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PRESENTACIÓ 

El procés participatiu per a la redacció del Pla d'Equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc 

s’ha desenvolupat entre els mesos de gener i juny de 2018, impulsat pel Districte de Sants-Montjuïc 

amb el suport de la cooperativa Raons Públiques. 

El seu objectiu ha estat identificar necessitats i recollir propostes de la ciutadania en relació amb la 

xarxa d'equipaments dels barris de Sants, Sants-Badal, Hostafrancs, la Font de la Guatlla i la Bordeta. 

Aquesta informació, juntament amb l'inventari i balanç dels equipaments existents, servirà com a 

punt de partida per a la redacció del Pla d’Equipaments, un document que permeti planificar les 

inversions relacionades amb els equipaments dels cinc barris a mig-llarg termini (10 anys vista). 

Al llarg del procés s’han realitzat les següents activitats: 

- Presentació del procés participatius als Consells de Barri dels 5 barris. 

- Taller d'anàlisi i identificació de necessitats amb tècniques i tècnics del Districte (18 de març). 

- Taula rodona de debat amb persones externes sobre la planificació i gestió dels equipaments 

(la Lleialtat Santsenca, 18 d'abril de 2018) 

- Grups de discussió i construcció de propostes a cada barri (abril – maig). 

- Activitats a l'espai públic de cada barri de difusió i construcció de propostes (abril – maig) 

- Taller de debat i priorització de les propostes (18 de juny) 

- Dinamització de la plataforma www.decidim.barcelona per a la recollida de propostes. 

Les més de 400 persones participants en el procés han plantejat un total de 80 propostes diferents. 

 

El present informe presenta les conclusions del procés amb la següent estructura: 

A. CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PROPOSTES. Presenta els criteris amb els quals s’han valorat les 

propostes: cada proposta s’ha considerat en funció del suport rebut al llarg del procés, de la 

priorització que es va fer en la última sessió i del grau de presència en els debats i espais de 

participació ("reiteració" o quantitat de vegades que s’ha debatut). 

B. CATEGORIES I LÍNIES D'ACTUACIÓ. Recull els principals resultats del procés, desplegats en 21 

línies d'actuació que inclouen les propostes recollides agrupades en les següents 7 categories:  

1. DIVERSIFICACIÓ I MILLORA DE L’ACCÉS A LA CULTURA 
2. SALUT, ESPORT I BENESTAR FÍSIC I SOCIAL 
3. SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU I VEÏNAL 
4. EDUCACIÓ INFANTIL I ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 
5. SERVEIS I EQUIPAMENTS PER AL JOVENT 
6. QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES ADULTES 
7. ENVELLIMENT ACTIU 

 

C. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL. Conté les actuacions i propostes a estudiar per incorporar 

com a criteris generals i actuacions transversals en les accions que proposi el Pla d'Equipaments, 

agrupades en les següents categories: 

- OPTIMITZAR I FER ACCESSIBLES LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
- MILLORAR LA RELACIÓ ENTRE ELS EQUIPAMENTS I L’ESPAI PÚBLIC 
- EXPLORAR NOUS ESPAIS PER A EQUIPAMENTS 

http://www.decidim.barcelona/
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A. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES 

Per tal de determinar el grau d’importància que cada proposta ha tingut al llarg del procés, es 

determinen tres criteris d’avaluació complementaris: el grau de suport rebut, la priorització que es va 

fer al taller del dia 18 de juny i la quantitat de vegades que s'ha debatut cada proposta. 

 

SUPORTS REBUTS AL LLARG DEL PROCÉS 

Durant el procés participatiu cada proposta podia rebre suports de les persones participants. Els 

suports s'han recollit mitjançant la plataforma de participació de l'Ajuntament de Barcelona 

www.decidim.barcelona i a les activitats a l’espai públic. Les 80 propostes han rebut un total de 937 

suports. 

En funció de la quantitat de suports rebuts les propostes es classifiquen de la següent manera: 

BAIX 0 suports  MITJÀ 1-9 suports  ALT >10 suports 

 

 

 

PRIORITZACIÓ EN EL TALLER DE DEBAT I PRIORITZACIÓ 

En el taller de priorització de propostes del dia 18 de juny cada proposta es va avaluar en base als 

criteris següents: cobertura d’un dèficit d'equipament existent, població beneficiada per la proposta, 

potenciació de l’equilibri territorial i equilibri sectorial, i facilitat d’execució de la proposta. La 

puntuació màxima que podia rebre cada proposta era 20 punts (5 per a cadascuna de les quatre 

categories). 

