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A// PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES TÈCNIQUES 

1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS  

 

 

 

Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona” de l‟any 2008, l‟Ajuntament va 

donar un pas més en el procés de descentralització administrativa i participativa de la 

ciutat iniciat l‟any 1984, amb la divisió territorial de la ciutat en districtes. L‟objectiu 

principal va ser la concepció del barri com a espai de convivència urbana, de proximitat i 

de participació. L‟any 2009 i amb l‟objectiu final de potenciar la proximitat en les 

accions municipals es modifica el Reglament d’organització i funcionament dels 

districtes i del les normes reguladores de la Participació Ciutadana per tal de regular un 

nou espai de participació: el Consell de Barri, òrgan de participació territorial per a totes 

les qüestions referents al barri i que té la finalitat de ser un canal de participació ciutadana 

en el desenvolupament de polítiques de proximitat i convivència i aprofundir així en la 

cohesió social i la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat.   

Aquest nou model de gestió territorial, implantat aquesta legislatura, aproxima les 

politiques municipals centrals als districtes i als barris amb la creació de les Direccions de 

Serveis de Territori i la figura del tècnic i tècnica de barri.  

La mesura “Els barris de Barcelona “ consolida els barris com la unitat bàsica de 

convivència, de proximitat i participació per excel·lència. Els elements que formen 

part essencial d‟aquesta unitat són els seus veïns i veïnes, que conviuen en un territori al 

voltant d‟uns serveis públics i privats, uns espais oberts, una xarxa d‟equipaments i 

activitats i vertebrat mitjançant un teixit d‟entitats i associacions.  

Per tal d‟adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori, cada barri ha 

elaborat un Pla de Futur amb l’objectiu de concretar les línees estratègiques de 

treball a deu anys vista, a partir de l’anàlisi i diagnosi de la realitat que s’ha treballat  

en el si dels Consells de barri i de les comissions de seguiment. El pla de Futur del 

barri de Sants que us presentem en aquest document s‟ha fet comptant amb les opinions 

dels agents claus de la vida del barri : els veïns/es, les entitats i les associacions, els 

tècnics i tècniques, els diferents grups polítics, etc. Amb l‟objectiu de planificar millor com 

volem que siguin els nostres barris, de conèixer de més a prop els desitjos i necessitats 

de la ciutadania envers el seu territori i dibuixar col·lectivament el nostre barri. 



Districte de Sants-Montjuïc 
Direcció de Serveis de Territori 

 
 

4 

 

2. COM S’HA PARTICIPAT?  

 

          

L‟espai on s‟ha elaborat el Pla de Futur ha estat la Comissió de seguiment del Consell 

de barri de Sants, constituïda en el marc del primer Consell de barri.  

  

Es van organitzar 8 sessions de treball, 6 dedicades a la Diagnosi i 2 al Pla de Futur. 

La metodologia emprada ha estat escollida per la comissió de seguiment amb un previ 

ordre del dia. El Conseller al barri i el Vicepresident del Consell han estat els 

encarregats de dirigir les sessions. Vàrem comptar amb diferents tècnics/ques i 

entitats referents del temes. S‟ha reflexionat i s‟han posat en comú els diferents temes 

i s‟ha arribat en general a un consens. 

 

El contingut de les sessions va ser el següent:  

 

1ª sessió ( 2 de març de 2010) es treballa la presentació d‟una pre-diagnosi i s‟acorda 

el Pla de treball de la comissió i el calendari. 

 

2ª sessió (16 de març de 2010) es va treballar l‟eix de “serveis i equipaments”. En la 

primera part vam comptar amb la presència de persones amb clars referents en la 

matèria com són el Sr. Joan Manuel Parisi, Gerent del Secretariat d‟Entitats de Sants, 

Hostafrancs i la Bordeta i el Sr. Julián Figueres, Director de la Biblioteca Vapor Vell. .  

 

3ª sessió ( 21 d‟abril de 2010) es va treballar l‟eix “ocupació, empreses, comerç i 

mercats” amb la col·laboració del Sr. Llorens Porxas, President de l‟Eix comercial de 

Sants Establiments Units, el Sr. Josep Escofet, President de l‟Eix comercial de Sants –

Les Corts i de la Sra. Rosa Ortiz, Presidenta de l‟entorn del comerç del mercat de 

Sants.  

 

4ª sessió (4 de maig de 2010) es va treballar l‟eix de “convivència, prevenció i 

seguretat”, vam comptar amb la Tècnica de Prevenció i Participació del Districte Sants- 

Montjuïc la Sra. Montse Salto i amb la coordinadora del programa “la taula 

Intercultural”, Sra. Adriana Cabecerán. 
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5ª sessió( 20 de maig de 2010) es va treballar l‟eix “espai públic, mobilitat, urbanisme i 

habitatge” i vam comptar amb la col·laboració del Sr. Josep Sans, Gerent del Districte 

de Sants-Montjuïc i el Sr. Joan Bartra, Director d‟obres de Bagursa . 

 

6ª sessió del dia 31 de maig  es va treballar l‟eix “participació i associacionisme” 

conjuntament amb la Comissió de seguiment del barri de Sants-Badal. En aquesta 

sessió vam comptar amb la col·laboració del Sr. Jordi Collet, Professor de la Facultat 

d‟Educació de Vic i expert en participació.  

 

La diagnosi es va presentar en el Plenari del Consell del barri (10 de juny de 2010) i es 

va penjar en la pàgina Web del Districte  obrint un període de recollida d‟esmenes. 

 

La metodologia emprada en l‟elaboració de les línees de Futur va estar la mateixa, 

però vàrem comptar amb una col·laboració de la Fundació Segle XXI que va fer l‟acta 

de la sessió . 

 

7ª sessió (19 d‟octubre de 2010) es va fer la primera sessió del Pla de Futur on es va 

treballar els eixos: serveis i equipaments, comerç, mercat, ocupació i empreses i espai 

públic, urbanisme i mobilitat. Vam presentar vàries propostes al voltant de: la  millora 

del soroll, l‟estalvi energètic i la digitalització en la vida quotidiana i es va fer un repàs 

del PAD i de les actuacions que quedaven pendents. 

