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1.- PRESENTACIÓ. BREU HISTÒRIA DEL BARRI. 

Font. Web Barcelona       
 

El barri de Sants-Badal era, en origen, l'extrem més occidental de Sants, però n'ha 

estat força deslligat durant molts anys. Per la banda de ponent ha tingut des de 

sempre una intensa relació amb el veí barri de Coll blanc, ja al terme de l'Hospitalet 

de Llobregat, amb el qual la Riera Blanca -de menys de 20 metres d'amplada en molts   

trams, però amb les voreres pertanyents a un i altre municipi- estableix una frontera 

molt més virtual que real. Per la banda de llevant, en canvi, el pas a cel obert de la 

Ronda del Mig va ser al llarg de decennis una feixuga barrera per a les comunicacions 

amb Sants, fet que afavorí el desenvolupament de dinàmiques diferenciades a banda 

i banda del gran eix viari.  

La consideració autònoma del barri respecte del de Sants respon, entre d'altres raons, 

a aquesta evolució històrica, tot i que avui, afortunadament, la ja completada 

cobertura de la Ronda del Mig ha suposat l'eliminació d'aquella barrera. La cobertura 

ha permès, alhora, guanyar un gran espai longitudinal per al lleure dels ciutadans, i ha 

representat una important millora de la qualitat de vida urbana per als veïns 

immediats i també per a tots els residents dels dos barris que la Ronda, avui, ja no 

separa sinó que articula. La part inferior de Sants-Badal s'organitza al voltant de la 

plaça de l'Olivereta. La localització de diversos equipaments en aquest entorn el 

configura ja avui com a pol aglutinador de la vida del barri, amb bones potencialitats 

d'incrementar aquestes funcions.  
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.1.- INDICADORS  SOCIOECONÒMICS 2008. 

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona. 

 

 
ELEMENTS DE BARRI               BARRI            DISTRICTE        BARCELONA 
 
Població                                                                                                                           24.259           182.692          1.628.090 

Superfície (km2)                                                                                                                  0,4                     23,0                  102,2 

Densitat (Hab/km2)                                                                                                      59.048                7.958                15.926 

Població per sexe                                                                                                      

Dones                                                                                                                               12.923                94.754              853.200 

Homes                                                                                                                              11.336           87.938              774.890 

Població per edat (en %) 

 0-14                                                                                                                                     10,3                     11,3                    11,8 

15-24                                                                                                                                    10,2                     10,0                      9,5 

25-64                                                                                                                                    59,9               59,5                    58,4 

65 i més                                                                                                                               19,6               19,2                     20,3 

Població per lloc de naixement (en %) 

Barcelona                                                                                                                            48,6                  49,9                    51,8 

Resta Catalunya                                                                                                                    8,8                      7,2                       7,4 

Resta Espanya                                                                                                                     22,9                 20,2                     20,7 

Estranger                                                                                                                             19,7                 22,7                      20,1 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.1.- INDICADORS  SOCIOECONÒMICS 2008. 

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona. 
 
ELEMENTS DE BARRI         BARRI                 DISTRICTE        BARCELONA 
 
Població per nacionalitat (en % 2009) 

Espanyols                                                                                                                     82,8                           80,4                     81,9 

Estrangers                                                                                                                    17,2                           19,6                     18,1 

 

Principals nacionalitats estrangeres (2009) 

                                                                                                                                 Equador                  Equador                    Itàlia 

                                                                                                                                        529                         3.187                22.684 

                                                                                                                                    Bolívia                     Marroc             Equador 

                                                                                                                                        335                         2.372                22.210 

                                                                                                            Colòmbia                  Pakistan              Pakistan 

                                                                                                                                        294                         2.267                17.735 

Taxa natalitat / 1.000 hab                                                                                          7,7                              9,1                      9,1 

Turismes (persones físiques)/1.000 hab                                                             315,7                          312,6                  332,9 

Motos (persones físiques)/1.000 hab                                                                    86,7                             86,9                 109,5 

Població de més de 65 anys que viu sola (%)                                                      25,2                            25,9                    25,2 

Índex de sobreenvelliment                                                                                      53,5                            53,3                    53,5 

Renda familiar disponible per habitant 

Índex Barcelona=100                                                                                                84,5                             80,7                  100,0 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.2.- ALTRES ELEMENTS: Equipaments i Serveis 

 

ELEMENTS DE BARRI           BARRI           DISTRICTE        

 

Accés a la cultura 

Biblioteca municipal                               0           4      

Teatre / Espai de dansa                      0             11      

 

Promoció social i associativa 

Centre cívic                       0       8      

Casal de barri                       0         9      

Casal de joves                      0             3      

Espai infantil / ludoteca                      0              4      

Espai de gent gran / casal                      0             11      

Festa Major                        0              7        

 
Educació 

Escola bressol                       1                18      

Llar d’Infants (privada)                     