En funció dels punts rebuts les propostes es classifiquen de la següent manera: 

BAIXA 0-10 punts  MITJANA 11-15 punts  ALTA 16-20 punts 

 

 

 

GRAU DE PRESÈNCIA EN ELS DEBATS I ESPAIS DE PARTICIPACIÓ (REITERACIÓ)  

Les propostes portades a debat en el taller de priorització han estat recollides al llarg del procés 

participatiu, concretament, en els grups de discussió, en el taller de tècnics, en una activitat a l’espai 

públic i a la plataforma www.decidim.barcelona. Algunes de les propostes han estat debatudes en 

una o dues activitats, d’altres s’han debatut en tres espais diferents i n’hi han que han estat presents 

en les quatre tipologies d’espais de participació. 

En funció del nombre d’activitats diferents en les quals s'han debatut debatre, les propostes es 

classifiquen de la següent manera: 

BAIXA 1-2 activitats  MITJANA 3 activitats  ALTA 4 activitats 

 

  

http://www.decidim.barcelona/
http://www.decidim.org/
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B. CATEGORIES I LÍNIES D'ACTUACIÓ 

Els resultats del procés es despleguen en 21 línies d'actuació agrupades en 7 categories. Aquestes 

categories es basen en els àmbits funcionals a partir dels quals es gestionen els equipaments 

municipals (cultura, esports, salut, etc.) però introduint la visió estratègica sorgida al llarg del procés 

de manera que es faciliti la incorporació dels temes i col·lectius identificats com a prioritaris a l'hora 

de redactar el Pla d'Equipaments. 

Aquestes categories i les seves corresponents línies d'actuació  són les següents: 

 
1.DIVERSIFICACIÓ I MILLORA DE L’ACCÉS A LA CULTURA 

1.1. Fer nous equipaments de cultura als barris. 
1.2. Millorar els centres cívics. 
1.3. Potenciar equipaments relacionats amb la música. 

2. SALUT, ESPORT I BENESTAR FÍSIC I SOCIAL 
2.1. Millorar els equipaments de salut. 
2.2. Desenvolupar la peça d’equipaments esportius de Magòria. 
2.3. Incrementar el nombre de pistes esportives. 
2.4. Incrementar el nombre d’instal·lacions esportives especialitzades. 

3. SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU I VEÏNAL 
3.1. Fer un hotel d’entitats a Sants o a Hostafrancs. 
3.2. Nous equipaments d’entitats-culturals a la Font de la Guatlla. 

4.EDUCACIÓ I ATENCIÓ A LA INFÀNCIA  
4.1. Augmentar els equipaments educatius. 
4.2. Reforçar el servei d'educació post- obligatòria. 
4.3. Reforçar la xarxa d’escoles bressol públiques. 
4.4. Ampliar els serveis a la infància: més ludoteques i espais familiars. 

5.SERVEIS I EQUIPAMENTS PER AL JOVENT 
5.1. Reforçar els serveis actuals de joves: casal, punt d'informació juvenil. 
5.2. Habilitar nous espais per entitats juvenils, en especial  per als caus i esplais. 
5.3. Nous espais per al jovent a la Font de la Guatlla. 

6.MILLORA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES ADULTES 
6.1. Millorar el servei de formació de persones adultes. 
6.2. Potenciar els serveis d’atenció i acompanyament a les dones. 

7.ENVELLIMENT ACTIU  
7.1. Incrementar els espais de gent gran d’Hostafrancs. 
7.2. Distribuir i equilibrar els espais de gent gran de Sants. 
7.3. Complementar el pol d’equipaments de Juan de Sada amb espais de gent gran. 
7.4. Reforçar els espais de gent gran dels barris de la zona sud. 
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1.DIVERSIFICACIÓ I MILLORA DE L’ACCÉS A LA CULTURA 
 

1.1. FER NOUS EQUIPAMENTS DE CULTURA ALS BARRIS 

Es considera necessari ampliar la cobertura d’equipaments culturals als barris de la Bordeta, la Font 

de la Guatlla, Sants-Badal i Hostafrancs, per la qual cosa es proposen: 

- Nova biblioteca pública (similar al Vapor Vell o a Francesc Candell) que doni servei als barris 

d’Hostafrancs, la Font de la Guatlla i la Bordeta. Es proposa fer-la al costat del Centre cívic de 

l’Estació de Magòria. 

