
ASSEMBLEA SOBRE MOBILITAT 

23 de Gener de 2016 – Can Tiana-Pont Vell 

 
- José M. Osuna López, Alcalde 

- David Fontanals, tinent d’alcalde de Participació 

- Fran Sánchez, regidor de Transport Públic i Mobilitat 

- Una cinquantena de veïns i veïnes del barri Can Tiana-Pont Vell 

 

- Després de la introducció del senyor Fontanals, l’Alcalde exposa com 

l’Ajuntament té interès en adquirir el Celler Cooperatiu, vol recuperar el riu 

per a usos socials, ha fet algunes obres al centre cívic de Can Tiana-Pont 

vell, a l’escola Tiana i ha millorat la neteja dels carrers gràcies als plans 

d’ocupació. 

Posteriorment l’Alcalde demana la implicació de totes les persones i 

entitats de la població i obre la porta a constituir una taula de treball amb 

Ajuntaments de la zona del Taulí per a fer front a les retallades en sanitat 

que han afectat al CAP Farigola entre altres. 

També apunta millores al carrer de Sant Sebastià, referents a les voreres, 

a calçada, a l’eliminació de barreres, aparcaments i neteja. Destaca la 

prioritat pressupostària per ocupació, serveis socials i cultura, i diu que 

l’Ajuntament tornarà al barri per auditar si s’han dut a terme els 

compromisos presos. 

- El senyor Fontanals explica els tres eixos de les polítiques de barri: 

ocupació, serveis socials i cultura. La reactivació del PMO com a espai de 

cohesió social, la compra i rehabilitació del Celler cooperatiu, i la 

potenciació de les Festes de tardor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Una veïna demana una major claredat en l’accés a la informació. Es 

mostra molt d’acord amb la autogestió però contraposa que no es conegui 

quant val el Celler Cooperatiu, ni quins seran els seus horaris, ni qui el 

gestionarà. 

- Sorgeix la necessitat d’arreglar el carrer de Sant Sebastià, els bancs 

trencats, o posar fre a les rates netejant més la zona 

- Un membre de la Gresca comenta que el barri se sent enfadat, maltractat 

i silenciat. Ja al 2010 van prometre el Celler i ara volen garanties, és a dir, 

que es vagi informant als veïns. 

- Un veí creu que cal ser crítics però constructius de cara la lluita per 

l’hospital Ernest Lluch. També reclama utilitzar millor aquest centre cívic 

amb una comissió d’entitats com a embrió per quan ja existeixi el nou 

local. 

- Una veïna inicia la seva intervenció donant gràcies per ser escoltats. 

Desprès comenta que falten papereres al camí escolar. A més, s’han de 

millorar les cruïlles i cobrir el parc del Carrer Sant Sebastià a la vegada 

que demana un ascensor. També reclama un casal d’avis al barri i un local 

millor per al barri ja que no tenen ni bar, ni aire condicionat, ni calefacció. 

Es podria fer servir el local de l’antiga Creu Roja, segons la seva opinió. 

- Un membre de l’Associació d’Aturats reclama solucions per als aturats de 

llarga durada i apunta que, com a entitat, fan assemblees els segons i 

quarts dijous de cada mes. També dóna les gràcies per la possibilitat de 

ser escoltats i insisteix en la millora del carrer de Sant Sebastià. 

Posteriorment reclama la condició de zona 1 de transport públic per a 

Ripollet i proposa col.locar pancartes a l’autopista com a Badia. 

Vol fer una comissió de treball per al seguiment i les noves propostes de 

gestió del Centre Cívic. 

Es posiciona en favor de potenciar les Festes de la Tardor ja que creu que 

el barri té un problema de cohesió entre els veïns. 

Reclama també crear una targeta d’aparcament per als veïns per quan no 

hi ha atenció sanitària al CAP ll. 

- Un membre de l’AV Can Tiana-Pont Vell fa una crida a tenir una bona 

actitud i proposa una revisió del nombre d’antenes de telefonia al barri ja 

que n’hi ha 5. També creu que falta un bar al Centre cívic. Creu que s’ha 

de vigilar amb les bicicletes quan van per la passarel·la, prefereix que 

vagin a peu. 

- Una membre de la Gresca es mostra enfadada i creu necessari un 

interlocutor amb l’Ajuntament per a poder fer propostes des de el Centre 

cívic. 

- El membre de l’Associació d’Aturats ofereix la seva entitat per a portar el 

bar i la consergeria del Centre 



- El president dels Diables de Ripollet apunta que aquest Centre necessita 

una dinamització i una reorganització de l’espai. També necessita que 

l’incloguin a la xarxa de centres del municipi. 

Diu que les bicis van molt ràpid a la passarel.la i a la plaça Emma Maleras 

i per això proposa ficar pivots per entorpir aquesta excés de velocitat. 

Diu que al carrer de la Verge de Montserrat falten papereres i que els 

cotxes no respecten els límits de velocitat. 

També reclama que el bus de la línia 620 passi pel barri i que, des del 

parc Massot es podria fer una passarel·la per creuar el riu. Proposa també 

recuperar la Font del Petricó. 

Apunta que hi ha una plaga de coloms, que el semàfor dels quatre cantons 

va massa ràpid i que les casetes d’ONO es troben al mig de les voreres. 

- Des de la Gresca reclamen més llum al túnel del parc Massot i la provisió 

de porteries per aquest mateix parc. I mostren el seu acord a la creació 

de la comissió de seguiment.  

També reclama activar la comissió de l’autopista, ja que per exemple hi 

ha llums foses. 

Continua dient que a la Carretera de l’Estació les terrasses dels bars no 

respecten l’espai. Proposen evitar l’aparcament a la vorera on està el 

mecànic de la Verge de Montserrat. 

Per últim, creuen que a les Festes de Tardor haurien de comptar també 

amb el carrer de Sant Sebastià i que a l’entorn de l’escola Tiana hi ha 

massa coloms. 

 

 

 

 

 

 

 

- El senyor Fontanals explica que s’està treballant en la claredat de l’accés 

a la informació. 

- El senyor  Sánchez explica el Pla de Mobilitat i les assemblees que s’estan 

duent a terme a tota la ciutat, on s’inclou la reivindicació històrica del 

soterrament de l’autopista. 

També explica el projecte del carril bici a la Carretera Nacional 150, el 

camí escolar del Tiana i la voluntat de fer una zona de trànsit pacificat i 

fins i tot només per a vianants, a la vegada que aplicaran mesures de 

convivència entre vianants i bicis a la passarel·la. 

 


