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El Pla d’Actuació del Districte de Sants-Monjuïc:
un document estratègic i de compromís

El Pla d’Actuació del Districte de Sants-Montjuïc és un document que fixa els objectius del mandat 2004-
2007, les metodologies, les línies i les mesures d’actuació, que s’hauran de desenvolupar en aquest
mandat, amb la finalitat d’aconseguir un millor districte per als ciutadans i ciutadanes, i per al conjunt de
Barcelona.

Aquest document no és fruit d’una única voluntat, sinó que s’ha materialitzat amb vocació participativa.
Tothom ha estat convidat a col·laborar-hi: entitats, grups polítics, tècnics i serveis municipals, experts i
ciutadans en general. Amb aquesta finalitat, s’han posat a l’abast dels ciutadans i ciutadanes instruments
de participació de fàcil accés, alguns de convencionals, com les butlletes de participació, o d’altres que han
aprofitat les possibilitats de les noves tecnologies, com la internet o el correu electrònic.

Es  un document resultat d’un debat intern i extern que ha volgut arribar a un consens que definis el camí a
seguir. I, com a tal, és un document de compromís, que impulsarà el govern del districte, amb la
participació de la resta de les parts i dels agents implicats. Participar significa involucrar-se i
corresponsabilitzar-se, tenir una actitud activa davant els reptes que la ciutadania de Sants-Montjuïc ens
planteja dia a dia.

El PAD és un document per al futur immediat que s’ha concebut amb realisme, tenint en compte les
obligacions que la legislació planteja, l’assignació de competències i la dotació de recursos econòmics,
materials i personals. El PAD com a instrument de futur serà indispensablement flexible i adaptable, perquè
cap rigidesa és possible quan s’està definint un projecte de futur.

El procés participatiu que s’ha portat a terme per la redacció d’aquest Pla ha tingut, i tindrà, un seguiment
igualment obert a la participació de la ciutadania i de les entitats del Districte.  El Consell de Districte, els
Consells Sectorials, els Consells d’Equipament, així com les Comissions Consultives de Govern són els
òrgans des d’on revisar públicament la concreció del PAD a més,  de les Audiències Públiques on tots els
ciutadans i ciutadanes, així com totes les entitats podran fer un seguiment acurat de les diverses
actuacions que, d’acord amb aquest Pla d’Actuació del Districte, es vagin duent a terme.

El Consell Ciutadà, com a màxim òrgan de participació, serà informat anualment dels pressupostos, dels
resultats de la gestió i del desenvolupament del PAD.



Ajuntament de Barcelona Districte de Sants-Montjuïc

Creu Coberta 104
08014 Barcelona
Telèfon 934 027 000

4

 1. Eix Estratègic:  Districte més just i igualitari

Àmbit 1: L’atenció a les persones

Per a la ciutat que volem, el benestar de les persones és l’eix fonamental de la nostra actuació. Parlar
de serveis per a les persones i de benestar social, és parlar d’atenció social i sanitària, d’educació,
d’esport, de cultura, de promoció, de la gent gran, dels joves, de les dones, de les persones amb
disminució  i dels nouvinguts. Per això, continuarem el treball iniciat amb els programes i serveis que
faciliten la cohesió social de la ciutadania.

§ Elaboració del Pla d’Equipaments del Districte 2004-2011 incorporant el Pla
d’Equipaments per a Persones amb Disminució ja aprovat. Aprovació del Pla
d’equipaments durant el 2004.

Atenció social primària

En una ciutat com la nostra hi ha persones i famílies que es troben amb greus dificultats familiars i
socials i que necessiten informació, orientació i atenció. El treball per combatre l’exclusió social és una
tasca prioritària desenvolupada principalment en els Centres de Serveis Socials municipals, des d’on
reforçarem els serveis d’atenció domiciliària vers la gent gran i les persones amb discapacitats, els
serveis de teleassistència i l’atenció a la infància. Impulsarem amb l’administració competent
l’ampliació dels serveis de residències, centres de dia, taller ocupacionals i habitatges adaptats

§ Prioritzar l’ajuda domiciliària a gent gran i persones amb disminució. Assolir una
cobertura del 4% de la població major de 65 anys, a finals de l’any 2007.

§ Descongestionar el centre de serveis socials de Sants-Hostafrancs-La Bordeta, creant
un de nou a fi de millorar l’atenció als ciutadans. Definició del programa funcional l’any
2004.

§ Desenvolupar un pla de comunicació i informació sobre els serveis d’atenció a les
persones i el seu accés

§ Promoure la inserció sòcio-laboral de col·lectius amb dificultats i minories ètniques, a
través de programes específics de Barcelona Activa: en concret, l’escola-taller de La
Marina – Zona Franca encarregada de rehabilitar els antics menjadors de la Philips.
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Atenció primària de salut

L’accés a una xarxa pública d’atenció a la salut de les persones és un dret que la llei reconeix com
universal. Des del Districte treballarem i contribuirem  a facilitat aquest accés amb la prevenció i
promoció de la salut en tots els programes i activitats que ja s’estan desenvolupant des dels anys
vuitanta i impulsarem la posada en marxa de dos nous serveis:

§ Nou CAP La Bordeta, en els solars de La Magòria
§ Nou CAP de La Marina - Zona Franca en la Illa Philips

Persones amb disminució

De vegades les dificultats per integrar-se socialment o per no quedar exclòs no són degudes
simplement a condicions socioeconòmiques. Les persones amb disminucions físiques o psíquiques
pateixen greus desigualtats. Continuarem amb la política de treballar per la integració de les
persones amb disminució a partir dels principis de normalització dels serveis i de reconeixement de
la diferència i impulsar i vetllar per l’aplicació d’aquests principis i pel seu desenvolupament en
conjunt d’accions, serveis i activitats que desenvolupa el Districte. Un exemple important ha estat
l’aprovació del Pla d’Equipaments de Persones amb Disminució.

§ Desenvolupar el Pla d'Equipaments de Persones amb Disminució. Concretant, durant
l’any 2004, les següents cessions a entitats sense ànim de lucre: cessió d’un solar a
Eduard Aunós per a la construcció de la residència per a persones amb disminució
física; cessió dels baixos dels edificis dotacionals de gent gran i joves de Gran Via – Pl.
Cerdà per a la creació d’un centre de dia per a persones amb disminució psíquica;
cessió dels baixos de l’edifici del PMH del Pg. de l’Exposició per al trasllat del centre
ocupacional de la Fundació Artesà.