 

8ª sessió ( 28 d‟octubre de 2010) es va fer la segona sessió del Pla de Futur on es va 

treballar els eixos: participació i associacionisme i convivència,prevenció i seguretat, i 

es va presentar la proposta “Recuperem la lleialtat Santsenca”.   

 

Les línies estratègiques del Pla de Futur es van presentar en el Consell de barri del dia 

9 de novembre del 2010.  
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3.QUI HA PARTICIPAT?   

 

 

 

Les persones que han participat en l‟elaboració del Pla de futur del barri són les que 

composen la comissió de Seguiment del Consell de Barri : entitats del barri inscrites al 

registre d‟Entitats, persones inscrites al Registre Ciutadà, representats dels grups 

polítics del districte i  la tècnica de barri. A les diferents sessions hem convidat a 

participar a diferents tècnics/ques i a altres entitats del barri .  

 

COMPOSICIÓ: 

  

 Sants 

Conseller de barri 1 

Vicepresident del Consell barri 1 

Representants partits polítics 4 

Entitats 6 

Veïns/es 2 

Tècnica de barri 1 

 

13%

40%

47%

6 Representants polítics i
dels equips tècnics del
districte

7 Representants teixit
associatiu

2 Representants de la
ciutadania
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4.CALENDARI REUNIONS 

 

 
Districte Sants-Montjuïc         
Any  2010 
 
Barri:       SANTS 

 
SESSIONS COMISSIÓ 
SEGUIMENT 
 
Data i lloc 
 

 
CONSELL DE BARRI 
 
 
Data i lloc 

 
Presentació de la comissió i 
el seu encàrrec 

 
2 de Març 
Lloc: Seu del Districte 

 

 
EIX 1.  
SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 

DIAGNOSI 
16 de Març 
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de 
Sants 

 

 
EIX 2. 
ESPAI PÚBLIC, 
URBANISME, MOBILITAT , 
TRANSPORT I HABITATGE. 

 
DIAGNOSI 
20 de Maig  
Lloc: Seu del Districte 

 

 
EIX 3. 
COMERÇ, OCUPACIÓ, 
EMPRESES, MERCATS I 
HABITATGE. 

 
DIAGNOSI 
21 d‟Abril 
Lloc: Casa del Mig 

 

 
EIX 4. 
PREVENCIÓ, CONVIVÈNCIA 
I SEGURETAT 

 
DIAGNOSI 
4 de Maig 
Lloc: Seu del Districte 

 

 
EIX 5.  
ASSOCIACIONISME I 
PARTICIPACIÓ. 

 
DIAGNOSI 
31 de Maig 
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de 
Sants 

 

 
 
PLA DE FUTUR 

 
PLA DE FUTUR 
19 de Setembre 
28 de Setembre 
Lloc: Seu del Districte 

 

 
CONSELL DE BARRI 
 

 CONSTITUCIÓ 
9 de novembre de 2009 
DIAGNOSI 
2 de Març de 2010 
PLA DE FUTUR 
9 de novembre de 2010 
Lloc: Centre Cívic Cotxeres 
de Sants 
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B// RESULTATS DEL PROCÉS DE DELIBERACIÓ I 

CONSULTA 

5.DOCUMENT DE DIAGNOSI VALIDAT 

 

5.1 La foto del barri  

 

En primer lloc vam fer una primera foto que es va presentar a la Comissió de 

seguiment un document de treball que serviria d‟orientació a la comissió com a punt de 

partida. Aquest document recull: una breu història del barri, els indicadors 

socioeconòmics, els elements del barri, els projectes i actuacions, un llistat d‟entitats, 

les associacions ubicades al territori un breu anàlisi de la realitat observada dels 

diferents eixos. 

La configuració del barri de Sants és el nucli de població més important i el barri més 

extens i més antic del districte al que dóna nom. S'originà al llarg de l'antic camí ral. La 

construcció de la carretera nova, a finals del segle XVIII, animà el seu ritme econòmic i 

constructiu. Un segle més tard, Cerdà aprofitaria l'orientació est-oest d'aquesta 

carretera per a recolzar-hi un dels grans eixos estructuradors del seu projecte 

d'Eixample, el Paral·lel. El gran salt endavant de Sants es produí a finals de la primera 

meitat del segle XIX, quan s'instal·laren els grans vapors, es construí la línia 

ferroviària, i la carretera de Sants passà a allotjar molts establiments comercials que 

fugien dels impostos de Barcelona.  

El vell nucli rural es convertí en un suburbi industrial que gaudí durant una cinquantena 

d'anys d'autonomia municipal, fins que fou annexat a Barcelona el 1897 juntament 

amb la resta de municipis del pla. Malgrat l'annexió, el barri conservà bona part de les 

seves característiques de nucli obrer. Alhora, l'activitat comercial de la carretera 

augmentava fins a convertir-la en el seu carrer major.  

El creixement de Barcelona ha fet cada vegada més central aquella antiga població 

suburbana i avui l'eix comercial de Creu Coberta-Carrer de Sants és més viu que mai, 

amb projecció a tota la ciutat i a molts municipis del Baix Llobregat. Les gran reformes 

urbanes al barri i zones veïnes (estació central Barcelona-Sants), han propiciat la 

revitalització econòmica basada en un progressiu canvi d'ús cap el sector terciari. El  

tipus de comerç està focalitzat  al sector de serveis. Aquest sector no disposa de grans 

o mitjanes empreses, en canvi hi ha moltes empreses petites (empreses familiars).  
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D‟aquí la importància de fomentar la creativitat, la societat de la informació i convertir 

les petites dimensions de les empreses en una qualitat. Aquests tipus de botigues 

tradicionals i amb especialització és una de les característiques del barri. 

 
El barri compta amb l‟estació de tren i amb l‟estació d‟autobusos de la ciutat Barcelona 

Sants i Sants-Estació  és una estació de ferrocarril i de metro de Barcelona. És la 

principal estació ferroviària de la ciutat,.  

 

El barri de Sants té una població de 41.766 habitants, que conviuen en una superfície 

de 1,1 Km2. Hi ha 21.821 dones i 19.945 homes.  

La franja d‟edat amb més població és la de 25 a 64 anys ( 59,1%); els nens i nenes de 

0 a 14 anys representen el 10,6% , els joves de 15 a 24 anys un 9,7% i un 20,6% de la  

gent és més gran de 65 anys (pràcticament igual que la mitja del districte). 