Llar d’infants guinyol. Ventura Plaja, 36  

Col·legi Educació Infantil i Primària                     1                27                 

Escola Lluís Vives. Canalejas, 107 

Institut d’Educació Secundària                 1             10      

Institut Lluís Vives. Canalejas, 107 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.2.- ALTRES ELEMENTS: Equipaments i Serveis 

 

ELEMENTS DE BARRI           BARRI           DISTRICTE        

 

Escoles Concertades (titularitat privada)              2       8 

Josep Tous. Begur, 10-20 (infantil,primària i secundaria)) 

Oscus. Violant d’Hongria, 39-49 (secundària, mòduls prof. i adults) 

 
Pati obert a centres educatius (nombre de centres)           1                    9                  

Escola Lluís Vives. Canalejas, 107              

 
Foment de l’esport 

Centre esportiu (pavelló, fitness, piscina)                             2                   14                     

Mediterrani. Begur, 44-52 

JAC Club Sants. Begur, 8 

Camp gran (futbol o polivalent)                       0                    11                   

Espais esportius urbans                          3           31                  

(petanca, cistelles, ping-pong, circuit, bitlles, skate) 

Cistella de bàsquet. Olivereta, Pl. 

Taula ping-pong. Olivereta, Pl. 

Petanca/Bitlles. Olivereta, Pl. 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.2.- ALTRES ELEMENTS: Equipaments i Serveis 

 

ELEMENTS DE BARRI           BARRI           DISTRICTE        

 

Atenció sanitària 

Centre d’atenció primària salut (CAP)                         1                    8           

CAP Carreras Candi. Carreras Candi, 99 

 
Acció social 

Centre de serveis socials                                  0                   3          

Centre de dia per a gent gran                                  0             4          

Residència per a gent gran                                0                   5          

Habitatge de lloguer amb serveis per a gent gran                   0             5                      

Discapacitats                                                                                                                                          1 

Llar Residència Begur. Begur, 16 

Habitatges de lloguer amb serveis per a la gent gran                                                                     0                      2                           

 

Comerç 

Mercat municipal                        0                   3                        

Eix comercial                         1                5          

Sants-Creu Coberta.  
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    2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.2.- ALTRES ELEMENTS: Equipaments i Serveis 

 

ELEMENTS DE BARRI                 BARRI           DISTRICTE        

Espai públic 

Plaça major                   1                 5       

Pl. Olivereta. 

Jocs infantils                     1               46                 

Jocs infantils. Plaça Olivereta 

Espais verds                     0          28       

Zona peatonal, rambla                  2                         8       

Rambla Brasil.  Rambla Badal 

Camins escolars (centres participants)                0              7       

Espais per a equips de neteja                  0                 6       

 
Sostenibilitat 

Punt verd (de barri o zona)                         0                 4       

 
Seguretat 

Policia de proximitat (barris amb desplegament)               1                 8      

SPO amb Policia de Proximitat 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.2.- ALTRES ELEMENTS: Equipaments i Serveis 

 

ELEMENTS DE BARRI                 BARRI           DISTRICTE        

 

Convivència 

Banc del Temps (de barri)                   0                    0         

Programes intergeneracionals (aprendre,viure i conviure)     0            1       

                 

Atenció ciutadana 

Punts accés wi-fi (previsió)                   1              50                 

Punt atenció ciutadana (punt BCN)                  0               4        

                                                  
Espais de culte                                                                                                                                  3             31 

Parròquia Mare de Deu dels Dolors. Begur, 8 

Església Evangèlica de Sants. Carreras Candi, 60 

Salon del Reino. Violant d’Hongria, 3 

 
Participació i govern 

Pla comunitari o estratègic                     0           1      

Consell de Barri                                                                                                                                 1                        7 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.2.- ALTRES ELEMENTS: Equipaments i Serveis 

 

ELEMENTS DE BARRI                 BARRI           DISTRICTE        

 

 Mobilitat 

Accés Metro / Bus / FGC / Tramvia                                13   290    

Bus de barri (parades)                               0           51                   

Carril bici (barris amb carril)                 1                6         

Carril bici obert 

Estació Bicing                    3              38                    

Estació núm. 353. Munné, 2  

Estació núm. 354. Rbla. Brasil, 1 

Estació núm. 355. Canalejas, 85 

Aparcament soterrat municipal                   2               9                    

Olivereta. Carreras Candi, 12 

Brasil. Gran Via de Carles III 

 
Altres 

Oficina Correus                   1      6          

Sucursal de Correus Número 23.  