- Estudiar la viabilitat de fer un nou Centre Cívic a l’antiga Virutex, amb la possibilitat 

d’orientar-lo al jovent. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

16. BIBLIOTECA INTERBARRIS FONT DE LA GUATLLA- BORDETA - HOSTAF 22 17 3 

36,74. CENTRE CÍVIC A L’ANTIGA VIRUTEX 11 20 4 

 

 

1.2.MILLORAR ELS CENTRES CÍVICS 

Optimitzar i ampliar els centres cívics de la Font de la Guatlla i el Casinet d’Hotafrancs - Cotxeres de 

Sants, amb les següents mesures: 

- Analitzar les activitats i l’ús que es fa del CC Font de la Guatlla, per avaluar la necessitat 

d’ampliar la seva capacitat amb la recerca d’espais annexos (que poden ser els nous 

equipaments del Turó o la masia de Can Cervera) i potenciar que funcionin coordinadament 

(exemple de Casinet d'Hostafrancs i Cotxeres). 

- Remodelar el Casinet d'Hostafrancs per fer espais més amables i aprofitar millor l'espai. 

Plantejar-se la cobertura del pati del darrere i potenciar la relació amb altres equipaments (el 

CEM). Buscar un espai més adequat per a les persones usuàries de la tercera edat que ara el 

fan servir de manera més intensa. 

- Equilibrar l’ús i buscar complementarietats entre Cotxeres de Sants, la Lleialtat Santsenca i el 

futur espai del Centre Social de Sants. 

- Complementar els serveis dels Centres Cívics donant suport a la Fundació Jordi Sierra i Fabra 

(que funciona com a espai cultural a Sants-Badal) per potenciar l’equilibri territorial. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

46. MILLORAR EL CC FONT DE LA GUATLLA  5 20 4 

19. REMODELAR I AMPLIAR EL CASINET D’HOSTAFRANCS 5 20 4 

35. DONAR SUPORT A LA FUNDACIÓ JORDI SIERRA I FABRA 1 0 2 
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1.3. POTENCIAR EQUIPAMENTS RELACIONATS AMB LA MÚSICA 

Durant el procés s'han plantejat diverses propostes relacionades amb els equipaments culturals 

musicals, si bé fer una nova escola municipal de música i habilitar un espai musical polivalent amb 

auditori sembla que poden quedar resoltes amb l’escola municipal de música que es construirà al 

carrer de Miguel Àngel. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

17. ESPAI MUSICAL - CULTURAL POLIVALENT AMB AUDITORI 6 20 4 

60. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - SANTS  24 0 1 

 

 

 

2. SALUT, ESPORT I BENESTAR FÍSIC I SOCIAL 
 

2.1. MILLORAR ELS EQUIPAMENTS DE SALUT 

Es planteja millorar el funcionament i la capacitat del Centre d'Atenció Primària de Magòria per tal 

de donar resposta a les necessitats de salut, benestar físic i social de la població del territori, i que es 

tingui en compte aquest fet a l'hora de dissenyar el nou CUAP projectat a la parcel·la de Magòria. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

57. MILLORA DEL SERVEI AL CAP MAGÒRIA 10 20 4 

 

 

2.2. DESENVOLUPAR LA PEÇA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE MAGÒRIA 

A l’hora de plantejar la definició dels espais esportius de Magòria, es proposa incorporar els 

següents criteris: 

- Planta zero (cota c. Corral): camp de futbol 11 i camp de futbol 7, 16 pistes de petanca.  

- Planta -1 (cota Gran Via): aules de formació tècnica, de tecnificació i gimnàstica, vestuaris, 

magatzem i 50 places d’aparcament.  

- Planta -2:pavelló poliesportiu PAV-4 (de 2.500 m2 amb aforament per a 300 persones i 

equipat amb vestidors). 

- Estudiar la necessitat de mantenir els Jardins de l'Estació de Magòria com a un espai 

multidisciplinar, que permeti la trobada multigeneracional (gent gran, infància i jovent), 

vinculat al Casal de l'Estació de Magòria i respectant la vegetació actual. 