 

El 53,5% de la població ha nascut a Barcelona; el 8,6 % a la resta de Catalunya i el 7,3 

% a la resta d‟Espanya. Ha nascut a l‟estranger  el 20,5% de la població (2 punts 

percentuals  per sota de la mitja del Districte). Per nacionalitats, el 82,2% són 

espanyols i el 17,8 % estrangers, vinguts d‟Equador, Bolívia i Perú.  

 

La taxa de natalitat del barri (8,9) està 0,2 punt per sota del Districte (9,1) i la ciutat 

(9,1), la població gran que viu sola més gran de 65 anys és un 27,3%, índex 

lleugerament superior a districte i ciutat ( 25,9 i 25,2) i l‟índex de sobre envelliment és 

superior (55,6) al districte (53,3) i ciutat (53,5). 

La renda familiar disponible per habitant (87,1) està per sobre de la mitja del districte 

(80,7). 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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FOTO DEL BARRI: 1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

 De què disposa el barri? Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions 

pendents 
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t PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIATIVA: 

Centre Cívic Cotxeres (gestió compartida amb el Secretariat 

d‟Entitats de Sants,Hostafrancs i La Bordeta). 

El Punt Multimèdia i el PIJ.Tres espais de Gent Gran. 

 

ACCÉS A LA CULTURA: 

Biblioteca Vapor Vell. 

 

EDUCACIÓ: 

-Vuit escoles Bressol ( set de titularitat privada). 

-Vuit escoles d‟infantil i primària (quatre de titularitat privada). 

-Un Institut, Emperador Carles 

 

PATIS OBERTS: 

Escola Barrufets i Escola N-II de Pràctiques 

  

- Adequació i obres de 

millora al Centre Cívic 

Cotxeres. 

-  Adequació Centre de 

Serveis socials Cotxeres 

de Sants. 

- Una nova Escola Bressol 

al Jardins de Màlaga . 

 
 

 

-Nova escola bressol a 

l‟escola Jaume I 

-Obres de millora a 

l‟escola Jaume I 

Rehabilitació de 

l‟edifici de l‟antic 

Bahia. 

Ampliació escola 

Pràctiques II 
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 De què disposa el barri? Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions 

pendents 
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FOMENT DE L’ESPORT: 

Poliesportiu municipal 

Cinc espais esportius urbans. 

 

ATENCIÓ SOCIAL: 

Centre de Serveis Socials. 

Centre per a Gent gran. 

Dos residències per a Gent Gran. 

Habitatges de lloguer per a gent gran.   

 

ATENCIÓ SANITÀRIA: 

Dos Centres d‟Atenció Primària de Salut: Numància i Vapor Vell. 

  

 

 
 

 

-Construcció d‟un nou 

centre de serveis socials 

al c/ Numància 

-Nou equipament de Sant 

Joan de Deu a c/ 

Numància 
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FOTO DEL BARRI: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE  

 

 

 

 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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 ESPAI PÚBLIC: 

Una Plaça Major, la Plaça de 

Sants. 

6 Jocs infantils en diferents espais 

públics  

Dues zones de vianants: Passeig 

de Sants Antoni  i la zona del 

Triangle. 

Un camí escolar amb dues 

escoles ( Jaume I i Pràctiques II). 

 

 

-Reurbanització dels carrers del 

Triangle de Sants (Masnou, 

Ciceró, Premià, Alcolea, Salou, 

Wat, Autonomia, Eusebi Planas, 

López Catalán) 

-Remodelació  de l‟últim tram de 

l‟eix Sants-Creu Coberta, entre pl. 

de Sants i Riera Blanca.  

 

 

 

 

Camí escolar 

Cobriment de les vies. 

 

 

Remodelació de l‟Estació 

d‟autobus,urbanització de 

Països Catalans i Joan Peiró. 
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 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en 
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Actuacions pendents 
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MOBILITAT: 

Estació de Tren i autobús. 

 Vint i vuit parades de     

Bus/Metro/FGC/Tramvia 

Un carril de Bicing 

 

ALTRES: 

Una Oficina d‟Habitatge  

Dues Oficines de correus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Renovació dels carrers del casc antic de Sants 

compresos a l‟àmbit de Joan Güell, Roses, Sants i 

Rambla Brasil, Miguel Angel, Jaquard, Socors, 

Rajolers, Cerdanyola i Papin. 

-Renovació del carrer Olzinelles, Rossend Arus, Pas 

Fructuós Gelabert  i la Plaça Bonet  i Muixí, Mª 

Victòria,  Plaça Iberia, Carrer Iberia, Sant Crist,     

Rei Marti. 

-Renovació del carrer Melcior de Palau entre 

Comtes de Bell-lloc i Enric Bargés  

-Renovació del carrer Guitard entre Melcior de Palau 

i Puiggari. 

-Remodelació del Parc de L‟Espanya Industrial. 

-Millores accessibilitat riera d‟Escuder 

-Nova estació de metro Mercat Nou 

- Ampliació i urbanització pas sota vies c/ Riera de 

Tena 

Ampliació pas sota vies a Badal 

-Restauració façana petita Maria 

 

Àrea especial de 

rehabilitació integral a 

les zones afectades 

obra TAV. 

 

 

Reurbanització dels 

Jardins de Can Mantega 

 

Urbanització dels carrer 

Riera de Tena, Pomar, 

Sant Fructuós i Sant 

Baltasar 
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FOTO DEL BARRI: 3. COMERÇ OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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COMERÇ: 

 Existència d‟una gran activitat 

comercial. 

Dos Eixos comercials : L‟Eix de 

Sants-Creu Coberta i L‟Eix de 

Sants –Les Corts. 

El mercat municipal de Sants 

ubicat provisionalment a la Rbla 

de Badal. 

 

 

 

Estem treballant en la remodelació 

del mercat de Sants i hem 

adequat una carpa provisional del 

mercat a la Rambla Badal.  
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FOTO DEL BARRI: 4. CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ, SEGURETAT 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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SEGURETAT I PREVENCIÓ: 

Guàrdia Urbana comunitària. 

Policia de proximitat dels Mossos 

d‟Esquadra. 