§ Creació d'aparcament reservat per a persones amb mobilitat reduïda al voltant dels
equipaments públics, creació d’un mínim de 20 reserves d’estacionament durant l’any
2004.

§ Desenvolupar el pla d'accessibilitat als edificis i espais públics. Compromís de complir
amb els criteris i terminis que marca la llei d’accessibilitat.

§ Promoure programes d’esport per a persones amb discapacitacions, en les
instal·lacions municipals.

§ Promoure una campanya de sensibilització per un comerç accessible. Aprofitar les
remodelacions de carrers per a millorar l’accés al comerç

§ Promoure la contractació de serveis dels centres especials de treball i empreses
d’inserció laboral de persones discapacitades

§ Promoure l’accés a l’habitatge de les persones discapacitades en totes les promocions
públiques, superant, si s’escau, la reserva mínima del 3%
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Educació

Promourem l’escola com a potenciadora de valors, d’igualtat d’oportunitats i integradora. Donarem
suport a l’ensenyament públic del districte a partir dels zero anys, incrementant la xarxa pública
d’escoles bressol. Millorarem les instal·lacions dels centres escolars públics, incrementant
substantivament el manteniment, oferint una escola implicada en la societat i oberta al barri,
potenciant-ne l’ús fora de l’horari escolar i implicant-la en el coneixement de la realitat del seu barri.

§ Elaboració del mapa escolar del Districte de Sants-Montjuïc 2004-2011. Aprovació
durant l’any 2004.

§ Millora en el manteniment de les escoles públiques, incorporant un pressupost
extraordinari per a gran manteniment, que representarà un increment del 25% a la
despesa actual de manteniment ordinari.

§ Transformació de l’escola bressol Collserola
§ Creació d’una nova escola bressol al sector de Sants-Hostafrancs – la Bordeta.
§ Reforma integral  de l’escola Bàrkeno
§ Acords d’utilització instal·lacions escolars fora d'horari escolar
§ Potenciació d’activitats de suport als equips docents, a les AMPA’s i als col·lectius

d’escolars.
§ Promoure programes adreçats als alumnes de secundària sobre sexualitat,

drogodependències, nutrició i valors cívics i democràtics.

Esports

La ciutat de Barcelona és reconeguda internacionalment per comptar amb un gran i significatiu
nombre d’entitats, associacions i clubs esportius. Una realitat que ha estat rellevant per la seva
intervenció a la vida pública al segle passat i que continua sent imprescindible en la xarxa de
relació dels nostres barris. L’equip de bàsquet, el grup de petanca, el torneig d’escacs, ... no són
importants solament per la seva vessant de repte competitiu, sinó per tot el que són capaços de
generar, de mobilitzar.

La pràctica de l’esport és motivadora, generadora de xarxes de relació i de superació personal.
Desenvoluparem el Pla Estratègic de l’Esport al Districte de Sants-Montjuïc amb la col·laboració
dels clubs i entitats esportives, centres escolars i el conjunt de la xarxa associativa del districte.

§ Consolidació i ampliació dels acords de cessió ja existents d’espais esportius en els
centres educatius.

§ Vinculació del programa Fent Esport en els clubs esportius del districte, utilitzant les
instal·lacions del Parc de Montjuïc.

§ Promoure la pràctica de l'esport a l'espai públic, incrementant el mobiliari esportiu a les
places dels barris.

§ Esport extraescolar de qualitat: escoles esportives de Barcelona
§ Millora de les Piscines Picornell
§ Transformació Piscina Municipal de Montjuïc
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§ Millores al poliesportiu a La Bàscula
§ Nou complex poliesportiu a La Bordeta. Inici actuacions 2004.
§ Finalitzar les actuacions de millora del camp de futbol i entorn de la Satalia.
§ Estudiar la viabilitat del cobriment lleuger del poliesportiu de les Tres Ximeneies
§ Remodelació integral del camp de rugbi de la Fuxarda incloent la col.locació de gespa

artificial
§ Arrenjaments parcials de l’estadi Serrahima i del camp de beisbol Pérez Rozas

Cultura

Els nostres barris són rics en cultura popular i tradicional. És la nostra voluntat continuar donant
suport a les associacions i entitats culturals del nostre districte. Donarem suport a les entitats del
Districte i al seu associacionisme com a canal participatiu. Continuarem donant suport als mitjans
de comunicació local.

§ Aprovació i desenvolupament del pla cultural del Districte 2004-2007.
§ Desenvolupament Plans Directors Centres Cívics
§ Remodelació de l’equipament El Sortidor per tal d’iniciar la nova etapa com a centre

cívic de Poble-sec.
§ Qualitat i millora de les 6.000 places de tallers dels Centres Cívics
§ Proposar al Museu d’Història de la Ciutat l’elaboració del Pla museístic del refugi 307

del Poble Sec, dins d’una proposta general de ciutat, establint les relacions que calguin
amb la Generalitat

§ Seguir la línia de millores dels centres cívics. Adequar els horaris a les necessitats i
demandes ciutadanes i potenciar sales i espais públics d’expressió artística en els
centres cívics.

§ Equipaments de la illa Philips:  nova biblioteca La Marina – Francesc Candel i nou
equipament sociocultural

§ Modernització i compactació de l’Arxiu Municipal del Districte, fent més accessible la
seva documentació, potenciant l’eficàcia i transparència. Ubicació de tot l’arxiu en un
renovat soterrani de la seu del Districte, per tal de disposar del suficient espai per la
documentació i les sales de divulgació i consulta.

§ Promoure activitats obertes de l’Arxiu del Districte, de coneixement de la història dels
barris, publicació i difusió dels quaderns de l’Arxiu.  Potenciar el Consell Assessor de
l’Arxiu i els Centres de Documentació Històrica com a canals de participació ciutadana
envers a la recuperació documental

§ Apropar els serveis i activitats del Consorci de Normalització Lingüística a La Marina –
Zona Franca.