 

* Aquesta proposta també ha estat recolzada per 954 persones mitjançant la recollida de signatures. 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

26, 1. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A MAGÒRIA 284 20 4 

51. CONSERVAR ELS JARDINS DE L’ESTACIÓ DE MAGÒRIA * 138 - 3 
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2.3. INCREMENTAR EL NOMBRE DE PISTES ESPORTIVES 

Millorar la cobertura de pistes poliesportives, amb una pista coberta a la reserva de sòl del carrer 

Quetzal (sol qualificat d'equipament sense desenvolupar). 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

2. FER UNA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA A L’ÀMBIT QUETZAL 6 11 4 

 

 

2.4.INCREMENTAR EL NOMBRE D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPECIALITZADES 

Per complementar els serveis esportius bàsics (pavellons i pistes esportives) es considera adequat 

potenciar també instal·lacions esportives especialitzades, entre les quals destaquen: 

- Escola de ciclisme: habilitar un espai perquè els nens i nenes entre 5 i 15 anys puguin 

aprendre a muntar en bicicleta. Es proposa fer l’activitat a Can Batlló o al lateral de l'estació 

de Sants (al costat de les escales del parc de l'Espanya Industrial, o al c. Vallespir). Es pot 

acompanyar d’un servei tutelat d’autoreparació de bicicletes, gestionat en model cooperatiu. 

- Fer una piscina municipal al poliesportiu que s'està construint al carrer Roger. 

- Fer zones esportives per a gent gran, adaptables a altres edats, amb tots els serveis 

(vestidors) i a ser possible amb ioga i tai-chi. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

58,32. FER UNA ESCOLA DE CICLISME 6 20 3 

67. TALLER COMUNITARI DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE BICICLETES 3 7 2 

73. PISCINA MUNICIPAL AL C. ROGER 1 16 1 

72. ZONES ESPORTIVES PER A GENT GRAN 0 16 2 
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3. SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU I VEÏNAL 
 

3.1. FER UN HOTEL D’ENTITATS A SANTS O A HOSTAFRANCS 

Habilitar un hotel d’entitats al barri d’Hostafrancs o al barri de Sants  amb els següents criteris: 

- Serveis comuns per a les entitats: sales de reunions, despatxos i espais d'arxiu, sales per a 

exposicions i conferències i una sala d'actes polivalent / auditori. 

- Espai per al Col·lectiu d'Artistes de Sants (aprox.100 m2). També es proposa ubicar-lo a la 

parcel·la del carrer López Catalán, 2 (conegut com "la petita Maria") o a l'espai actual dels 

Castellers de Sants si aquests es traslladen a la nau del c. Comtes de Bell-lloc. 

- Espai per a l'Associació de la Ràdio Comunitària d'Hostafrancs (aprox. 10 m2). També es 

proposa ubicar-lo al solar del carrer Diputació / Creu Coberta.  

- Espai per l'Associació de Veïns i Veïnes d'Hostafrancs. 

- Espais d'emmagatzematge al solar "la petita Maria", ja que té poca visibilitat per ubicar-hi un 

equipament d'ús més intens 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

21. FER UN HOTEL D’ENTITATS 4 20 3 

29. ESPAI PER AL COL·LECTIU D’ARTISTES DE SANTS 19 20 3 

67. ESPAI PER A LA RÀDIO COMUNITÀRIA D’HOSTAFRANCS 6 20 2 

22. LOCAL PER A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D’HOSTAFRANCS 3 20 3 

8. ESPAI D’EMMAGATZEMATGE PER A ENTITATS I/O DISTRICTE 4 15 3 

9.ESPAIS PER A ENTITATS A L’ACTUAL CAL MAIOL 4 6 3 

 

 

3.2. NOUS EQUIPAMENTS D’ENTITATS-CULTURALS A LA FONT DE LA GUATLLA 

Garantir l'ús com a equipament de la reserva de sòl que preveu la modificació del planejament en 

l'àmbit del Turó i dels baixos dels habitatges protegits, de manera que es puguin orientat a entitats o 

a usos complementaris dels del Centre Cívic i la masia de Can Cervera. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

44. NOUS ESPAIS D’EQUIPAMENT AL TURÓ DE LA FONT DE LA GUATLLA 6 20 43 
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4.EDUCACIÓ I ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 
 

