
 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE MARIANAO 
  
Identificació de la reunió: 
 
Informacions, precs i demandes. Núm. M215/P040/2022/000003 
Caràcter: ordinari 
Data: 18 d’octubre del 2022 
Horari: De les 18:30 a les 20:15 hores 
Lloc: Casal de Barri Marianao, amb opció telemàtica també. 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Sra. Carmen Espí, Ass. Dones de Sant Boi 
Sra. Francis Vélez, Sant Boi en Comú 
Sr. Rafael García, AVV El Poblet Marianao i vicepresident del Consell    
Sr. Rafael Rodríguez, Club d’Escacs Sant Boi 
Sr. Carles Sánchez, veí 
Sr. Joan Aguilà, veí 
Sr. Juan Sánchez Carrera, ARAMIS 
Sr. Lluís Tejedor, Grup Municipal Ciutadans 
Sra. Carmen González, Marianao Té Cor (Telemàticament) 
Sr. Juan Carlos Costana, veí (Telemàticament) 
Sra. Judit Blanco, Fundació Marianao i vicepresidenta del Consell (Telemàticament) 
Sra. Roser Castro, veïna i vicepresidenta del Consell (Telemàticament) 
Sr. Ferran Ballesteros, Responsable de Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Sant Boi 
Sra. Txelo Vidal, tècnica de Cultura al barri de Marianao 
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 
 
 
Disculpen l'absència: 
 
Sra. Carmen Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito - Sant Boi 
Sra. Mónica Español, administrativa districte Oest 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior M215/P040/2022/000002. 
2. Presentació de les activitats d’hivern 
3. Obres a la plaça Mercè Rodoreda 
4. Torn obert de paraules. 

 
 
Desenvolupament de la reunió: 
  
 
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/P040/2022/000002 
 
No hi ha cap vot en contra, per tant, queda aprovada l’acta 
 



 
2. Presentació de les activitats d’hivern 

 
La Sra. Muñoz, dona el torn de paraula a la Sra. Txelo Vidal, tècnica de Cultura del districte, 
que presentarà les activitats de barri i també les de ciutat. 
 

 El diumenge passat va haver-hi sessió de Teatre Familiar al Casal. S’anima a fer difusió 
d’aquest tipus d'espectacles, ja que per 4 € es poden veure obres molt interessants. 

 Dintre de la Mostra de Jazz de Sant Boi, el divendres 28 d’octubre ens visitarà el Toni 
Solà que ens farà gaudir de la seva música a la sala d’actes de l’equipament. 

 La següent activitat prevista és el Castaween el dissabte 29 d'octubre. A partir de les 18 
hores es podran fer tallers de panellets, de contes, de treballs manuals, etc. a la plaça 
de l’Assemblea, i aquest any es recupera l’exitós Túnel del Terror a la sala d’actes del 
Casal. 

 Seguirem amb la representació del monòleg “Sobras”, de la mà d'en Ferran Rodríguez, 
que fa una crítica de la societat des de la mirada d’una persona sense sostre. L’actuació 
serà  a la sala d’actes del casal el divendres 18 de novembre a partir de les 20 hores. 

 
Continuem amb les activitats nadalenques: 
 

 El 2 de desembre és previst que es faci l’encesa de l’enllumenat de Nadal a la plaça 
Generalitat, coincidint amb el de ciutat. En aquest projecte hi participen les escoles del 
barri. Aquest any s'ha creat un nou personatge, màgic i aventurer, el Nao, que naixerà 
de material reciclat, seguint unes divertides indicacions que es faran arribar a les 
escoles. La Sra. Muñoz explica l’evolució del projecte, que s'ha integrat amb els actes 
de ciutat, i remarca el treball comunitari de les escoles amb el barri, sota els projectes 
de ciutat. El feedback  amb les escoles és molt positiu (en resposta al Sr. Sánchez, que 
pregunta si s’aconsegueix l’objectiu de la conscienciació) 

 El 17 de desembre tindrem el Mercat de Nadal, pendent encara d’ubicació definitiva, 
doncs es vol que sigui una activitat nòmada. 

 El 22 de desembre, de la mà de les diferents corals del barri, es farà la Cantada de 
Nadales a la sala d’actes del Casal. 

 El 24 de desembre al matí, la mainada podrà fer cagar el Tió de Nadal. Encara no és 
definitiu l'espai on es farà, però es pensa en plaça Teresa Valls i Diví o plaça de la 
Bòbila. 

 El 4 de gener, els més petits podran lliurar la seva carta al  Patge Reial, que estarà 
ubicat a la plaça de la Generalitat en horari de matí i tarda. L’endemà, dia 5, hi haurà la 
Cavalcada pels carrers de la ciutat, com cada any. 

 
La Sra. Carmen Espí pregunta pel Sopar Solidari, i la Sra. Muñoz respon que ho portava la PES 
i, probablement no es tornarà a fer. 
La Sra. Txelo Vidal explica que la campanya "Cap infant sense joguina" s'ha unificat i en 
aquests moments el sopar ha quedat engolit per altres activitats i no té continuïtat. 
 
 
El Sr. Aguilà suggereix que al Viure Sant Boi es podria posar tota aquesta informació. L'equip 
del Casal explica que ja hi surt, igual que a l’agenda SB. 
 
El Sr. Costana pregunta fins a quin punt pot participar el Consell en les activitats que es 
realitzen al barri? La regidora, Sra. Muñoz, contesta que hi ha una Comissió de Festes que recull 
propostes i també un grup motor. A l’Estiu als Barris, per exemple, els comerciants van fer una 
desfilada.  
 
