
APORTACIONS REALITZADES PER LES PERSONES PARTICIPANTS 

 

TALLER PARTICIPATIU (1 de desembre 2021) 

 

PREGUNTA 1: Què ens agrada d’aquests espais, quins valors cal preservar? 

 

- Història, patrimoni 

- Catalogar els elements com els molins, torres com la de xamfrà c. Miquel – rda. 

Sant Ramon. 

 

- L’ambient del Sant Boi de “tota la vida” 

- L’ambient del “carrer dels senyors” 

- Conservar l’ambient de poble dintre de la ciutat 

- Preservar la tranquil·litat, la seguretat 

- L’entorn agradable 

 

- Mantenir la dimensió actual dels patis 

- Preservar patis i jardins grans de les cases 

- Entorn de la masia del c. Jordi Rubió i Balaguer / ctra. del Bori 

- Construccions baixes que permeten que entri el sol als carrers 

 

- Accessibilitat 

- Poder passejar 

- Natura, arbres, ocells 

 

 

PREGUNTA 2 : Què caldria fer per millorar la vida de les persones, veïnat i ciutadania 

de Sant Boi en general.  

 

- Espai pel descans i interacció social amb bancs, arbres, ombra, molta llum, 

fonts 

- Garantir un espai públic net, segur, accessible a tothom, espai d’oci i verd 

- Més arbres a l’espai públic, especialment al Parc Muntanyeta, ampliant la 

varietat 

- Accés al Parc de la Muntanyeta per c. Jaume Canalies 

 

- Equipaments previstos: CAP i residència  

- No edificacions noves al sector 

 

- Eliminació aparcament a la zona Baldiri/Bori. Accés exclusiu a pàrkings 

- Aparcament en bateria al Parc Muntanyeta – Riera Basté 

- Posar ordre aparcament 

 

- Il·luminació amb energia sostenible 

- Aplicar pintura fotocatalítica en zones de més contaminació 

 

 



TORN OBERT - DEBAT: S’obre un espai per compartir sensacions, experiències i 

aportacions.   

 

S’acaba centrant en un debat sobre l’obertura del sector a la Ronda Sant Ramon.  

 

La majoria de les persones assistents estan en contra. Argumenten:  

 

- El soroll de la Ronda entrarà al sector 

- Ja hi ha 3 carrers que van a la Ronda 

- Falta de sentit 

- No hi ha demanda ciutadana 

- No estan d’acord amb l’afectació 

- Es relaciona l’obertura amb noves edificacions, com un objectiu “ocult” 

 

L’equip tècnic explica que l’obertura s’estudia per un interès general, pensant en totes 

les etapes de la vida de les persones.  

 

Per facilitar una ciutat amb menys cotxes, on sigui més fàcil arribar a tot arreu a peu.  

 

 

 

 

 