4.1. AUGMENTAR ELS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 

Construir un centre educatiu (escola institut) a Can Batlló, que inclogui una escola (el trasllat de 

l’actual Cal Maiol) i un institut de dues línies, tot recuperant la idea de la Modificació de Pla General 

Metropolità de Can Batlló de 2006. El projecte ha de garantir la bona convivència amb el centre de 

neteja que està planificat a la mateixa parcel·la. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

55. ESCOLA INSTITUT A CAN BATLLÓ  48 20 4 

78. CENTRE D'EDUCACIÓ PÚBLICA DE 0-18 ANYS 10 - 1 

 

4.2. REFORÇAR EL SERVEI D'EDUCACIÓ POST-OBLIGATÒRIA 

Fomentar l’educació postobligatòria amb la creació d’un nou centre de batxillerat, de formació 

professional, etc. a l’edifici de l’actual Cal Maiol una vegada que aquesta es traslladi a Can Batlló  

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

23. REFORÇAR EL SERVEI D’EDUCACIÓ POST-OBLIGATÒRIA 9 20 3 

 

4.3. REFORÇAR LA XARXA D’ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES 

Es proposa ampliar el servei d’escola bressol municipal (EBM) amb els següents criteris: 

- A la Bordeta, s’ha de tenir en compte que la població del barri s'incrementarà amb els nous 

habitatges en construcció (especialment amb gent jove i famílies). Es proposa a Can Batlló 

(per generar sinergies amb l'escola primària i l'institut) o al solar del carrer Quetzal 

(relacionada amb equipaments per a la gent gran). 

- Al barri de Sants, es proposa ubicar una nova escola bressol a l’espai actualment ocupat per 

l’escola cal Maiol, una vegada es traslladi a Can Batlló. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

54. ESCOLES BRESSOL A LA BORDETA 9 13 4 

56. ESCOLA BRESSOL (O ESCOLA D’ADULTS) A L’ACTUAL CAL MAIOL 4 12 4 

25. NOVA ESCOLA BRESSOL AL C. QUETZAL 2 11 3 

 

 

4.4. AMPLIAR ELS SERVEIS A LA INFÀNCIA: MÉS LUDOTEQUES I ESPAIS FAMILIARS 

Habilitar nous equipaments per a la infància (ludoteques i espais familiars) amb els següents criteris: 

- A la Bordeta, s’ha de tenir en compte que la població del barri s'incrementarà amb els nous 

habitatges en construcció (especialment amb gent jove i famílies). Es proposen ubicacions: a 
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Can Batlló, vinculats als jardins de l'Estació de Magòria o al solar del triangle format pels 

carrers Sagunt / Burgos (barri de Sants). 

- A la Font de la Guatlla, es proposa estudiar la disponibilitat dels següents espais: l'actual 

escola Rubió i Tudurí, el local del c. Sant Fructuós o la masia de Can Cervera (una vegada es 

realitzi el corresponent informe tècnic), etc. 

- Al barri d’Hostafrancs, es proposa ubicar-los a la parcel·la del c. Diputació, i fomentar que es 

combinin amb un equipament per a gent gran. 

- Al barri de Sants es proposa el solar de la “petita Maria”, que ja està qualificat com a solar 

d’equipament, o l’actual Cal Maiol (que quedarà lliure quan aquesta es traslladi a Can Batlló). 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

49. LUDOTECA I ESPAIS INFANTILS A LA FONT DE LA GUATLLA 11 20 4 

3. LUDOTECA (I CASAL DE GENT GRAN) AL C. DIPUTACIÓ 10 19 4 

52,79. EQUIPAMENTS PER A LA INFÀNCIA A LA BORDETA - ESPAI FAMILIAR 14 13 4 

30. EQUIPAMENTS PER A INFÀNCIA (I GENT GRAN) A L’ACTUAL CAL MAIOL 6 19 3 

24. ESPAI FAMILIAR A LA PARCEL·LA “PETITA MARIA” 2 14 3 

12. AMPLIAR EL SERVEI DE CASALS INFANTILS - LUDOTEQUES 11 0 2 

 

 

 

 

 

5.SERVEIS I EQUIPAMENTS PER AL JOVENT 
 

5.1. REFORÇAR ELS ESPAIS I SERVEIS ACTUALS ADREÇATS A JOVES: CASAL, PUNT 

D'INFORMACIÓ JUVENIL 

Es considera que en l’actualitat el jovent té pocs serveis específics, i per tant s’han de potenciar i 

reforçar els serveis existents: 

- Mantenir l'equipament del Casal de Joves de Sants a l'Agapito (antiga cooperativa Model s. 