Es dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

 



 
 
3. Obres a la plaça Mercè Rodoreda 

 
El Sr. Ferran Ballesteros, Responsable de Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Sant Boi, comença 
explicant que en el disseny del projecte hi han participat el Consell d'Infants de la ciutat i veïns i 
veïnes, en un procés participatiu de definició de l'espai. 
A la plaça s’ha començat per fer unes basses per millorar la circulació de l’aigua, de manera 
natural, cap als arbres del centre de la zona del sauló. 
A l’extrem inferior es farà una petita pista, que a l'estiu tindrà jocs d'aigua, i a la part superior 
es posaran jocs de petita infància al costat del joc de la serp. 
A l’alçada del carrer Joan Pfaff es crearà plataforma única per connectar les dues zones de la 
plaça. 
En una segona fase es faran més jocs inclusius al costat de la rampa d'accés a la zona de sauló. 
També s'aprofita per reendreçar els monòlits i escultures d’homenatge a les víctimes de 
l’holocaust. 
 
 

4. Torn obert de paraules 
 

 El Sr. Rafael Garcia pregunta pel projecte definitiu de la plaça Generalitat, el canvi a 
il·luminació de LED al barri i si es farà recapte d’aliments. 

Començant pel projecte de plaça Generalitat, la Sra. Muñoz explica que en la passada 
legislatura es va fer un procés participatiu dinamitzat per Circula Cultura. El desenvolupament 
del projecte es presentava al setembre, però s’ha endarrerit fins a desembre. Ella només té 
l'esborrany. 
Quant al canvi d’enllumenat a LED ja s'ha començat a fer la prova pilot a la plaça Teresa Valls i 
Diví, per exemple. S’intentarà incrementar la il·luminació allà on no hi hagi habitatges. 
En referència al recapte d’aliments, des de l'Àrea d'Igualtat, es fa a diferents comerços del 
barri. 
 

 El Sr. Carles Sánchez pregunta pel manteniment del carril bici, si es mantindrà el canvi 
de sentit del carrer Picasso i també exposa que hi ha un reg automàtic que perd aigua. 

La Sra. Cristina comença explicant que manteniment se’n fa contínuament. La Brigada Municipal 
realitza el que s’anomena “asfaltada freda" però quan són grans espais, s’ha de fer una licitació. 
En aquests moments s’estan fent passos de vianants. 
Quant al carrer Picasso, en principi es quedarà així, ja que es van treure 35 estacionaments 
amb les obres de Joan Martí. De tota manera, s’estudiarà el canvi de sentit.  
Quant al reg espatllat, es passa nota a Brigades Municipals. 
 

 La Sra. Carme Espí comenta que hi ha un graó a la cantonada Eusebi Güell/Llibertat, 
que dificulta la mobilitat a les persones que van en cadira de rodes o cotxets d’infants. 

La Sra. regidora ho traslladarà de manera urgent al departament competent. 
 

 Sorgeix el tema de les  molèsties que ocasionen els mobles/andròmines que es deixen 
al carrer. 

La Sra. Muñoz exposa que s’està intentant regular aquest fet, perquè s’ha passat de deixar un 
moble a buidar pisos sencers. Es recorda que per les persones particulars, portar aquests 
mobles a la deixalleria és gratuït, però s’han de portar. El fet de tenir un dia de recollida a cada 
barri (a Marianao és el dimarts,  però cal deixar-ho al carrer el dilluns a partir de les 20 hores) 
ha millorat una mica la situació., però encara hi ha algun punt negre. Cal recordar que els 
mobles no es deixen al costat dels contenidors, perquè els camions no podrien aixecar-los per 
buidar-los (en resposta al Sr. Costana). 
 

 El Sr. Rafael Garcia fa una proposta per col·locar un semàfor al carrer Augé amb 
Girona, ja que és un punt complicat de circulació. 

 



 
 
La Sra. Cristina explica que hi ha punts que subjectivament són insegurs i d’altres que 
objectivament i subjectivament són insegurs. Ara s’ha col·locat un semàfor al carrer Benviure 
amb Antoni Gaudí perquè és una zona escolar i, tant subjectivament com objectivament, tenia 
dificultats a l’hora de creuar. També s’està estudiant la col·locació d’un altre al carrer Lleida 
amb ronda Sant Ramón, perquè s’està urbanitzant més la zona. El de Girona amb Augé està  
contemplat, però cal prioritzar quina zona és la que comporta més risc als veïns i veïnes. Un 
semàfor té un cost elevat (col·locació, senyalització, etc). A poc a poc s’està donant resposta a 
totes les qüestions que donen inseguretat viària. 
 
El Sr. Delgado proposa que per tots aquests temes de manteniment, no s’esperi al Consell  sinó 
que es contacti abans amb l’equip tècnic/polític per intentar resoldre-ho. 
 

 El Sr. Carles Sánchez pregunta per les balises lluminoses que hi  havia als passos de 
vianants  d’Antoni Gaudí i del carrer Carles Martí i Vilà, que no funcionen 

La Sra. Muñoz explica que col·loquen la placa solar i la roben, la tornen a col·locar i torna a 
passar el mateix... 
 

 Es pregunta quan s’encendrà l’enllumenat de Nadal. 
La Sra. Cristina comenta que s’ha endarrerit la data una setmana respecte a anys anteriors i es 
farà el 2 de desembre. Aquest any, per eficiència energètica, els llums s’apagaran una hora 
abans, a les 22 hores, tret d’algunes dates concretes com la Puríssima, Nadal, Reis, etc. que es 
respectarà l’antic horari. 
 
 
 
 
 
La regidora i presidenta, Sra. Cristina Muñoz, agraeix la presència a tothom i es dona per 
tancada la sessió a les 20.15 hores. 