Av. Madrid, 106  

Oficina d’Habitatge Sants-MontjuÏc                1      1 

c/Antoni de Capmany, 23  
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.3.- PROJECTES INCLOSOS AL PAD AMB INCIDÈNCIA CONCRETA AL BARRI 

 
El PAD expressa el compromís que el govern del districte vol adquirir amb la ciutadania per als propers anys i té la voluntat de fixar 

els objectius i les mesures que s’han portat a terme durant els anys 2008 i 2009 i les que es portaran durant el període 2010 i 2011 

Aquest govern manté la voluntat de continuar treballant per  

 l’enfortiment de la cohesió social. 

 la convivència, i 

 la qualitat de vida 
com a eixos estratègics de l’acció municipal, des de la proximitat amb cadascun dels barris, i amb la participació ciutadana i les 

entitats. 

 

Des de la proximitat, aquests són els compromisos del PAD pel barri de Sants-Badal. 
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TEMA 

 

ACCIÓ 

 

ESTAT 

SALUT PÚBLICA Facilitar a la Generalitat sòl per a la construcció d’un 

nou CAP al barri de Sants-Badal 

                       EN EXECUCIÓ 

HABITATGE Area especial de rehabilitació integral a les zones 

afectades per les obres del TAV 

                        EN EXECUCIÓ 

COMERÇ DE PROXIMITAT Millores als eixos comerciants                          EN EXECUCIÓ 

 Carpa provisional del mercat de Sants                                  FET 

 

BARRI DE SANTS-BADAL Iniciar un nou planejament de l’àmbit Joan de Sada-

Roger-Fisas-Violant d’Hongria i iniciar un estudi, 

d’acord amb els veïns, per tal de conèixer les 

necessitats d’equipaments per aquest nou barri 

                         EN EXECUCIÓ 

MOBILITAT Analitzar una futura actuació sobre l’edifici del carrer 

Rbla Badal 120-122, resituant els seus veïns i destinar 

l’edifici a altres usos 

                             PENDENT 

  

 

Creació d’un carril bici pel barri que connecti amb la 

Gran Via i la Rambla Badal. 

 

 

                             EN ESTUDI 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.4.- ENTITATS I ASSOCIACIONS 

 

 

ASSOCIACIONS DE VEINS 

Associació de Veïns Badal, Brasil, la Bordeta       c/Daoiz i Velarde, 30 

Coordinadora Pro-Cobriment del Cinturo Ronda del Mig      Rambla Brasil, 29-35 

 

COOPERACIÓ, SOLIDARITAT i IMMIGRACIÓ 

AMAZAN Promoció Sociocultural i Desenvolupament      c/Begur, 41 

Associació Solidaria AS          c/Bacardí, 9 

Associació Amics d’Aguada Pasajeros de Cuba a Barcelona     c/Bassegoda, 17 

Associació Bomberos Humanitaros         c/Bassegoda, 32 

ATTAWASOL, Associació Comunicación y Orientación Cataluña        c/Pavia, 35 

Col·lectiu per la Igualtat en la Diversitat        Rambla Badal, 121 

Comunidad de Professionals en el Extranjero Bolivia-Espanya- 

Catalunya            c/Bonveí, 7 

Grup Solidaritat amb el Tercer Món         c/Begur, 8 

Raices Universales           c/Feliu Casanovas, 34 

Ministerio Intercontinental Ayuda en la necesidad                                                     ptge. Pere Soler, 16 

COMERÇ 

Associació Comerciants Riera Blanca        Riera Blanca, 85 

Comerciants carrer Canalejas         c/Sugranyes, 5 

Gremi Comerciants Productes Etnobotànics       c/Sugranyes, 30 

Sants Establiments Units 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.4.-  ENTITATS I ASSOCIACIONS 

 

CULTURA 

Associació Cultural Capoeira Raices de Senzala       c/Pavia, 52 

Associació Cultural Fem Tabanka         c/Sants, 409 

Associació Cultural Mecanoscrit        c/Sants, 334 

Associació Cultural pel Desenvolupament de la cultura i les arts LUPUS                Rambla Badal, 151 

Associació d’Informació de Hackers         c/Sugranyes, 30 

Barcelona Esperanto-Centro         c/Bassegoda, 40 

Col.lectiu Congrés 81           c/Sants, 266 

Companyia Juvenil Ball Swing Barcelona        c/Bassegoda, 1 

Foment Català d’Ajuts i Serveis         Rambla Badal, 121 

Llibreria Esperanto          c/Carreras Candi, 34-36 

RARAVIS, SCP            c/Canalejas, 2 
 

EDUCACIÓ  

AMPA Escola Lluís Vives          c/Canalejas, 107 

AMPA Escola Josep Tous          c/Begur, 10 

AMPA Escola Oscus           c/Violant d’Hongria, 39-49 

AMPA Institut Lluís Vives          c/Canalejas, 107 

Associació d’Alumnes i Exalumnes Lluís Vives       c/Canalejas, 107 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.4.-  ENTITATS I ASSOCIACIONS 
 