 

CONVIVÈNCIA: 

 

 

 

Control de locals de pública 

concurrència 

Control espais públics que tenen 

un ús intensiu 

 

Intervenció del Servei de Gestió 

de Conflictes 

Creació de la taula de treball dels 

Jardins d‟Elisard Sala. 

Comissió de coordinació de 

serveis d‟intervenció dels Jardins 

de Can Mantega. 

 

 

 

 

 

 

Intervenció de l‟equip 

d‟educadors/es de carrer dels 

Serveis Socials 
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FOTO DEL BARRI: 5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

 De què disposa el barri? Actuacions en 

realitzades 

Actuacions en 

execució 

Actuacions pendents 
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ASSOCIACIONISME: 

Cal dir que el moviment associatiu del barri de Sants destaca 

tant per la seva riquesa i diversitat,com per la seva capacitat 

organitzativa. La majoria de les entitats són culturals,un 30%,i 

un 22% socials i educatives. 

Secretariat d‟Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta que 

compta amb un total de 272 entitats. 

La Festa major de Sants organitzada per la Federació de 

carrers i que agrupa a 13 carrers. 

 

PARTICIPACIÓ: 

 Consell de barri i comissió de seguiment 

Consell d‟equipament dels centres cívics Cotxeres-Casinet  

Comissió de seguiment obres TAV 
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5.2 Resultats de la validació en forma de : Aspectes de 

millora/punts febles i potencialitats/punts forts.  

 

1. Serveis i Equipaments 

 

Sants és un barri ben dotat pel que fa a equipaments i serveis, tot i que no es pot fer 

una anàlisi completa dels serveis i equipaments del barri sense tenir en compte els 

que tenim als barris veïns.   

Disposa d‟equipaments emblemàtics de barri com són la biblioteca Vapor Vell i La 

Casa del Mig o equipaments emblemàtics de ciutat com és el Centre Cívic Cotxeres de 

Sants, que contribueixen a enfortir el teixit associatiu i a millorar la qualitat de vida del 

barri. 

S‟ha d‟assenyalar que es troben a faltar equipament autogestionats per a joves i es 

detecta la necessitat de crear nous espais i equipaments de gent gran. 

En la línia de nova creació es planteja la mancança d‟ un nou institut al barri de Sants, 

una nova Ludoteca per infants i una escola municipal de música i dansa ja que es 

planteja la manca d‟espais i activitats escèniques, teatrals i artístiques especialitzades 

per a totes les edats, així com escoles bressols. 

 

 

2. Espai Públic, Mobilitat, Urbanisme i Habitatge 

 

La reurbanització de places, l‟obertura de carrers, l‟eixamplament de voreres, en 

definitiva les actuacions urbanístiques realitzades, compten amb una valoració  

positiva per part dels veïns i veïnes. Ara bé, falta acabar la reforma urbanística del 

cobriment de els vies de Renfe . També s‟han d‟acabar algunes de les obres que  ja 

estaven previstes en el PAM com el pàrquing i la nova urbanització dels Jardins de 

Can Mantega. S‟han d‟incorporar en el plantejament urbanístic una sèrie de criteris 

comuns (d‟unificació dels carrers...) que marcarien la creació  d‟ un Pla Directori de 

Barri.  L‟ordenació de l‟espai públic, la seva qualitat, la seva seguretat i la seva bellesa 

condicionen, en molt bona mesura, la nostra vida col·lectiva i quotidiana. Per aquest 

motiu la participació dels veïns i veïnes en el seu disseny és important, a través de 

comissió de seguiment. També és important treballar per evitar les molèsties pel soroll 

nocturn a places i parcs públics. 
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3. Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats 

 

El carrer de Sants vertebra la vida comercial del barri. Amb referència al tipus de 

comerç no disposa de grans o mitjanes empreses, en canvi hi ha moltes empreses 

petites (empreses familiars).  El mercat de Sants s‟està remodelant i amb la seva nova 

etapa disposarem de més serveis, més accessibilitat i més comoditat pels veïns i 

veïnes i  ajudarà a rehabilitar tota la zona.  

Caldrà tenir cura de les botigues que hi ha als carrers secundaris de l‟eix, així com del 

comerç a l‟entorn del mercat de Sants ja que la seva promoció i potenciació ajudarà a 

l‟obertura de botigues que actualment estan tancades.  

La presència d‟establiments comercials és un element de vitalitat, de civisme i de 

qualitat de vida que dinamitza la realitat econòmica i social i ajuda a configurar el barri. 

Està apareixent un nou comerç regentat per persones d‟altres cultures que s‟hauria 

d‟incorporar i associar-lo a les associacions de comerciants. 

Sobre l‟ocupació i creació d‟empreses, es valora molt positivament el suport que es 

dóna als nous/ves emprenedors/es per part de Barcelona Activa, però es considera 

necessari el suport econòmic per part de les entitats financeres. 

 

 

4. Prevenció, Convivència i Seguretat 

 

Els veïns/es del barri de Sants es caracteritzen en general pel seu tarannà solidari, 

tolerant i respectuós amb la resta de la ciutadania, però en una societat cada vegada 

més complexa, sovint l‟exercici de les llibertats individuals comporta una confrontació 

d‟interessos que acaben generant tensions en les relacions. 

 

La divergència manifesta d‟actituds i conductes entre les persones porta al trencament 

del respecte i la convivència entre els membres d‟una comunitat i per aquest motiu cal 

treballar en  mesures educatives, preventives i en el respecte a l‟autoritat.  

En general en els temes de convivència, seguretat i prevenció es considera necessària 

la col·laboració entre l‟administració i els veïns/es, augmentar les accions educatives i 

preventives, afavorir projectes comuns entre entitats i l‟administració que treballin 

aquest temes i  augmentar la presència policial de proximitat al barri. 
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5. Associacionisme i Participació 

 

El teixit associatiu del barri de Sants és manifestament un dels referents del moviment 

ciutadà de la ciutat de Barcelona.  Tenim una rica xarxa associativa producte d‟una 

cultura política present al barri que s‟ha de considerar hereva del moviment obrer de 

principis del segle passat. Tenim una diversitat formal i informal de participació . 