§ Promoure la recuperació del Molino com a equipament cultural de ciutat
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Joventut

Els joves, en l’actual situació econòmica i laboral conjuntament amb l’increment dels preus dels
habitatges provoca, en aquest sector dificultats per emancipar-se i poder realitzar un projecte de
vida autònoma. Els apartaments de lloguer per a joves, serà una de les línies d’actuació preferent
en aquest mandat, sense que això suposi en cap cas la pèrdua d’equipaments del barri necessaris
ni l’increment del percentatge del sòl edificat.

Ofertarem horari nocturn per a l’estudi a tota la xarxa pública de biblioteques del Districte, molt
especialment en èpoques d’exàmens. Continuarem oferint el màxim suport per a la màxima
definició del currículum formatiu professional dels nostres joves; el Punt d’Informació seguirà sent
un recurs en el camp pedagògic.

§ Creació del Consell de Joves del Districte durant l’any 2004.
§ Elaboració del Pla de Joventut, amb participació dels grups de joves. Període 2004-

2005.
§ Continuar amb oferta de qualitat i especialització de La Bàscula i  la Casa del Mig
§ Sales d'estudi a Francesc Boix, Francesc Candel i Vapor Vell
§ Espais específics per a joves, per a reunions, activitats i iniciatives
§ Impulsar els projectes joves i el suport a les entitats juvenils i els projectes solidaris.
§ Construcció de 325 apartaments dotacionals 10hj, en els espais de Gran Via –

Química, Mare de Déu de Port – Cisell , i Bronze - Platí.
§ Participar en el projecte de Joventut de ciutat sobre els hàbits de la joventut per aplicar

les mesures que se’n derivin

Gent gran

Promourem la participació de la gent gran en la vida activa del barri, en projectes
intergeneracionals i en activitats de voluntariat solidari i de suport a altres persones grans.
Seguirem impulsant l’ampliació de serveis. Elaborarem una guia de serveis i recursos, millorant els
sistemes d’informació a la gent gran. Potenciarem activitats de salut i esport.

§ Residència per a la gent gran del Parc Font Florida
§ Residència per a la gent gran en centre de dia a Can Farrero, segons defineixi el

programa funcional. Impulsarem la seva concreció durant l’any 2004.
§ Nou casal per a la gent gran a Sants. Definició de la ubicació i avantprojecte durant

l’any 2004.
§ Construcció de 75 apartamente tutelats per a la gent gran, amb la incorporació d’altres

serveis que definirà el programa funcional, a la Marina – Zona Franca als carrers de
Bronze i Platí.

§ Promoure i potenciar les activitats socials i culturals de la gent gran



Ajuntament de Barcelona Districte de Sants-Montjuïc

Creu Coberta 104
08014 Barcelona
Telèfon 934 027 000

9

Dones

Promourem la presència de les dones tant en l’activitat associativa dels barris, i en tots els actes
públics organitzats pel Consell de Districte o amb la seva col·laboració, com en els noms dels
espais públics del districte. Promourem accions que facin que l'activitat de les associacions i les
seves expressions públiques permetin visualitzar que les dones estan treballant en aquests grups.

§ Aplicarem el Pla contra la violència a les dones en el districte
§ Treballarem en un Pla d’usos del temps del Districte
§ Avançar en fórmules de conciliació entre treball i família
§ Vetllar per l’ús d’un llenguatge no sexista en totes les publicacions i material gràfic

editat pel Districte.

Àmbit 2: Un districte obert i segur

Parlar de seguretat en una ciutat com la nostra ha de significar disposar d’una xarxa pública de
serveis, de relacions de convivència i de bon veïnatge en els nostres barris, de projectes de futur, en
definitiva, pensar en la seguretat com un conjunt de factors en el que les institucions públiques tenen
la responsabilitat d’intervenir.

La seguretat és un dels elements fonamentals de l’estat del benestar. Des de les nostres
competències com Administració Municipal, farem una política de seguretat integrada, que potencií
una coordinació i una prevenció multidisciplinar.

Des del Districte s’ha de prestar una atenció prioritària a les demandes relacionades amb els
problemes de convivència ciutadana i amb les conductes cíviques, mantenint l’equilibri entre els
diversos interessos de la comunitat.

Ha d’haver-hi una policia de proximitat coordinada, en la línia del policia de barri, com a sistema de
prevenció i millora de la seguretat ciutadana. La Guardia Urbana, juntament amb la Policia Nacional
(amb competències i responsabilitats en matèria de seguretat) i, en un futur, amb els Mossos
d’Esquadra, han d’actuar com a policies de ciutat coordinades de manera eficaç amb ratios de
policia/població al nivell europeu. Per això continuarem treballant i impulsant la Taula de Coordinació
Policial i el Consell de Prevenció i Seguretat.

§ Coordinació efectiva entre CNP, GU i Mossos d'Esquadra
§ Actuacions per afavorir la convivència.  Inici del procés de mediació amb el petit

comerç del barri del Poble Sec.
§ Cessió de sòl per a la futura caserna dels Mossos d'Esquadra al Districte, a la zona

d’Eduard Aunós en el barri de La Marina – Zona Franca.
§ Actuar en l’espai públic per tal de crear espais i recorreguts segurs i agradables
§ Impulsar campanyes i activitats, junt amb les entitats, que promoguin actituds cíviques i

de convivència
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Àmbit 3: Un Pla per a la convivència i el civisme

Partint de les directrius del Pla Municipal d’Immigració, que es basa en la cohesió social, la defensa i
la difusió dels valors de la diversitat, la convivència i la prevenció dels conflictes. Només des de la
perspectiva de la pluralitat, podrem aconseguir una societat oberta, dialogant i intercultural, que
defensi una autèntica interacció per a viure i conviure. Treballarem amb les entitats, xarxes de
solidaritat, convivència i respecte, que promoguin la integració social i la interculturalitat entre les
persones que viuen a la nostra ciutat, tenint present que el coneixement de la realitat del país i de la
ciutat, inclosa la llengua catalana, són necessaris, i per poder facilitar la integració sociolaboral dels
nouvinguts.

Partint de les directrius que en surtin del Pla per a la Promoció del Civisme, des del Districte es
treballaran aspectes referents als grafits, els animals de companyia, el mobiliari urbà, el soroll al
carrer, i altres afers al voltant dels comportaments poc cívics que s’hauran d’abordar amb la
complicitat de la ciutadania

§ Elaborarem un Pla de Convivència i Promoció del Civisme pel districte, incorporant el
Pla d’immigració municipal del districte.