ESPORTS 

Club Camins Esportius de Sants         c/Daoiz i Velarde, 30 

A. Cultural United States Karate Aliance        Rambla Brasil, 23 

Club Ajedrez Aurora           c/Sugranyes, 36-38 

Club d’Activitats Subaquàtiques Kraken        c/Juan de Sada, 34 

Club Esportiu Mediterrani         c/Begur, 44 

JAC Sants Basquet          c/Begur, 8 

Unió Esportiva Bassegoda          c/Bassegoda, 28 

 

INFANTS I JOVES 

Agrupament Escolat Estrella de Mar        c/Begur, 12 

Agrupament Escolta Skues          c/Begur, 8  

Esplai Xiroia            c/Begur, 8 

 

GENT GRAN 

Aula Oberta a Sants           c/Begur, 8 

Patronat local de Sants. Obra Homenatge a la Vellesa       c/Begur, 23 

 

MEDI AMBIENT 

ANAC Asociación Nacional Amigos del Conejo        c/Escultor Canet, 33 

 

PROMOCIO CIUTADANA 

Penya Barcelonista Sang Cule Cor Català        Av. de Madrid, 60  



Districte de Sants-Montjuïc  Barri de Sants-Badal 

    Document de diagnosi                                                            juny 2010 

 

17 

 

2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.4.- ENTITATS I ASSOCIACIONS 

 

CULTE 

Adoratrius            c/Violant d’Hongria, 34-36 

Càritas. Parròquia Mare de Deu dels Dolors       c/Begur, 8  

Federació per a la Pau Universal         c/Miquel Àngel, 109 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.5.- OBRES I ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 
 

 
Relació d’Obres i Plans Urbanístics 
 

NOM  
 

ESTAT 

ARRANJAMENT CARRER DE SANTS 

 (PLAÇA DE SANTS-RIERA BLANCA) 

  EN EXECUCIÓ 

URBANITZACIÓ COMPLERTA  

CARRER SANT FELIU DE GUÍXOLS  

(INCLOU NOU COL·LECTOR) 

  FINALITZADA 

CARRER ROGER (pla millora integral)   EN EXECUCIÓ 

CARRER BONVEÍ (pla millora integral)   FINALITZADA 

JUAN DE SADA (accessibilitat bàsica)   PENDENT 

VIOLANT D'HONGRIA (S'URBANITZA EL CARRER, VORERES 

NOVES I REFORÇ DE FERM A LA CALÇADA, PERÒ NO 

SOTERRAMENT XARXA AÈRIA EXISTENT  

    FINALITZADA 

ROGER. CLABSA   FINALITZADA 

SUGRANYES   FINALITZADA 

CANALEJAS    FINALITZADA 

COL·LECTOR CARRER FISAS   EN EXECUCIÓ  

CONSTRUCCIÓ MERCAT PROVISIONAL SANTS   FINALITZADA 

NOVA RAMBLA CARRER ANTONI DE CAPMANY (Unió barris 

Badal, Sants i la Bordeta) 

 PENDENT 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.1.- SERVEIS I EQUIPAMENTS. 

5.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
ACCÉS A LA CULTURA 

El barri no compta amb cap equipament públic cultural. Habitualment els veïns i veïnes de Sants-Badal, utilitzen com a espais de 

referència llocs d’altres barris del districte. A títol d’exemple la Biblioteca Vapor Vell al barri de Sants. 
 

PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIATIVA 

Cap equipament.  

Les veïnes i veïns del barri són usuaris de centres i espais d’altres parts del territori de Sants (Ludoteca carrer Olzinelles, Centre Cívic 

Cotxeres, Biblioteca Vapor Vell, etc.) o bé d’equipaments d’altres districtes (Centre Cívic Pere Quart a les Corts) 
 

FOMENT DE L’ESPORT 

El barri no compte amb cap centre esportiu públic, tret dels espais esportius urbans de la plaça de l’Olivereta (petanca, bàsquet i 

tennis taula) elements adreçats a un tipus d’usuaris molt determinats per l’entorn. 

Com a equipament privat hem de destacar el Club Esportiu Mediterrani, com un dels centres amb més oferta esportiva i social. 

Destacar com a activitat molt consolidada el Cros Popular de Sants que enguany ha celebrat la XXXI edició amb la participació de 

1.400 inscrits 
 

ATENCIÓ SANITÀRIA 

Al barri està ubicat el Centre d’Atenció Primària Carreras Candi, on es concentren totes les funcions sanitàries públiques al servei de 

la comunitat i que dona assistència als més dels 24.000 habitants del territori. Aquest centre comparteix equip amb el CAP de Sants 

al carrer de Vapor Vell 

Tenint en compte l’actual situació del centre i la manca d’espai de l’edifici on s’ubica, està previst el seu trasllat a un nou equipament 

al carrer Joan de Sada. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.1.- SERVEIS I EQUIPAMENTS. 