 

Les noves tecnologies, la immigració, els nous models familiars, els cicles de vida, el 

temps familiar, personal, laboral i comunitari, la pobresa i les exclusions socials són 

elements nous en un canvi d‟època que ens porta a pensar en una diversitat de formes 

de participació. Amb els nous temps haurem de plantejar nous reptes. 
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EIX TEMÀTIC: SERVEIS I EQUIPAMENTS 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

- Sants és un barri ben dotat pel que fa equipaments i 

serveis,tenint en compte els que tenim las barris veïns. 

- Disposa d‟equipaments emblemàtics de barri i de ciutat. 

- Aquests equipaments contribueixen a enfortir el teixit associatiu 

i a millorar la qualitat del barri, fonamental el Centre Cívic 

Cotxeres gestionat de forma compartida per l‟Ajuntament i el 

Secretariat d‟Entitats de Sants,Hostafrancs i la Bordeta. 

- Hi ha diferents equipaments que es van valorar molt 

positivament al barri : La Biblioteca Vapor Vell, les escoles 

Bressol, el CAP,el Casal de Gent Gran... 

- La disposició de la gent Jove del barri a participar en activitats, 

en concret es va comentar el treball que fan els esplais i casals 

al barri i la bona participació en programes com Temps de Barri. 

- Es valora molt positivament el servei d‟informació i d‟atenció a 

les dones que existeix al barri.    

- Es troben a faltar equipaments autogestionats per a joves. 

- Manca de serveis i equipaments per la gent gran 

- Les llistes d‟espera en les activitats per a gent gran. 

- Mancança d‟un institut al barri,  ludoteca, escoles Bressols i  

d‟una escola municipal de música i dansa    
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EIX TEMÀTIC: ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE                                                          

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

- La reurbanització de places,l‟obertura de carrers,l‟eixamplament 

de voreres,en definitiva les actuacions urbanístiques 

realitzades, compten amb una valoració positiva per part dels 

veïns/es del barri.  

- Cal continuar el treball de les comissions de seguiment en el 

tema de la planificació i el seguiment urbanístic. La participació 

per part del teixit social en l‟ordenació i disseny de l‟espai públic 

es valora com una mesura important a continuar potenciant. 

- La remodelació del Parc de L‟Espanya Industrial es considera 

un potencial important pel barri.  

  
 

- Acabar la reforma urbanística prevista del cobriment de les vies 

de Renfe. 

- Estan pendent les obres del parquing i la urbanització dels 

Jardins de Can Mantega . 

- Cal una sèrie de criteris comuns del plantejament urbanístic. 

- `S‟han de fer propostes de millora al voltant del soroll nocturn. 

- Cal millorar el manteniment del mobiliari . 

- Reurbanització d‟alguns espais, com els Jardins de Màlaga. 

- Manca d‟aparcaments de cotxes i motos. 

- Manca de carrils de bicis. 
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EIX TEMÀTIC:  OCUPACIÓ, EMPRESA, COMERÇ I MERCATS                                                                        

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

- L‟eix comercial de Sants Establiments Units i L‟eix comercial de 

Sants- les Corts vertebra la vida comercial del barri. 

- Es valora molt tenir el mercat de Sants i el comerç de l‟entorn 

del mercat.  

- La presència d‟establiments comercials és un element de 

vitalitat ,de civisme i de qualitat de vida que dinamitza la realitat 

econòmica i social i ajuda a configurar el barri. 

- Les empreses i petits comerços del barri ofereixen un tracte 

personalitzat als veïns/es del barri. 

- Es valora positivament el programa a noves persones 

“emprenedores”de Barcelona d‟activa  

 

- Cal continuar potenciant el comerç del barri.  

- Cal acabar la remodelació del barri. 

- Cal podar i tenir més cura de l‟arbrat, concretament al carrer 

Galileu, això perjudica al comerç.  

- Cal millorar la neteja i la recollida de cartró.  

- S‟ha de promoure el comerç als carrers secundaris. 

- S‟està incorporant un nou comerç regentat per persones d‟altres 

cultures que cal incorporar-lo. 

- Es considera necessari més suport econòmic al comerç per part 

de les entitats financeres. 
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EIX TEMÀTIC:  PREVENCIÓ, CONVIVÈNCIA I SEGURETAT.                                                                      

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

- Els veïns/es del barri de Sants es caracteritzen en general pel 

seu tarannà solidari,tolerant i respectuós. 

- Un del projectes que cal destacar de convivència és la “taula 

intercultural“. 

- Continuar la col·laboració entre l‟administració i els veïns/es del 

barri. 

- Cal treballar mesures educatives,preventives i en el respecte a 

l‟autoritat. 

- Més vigilància i control a l‟espai públic i aplicar l‟ordenança 

municipal. 

- Per la resolució de conflictes caldria afavorir serveis de 

mediació. 

- Potenciar els serveis de prevenció i seguretat i augmentar la 

presència policial de proximitat. 

- Tenir més cura als espais públics. 
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EIX TEMÀTIC:  ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

- Identitat de barri. 

- Teixit social nombrós i consolidat. 

- El teixit associatiu del barri es manifesta un dels referents del 

moviment ciutadà de la ciutat de Barcelona. 

- Tenim diversitat formal i informal de participació. 

- Molta disposició a fer activitats. 

- Els mitjans de comunicació del barri se‟n fa molt ressò de tot el 

que es fa al barri. 

- Associacions de segon nivell: Federació de carrers de festa 

Major i el Secretariat d‟Entitats de  Sants, Hostafrancs, la 

Bordeta i l‟eix de Sants – Les Corts. 

- La participació de la joventut es considera un element important 

a potenciar per les associacions. 

- Les noves tecnologies, la immigració,els nous models familiars, 

els cicles de vida,el temps familiar,personal,laboral i 

comunitari,la pobresa i les exclusions socials són elements nous 

en un canvi d‟època que ens portarà a treballar en la millora i 

diversitat de formes de participació. 

- Amb els nous temps haurem de plantejar nous reptes. 

- S‟ha de potenciar la renovació i creixement del teixit social del 

barri i la incorporació de joves. 