XX) i protegir-lo com un valor i no pas com una excepció o anomalia. Caldria habilitar la 

segona part de l'edifici per garantir més espai per a les activitats del casal. 

- Ampliar el Punt d’Informació Juvenil i el Punt Multimèdia de la Casa del Mig, amb el trasllat 

del Servei d'inspecció i llicències del Districte de Sants-Montjuïc a la Seu del Districte. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

5. AMPLIACIÓ DEL PIJ I DEL PUNT MULTIMÈDIA 2 1 3 

80. DONAR SUPORT AL CASAL DE JOVES DE SANTS - - - 
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5.2. HABILITAR NOUS ESPAIS PER ENTITATS JUVENILS, EN ESPECIAL PER ALS CAUS I ESPLAIS 

Per suplir la necessitat d’equipaments orientats a gent jove, es proposa potenciar la xarxa 

associativa amb una aposta pels esplais i caus del Districte, seguint els següents criteris: 

- Condicionar els espais municipals de la Rambla de Badal 121 per ser utilitzats pels esplais i 

caus dels barris. 

- Fer servir els patis de les escoles i instituts, i altres espais polivalents similars, per a les 

activitats dels esplais i els caus. Es proposa fer convenis amb els centres educatius i establir 

un horari concret i controlat, per poder fer activitats els dissabtes amb els infants, fer les 

reunions i guardar el material. 

- Estudiar la conveniència d’habilitar espais per a joves a l’Escola de Musica en construcció al 

carrer Miguel Àngel. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

20. ESPAIS PER ALS ESPLAIS I CAUS DEL DISTRICTE 9 19 4 

41. ESPAIS PER A JOVES ALS ESPAIS MUNICIPALS DE RAMBLA BADAL 121 7 16 4 

13. HABILITAR ESPAIS PER A JOVES 10 0 3 

39. ESPAIS DE JOVES A L’ESCOLA DE MÚSICA DEL CARRER MIGUEL ÀNGEL 6 2 4 

 

 

5.3. NOUS ESPAIS PER AL JOVENT A LA FONT DE LA GUATLLA 

Per complementar i equilibrar territorialment els equipaments per a joves, es proposa fomentar la 

creació d’espais de trobada per al jovent a la Font de la Guatlla, amb els següents criteris: 

- Habilitar espais socials i de trobada per al jovent i la gent gran, en espais que permetin un ús 

polivalent, que fomentin la trobada intergeneracional i l'ús per part d'entitats. 

- Estudiar la seva ubicació als següents espais: els baixos del carrer Sant Fructuós, la masia de 

Can Cervera (una vegada es realitzi el corresponent informe tècnic), l’escola de jardineria 

Rubió i Tudurí, els baixos del carrer Rabin Rubén, 41 o als baixos dels nous edificis 

d’habitatge del Turó de la Font de la Guatlla. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

45. FER UN NOU EQUIPAMENT A LA MASIA DE CAN CERVERA 10 20 4 

48. ESPAIS DE TROBADA JOVENT (I GENT GRAN) A LA FONT DE LA GUATLLA 7 20 4 
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6.MILLORA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES ADULTES 
 

6.1. MILLORAR EL SERVEI DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES  

Potenciar la formació de persones adultes es considera prioritari per a la millora de la seva qualitat 

de vida i la integració de col·lectius de persones nouvingudes. Amb aquesta finalitat, es proposa 

reforçar el servei públic i acompanyar les entitats de l’economia social i solidària que la desenvolupen 

als barris, amb els següents criteris: 

- Reforçar el servei de formació de persones adultes impartit per l’Ajuntament. 