 

EDUCACIÓ 

El barri compta amb el Grup Escolar Lluís Vives, com a centres públics, on actualment s’imparteix educació infantil i primària i, estudis 

d’educació secundària obligatòria i batxillerat (part dreta i esquerra de l’edifici, respectivament) A nivell de centres de titularitat 

privada tenim una llar d’infants, una escola i un centre d’educació secundària obligatòria, cicles formatius i formació d’adults. 

Tot i que són escoles ubicades a Sants-Badal, hem de tenir en compte que estem parlant de centres amb prospecció a d’altres barris 

del districte, de ciutat i de municipis fronterers. 

Com aspectes a destacar en relació a la matriculació, curs 2009-2010, del total d’alumnes escolaritzats a centres públics, un 5,9% 

corresponent a Sants-Badal, mentre que dels alumnes matriculats a centres concertats, el percentatge augmenta a un 12,2%.  

En relació a les vacants, l’escola pública del barri no contempla la possibilitat de matricula viva per la manca de places a totes les 

etapes educatives, mentre que als centres concertats només disposem de vacants a l’educació secundària. 

Cal destacar la feina dels centres educatius en relació a la integració d’alumnes nouvinguts, tenint en compte que la taxa d’estrangers 

al barri es situa al voltant dl 18% 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.1.- SERVEIS I EQUIPAMENTS. 
 

 

 

Programa Temps de barri 

Recurs per a fer compatible el temps educatiu infantil fora de l’horari lectiu, 

amb les necessitats horàries de les famílies amb una gran oferta d’activitats 

de qualitat. 

Dins el programa participen 6 entitats del barri, entitats educatives i de 

lleure, que formen part del conjunt d’activitats i recursos tant per a 

famílies, com per a infants i adolescents. Aquest ha estat el tercer any 

consecutiu de la Festa de les AMPA i les entitats de lleure també han 

participat en activitats del Districte. 

 

Patis oberts 

En aquest punt afegir l’obertura del pati de l’escola Lluís Vives fora d’horari 

lectiu, com a nou ús d’espai públic els caps de setmana, dissabtes tarda i a 

partir d’aquest mes de gener diumenges matí i tarda. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.1.- SERVEIS I EQUIPAMENTS. 
 

ACCIÓ SOCIAL 

Per qualsevol dels serveis que contempla aquest punt, els veïns i veïnes de Sants-Badal, tenen com a referència equipaments i serveis 

d’altres barris. Com a exemple, el centre de Serveis Socials de Sants que dóna cobertura a quatre barris del districte. 

ATENCIÓ CIUTADANA 

Accés a wi-fi 

 

COMERÇ 

L’Eix comercial de Sants-Creu Coberta, integrat per dues associacions de comerciants, Creu Coberta i Sants Establiments Units de la 

que formen part les botigues adherides a l’eix, és considerat el carrer comercial més llarg d’Europa. La seva llarga tradició comercial 

l’ha convertit en un dels carrer més concorreguts de la ciutat.  

El mercat de Sants ha finalitzat, momentàniament, l’activitat en el seu emplaçament habitual, per iniciar una nova etapa provisional 

a les instal·lacions ubicades a la Rambla Badal, en un mercat que va entrar en funcionament el passat dia 1 de desembre, mentre 

durin les tasques de remodelació integral de l’històric mercat. 

Tenir en consideració l’Associació de Comerciants de Riera Blanca com a entitat que treballa i s’organitza per aconseguir un millor 

entorn. 

SOSTENIBILITAT 

Actualment amb la posada en marxa de la nova contracta de neteja i gestió de residus, no es contempla cap punt verd ni de zona, ni 

de barri, tenint com a punts de referència més propers el del carrer Foc, 56 (de zona), el de Jardins Can Bacardí (de barri) i els punts 

verds mòbils al territori al carrer Riera Blanca cantonada carrer de Sants i a la Rambla Badal cruïlla carrer de Sants. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.1.- SERVEIS I EQUIPAMENTS. 
 

ESPAI PÚBLIC 

El barri no disposa de grans espais verds, utilitzables com a  espais públics i espais de relació, tret dels jardins de la plaça de 

l’Olivereta i el passeig de les Rambles Brasil i Badal.  

Aquesta manca d’espais fa que les zones exteriors del Grup Escolar Lluis Vives, hagin estat durant molt de temps una reivindicació del 

barri com a espai públic obert els caps de setmana. 

MOBILITAT 

Transport Públic:  

Xarxa de metro L5-Badal, estació adaptada. Cal assenyalar, que tot i no estar dintre de la demarcació pròpia del barri, s’han de tenir 

en compte dues parades de metro L1 (Santa Eulàlia i Mercat Nou) molt properes al territori. 