- Hem de continuar treballant i fomentant la xarxa associativa del 

barri. 
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6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR 

SEGONS EIXOS DE TREBALL  

 

1. Serveis i equipaments 

Volem un barri on es fomentin els  serveis i equipaments d‟àmbit de districte i ciutat , 

amb models pioners de gestió, com la gestió compartida entre l‟Ajuntament de 

Barcelona i el Secretariat d‟Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, on els serveis i 

equipaments contribueixin a enfortir el teixit associatiu  i a millorar la qualitat de vida 

del barri . 

És prioritari la creació de nous espais i equipaments de gent gran, generar i crear 

espais nous en el barri autogestionats per a joves, programes que potenciïn les 

relacions intergeneracionals, on es continuï donant suport  a les activitats i espais 

educatius adreçats a la infància i a l‟adolescència. S‟han de promocionar programes 

d‟educació ambiental i crear un nou institut al barri, una ludoteca i una escola 

municipal de música i dansa. S‟ha de continuar promocionant l‟esport assequible per a 

tothom i cal  potenciar els programes i serveis adreçats a les persones que viuen soles 

o es troben aïllades. S‟ha de treballar per un barri amb un model d‟actuació i 

d‟intervenció d‟acord amb les realitats canviants de la gent gran. i continuar afavorint la 

prestació de serveis en la lluita contra l‟exclusió social i  continuar potenciant el Punt 

d‟Atenció de violència de gènere. 

 

2. Espai Públic, Mobilitat, Urbanisme i Habitatge 

 

Pel que fa la convivència al barri s‟ha de fomentar  el civisme, s‟han de potenciar 

projectes com el Camí escolar o Temps de barri. Cal fer un estudi de mobilitat 

sostenible al barri i incrementar aparcaments públics de cotxes, motos i bicis. En 

referència a l‟urbanisme cal promoure que es facin efectives les obres de la nova 

estació d‟autobusos. Acabar la reforma del cobriment de les vies de Renfe i realitzar la 

urbanització del pàrking i els Jardins de Can Mantega, així com arranjar els carrers 

més antics, incorporant al plantejament urbanístic una sèrie de criteris comuns 

(d‟unificació de carrers,paviments...). 

 

S‟han de continuar potenciar les comissions de seguiments de les obres amb veïns/es 

del barri i buscar solucions dels patis interiors d‟illa, revisant l‟estat d‟afectacions 

històriques, així com rehabilitar l‟antic edifici del Bahia. 
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És necessari la identificació de petits espais lliures per crear petits jardins amb 

mobiliari urbà adient. Caldrà regular l‟establiment d‟àrees per a gossos i resoldre la 

necessitat de lavabos públics al espai públic 

S‟ha de continuar afavorint programes d‟intervenció social, cultural, educatiu i esportiu 

a l „espai públic. 

 

3. Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats 

 

Un barri on es fomenti el comerç com element de vitalitat, de civisme i de qualitat .On 

es potenciï les empreses petites (empreses familiars), botigues tradicionals i amb 

especialització  on fomentar la creativitat i la societat de la informació. Tenir cura i 

impulsar projectes de les botigues que hi ha als carrers secundaris dels eixos 

comercials, així com del comerç a l‟entorn del mercat de Sants.  Incorporar als nous 

comerciants regentats per persones d‟altres cultures en les associacions i eixos 

comercials del barri. Afavorir programes a nivell de ciutat que potenciïn els suports 

econòmics per part de les entitats financeres, ajuts, crèdits,etc. per tirar endavant els 

comerços i generar ocupació. Un barri on impulsar polítiques de promoció econòmica 

que ajudi els eixos comercials (eix de Sants Establiments Units i l‟Eix de Sants-Les 

Corts). Promocionar el comerç just entre les associacions de comerciants. 

 

4. Prevenció, Convivència i Seguretat 

 

Un barri on es fomenti la convivència potenciant projectes educatius, preventius i en el 

respecte a l‟autoritat i també plans de convivència. Promoure que es faci efectiva la 

resolució de conflictes a partir de la mediació i augmentar la informació dels serveis de 

prevenció i seguretat.  Continuar potenciant el treball en l‟espai públic d‟educadors  i 

educadores socials. És necessària més presència policial i policia de proximitat. Cal 

continuar millorant la neteja del barri i educar en els hàbits del reciclatge de les 

escombraries. Potenciar els programes i projectes que treballin la interculturalitat. 

Continuar afavorint projectes educatius i preventius de col·laboració entre les 

administracions i els veïns/es del barri, per tal d‟afavorir la convivència.  

 

Per afavorir la bona convivència caldria controlar el soroll i la contaminació acústica, 

incorporant projectes que treballin “La conscienciació de l‟estalvi energètic”. 
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5. Associacionisme i Participació 

 

Un barri on es fomenti la participació. On es potenciï la xarxa associativa producte 

d‟una cultura política present al barri, promoure una participació que defensi valors 

com la transparència, la proximitat i la confiança com a punts estratègics. Continuar 

potenciar un model associatiu basat en el foment de la cohesió social i la creació d‟una 

xarxa associativa important com és el Secretariat d‟entitats de Sants, Hostafrancs i la 

Bordeta .Caldrà tenir en compte la diversitat formal i informal de la participació. Cal 

treballar i incorporar  models diferents de participació i difondre la utilització de la 

tecnologia entre les entitats del barri i la ciutadania. És necessari treballar 

l‟alfabetització digital i la utilització de noves tecnologies entre el teixit associatiu i la 

ciutadania. 
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EIX TEMÀTIC         SERVEIS I EQUIPAMENTS 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 Un barri on es fomentin els  serveis i equipaments d‟àmbit de districte i ciutat amb una gestió compartida entre 

l‟Ajuntament de Barcelona i entitats. 

 On els serveis i equipaments contribueixin a enfortir el teixit associatiu i a millorar la qualitat de vida del barri. 

 Que impliquin la coordinació d‟esforços i la canalització de propostes fem possible portar a terme projectes molt 

diversos que responguin a necessitats de la societat civil. 

 Crear espais nous en el barri autogestionats per a joves. 

 Programes que potenciïn les relacions intergeneracionals. 

 Un barri on promocionar la creació de nous espais i equipaments de Gent Gran. 

 On es continuï donant suport  a les activitats i espais educatius adreçats a la infància i a l‟adolescència . 

 Un barri on promocionar programes d‟educació ambiental 

 Creació d‟un nou Institut al barri ,una ludoteca i una escola municipal de música i dansa. 