§ Donar suport a projectes i plans comunitaris, amb implicació de les entitats, que
fomentin la integració i la convivència.  Recolçar el Pla per a la convivència de la
Plataforma Poble Sec per a Tothom.

§ Promoure l’aprenentatge del català a través del Consorci de Normalització Lingüística
§ Promoure la interrelació de comunitats i el coneixement de les diferents cultures,

continuant en les experiències d’intercanvi cultural generades a l’entorn de la
programació dels centres cívics.

§ Promoure la utilització de la xarxa d’internet en la millora de la informació i comunicació
entre entitats, associacions i Districte. Període de proves durant el 2004 i implantació el
2005.
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2. Eix Estratègic:  Districte sostenible i de convivència

Àmbit 4: Suport a la rehabilitació i creació d’habitatge

La rehabilitació, l’habitatge protegit i l’habitatge de lloguer són necessàriament els eixos fonamentals
de la nostra actuació en els propers anys.

Potenciarem i farem arribar la rehabilitació d’habitatges a tot el districte. Concretament proposem,
consolidar l’Oficina de Rehabilitació de Sants-Montjuïc i continuar amb l’ampliació del seu àmbit
d’actuació del barri de Poble Sec als territoris amb cascs antics a Sants, Hostafrancs i La Bordeta. L’ús
de les noves tecnologies ens permetran millorar les tramitacions necessàries per a l´obtenció de
permisos i/o ajudes al ciutadà.

La rehabilitació i millora de barris històrics del nostre Districte, implicarà per a Zona Franca-La Marina
la redacció del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del barri de Plus Ultra, integrant dos conceptes:
la rehabilitació dels vells habitatges i la creació de nou habitatge públic, finalitzarem la remodelació del
barri del Polvorí; per a Sants-Hostafrancs-La Bordeta avançarem amb el desenvolupament del PERI.

A través de l’Oficina de Rehabilitació del Districte i, d’acord amb els objectius de ciutat, promourem
l’establiment de convenis amb propietaris d’habitatges buits o bé la mediació entre propietaris i
llogaters per tal de recuperar les vivendes buides i incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer
assequible.

Impulsarem i prioritzarem les actuacions que afavoreixin la creació d’habitatge protegit assequible,
destinant una bona part a lloguer, promovent el lloguer per a joves i els apartaments amb serveis per a
gent gran, d’habitatge adaptat, fins arribar un percentatge global mínim del 30% sobre el total
d’habitatges existents. Desenvoluparem el Pla Urbanístic de Can Batlló, amb un 50% d’habitatge
protegit.

Vetllarem per la conservació del patrimoni arquitectònic del districte, especialment d’aquells edificis
més emblemàtics.

§ Construcció de 325 habitatges dotacionals per a joves i 75 per a gent gran, en els
espais de Mare de Déu de Port, Bronze i Química i de gent gran a Bronze.

§ En el desenvolupament de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) de Can
Batlló-Magòria, construcció d’un 50% d’habitatge de protecció

§ Construcció de 53 habitatges en règim de protecció corresponent al desenvolupament
del PERI d’Hostafrancs i concretant-se en les actuacions de Leiva, Ermengarda, Rei
Martí i Rabí Ruben.

§ Habitatge públic en el sector de la MPGM Font de la Guatlla
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§ Finalització de la remodelació del barri del Polvorí, amb la construcció de nou habitatge
públic, espai d’equipament per al Casal de gent gran i definitiva urbanització de tota la
zona.

§ Construir habitatge públic en el solar expropiat en el mandat anterior del carrer
Concòrdia.

Àmbit 5: Un futur sostenible

Una ciutat com la nostra consumeix molta energia, però la concentració de persones i activitats també
pot ser de gran utilitat per realitzar aprofitaments i aconseguir estalvis energètics. En els darrers anys
hem impulsat tant en els edificis públics com en els carrers i vials, canvis tecnològics que han implicat
estalvi energètic, i ara volem insistir en les noves cultures de l’energia. Ja no es tracta només
d’estalviar, sinó de consumir menys i restituir el que utilitzem. Una cultura de la sostenibilitat que ens
fa actuar en el present pensant en el futur que volem, promovent l’educació i la informació ambiental,
de forma coordinada amb les entitats.

Agenda 21

Aplicarem l’Agenda 21 del Districte, a través d’un seguit de propostes sostenibles: els camins escolars
segurs i ben senyalitzats, donant-hi clara prioritat als vianants mitjançant un pla de zones de vianants;
continuar amb la recollida selectiva de residus, la separació de matèria orgànica i la recollida
específica; l’ús de les aigües freàtiques pel rec i la neteja; la utilització d’asfalt sonoreductor; la
disminució de la contaminació lumínica en les noves intervencions urbanes; l’ús d’energies netes:
solar, fotovoltàica i tèrmica.

§ Promoure l’educació i la informació ambiental, de forma coordinada amb les entitats
§ Camins escolars, establint itineraris segurs
§ Instal·lació energia fotovoltàica als centres públics de nova creació i elaboració d’una

proposta d’ampliació a la resta d’equipaments.
§ Els barris: mapa ecològic / Agenda 21
§ Millora de l’enllumenat: baix consum, reducció contaminació lumínica. Actuant,

prioritàriament, en la renovació en tot l’eix de Bordeta, Gavà i Constitució; en el tram de
Paral·lel des de Pl. Espanya fins a Pl.del Molino i els carrers de Foneria, Alts Forns i
Energia.

§ Promoure un pla de desenvolupament de festes més sostenibles.
§ Elaborar el Pla de Mobilitat Sostenible del Districte. Elaboració 2004.
§ Nous espais verds i millora dels existents: recuperació i obertura dels jardins dels Drets

Humans al barri de la Marina – Zona Franca; remodelació del jardí d’Elisard Sala i de
la Pl. de Can Mantega; ampliació dels jardins de Màlaga i creació dels jardins de la
Primavera. Rehabilitació dels jardins Costa i Llobera i Mossen Cinto Verdaguer.