Xarxa d’autobusos, 7 línies de Transports Metropolitans de Barcelona i una línia que comunica amb el municipi veí de l’Hospitalet de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona Entitat Metropolitana del Transport. 

1 carril-bici, 3 estacions de bicing i 2 aparcaments soterrats municipals. 
 

SEGURETAT 

Guardia Urbana i Mossos d’Esquadra.  

Policia de proximitat. 
 

ALTRES 

Espais de culte.  

Oficina de Correus.  

Oficina d’Habitatge 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.1.- SERVEIS I EQUIPAMENTS. 
 

Sants-Badal és un barri amb poca oferta de serveis i equipaments públics. L’ús majoritari de la població del territori s’adreça a espais 

d’altres barris i/o districtes fronterers. Aquesta manca d’oferta passa per equipaments de joves, esportius, etc.  

Destacar que els que pocs que tenim estan ubicats per sota del carrer de Sants. 

 

La manca d’equipaments públics o d’aquells que puguin ser susceptibles de ser-ho, s’hauria de suplir amb alguns espais de lloguer i 

amb la utilització d’espais interiors de centres escolars fora d’horari lectiu, amb l’objectiu bàsic d’optimitzar equipaments existents i  

d’incorporar serveis de proximitat. 

 

Els nous espais previstos al Pla Especial Urbanístic i de millora urbana dels terrenys situats al carrer Roger, 48-64, preveuen la 

ubicació d’una nova dotació d’equipaments públics destinats a una Escola Bressol, un Centre d’Atenció Primària i un Casal de Barri . 

 

Assenyalar, per últim, la saturació d’un espai de titularitat privada al carrer Begur, obert tant a l’ús particular dels ciutadans del barri, 

com a l’ús intensiu per part d’entitats del territori. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.2.- ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE. 
 

ESPAI PÚBLIC 

Rambla Brasil/Rambla Badal 

Espai utilitzat diàriament per la població del barri com a lloc de pas, espai de relació i comercial. Durant el dia es detecten 

dinàmiques característiques d’un passeig, destacant la presencia de gent gran al matí, a la tarda infants i adults en general i un cop 

tanquen els comerços de la zona i més cap al vespre es detecta una disminució del pas de persones, mantenint-se petits grups de 

joves i adults fent conversa.  

Al punt de la Rambla tocant a les vies, s’ha de destacar l’afluència de grups que utilitzen aquest espai com a lloc de trobada i relació, 

especialment en horari de nit, que augmentarà durant  els mesos del bon temps. 

Un altre punt, a tenir en compte, són els passos peatonals soterrats de la via del tren, punt de conflicte per diferents aspectes, tot i 

que han millorat bastant amb la incrementació d’il·luminació, tanques protectores per impedir el pas de motos, etc. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.2.- ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE. 
 

Plaça de l’Olivereta 

Espai públic conformat per zones esportives urbanes (pistes de petanca, cistelles de bàsquet i taula de ping-pong), una zona infantil 

amb jocs accessibles i integrats a l’abast dels infants i una àrea per a gossos, d’uns 90 , no com a àrea d’esbarjo ja que les 

dimensions no ho permeten, sinó únicament com a servei específic de pipican . 

Espai configurat com a punt de trobada de grups propers al barri i de barris fronterers del municipi de l’Hospitalet, amb unes 

dinàmiques molt marcades, en funció de l’horari i dels diferents usos l’espai. Les terrasses dels bars al voltant de la plaça faciliten 

també la relació entre veïns de la zona i els altres grups usuaris de l’espai. 

 

              
 

Els pocs espais públics propis al barri, el mal ús i les conductes incíviques que es produeixen provoquen, actualment, la necessitat 

d’incrementar el seu manteniment i la neteja. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.2.- ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE. 
 

URBANISME 

Modificació al Pla General Metropolità al carrer Joan de Sada i el seu entorn. 

L’àmbit d’aquesta modificació s’ubica al barri , entre la Rambla Brasil i el límit del terme municipal amb l’Hospitalet. Està delimitat 

pels carrers Violant d’Hongria, Portbou, Sants i Rambla Brasil, amb una superfície total de 16.158  

La nova configuració invertirà la situació actual d’un interior d’illa amb usos inadequats i obsolets en un nou centre d’espais de 

relació pel barri. Aquesta transformació es tradueix en un vial cívic al carrer Joan de Sada, l’obertura del carrer Miquel Àngel fins al 

carrer Portbou i un seguit de tres places que conformaran una àmplia rambla d’uns 30 metres d’amplada. 

Paral·lelament a aquesta modificació es tramita un pla especial urbanístic i de millora urbana dels terrenys ubicats al carrer Roger. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.2.- ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE. 
 