- Contribuir a la consolidació de l’escola comunitària de formació de persones adultes “La 

Troca” amb l’estudi de la seva ubicació a un espai d’uns 500 m2 a Can Batlló o a l’edifici de 

l’actual Cal Maiol. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

11. REFORÇAR EL SERVEI D’ESCOLA D’ADULTS 9 16 3 

62. DONAR SUPORT A L’ESCOLA DE FORMACIÓ D’ADULTS (LA TROCA) 37 18 2 

56. ESCOLA D’ADULTS (O ESCOLA BRESSOL) A L’ACTUAL CAL MAIOL 4 12 4 

 

 

6.2. POTENCIAR ELS SERVEIS D’ATENCIÓ I ACOMPANYAMENT A LES DONES 

Per millorar els recursos d’atenció a les dones es proposen les següents actuacions: 

- Ampliar el PIAD - Punt d’Informació i Atenció a la Dona i traslladar-lo al solar del c. Diputació 

(actualment es troba a Cotxeres de Sants). 

- Ubicar una oficina del SARA- Serveis d’Atenció i Recuperació i Acollida (atenció ambulatòria 

específica a persones víctimes de situacions de violència masclista) a un dels barris de la zona 

centre del districte. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

10. UBICAR UNA OFICINA DEL SARA A UN DELS BARRIS 1 16 3 

6. MILLORA I TRASLLAT DEL PIAD AL C. DIPUTACIÓ 0 18 2 
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7.ENVELLIMENT ACTIU 
 

7.1. INCREMENTAR ELS ESPAIS DE GENT GRAN D’HOSTAFRANCS 

El solar del carrer Diputació es considera un espai apropiat per acollir espais adreçats a la gent gran, 
amb possibles combinacions amb serveis orientats a altres franges d’edat, d’acord amb els següents 
criteris: 

- Per tal de potenciar les relacions intergeneracionals, es proposa ubicar els un casal de gent 

gran i una ludoteca al barri d'Hostafrancs, a la reserva de sòl de c. Creu Coberta 26. Això 

permetria aprofitar els espais del Casinet d'Hostafrancs, avui dia utilitzats per a gent gran, 

per a altres activitats. 

- Una nova residència per gent gran amb espai de centre de dia hauria d’incorporar 

resolucions tècniques i arquitectòniques que puguin contemplar espais verds (atri, pati 

interior tipus claustre, etc.). 

- Plantejar-se com a espais alternatius solars privats com el del c. Tarragona o del c. Leiva. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

3. CASAL DE GENT GRAN (I LUDOTECA) AL C. DIPUTACIÓ 10 19 4 

4. CASAL DE GENT GRAN AL CARRER DIPUTACIÓ 1 13 3 

18. FER UNA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA AL CARRER DIPUTACIÓ 4 19 3 

 
 

7.2. DISTRIBUIR I EQUILIBRAR ELS ESPAIS DE GENT GRAN DE SANTS 

En paral·lel a la re-programació del Casinet d’Hostafrancs, per tal d’orientar-lo a activitats culturals 
de caire més genèric, es proposa re-equilibrar i re-pensar els espais de gent gran del barri de Sants 
per potenciar la seva eficiència i complementarietat: 

- Habilitar un espai per a gent gran a la nau del c. Comtes de Bell-lloc qualificada 

d'equipament, amb espais de ball i de trobada, complementat amb una zona esportiva per a 

gent gran, de manera que contribueixi a descongestionar els centres de Cotxeres de Sants i el 

Casinet d'Hostafrancs. 

- Destinar el solar de l’actual Cal Maiol a un equipament de gent gran (residència, habitatges 

tutelats o centre de dia) i a un equipament per a infància (escola bressol o ludoteca), 

aprofitant la configuració del solar (amb dos edificis separats per un pati) per promoure la 

trobada intergeneracional. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

30. EQUIPAMENTS PER A GENT GRAN (I INFÀNCIA) A L’ACTUAL CAL MAIOL 6 19 3 

31. ESPAI PER GENT GRAN A LA NAU DEL C. COMPTES DE BELL-LLOC 0 13 2 

19. REMODELAR I AMPLIAR EL CASINET D’HOSTAFRANCS  5 20 4 
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7.3. COMPLEMENTAR EL POL D’EQUIPAMENTS DE JUAN DE SADA AMB ESPAIS DE GENT 

GRAN 

Es considera que el nou pol d’equipaments de Juan de Sada - c. Roger (escola bressol municipal amb 

espai familiar, poliesportiu i centre de salut) s’ha de complementar amb serveis per a gent gran, per 

tal d’afavorir la trobada intergeneracional, amb els següents criteris: 

 

- Compaginar els usos socioculturals (Casal de barri) amb un espai orientat a la gent gran del 

barri (Casal de gent gran) a la parcel·la qualificada com a espai públic del carrer Roger (al 

costat del CAP en construcció). 