§ Millora de la qualitat ambiental i control del soroll
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Neteja

Promourem i donarem informació del punt verd mòbil i mini punt verd. Els contenidors de brossa
selectiva i els punts verds hauran d’estar propers a les vivendes per afavorir que  el reciclatge sigui
un nou hàbit en la vida quotidiana de la ciutadania.

§ Impuls recollida selectiva i punts verds. Implementar mini-punts verds de barri.
Promoure el servei del Punt Verd Mòbil

§ Difusió de la recollida de matèria orgànica en el Poble Sec.
§ Creació del centre de neteja del Poble Sec, posada en funcionament el 2006
§ Continuar l’extensió de la xarxa d'aprofitament d'aigües freàtiques, ampliant l’actual

zona de rec del jardí Botànic i viver de Tres Pins cap els jardins de Laribal i jardins
de Joan Maragall, així com la seva utilització per la neteja viària de Poble-sec..

§ Implantar contenidors soterrats de brossa neta a les noves places i jardins

Demanarem la retirada de les antenes de telefonia que no compleixin la normativa vigent i els
necessaris estudis d’impacte ambiental previst a la possible concessió de noves instal·lacions.

El Parc de Montjuïc és un espai verd excepcional del nostre Districte i de la Ciutat, on existeix una
gran diversitat de flora i fauna, de gran valor ecològic. El Parc és el gran generador d’oxigen del
Districte per aquest motiu assumirem el repte de continuar la seva transformació per aconseguir
que sigui el gran parc urbà de la ciutat l que pugui ser gaudit per la ciutadania. Treballarem per
garantir que tot el parc avanci cap a les condicions d’accessibilitat per a totes les persones.

Àmbit 6: Les grans transformacions

Posarem en marxa les noves actuacions que han de renovar d’una manera important el conjunt del
Districte. Impulsarem la creació d’espais de trobada i avingudes amables perquè es trobi la ciutadania.

Aquest ha de ser el mandat en què es posi en marxa Can Batlló, la darrera gran reserva de Sants-
Hostafrancs-la Bordeta. Amb la transformació de Can Batlló, disposarem de nous habitatges, d’una
gran zona verda i de nous equipaments.

Malgrat la complexitat de les operacions urbanístiques per a la millora del casc antic d’Hostafrancs,
continuarem desenvolupant el PERI aprovat amb l’obertura de Cap de Guaita fins a la Bordeta, que
suposarà la creació d’una zona verda interior a Vidriol-Cap de Guaita, la creació d’habitatge públic
per a afectats urbanístics, l’eixamplament del carrer Llobet i la creació d’una plaça al solar de
l’antiga fàbrica HAMSA.

L’entrada del TAV ha de significar la creació d’una rambla ajardinada, des de la Riera Blanca,
passant per la Pl. de Sants fins a la Pl. dels Països Catalans. L’estació de Sants serà
transformada, interiorment i exterior; l’actual estació d’autobusos serà soterrada la qual cosa
permetrà la creació d’una gran zona verda. Elaborarem un Pla de millora dels entorns del carrer
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Sant Antoni, per a la millora del Triangle de Sants i la seva relació amb els entorns de l’estació.
Elaborarem els plans de millora dels entorns de les vies i la seva cobertura-soterrament, amb
participació de la Comissió de Seguiment dels veïns i veïnes.

§ Iniciar el desenvolupament de la MPGM Can Batlló-Magòria
§ Finalitzar les actuacions públiques del desenvolupament del PERI Hostafrancs
§ Impulsar les actuacions d’ampliació de l’Estació de Sants i els seus entorns per tal

que el tren d’alta velocitat arribi a Barcelona l’any 2007
§ Pla de millora del Triangle de Sants. Presentació de l’avantprojecte durant l’any

2004.

Els barris residencials de la Zona Franca-La Marina, es troben en continua expansió. La Pl. Cerdà
s’ha transformat en un centre de relació: la Ciutat Judicial, els nous equipaments per a joves i gent
gran, els nous parcs d’oficines i habitatges, els nous espais comercials i de lleure, fan que sigui un
punt d’enllaç amb la nova rambla que ve de la Diagonal i arriba fins els barris de la Marina i la
ciutat d’Hospitalet. El Passeig de la Zona Franca s’està transformant: la Illa Philips amb el nou
CAP, la biblioteca i l’adequació de l’antic menjador com a nou espai cívic; la renovada plaça de la
Marina; el projecte del Portal de la Fira; el sector d’oficines i serveis a la illa d’Encuny, Cisell i
Passeig Zona Franca (Districte 38) i la connectivitat que generarà la nova línia 9 de metro i la
perllongació de la línia 2.

§ MPGM barri de Plus Ultra. Document de criteris durant l’any 2004.
§ Iniciar els treballs de criteris i desenvolupament de la Modificació del Planejament

en l’àmbit comprès pels carrers Foc, Motors, Metal·lúrgia fins arribar a Mare de
Deu del Port, que ha de permetre l’ordenació i millora del sostre industrial, la
creació de sostre d’habitatge (lliure i de protecció), i la dotació d’equipaments,
zones verdes i serveis, ordenant el teixit resultant amb criteris ambientalment
sostenibles i d’estructuració amb els teixits urbans existents.

§ Desenvolupar la MPGM del Turó de Font de la Guatlla: generació de l’habitatge
públic de reallotjament per poder anar guanyant el que serà l’esmentat gran parc.

Àmbit 7: Els nostres carrers i places

L’espai públic ha de ser una extensió de casa nostra, amb connectivitats i mobilitats amables on ningú
quedi exclòs, un urbanisme al servei de les persones amb uns millors eixos de connectivitat entre els
nostres barris, que siguin eixos cívics que els interrelacionin. Amb uns carrers i places de qualitat,
pensats per a la gent; espais que facilitin l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda; espais
pensats per a la gent gran; espais ben senyalitzats i segurs per als infants, on els més petits puguin
gaudir a les places públiques de zones de joc; i espais també on es tingui en compte les necessitats
d’animals de companyia. En definitiva un espai que ens defineixi com a ciutadans.
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Pla de millora integral de l’espai públic

Prioritzarem els carrers i les places tenint en compte diversos elements: carrers malmesos pel
trànsit freqüent de persones, bé sigui perquè són importants vials bé sigui per la presència de
centres escolars o sanitaris o centres cívics, com també els carrers que encara els manca serveis,
com per exemple clavegueram, la millora d’espais per a vianants, la millora d’accessibilitat
promovent la supressió de barreres físiques en els espais públics i equipaments, amb l’objectiu de
fer els barris de Sants-Montjuïc accessibles a totes les persones pel 2006, un correcte estat de
conservació i manteniment del mobiliari urbà, uns carrers nets, uns carrers amb camins
accessibles per a persones amb mobilitat reduïda ...