 

Remodelació urbanística del carrer de Sants (Rambla Brasil / Riera Blanca) 

Renovació integral de voreres, nova xarxa d’enllumenat i increment dels passos de 

vianants, que sempre aniran acompanyats de semàfors. L’actuació es completarà 

amb la plantació de nou arbrat i la substitució i reordenació de les jardineres, 

papereres  i resta de mobiliari urbà, que serà modernitzat. Aquesta actuació 

incorporarà criteris de sostenibilitat en tots els seus elements. 

 

 

Pont de la Riera Blanca 

Finalització de la remodelació dels voltants del Pont de Riera Blanca, entre Barcelona i el municipi de l’Hospitalet. Aquesta obra està 

vinculada amb el projecte del tren d’alta velocitat. S’ha substituït l’antic pas inferior per sota de les vies del tren, tant per a vehicles 

com per a vianants. S’han fet una sèrie d’actuacions amb la modernització del col·lector per contribuir a millorar els problemes 

històrics de drenatge de la Riera, així com l’adequació urbanística de l’espai. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.2.- ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE. 
 

MOBILITAT 

El carrer de Sants talla el barri en dos territoris bastant diferenciats, i representa l’eix vertebrador tant geogràficament com a nivell 

de mobilitat del barri. 

Assenyalar que tret de vies principals, que delimiten Sants-Badal, els seus carrers pateixen una configuració, si més no peculiar, que 

en molts casos dificulta la mobilitat tant dels ciutadans, amb voreres estretes i estacionaments de vehicles, com la mobilitat a la 

calçada, amb força moviment de cotxes, el que fa plantejar canvis circulatoris d’alguns carrers del barri. També es considera 

necessari la realització d’un estudi per tal de reduir al màxim la circulació i l’estacionament als voltants del Grup Escolar Lluís Vives 

(limitadors de velocitat, ampliació de voreres, ...) 

Fer èmfasi en la manca de places d’aparcament soterrades o no, el que genera una contradicció entre la saturació de vehicles i, la 

demanda d’estacionaments. A tenir en compte la possibilitat de reduir l’aparcament a un sol costat del carrer, sobretot a vies molt 

estretes. 

 

URBANISME 

Arranjament del carrer de Sants des de la Riera Blanca, fins a la Rambla Badal/Brasil. 

S’han finalitzat algunes obres de millora a carrers com Sugranyes i Canalejas, la instal·lació d’un nou col·lector al carrer Fisas, així com 

a la remodelació urbanística de la Riera Blanca. 

En general les actuacions urbanístiques realitzades a la zona, han estat valorades de forma positiva, encara que es continuen 

detectant carències en temes com l’enllumenat o el manteniment. 

Resta molta feina per fer. La gran quantitat de població, amb la que compta el barri, provoca un deteriorament urbanístic que molts 

carrers pateixen degradacions constantment. 

Destacar la feina de la comissió de seguiment del cobriment de les vies, de la que formen part associacions del barri. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.2.- ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE. 
 

HABITATGE 

Des de l’Oficina d’Habitatge, situada al nostre barri, es gestiona l’Àrea Especial de Rehabilitació Integral de Sants-Badal (AERI), 

s’informen i es tramiten els ajuts per a la rehabilitació d’edificis (fins a un 50%) i per a la rehabilitació d’habitatges (fins a un 30%). 

Dins l’àmbit de la modificació del Pla General Metropolita al carrer Joan de Sada i els seu entorn s’estableix un planejament 

urbanístic d’ús residencial, que contempla: habitatge lliure nou i habitatge protegit (que representarà un 32%).  

El Pla també regularitzarà edificacions existents i que tenien una afectació viària (final carrer Joan de Sada amb carrer Sants), tot i 

que una part del veïnat demana menys massificació d’habitatges, regularitzar les alçades i tenir en compte l’existència de refugis 

antiaeris. 

Tal i com s’ha fet amb altres projectes urbanístics, està prevista la constitució d’una comissió de seguiment del Pla. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.3.- COMERÇ, MERCATS, OCUPACIÓ I EMPRESES. 
 

COMERÇ I MERCATS 

L’Eix Comercial del carrer Creu Coberta-carrer de Sants, que comunica el carrer de Sants des del seu inici fins a la Riera Blanca amb 

més de tres kilòmetres d’extensió, està considerat el carrer comercial més llarg d’Europa.  L’Eix “monopolitza”, en gran mesura, 

l’activitat comercial dels establiments ubicats als carrers del seu entorn. 

El tancament d’alguns comerços per manca de relleu generacional i de l’actual crisi econòmica, així com la reobertura d’altres 

botigues  per ciutadans nouvinguts provoca, sobretot, un canvi en el tipus de comerç. La manca de tradició i d’especialització com a 

característiques bàsiques de l’eix, fan replantejar a les associacions nous reptes . 

