es i sinó hi posen remei aniran a la 
justícia. 

Maria Riba respon que des del 2012 s’està estudiant 
el nivell acústic de la plaça. L’informe rebut diu que la 
mitjana anual no supera els límits de la normativa, 
són conscients dels problemes que generen i com 
que els pics més alts es donaven per festes s’ha 
retirat l’escenari. Aquest informe és públic. Es 
treballarà en el tema. 

 

Dani Pueyo considera que es fan obres 
faraòniques de milions d’euros però cal pensar 
en projectes potencials i no en obres que costen 
tant. Hi ha una proposta per preparar Montjuïc 
per ser un espai que s’aprofiti per cultivar. 
Demana si es preveuen actuacions per 
esmorteir el pic del petroli. 

Es respon que sobre el pic del petroli no podran fer 
moltes coses des del barri. 

 

Just Arrizabalaga sobre el cobriment de les vies 
demana que el tram des de l’ascensor que hi ha 
prop del C. Sant Medir s’obri lo abans possible i 
la font ornamental també, que està en obres un 
altre cop. Diu que abans almenys hi havia una 
zona verda però ara res. Sobre el triangle entre 
el C. Burgos, Riera de Tena i les vies del metro 
diu que el lateral del C. Burgos ja està ben 
urbanitzat però a l’altre lateral amb Riera de 
Tena no hi ha previsió d’arbrat ni escocells. 

El Sr. Regidor respon que es preveu la finalització de 
la font ornamental al desembre i que es fa arribar les 
altres qüestions als tècnics.  

 

 
Finalment, el Sr. Regidor destaca les dues posicions de Can Vies: o l’edifici ha d’anar a terra i 
fer una zona verda o bé es troba una solució que permeti el pas dels veïns al calaix. Hi ha 
consens en que no es poden mantenir les molèsties com fins ara. S’aplaça la discussió i es 
compromet a buscar una data per començar a treballar el tema conjuntament.  
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4. Informació sobre l’elaboració Pla Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de 

Districte (PAD) 2016-2019  
 

Xavier Farré, Conseller Tècnic del Districte, informa que el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el 
Pla d’Actuació del Districte (PAD) és la planificació i full de ruta pels propers 4 anys i es vol fer 
de forma participada, incorporant les realitats de les persones implicades però també a 
col·lectius que no ho són tant, per tal de conèixer les prioritats, tenint en compte els recursos 
disponibles. Després es negociarà per permetre l’aprovació del Ple. El calendari previst és:  
 

 Fase 1: fins a Gener del 2016 es treballarà amb entitats i veïns/es als Consells de Barri, 
Comissions de seguiment, Comissions sectorials i Taules/ Trobades varies. 

 Fase 2: de Gener a Març del 2016 es vol apropar-se a col·lectius i veïns/es que 
normalment no participen, i a diferents espais per escoltar la veu de tothom i treballar 
conjuntament, amb dinàmiques i formes de participació alternativa. Es demanen 
suggerències sobre col·lectius del barri que siguin necessaris.  

Els 5 eixos del PAM - Ciutat Democràtica (Una ciutat que garanteix els drets socials, Una ciutat 
amb nou model econòmic just i innovador, Una ciutat sostenible, del barri a la metròpoli, Una 
ciutat de democràcia oberta, Una ciutat compromesa amb el país, Europa i el món) es 
treballaran en la propera Comissió de Seguiment el proper 26 de novembre i per participar-hi 
s’han de registrar. A continuació s’explica una primera dinàmica participativa: pensar i escr iure 
el que més i menys agradi del barri. Se’n farà una llista per començar a treballar-ho. 

Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 
 
 
 

 
 