 Continuar promocionar l‟esport assequible per a tothom. 

 Promocionar programes i serveis adreçats a les persones que viuen soles o es troben aïllades. 

 Un barri amb un model d‟actuació i d‟intervenció d‟acord amb les realitats canviants de la gent gran. 

 Continuar afavorint la prestació de serveis en la lluita contra l‟exclusió social. 

 Potenciar el Punt d‟Atenció de violència de gènere. 

 Continuar revisant els noms dels carrers aplicant els criteris de memòria històrica. 
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EIX TEMÀTIC         ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE                                                          

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 Un barri on es fomenti el civisme. 

 On es potenciï projectes com el “ Camí escolar “ per pacificar el trànsit. 

 Caldrà regular l‟establiment d‟àrees per a  gossos.  

 Incorporar la policia de proximitat al barri .  

 Caldrà resoldre la necessitat de lavabos públics al espai públic. 

 Potenciar la creació d‟aparcaments per cotxes . 

 Cal fer un estudi de mobilitat sostenible al barri,cal crear aparcaments públics de 

cotxes,motos i bicis. 

 Promoure que es facin efectives les obres de la nova estació d‟autobusos. 

 

 

 

 

 Reforma urbanística del cobriment de les vies de Renfe. 

 Millorar la mobilitat al barri: Crear nous 

carrils bici i regular que no utilitzin les 

voreres. 

 Ampliació de l‟estació de Sants (projectat  

ADIF) 

 Soterrament de l‟estació d‟autobusos. 

 Construcció d‟un nou pàrquing soterrani a 

la part nord de l‟estació i espai verd a la 

superior  

 Urbanització de les places dels Països 

Catalans i Joan Peiró. 

 Reordenació del trànsit de vehicles a 

l‟entorn de l‟estació (C/Tarragona,C/ 

Numància,C/ Vallespir..) 

 Finalització del pas soterrani del c/Riera 

de Tena, la rampa C/Antoni Capmany i la 

seva urbanització fins el C/Sant Jordi. 
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 Construcció del parquing i urbanització dels Jardins de Can Mantega.. 

 Incorporar al plantejament urbanístic una sèrie de criteris comuns (d‟unificació de 

carrers,paviments...) 

 Continuar potenciant les comissions de seguiments de les obres amb veïns/es del 

barri.  

 Proposar mesures per disminuir el soroll nocturn al barri. 

 Caldrà urbanitzar els carrers més antics del barri. 

 Un barri que treballi de forma coordinada amb els serveis i els veïns /en d‟utilització 

de les places,jardins i espai públic. 

 Cal continuar afavorint programes d‟intervenció social,cultural,educatiu i Deportiu a l 

„espai públic i concretament al Parc de l‟Espanya Industrial.  

 Caldrà urbanitzar la Plaça de Sants  

 Caldrà buscar solucions dels patis interiors d‟illa 

 Revisar l‟estat d‟afectacions històriques . 

 Caldrà proposar l‟obtenció de sòl per a l‟equipament al C/ Papin amb Can Mantega , 

definir l‟equipament i iniciar la construcció. 

 Actuar sobre l‟edifici del c/ Badal 120-122. 

 Desenvolupament i ampliació de la masia Petita Maria 

 

 Rehabilitació de l‟antic Bahia ( La Lleialtat Santsenca) com a espai per a usos 

 Finalització del gran espai verd a la 

coberta de les vies amb dotació de 

mitjans( ascensors i escales mecàniques) 

per accedir a aquesta coberta  

 Expropiació del sòl en el C/ Burgos ( 

habitatges i indústries) per la construcció 

dels terraplens de la part sud de la 

coberta. 

 Reallotjament dels veïns afectats per les 

expropiacions amb la construcció de nous 

habitatges als solars lliures del C/ Riera 

de Tena. 

 Urbanització del C/ Antoni Capmany 

paral·lel a la cobertura de vies.  

 Finalització  de la remodelació de 

l‟avinguda Madrid,entre els carrers Brasil i 

Numància i el C/ Berlín entre Numància i 

Josep Tarradellas. 
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veïnals,cooperatius i de cultura popular.  

 Cal aplicar actuacions pel bon manteniment ,replantat ,i noves plantacions de l‟arbrat 

en el barri. 

 Estudiar la transformació amb rambla verda del Carrer Enric Bargés. 

 Reurbanització dels Jardins de Màlaga 

 

 Urbanització dels carrers de l‟entorn del 

mercat de Sants compresos entre els 

carrers Badal ,Antony Capmany,Jocs 

Florals i carretera de Sants. 

 Finalització de la urbanització dels carrers 

compresos entre el carrer de Sants. 

Numància,Rambla Badal i Avinguda 

Madrid. 

 Urbanització dels carrers Noguera 

Pallaresa i Ferreria ( límit amb el Barri de 

la Bordeta) 

 Urbanització del passatge Baró de Griño. 

 Urbanització del carrer Fernández Duró. 

 Un nou intercanviador entre les estacions 

de metro L1i L5 d‟aquesta plaçà 

adequant-se per a les persones de 

mobilitat reduïda 

 Una vegada identificats els patis interiors 

d‟illa,iniciar les gestions per la seva 

urbanització i enjardinament. 
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 Actuar a l‟edifici del C/Badal 120 i   re 

allotjar als seus veïns/es i destinar l‟edifici 

a equipaments ( una vegada definit quin 

tipus d‟equipament hi anirà) 

 Identificació dels espais lliures com són: 

l‟espai del carrer Priorat , Almeria amb Rei 

Marti, Caceres amb Tinent Floresta.... 

creant petits jardins amb mobiliari urbà 

adient. 
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EIX TEMÀTIC  OCUPACIÓ, EMPRESA, COMERÇ I MERCATS                                                                    

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 Fomentar  el comerç com element de vitalitat,de civisme i de qualitat . 

 Potenciar les empreses petites (empreses familiars), botigues tradicionals i amb especialització  

 Fomentar la creativitat, la societat de la informació i convertir la mida de les empreses petites en una 

qualitat.  

 Tenir cura i impulsar projectes de les botigues que hi ha als carrers secundaris de l‟eix, així com del 

comerç a l‟entorn del mercat de Sants.   