El barri no compta amb cap mercat municipal. Els veïns i les veïnes utilitzen, principalment, el mercat de Sants i el mercat de 

Collblanc a L’Hospitalet. En aquests moments el mercat provisional de Sants esta ubicat a la Rambla Badal.  

 

OCUPACIÓ I EMPRESES 

Sants-Badal no és un barri que es caracteritzi per la seva activitat empresarial, però si que hem de tenir en compte el seu moviment 

comercial, que hem de recolzar, per tal de continuar amb la dinamització social i econòmica del barri. 

És un barri que no disposa de grans ni mitjanes empreses. Podem parlar, del que denominarien, empreses familiars. 

 

Es considera interessant poder disposar d’informació en relació a l’índex d’ocupació i d’atur al barri. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.4.- PREVENCIÓ, CONVIVENCIA I SEGURETAT 
 

PREVENCIÓ,  CONVIVÈNCIA i SEGURETAT 

Es considera fonamental quan parlem de prevenció i convivència el treball amb els agents socials i els veïns de barri.  

El fet de mantenir una bona relació entre tots (entitats, associacions, ...) el treball en projectes intergeneracionals i les campanyes 

preventives i educatives, posen de manifest la necessitat de conservar aquests tipus de vincles que ajuden a mantenir actituds de 

respecte i bona convivència. 
 

La taula intercultural, com a espai de diàleg i participació promoguda des del Secretariat d’Entitats i de la que formen part algunes de 

les associacions del nostre barri, te entre els seus principals objectius la creació d’un espai d’interacció i de convencia per tal de 

fomentar el debat en relació a la interculturalitat, entre els diferents agents del territori 
 

Els conflictes de Sants-Badal es concentren bàsicament a dos punts del barri molt concrets i estan relacionats, gairebé sempre, amb 

conductes incíviques i amb actituds irrespectuoses amb l’espai públic, sobretot en horari nocturn, que tenen a veure amb sorolls, 

amb la neteja,.. i que es preveuen molt més important de cara als propers mesos, amb el bon temps. 
 

La coordinació que existeix entre els diferents cossos de seguretat és important, encara que els ciutadans posen de manifest la 

manca de presencia policial de proximitat al barri 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.5.- ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ. 
 

ASSOCIACIONISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barri de Sants-Badal compta amb un total de 46 entitats de les quals 26 formen part del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, 

distribuïdes en diferents àmbits temàtics.  

Del nombre total d’entitats del barri, hem de tenir en compte que 38 d’elles estan associades al Secretariat d’Entitats de Sants, 

Hostafrancs i la Bordeta, per tal de fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana a tots els nivells. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.5.- ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ. 
 

De manera concreta podríem parlar d’entitats amb poca implicació al territori i pocs hàbits de treball en xarxa, el que influeix de 

manera determinant, en la “feblesa” del teixit associatiu del barri. 
 

Hauríem de ser capaços de treballar intensament amb algunes de les entitats més significatives del barri, per tal d’implicar i fer 

partícips la resta d’entitats, associacions o grups de fet, així com veïns i veïnes de Sants-Badal, que a títol personal també poden 

formar part d’una forma activa dels diferents processos de participació. 
 

La realitat ha volgut, però, que aquest associacionisme compti amb més seus socials a d’altres barris fronterers (del nostre districte) 

que no pas en el barri de Sants–Badal , la qual cosa no ens hauria  de preocupar en excés,  ja que la lògica associativa del territori no 

ha establert fronteres imaginàries de barris, sinó que ha tingut un comportament sumatori en el conjunt de tot el territori. 

En conseqüència hem d’entendre que, en general, l’associacionisme d’aquests barris respon a una lògica relacional del conjunt del 

territori llevat d’aquelles organitzacions específiques d’àmbit territorial de les quals se circumscriuen a un sol barri. 

La diagnosi sobre l’estat de l’associacionisme en el conjunt dels barris de Sants, Hostafrancs, la Bordeta i Sants–Badal, es considera 

molt positiva i podem dir, que en conjunt, aquests quatre barris compten amb un important associacionisme, actiu i molt cohesionat. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA. 
     3.5.- ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ. 
 

PARTICIPACIÓ 

El Consell de Barri de Sants-Badal, com a òrgan de participació d’àmbit territorial, va quedar constituït el dia 19 de gener del 2010, 

amb una participació total d’uns 30 veïns/veïnes i set entitats.  

Per a participar en la Comissió de Seguiment del Consell es van presentar vuit ciutadans i sis entitats del barri, que han treballat des 

de la proximitat i la convivència, propostes i estratègies per tal d’arribar al Pla de Futur del Barri. 

 

Els membres i entitats que han participat són força heterogenis, tenint en compte les seves diferencies, però amb punts de trobada 

comuns, que els fa treballar per a un barri millor i per una major implicació d’altres associacions del barri  

Hem de continuar treballant amb el sentiment d’identitat i de pertinença al propi barri 

 