§ Remodelació urbanística de Riera Blanca, eix viari entre Barcelona i L’Hospitalet que
impulsarà la Mancomunitat de Municipis.

§ Manteniment integral dels carrers del casc antic i vials secundaris. Actuacions de
millora en el 30% de l’espai públic del districte.

§ Actuacions de remodelació de carrers d’acord amb l’extensió dels itineraris cívics:
itineraris de connexió entre centres escolars, places, mercat, centre cívic, biblioteca,
etc.

§ Renovació i millora àrees de jocs infantils (homologació del mobiliari a la normativa
comunitària).

§ Millora de l’enllumenat en llocs on hi ha més sensació d’inseguretat

Per un comerç de proximitat

El comerç urbà dóna vida i activitat als nostres carrers i barris, potenciarem els carrers amb eixos
cívics i comercials del nostre Districte

§ Elaborar un pla de dinamització del comerç de barri
§ Donar suport als eixos comercials de barri i a les associacions de comerciants en la

promoció del comerç de proximitat.
§ Continuar la remodelació dels eixos cívics i comercials a Sants: carrer de Sants-Creu

Coberta
§ Eix cívic i comercial a la Marina-Zona Franca: plaça de La Marina-Mare de Deu de Port

i el Passeig Zona Franca
§ Eix cívic i comercial a Poble Sec:  Blai i Avinguda del Paral·lel

Àmbit 8: Un Pla de mobilitat sostenible

Incidirem en la potenciació del transport públic i la mobilitat a peu i en bicicleta; ampliarem els carril
bus, amb l’objectiu de fer del transport públic un transport per a tots els ciutadans, reduint el temps
d’espera, especialment en festius i incrementant el nombre d’unitats adaptades, vetllant per l’aplicació
de la Llei d’accessibilitat, en el transport públic de superfície o col·laborant en el procés d’adaptació



Ajuntament de Barcelona Districte de Sants-Montjuïc

Creu Coberta 104
08014 Barcelona
Telèfon 934 027 000

16

d’estacions del metro, i dels compromisos adoptats en el Pla Director d’Infrastructures, especialment
pel que fa a l’arribada de la Línia 9 i la Línia 2 del Metro al barri de La Marina.

§ Elaborar un Pla de Mobilitat Sostenible del Districte; priorització dels estudis de
mobilitat del barri del Poble Sec, de la Marina-Zona Franca, de l’eix Estació de
Sants-Tarragona-Plaça Espanya-Can Batlló i Ciutat Judicial

§ Increment del carril bus.  Analitzarem noves possibles ampliacions del carril bus
§ Proposar l’increment i millora d’algunes de les línies de bus i freqüències de pas,

en especial en les línies de la Marina-Zona Franca
§ Continuarem incrementant la xarxa de carrils bici, de forma segura i connectada i

sempre que sigui possible, segregats de la resta de l’espai del carrer, amb la
deguda senyalització i semaforització pròpia. Creació del carril bici nord-sud des
de la Diagonal als barris de la Marina-Zona Franca atravesant tota la Rambla
Badal-Brasil fins arribar al Parc de Montjuïc

§ Continuarem la peatonalització de carrers, els carrers de prioritat invertida i les
zones de tràfic pacificat.

§ Impulsar els aparcaments de bicicletes tipus “iglú” prop dels grans parcs del
districte

§ Millora en la senyalització de cruïlles complexes
§ Recorreguts a peu: camins escolars, comerç de proximitat, peatonalització de

camins de casc antic
§ Treballar en una proposta de pla d'aparcaments 2004 - 2011
§ Zones càrrega i descàrrega, zones blaves per afavorir el comerç de proximitat
§ Nova parada del Funicular entre Nou de la Rambla i Pg. de l'Exposició

Els infants de certa edat han de poder anar i tornar de l’escola amb total seguretat, el camí cap a
l’escola és un aspecte més de conèixer el barri i aprendre a funcionar pels carrers d’una ciutat.
L’experiència innovadora, un cop més, dels camins escolars, l’hem d’anar estenent per tots els
centres educatius.

§ Continuar els camins escolars Bordeta
§ Iniciar noves àrees de camins escolars Poble Sec (encontre Parc de Montjuïc)
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3. Eix Estratègic:  Districte més participatiu amb una administració millor

Àmbit 9: Una administració més propera a la ciutadania

Aquest període que acabem de passar ha estat el de l’aprovació de les Normes reguladores de la
Participació Ciutadana i el Reglament de Funcionament dels Districtes. Han estat bàsicament un
desplegament de la Carta Municipal de Barcelona i el posar en valor el que ja al nostre districte
veníem exercint fa molt anys. La nostra manera de fer política és la d’incorporar a la ciutadania en el
procés de presa de decisions i en el control i seguiment de les mateixes. Per això apostem
decididament per la democràcia participativa com a complement i aprofundiment de la representativa.

