
STOP SOROLL PISTA!    STOP RUIDO PISTA! 
 

QUIET COURT PLEASE!   请安静的法庭     محكمة هادئة من فضلك   

त न्यायालय कृपया 
  

Plaça de la Farga, maig 2017 
 

Benvolgut, benvolguda, Veí, Veïna de la Plaça de la Farga de Sants. 

 

Estem posant en marxa una campanya en el veïnat per mirar d’eliminar o reduir 

dràsticament el soroll a la pista de ciment o "massa plana de formigó" de la Plaça de la 

Farga els caps de setmana.  
  

Com  bé saps, la situació no només no millora si no que empitjora. Fa anys que estem 

suportant crits durant hores i brutícia per part d´un grup de futbolistes aliens al barri. 

Aquest espai està acaparat per un grup organitzat que ocupa la pista i que impedeix 

jugar a la canalla del barri els caps de setmana. Es fa un ús privatiu d´un espai públic 

durant hores i hores. Cobren diners entre ells per usar la pista. 
 

Necessitem el màxim suport del veïnat per a poder canviar aquesta situació. 
  

Et proposem, si hi estàs d’acord, fer els següents moviments, tal i com ja estem fent nosaltres 

i d´altres Veïns/Veïnes afectats: 

  

1. Trucar al telèfon del Civisme de Barcelona 900.226.226 (trucada gratuïta) i informar 

de les greus molèsties de soroll, provocades especialment pel grup organitzat de 

futbolistes que ocupa la pista els caps de setmana i dies festius. 

 

2. Penjar pancartes a balcons i finestres reclamant silenci i menys soroll. Pancartes del  

tipus: “PROU SOROLL” “STOP SOROLL PISTA” “VOLEM DESCANSAR”, etc.  

 

3. Utilitzar també la app BÚSTIA CIUTADANA AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

Entrar primer al menú "JOCS INFANTILS", després al menú "FA SOROLL", i 

finalment, dins de l’apartat "OBSERVACIONS" pots posar el text que vulguis. Com a 

text et suggerim escriure:  "Pista Plaça Farga Sants ocupada caps setmana per grup 

adults que no deixa jugar a canalla del barri i creen greus problemes de convivència. 

Molt soroll. No podem descansar". 
  

Properament, membres de l´associació visitaran tots els blocs de pisos afectats per 

informar d´aquestes accions. Moltes gràcies pel teu suport! 
  

La junta de l´associació 
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