- Habilitar una residència per a gent gran / habitatges assistits que es complementin amb 

altres espais (menjador social, sala polivalent, residència de dia) als solars de Juan de Sada. 

 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

34. FER UNA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN A JUAN DE SADA 6 19 4 

33. CASAL DE BARRI I CASAL DE GENT GRAN AL C. ROGER 2 15 3 

 
 

 

7.4. REFORÇAR ELS ESPAIS DE GENT GRAN DELS BARRIS DE LA ZONA SUD 

Per tal de recollir l’impacte de la nova població de les promocions de Can Batlló i Magòria, es proposa 
reforçar la xarxa d’equipaments de gent gran dels barris de la Bordeta i de la Font de la Guatlla, a 
partir dels següents principis: 

- Amb espais que fomentin la trobada intergeneracional (especialment amb el jovent, amb 
espais com per exemple sales d’estudi) i que permetin un ús polivalent i un ús per part 
d’entitats. 

- Al barri de la Bordeta es proposa ubicar-los al carrer Quetzal (compaginant-lo amb usos 
d'infància), als jardins de l'Estació de Magòria o als baixos del c. Gavà (abans ocupats per un 
mercat). 

 
 

propostes contingudes en aquest epígraf: SUP. PRIOR. REIT. 

48. ESPAIS DE TROBADA PER A GENT GRAN (I JOVENT) A LA FONT DE LA GUATLLA 7 20 4 

53. EQUIPAMENTS PER A LA GENT GRAN A LA BORDETA 3 18 4 
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C. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 

En aquest darrer apartat es recullen un conjunt de propostes que plantegen qüestions transversals o 

criteris generals sobre la gestió, la planificació o el manteniment dels equipaments i no s'assimilen a 

cap de les categories de l'apartat anterior. 

 

OPTIMITZAR I FER ACCESSIBLES LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

- Aplicar criteris de sostenibilitat en els equipaments: potenciar l'ús de cobertes verdes i 

jardins verticals als equipaments i millorar la seva relació amb l'espai públic (aprofitant el 

subsòl per a pàrquings). 

- Promoure el treball en xarxa i coordinació entre equipaments i serveis potenciar que 

s'organitzin activitats conjuntes. 

- Repensar els horaris dels equipaments: ampliar l'horari i fer-lo encaixar amb els horaris i 

necessitats de les entats i persones usuàries. 

- Donar nous usos a equipaments actualment poc utilitzats: Escola Rubió i Tudurí, pista 

esportiva de l'escola Josep Tous (carrer Begur) i patis de les escoles de la Font de la Guatlla 

(programa de "Patis Oberts). 

- Garantir l'accessibilitat universal a tots els equipaments existents i de nova creació. 

 

MILLORAR LA RELACIÓ DELS EQUIP. AMB L'ESPAI PÚBLIC 

- Habilitar zones verdes a Can Batlló relacionades amb els equipaments planificats o en 

construcció: a la zona central i a l'espai entre el carrer Constitució i Amadeu Oller. 

- Prioritzar els vianants en els carrer Bacardi i Pavia, des de Riera Blanca fins a la Rambla de 

Badal, per potenciar la relació entre la plaça Olivereta, el CN Mediterrani i l'escola i institut 

Lluís Vives. 

- Millorar l'equipament dels parcs de la Font de la Guatlla (la Muntanyeta i el parc de la Font 

Florida), potenciant la seva relació amb els equipaments propers. 

 

EXPLORAR NOUS ESPAIS PER UBICAR-HI EQUIPAMENTS 

- La Font de la Guatlla: l'antic local de la Seguretat Social (c. Sant Fructuós), el local del carrer 

Mineria (tocant Gran Via) i l'escola Rubió i Tudurí. 

- Sants: la Torre del rellotge, els solars del carrer Burgos i l'actual Cal Maiol. 

- Sants-Badal: el triangle "Paca Soler" (c. de Sants / Riera Blanca / c. Munné) i l'antiga Virutex. 

- La Bordeta: solar del carrer Cuyàs actualment utilitzat per Parcs i Jardins. 


