
                                                                              M215/P040/2022/000002

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE MARIANAO

Identificació de la reunió:

Informacions, precs i demandes. Núm. M215/P040/2022/000002
Caràcter: ordinari
Data: 7 de juny del 2022
Horari: des de les 19:00 a les 20:00 hores
Lloc: Casal de Barri Marianao, amb opció telemàtica també.

Hi assisteixen:

Sr. Carlos Fabián Lapuente, veí i vicepresident del Consell
Sra. Carmen Espí, Associació de Dones de Sant Boi
Sr. Rafael García, AVV El Poblet-Marianao i vicepresident del Consell   
Sra. Raquel Boronat, Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi
Sr. Rafa González, Club d’Escacs Sant Boi
Sr. Carles Sánchez, veí
Sra. Andrea Martínez, ERC
Sr. Sergi Macià, representant de DID
Sra. Carmen Pío, AVV El Poblet-Marianao
Sr. Juan Carlos Costana, veí (Telemàticament)
Sra. Roser Castro, veïna i vicepresidenta del Consell (Telemàticament)
Sra. Cristina Muñoz, regidora i presidenta del Consell de Districte Oest
Sr. Ignasi Delgado, Tècnic de districte Oest i secretari del Consell de Districte Oest
Sra. Mónica Español, Administrativa districte Oest

Disculpen l'absència:
Sr. Oswaldo Valencia, vicepresident del Consell i president del Club de Volei St Boi
Sra. Judit Blanco, Fundació Marianao i vicepresidenta del Consell
Sra. Marta Osiàs, Fundació Marianao
Sra. Laura Fortes, PES Sant Boi
Sra. Carmen Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito - Sant Boi
Sr. Fernando González, veí.

Ordre del dia:

1 Aprovació de l’acta anterior M215/P040/2022/000001.
2 Estiu als Barris
3 Torn obert de paraules.



Desenvolupament de la reunió:

El Sr. Ignasi Delgado, Tècnic de Districte, va presentant tothom per tal que consti
en acta la seva assistència. 
La Sra. Cristina Muñoz, regidora i presidenta del Consell  dona pas al primer punt
de l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta M215/P040/2022/000001

El Sr. Carles Sánchez vol que consti en acta que hi ha un error ortogràfic en el seu
nom. Es diu Carles, i no Carlos. Ho corregim i queda aprovada amb l’esmena del
nom.

2. Estiu als Barris

La Sra. Cristina Muñoz, regidora de districte, continua explicant com es presenten
les activitats, englobades dins els paraigües d’activitats de ciutat, que aquest cap
de setmana es duen a  terme al barri de Marianao. Desapareixen les festes de barri
com les coneixíem i es fan canvis perquè hi hagi més activitats.
Aprofita  per  agrair  a  les  entitats  participants  (AVV  El  Poblet-Marianao,  DID,
Marianao Fest, Tots som Santboians, Ocioteka, Associació de Dones de Sant Boi,
Associació de Gent Gran de Marianao, Fundació Marianao, Espai Lúdic, PES Sant
Boi, Amicitia, ACA Casa de Sevilla, Club d’Escacs Sant Boi, Club de Volei Sant Boi,
Comerciants de Marianao, Sant Boi Comerç, Amics del Ball en línia, Aficionados al
Baile,  Samarkand  Tribal)  la  seva  tasca,  ja  que  sense  elles  no  seria  possible
organitzar activitats del calendari festiu.

Continua explicant  que el  que s’ha fet  és  dividir  la  festa en espais  d’activitats,
perquè  tot  el  barri  tingui  algun  punt  de  representació.  Els  espais  serien  els
següents:

� Espai  Actiu,  a la  plaça de la Bòbila. En aquesta plaça s'hi  faran activitats
esportives.

� Espai Familiar, a la plaça Teresa Valls i Diví. 
� Espai Escènic, a la plaça Mercè Rodoreda.
� Espai Creatiu, a la plaça de la Generalitat. 

S’aprofita la plaça de l’Assemblea pel Ball de la Gent, per facilitar que puguin fer ús
dels lavabos del Casal, i la cruïlla dels carrers Eusebi Güell/Montmany per fer la
desfilada de comerciants.

Les activitats començaran el dissabte 11 de juny. 
A les 10 del matí, a l’espai actiu, el Club de Volei Sant Boi farà una demostració.
A les 11 es podrà gaudir de la desfilada de comerciants del barri a l’eix comercial.
A les 18 hores podrem gaudir de diferents activitats a 3 punts diferents: 
A la plaça de la Bòbila, Zumba, Body Balance i a continuació Ioga.
A la plaça Teresa Valls i Diví, el Circuit d’Educació Viària.



A la plaça de l’Assemblea el tradicional Ball de la Gent Gran.
A les 21 hores, a l’espai escènic de la Plaça Mercè Rodoreda, començarà el Sopar
de gala i la mostra d’entitats.