§ Consolidació del Consell Ciutadà del Districte: màxim òrgan de participació
§ Creació dels Consells Sectorials de Cooperació i Solidaritat, de Joventut i de

Mediambient. Potenciar els ja existents com a espais de debat i participació
§ Elaboració de memòries participatives en els projectes importants del Districte
§ Elaboració de l’Agenda anual de Participació Ciutadana
§ Nova oficina d’atenció ciutadana a La Marina-Zona Franca. Traslladar l’Oficina al

nou equipament de la remodelada Illa Philips, any 2006
§ Institucionalitzar l’Audiència Pública dels nens i de les nenes en edat escolar del

Districte, a l’inici curs 2004-2005
§ Promoure la difusió àmplia dels processos de decisió del Districte, per tal de

millorar els processos participatius, tant a nivell individual com col·lectiu
§ Donar suport a les mostres d’entitats del Districte i a les iniciatives de coordinació
§ Constituir i promoure el normal funcionament de les comissions de seguiment de la

gestió dels equipaments del districte, així com les que siguin necessàries per
actuacions concretes

§ Seguir millorant l’atenció a la ciutadania, fent-la més propera i accessible, en la
mesura del possible

§ Incrementar la informació a les entitats i la ciutadania, amb els diferents
instruments a l’abast (pàgina web, telèfons d’informació...)
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4.  Eix Estratègic:  Pla director del Parc de Montjuïc

Àmbit 10: Parc urbà de Montjuïc

La muntanya de Montjuïc va iniciar la seva transformació amb les obres de la Mostra Universal del 29,
però no va ser fins el 92, quan va tornar a viure una nova renovació. Novament, hem assumit el repte
de continuar transformant-la per aconseguir que sigui el gran parc urbà de Barcelona. La muntanya
amb els seus museus, infrastructures culturals i esportives i els seus jardins, ofereix grans possibilitats
en el camp del lleure, la cultura i l’esport per a tota la ciutadania.

Per aquest motiu assumirem el repte de continuar la seva transformació desenvolupant el Pla director
del Parc de Montjuïc, concretament el camí dels cims, que facilitarà el passeig a peu o en bicicleta des
de la porta Forestier (passeig de Josep Carner) fins a la porta Delta (carrer del Foc-Sot del migdia).

§ Pla Director de Montjuïc: zones d’encontre entre la muntanya i la trama urbana.
Nou espai verd del Jardí de la Primavera i millora de l’encontre urbà entre el barri i
el mirador del Poble Sec

§ Castell de Montjuïc: Centre d’interpretació de la història de la ciutat i la muntanya, i
recuperació ciutadana. Conformar un recorregut històric-arqueològic de Montjuïc

§ Inici dels treballs per al camí dels cims, execució de la primera fase del projecte de
remodelació de les cotes altes del Parc de Montjuïc

§ Recuperació de zones verdes de la falda de la muntanya
§ Millora de la mobilitat. Redefinició del disseny viari de Montjuïc i increment del

transport públic específic
§ Millora dels accessos a peu des dels barris de l’entorn, recuperació de camins

històrics
§ Controlar la contaminació acústica produïda per l’acumulació d’activitats,

especialment de temporada
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Annex

Dades generals del Districte

Comunitat

Resum d'indicadors. Font, Guia Estadística Sants-Montjuïc en xifres. Ajuntament de Barcelona. Maig 2002

Zeg: 10 Zeg: 11 Zeg: 12 Zeg: 13 Zeg: 14 Zeg: 15
Barcelona Sants

Montjuïc
Poble-
sec

Montjuïc Zona
Franca
Port

Font de
la Guatlla

Bordeta
Hostafran
cs

Sants

Població 2001 1.505.325 167.189 33.994 770 28.772 9.683 18.451 75.519
%respecte a Barcelona 100% 11,1% 2,26% 0,05% 1,91% 0,64% 1,22% 5,02%
% dones 2000 52,4% 52,9% 53,3% 53,6% 51,1% 52,4% 52,6% 53,6%
% homes 2000 46,7% 47,1% 46,7% 46,4% 48,9% 47,6% 47,4% 46,4%
% nens 2000 11,6% 11,7% 10,8% 8,7% 14,8% 11,4% 12,2% 11,0%
% gent gran 2000 21,9% 21,6% 24,8% 29,3% 16,8% 20,4% 19,6% 22,6%
Mitjana d'edat 2000 42 43 45 47 39 43 42 44
Esperança de vida 1995-1999 78,12 78,4 76,5 74,4 78,4 78,7 79,5 78,8
Índex envelliment 2000 188,9 184,1 229,7 335,8 113,6 178,9 161 205,9
Densitat (hab. /km2) 2001 14.910 7.832 45.948 143 2.344 21.586 30.603 39.805
% titulats superior 2000 16,5% 11,1% 9,2% 5,7% 6,4% 14,1% 11,6% 13,2%
Saldo migratori Barcelona -14.910 -2.002
Turismes / 1000 hab. 2000 410 383 314 988 469 435 382 360
Índex sintètic de necessitats
socials*

100 73,02 61,02 10,17 47,46 98,31 118,64 102,54

Índex sintètic de desigualtats
socials**

648 531 471 90 510 719 641 653

Índex de capacitat econòmica
familiar no centrat ***

149,6 133,5 116,18 121,4 138,8 142,2 140,5 137,1

Aturats registrats**** 42.565
100%

5.916
14%

****  Font, Revista d'informació i estudis socials Barcelona Societat núm. 2. Ajuntament de Barcelona. 1.994
****  Font, Revista d'informació i estudis socials Barcelona Societat núm. 10, pàg. 16. Ajuntament de Barcelona. 1.999
****  Font, Revista d'informació i estudis socials Barcelona Societat núm. 11, pàgs. 23 i 26. Ajuntament de Barcelona. 2.002
****  Font, Oficina de traball de la Generalitat. Octubre 2.001

El Districte de Sants-Montjuïc és el tercer districte més poblat de la ciutat, per darrera de l'Eixample i Sant
Martí, amb l'11,1 % dels barcelonins que hi viuen. Així mateix, és un dels districtes de Barcelona amb una
densitat de població baixa.
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Població per llocs d'orígen

Població nascuda a
Barcelona

Població nascuda a
Catalunya

Població nascuda a
l'Estat espanyol

Població
nascuda a
l'estranger

Sants-Montjuïc 98.774 13.560 42.799 12.056

Barcelona 882.935 124.601 389.282 108.763

Poble-sec 19.683 2.239 8.229 3.843

Montjuïc 435 51 248 36

Zona Franca-Port 16.920 1.577 8.964 1.311

Font de la Guatlla 5.389 814 2.846 634

Bordeta-Hostafrancs 10.880 1.681 4.618 1.272

Sants 45.466 7.198 17.895 4.960

Font, Guia Estadística Barcelona i Sants-Montjuïc en xifres. Ajuntament de Barcelona. Maig 2002

Població Sants-Montjuïc

46%
11%

20%

6%17%

Font de la Guatlla Poble-sec Bordeta-Hostafrancs
Sants Zona Franca

Lloc d'origen de la població del Districte

59%

7%
8%

26%

Població nascuda a Barcelona
Població nascuda a l'Estat espanyol
Població nascuda a Catalunya
Població nascuda a l'estranger
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La població estrangera al districte