 Incorporar als nous comerciants regentats per persones d‟altres cultures en les associacions i eixos 

comercials del barri.  

 Afavorir programes a nivell de ciutat que potenciïn els suports econòmics per part de les entitats 

financeres,ajudes,crèdits,etc. per tirar endavant els comerços i generar ocupació. 

 Impulsar politiques de promoció econòmica que ajudi els eixos comercials (eix de Sants Establiments 

Units i l‟Eix de Sants-Les Corts). 

 Promocionar el comerç just entre les associacions de comerciants. 
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EIX TEMÀTIC  PREVENCIÓ, CONVIVÈNCIA I SEGURETAT       

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 Fomentar la convivència, potenciant projectes educatius, preventius i en el respecte a l‟autoritat 

 Afavorir plans de convivència com eines útils en la lluita contra les actituds i conductes negligents . 

 Promoure que es facin efectives  la resolució de conflictes a partir de la mediació . 

 Augmentar la informació dels serveis de prevenció i seguretat i la presència policial i la policia de 

proximitat 

 Continuar potenciant el treball en l‟espai públic d‟educadors i educadores socials. 

 Tenir més cura de l‟espai públic, continuar millorant la neteja del barri i educar en els hàbits del reciclatge 

de les escombraries.  

 Potenciar els programes i projectes que treballin la interculturalitat . 

 Continuar afavorint projectes educatius i preventius de col·laboració entre les administracions i els 

veïns/es del barri, per tal d‟afavorir la convivència com a forma de viure en una societat amb respecte i 

tolerància de totes les persones.   

 Buscar nous mecanismes per a l‟educació en civisme i foment del civisme al barri. 

 Controlar el soroll i la contaminació acústica, incorporant projectes que treballin “ La conscienciació de 

l‟estalvi energètic”. 
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EIX TEMÀTIC         ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ     

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 Fomentar la participació i potenciar la xarxa associativa producte d‟una cultura política 

present al barri. 

 Promoure una participació que defensi valors com la transparència,la proximitat i la confiança 

com a punts estratègics. 

 Reflexionar al voltant de quin model associatiu promovem. 

 Continuar potenciar un model associatiu basat en el foment de la cohesió social i la creació 

d‟una xarxa associativa important com és el Secretariat d‟entitats de Sants,Hostafrancs i la 

Bordeta 

 Tenir en compte la diversitat formal i informal de la participació. 

 Incorporar models diferents de participació . 

 Difondre la utilització de la tecnologia entre les entitats del barri i la ciutadania. Treballar 

l‟alfabetització digital i la utilització de noves tecnologies entre el teixit associatiu i la 

ciutadania. 
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C// CONCLUSIONS-  

 

L‟elaboració del Pla de Futur de Sants ha estat un procés dinàmic participatiu, on s‟ha 

establert una metodologia activa que afavorit i ha potenciat la participació. 

S‟han sumat a la Comissió de seguiment diferents tècnics/ques, professionals i entitats 

que havien manifestat el seu interès en formar part d‟aquest procés. 

Com a elements més significatius a destacar :  

- El sentiment de pertinença al barri . 

- La importància de continuar potenciant les xarxes, plataformes i entitats en 

l‟articulació d‟objectius comuns. 

- Un altre tret en comú, és la demanda de més presència de la policia de 

proximitat . 

- Cal implicar a més entitats en el Consell de barri que garanteixin la diversitat 

associativa del barri. 

 

En referència al clima de les reunions, ha existit un consens en allò que pot millorar al 

barri, encara que els objectius de les entitats i de les persones participants siguin 

diverses i viuen realitats diferents. Han manifestat moltes coses en comú, valors que 

donà el viure en un barri de les característiques de Sants, un barri hereu d‟una voluntat 

associativa i comercial dels seus primers habitants. 

 

El moviment veïnal és molt important a Sants (un exemple seria el model de gestió 

compartida d‟equipaments).  Destaca també el nombrós conjunt d‟activitats socials, 

culturals, educatives i comercials que en fan al llarg de l‟any amb molta participació per 

part dels veïns/es, així com el paper que desenvolupen algunes entitats, com el 

Secretariat d‟Entitats de Sants Hostafrancs i la Bordeta, el Centre social de Sants o la 

Festa Major de Sants, activitat que concentra, mitjançant la Federació de carrers, la 

unió de 13 carrers. 

 

Els espais verds també són un eixos importants que donant la possibilitat de generar 

activitats de convivència i relació : El Parc de l‟Espanya Industrial, els Jardins de Can 

Mantega... 
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- D// ANNEXOS:  

 

La comissió de Treball del consell de Barri de Sants està formada per: 

 
Sr. Jordi Cunill 
Sr. Josep M.  Domingo 
 
 
Representants grups municipals: 
 
Sr. Crtistòfol Ortolà 
Sr. Albert Martínez 
Sra. Fina Martínez 
Sr. Jordi Suñé 
 
Entitats: 
 
Sr. Rafa Vázquez 
Sr. Vilagrasa i 
Sr. Estival 
Sra. Cristina Martin i 
Sr. Josep Lluis Soler 
Sr. Oriol Jose Mañas 
Sr. Alex Barragán 
Sr. Suñé 
 
Ciutadans/es: 
 
Sr. Josep Giménez 
Sr. Angel Calvo 
 
Tècnic/a:  
 
Sra. Merche Alvira 

 
Conseller del Barri del grup PSC 
Vicepresident del Consell i representant Centre Social 
de Sants 
 
 
 
Conseller pel grup polític IC 
Conseller pel grup polític CIU 
Conseller pel grup polític PPC 
Conseller pel grup polític ERC 
 
 
 
Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta 
A.A.V.V. i Comerciants del Triangle de Sants 
 
A.A.V.V. i Comerciants de Joan Güell 
 
Guspires de Sants 
Ateneu Popular de Sants 
Societat esportiva Magòria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tècnica de barri de Sants – Secretària de la Comissió 
de seguiment 

 

 

 
Annex-2 

S‟annexa el document de la Diagnosi que es troba a la web de Barcelona: 

Feu clic aquí o entreu a la web www.bcn.cat/sants-montjuic 

 

 

 

 

http://www.bcn.cat/sants-montjuic