Les activitats previstes pel diumenge dia 12 són les següents:
A les 11 del matí hi haurà la Trobada de Puntaires a l’espai creatiu de la plaça de la
Generalitat, acompanyades del Club d’Escacs que faran demostracions.
A les 10:30 hores, a l’espai familiar de la plaça Teresa Valls i Diví, començarem el
matí amb una actuació de Circ, seguida de la Fira Infantil i la Festa de l’Escuma. A
partir de les 13 hores hi haurà Sardinada a la mateixa plaça.
A la  tarda  tornarem a l’espai  escènic  on,  a  partir  de  les  19 hores,  escoltarem
havaneres acompanyades del tradicional Rom Cremat.

S’obre el torn de preguntes sobre Estiu als Barris:

- El Sr. Costana pregunta pels Concerts a la Fresca, n’hi haurà?
La Sra. Muñoz confirma que no. Ho feia la Unión Extremeña, i no ho han recuperat.
- El Sr. Sánchez pregunta pel circuit d’educació viària.
La Sra. Cristina confirma que és el que ja existeix a la plaça Teresa Valls i Diví on
s’intentarà fomentar l’ús saludable de la bicicleta i implantar bons hàbits.

3. Torn obert de paraules

Es continua amb el torn obert de paraules, respecte a temes diversos:

El Sr. Carles Sánchez fa tres consultes:
- En primer lloc, pregunta pel funcionament de l’OMES, perquè un veí va anar-hi i
no  va  quedar  satisfet  amb la  intervenció,  respecte  a  la  instal·lació  de  plaques
solars.
La Sra. Cristina ofereix que aquesta persona s’entrevisti amb el Sr. Daniel Martínez,
regidor competent, a veure què ha passat.
Quant a les plaques solars, confirmen la Cristina i l’Ignasi,  que l’ajuntament no pot
oferir  empreses,  ja  que  seria  prevaricació.  El  que  sí  que  fan,  és  valorar  si  el
projecte és positiu o no, després de tenir els pressupostos. 
El Sr. Rafael Garcia, li explica els avantatges de la instal·lació i s’ofereix a informar-
lo més extensament.
- La segona consulta és sobre el carril bici. Vol saber si s’ha fet cap intervenció  a la
calçada pel mal estat en què es troba.
La Sra. Muñoz detalla que està en procés de licitació, però no pot confirmar en quin
punt  es  troba.  El  que  si  està  previst  és  que  es  repinti  i  es  facin  petites
intervencions.
El Sr. Sánchez pregunta pel tram del carrer Pablo Picasso, a la zona de l’Hospital de
Sant Boi, que va desaparèixer. 



La Sra. Muñoz ho preguntarà al Javier López, regidor de Ciutat Cooperativa. Conta
que el que s’intenta és garantir la convivència de tota mena de vehicles amb les
persones.
- La tercera pregunta és sobre la normativa d’ús dels patinets.
La  Sra.  Cristina  declara  que  a  Sant  Boi  vàrem  ser  pioners  en  crear  aquesta
normativa. A poc a poc s’està aconseguint que no circulin per la calçada i es faci ús
del casc, obligatori des del 21 de març d’aquest any.
També  detalla  que  tenim  el  projecte  «Roda  Escola»,  premiat  a  Madrid  per
l’empresa de Mobilitat Sostenible, que fomenta l’ús de la bicicleta.  En famílies i
adolescents, es fa el mateix amb el patinet (el bon ús). La policia no els persegueix,
valora si els poden aturar sense provocar incidents i així actuen. Amb dades de
l’any passat, en 6 mesos es van posar 213 denúncies a conductors/es de patinets
El que s’intenta és fer pedagogia amb aquest projecte, d’una banda, i d’altra, la via
sancionadora.

El  Sr.  Carlos  Fabián  Lapuente,  veí  i  vicepresident  del  Consell,  vol  exposar  el
problema  que  té  amb  les  cadires  de  rodes  motoritzades,  a  causa  de  la  seva
condició de persona invident. Les deixen aparcades en voreres amples, al costat de
la paret, i és una dificultat per ell, ja que fa servir la paret de referència.
La Sra. Muñoz mirarà les ordenances. Creu que no està regulat, però sí permès.

La Sra. Carmen Espí planteja la problemàtica dels autobusos: són bastant antics,
les rampes d’accessibilitat sovint no funcionen i tampoc s’acompleixen els horaris
de pas. 
La Sra. Cristina explica que qui va guanyar la licitació no pot actuar perquè la van
impugnar. L’AMB s’ha fet càrrec de la compra dels autobusos i en serà l’empresa
gestora.
El Sr. Rafael Garcia, vicepresident del Consell  i  representant de l’AVV El Poblet-
Marianao, proposa que es podria suggerir invertir part de l’impost que es paga de
l’AMB, per comprar nous vehicles. S’ofereix a fer-ho com a entitat.
Es proposarà al grup motor fer una monografia i parlar amb el Sr. Javi López i la
Sra. Carmen Ruiz per saber com està aquest tema.

El  Sr.  Rafa  González,  del  Club  d’Escacs,  confirma  que  un  usuari  de  les  seves
activitats amb problemes de mobilitat,  va deixar de venir per aquests motius. 

La Sra. Cristina, dona les gràcies a les persones assistents,  convidant tothom a
participar en les activitats d’Estiu als Barris.  S’acomiada desitjant un bon estiu i
unes bones vacances.
Es dona per tancada la sessió a les 20:00 hores.