Barcelona Sants-
Montjuïc

Poble-sec La Marina Font Guatlla Bordeta-
Hostafrancs

Sants

Població 1.505.325 167.189 33.994 29.542 9.683 18.451 75.519
Total nacionalitat estrangera 163.046 20.002 7.023 1.998 976 2.031 7.974
% sobre la població resident a
la zona

10,7% 12,0% 20,7% 7,0% 10,1% 11,0% 10,6%

% sobre la població
estrangera

100,0% 12,3% 4,3% 1,2% 0,6% 1,3% 4,9%

Font, Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. Any 2.003

El percentatge de població estrangera l'any 2.001 al districte, va ser del 5,1%, una mica superior al de la
ciutat que va ser del 4,9%. A l'any 2.002 Sants tenia el 8,2% d'estrangers i Barcelona el 7,6%. Aquest
darrer any 2.003, el districte de Sants-Montjuïc xomptava amb el 12% de població estrangera i la ciutat
amb el 10,7%.

És el segon districte de la ciutat amb el percentatge més elevat de població estrangera, només per darrera
de Ciutat Vella.

Destaca la zona del Poble-sec amb un 20,7% de població estrangera sobre el total de la població del barri.

Comparativa població autòctona i 
estrangera

1.505.325

167.189163.046
20.002

Barcelona Sants-Montjuïc

Autòctons

Estrangers
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Territori

El Districte de Sants Montjuïc limita amb el terme mpal. del Prat del Llobregat (riu Llobregat), amb el terme
Mpal. de l'Hospitalet (carrer dels Motors i de la Metal·lúrgia, carretera del Prat, carrer de Radi i amb la Riera
Blanca), amb l'avinguda Madrid, el carrer Berlín, l'avinguda Josep Tarradellas, el carrer Tarragona, la plaça
d'Espanya, l'avinguda del Paral·lel i el Moll de Barcelona (mar Mediterrània).

El Districte 3 agrupa els barris de Sants, Hostafrancs, La Bordeta, La Marina – Zona Franca, el Poble Sec i
la Font de la Guatlla. És el districte amb l'extensió territorial més elevada de la ciutat de Barcelona amb
2.134,8 Ha.

Barcelona Sants-
Montjuïc

Poble-
sec

Montjuïc Zona Franca
Port

Font de
Guatlla

Sants Bordeta
Hostafrancs

Extensió en ha. (2002) 10.096 2.134,80 74 538,5 1.227,50 44,9 189,7 60,3
% respecte barcelona 100 21,14 0,73 5,33 12,16 0,44 1,88 0,6
núm. De carrers 4.374 524
m2 de calçades 10.789.490 1.137.115
m2 de voreres 5.660.678 601.247
núm i % parcs urbans 61/100% 12/19,67% 1 8 1 1 1 0
Ha parcs urbans 517,7 260,4
% respecte barcelona 100 50,3
m2 superficie verd urbà 9.837.000 2.870.000
% respecte Barcelona 100 29,17
verd urbà / habitant 6,53 17,16
Arbres plantats 99-01 2.287
Font, Guia Estadística Sants-Montjuïc en xifres. Ajuntament de Barcelona. Maig 2002

Dades d'habitatges

Antiguitat
mitjana
(anys)

Superfície
(m2)

Població per
habitatge

Població
65 anys
i més %

Règim en
lloguer
(%)

Cost
mitjà
(euros)

Sense
ascensor
(%)

Sense aigua
calenta (%)

Sense
dutxa o
bany(%)

Poble-sec 60,0 62,0% 2,4 22,8% 46,0% 389,78 35,8% 23,6% 6,5%
Montjuïc 43,5 63,7% 2,8 15,6% 47,5% 380,14 16,7% 32,8% 12,9%
Zona Franca-
Port

24,8 68,2% 3,1 9,6% 18,3% 634,33 5,6% 5,7% 1,2%

Font de la
Guatlla

33,7 73,8% 2,8 16,1% 28,0% 367,92 10,0% 8,6% 3,4%

Bordeta
Hostafrancs

36,7 71,7% 2,9 15,2% 28,2% 463,64 16,2% 10,1% 3,2%

Sants 41,7 68,6% 2,7 18,3% 37,7% 432,6 19,2% 13,6% 4,2%
Font, Qüestions d'habitatge nº 8. Patronat Municipal de l'Habitatge. Ajuntament de Barcelona. Març 2002.
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Informació residencial

Des de l’any 1999 hi ha un increment de l’activitat constructiva al Districte de Sants-Montjuïc, lligat amb un
increment dels habitatges iniciats i les places d’aparcament. Així mateix s’ha produït un increment del
preu/m2 dels habitatges (nous i de segona mà), seguint la línia de la ciutat.

Habitatges
iniciats

Habitatges
en
construcció

Places
aparcament

Habitatge
s protegits

Preu obra
nova (mitja
euros/m2)

Segona
mà preu
(mitja
euros/m2)

Lloguer
(mitja
euros/m2)

Nous
contractes
lloguer

Esforç
d’accés al
mercat de
compra

Barcelona 2000 5.047 14.765 6.802 930 2.165,34 2.061,85 6,97 14.983 47,1
Barcelona 2001 5.187 15.058 7.253 1.025 2.499,69 2.483,55 8,37 19.822 43,4
Barcelona 2002 5.104 15.150 10.853 1.328 2.924,00 2.816,00 9,17 18.037 45,7
Sants 2000 346 1.716 387 0 1.884,32 1.889,25 6,74 1.577 42,1
Sants 2001 840 2.030 814 0 2.185,23 2.318,07 8,15 2.057 42,7
Sants 2002 750 2.522 974 147 2.339,00 2.587,00 9,11 1.897 39,4

Font, Xifres d'habitatge nº 11. Patronat Municipal de l'Habitatge. Ajuntament de Barcelona. Any 2002. Segon semestre.

Habitatge nou: preu mitjà euros / m2

2.924
2.500

2.1651.913
1.5691.4571.4331.447

2.1851.884
1.5701.3241.2591.2931.317

2.339

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Barcelona Sants-Montjuïc
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