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Plenari del Districte de Sants-Montjuïc 
Dijous, 1 de desembre de 2016 

 
  

01. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En aquesta Mesura de Govern exposem detalladament  quines són les actuacions 

estratègiques que, com a Govern del Districte, ens proposem empènyer i posar en 

pràctica durant el nostre mandat. Més endavant ens referirem al procés participatiu 

que l’ha generat, que pensem que ha estat modèlic, divers i molt participat. 

 

Sant-Montjuïc és un dels Districtes més diversos de la ciutat de Barcelona, amb uns 

barris fortament cohesionats que disposen d’una vitalitat i una xarxa d’entitats potent 

que cal seguir potenciant i que juntament amb l’acció dels governs municipals, malgrat 

tot, no poden revertir el creixement de les desigualtats econòmiques i socials. Fer-ho 

passa per garantir els drets bàsics i fonamentals, tant individuals com comunitaris. 

Només garantint l’accés universal a les polítiques públiques i convertint tots els veïns i 

veïnes en subjectes de ple dret podrem garantir una democràcia plena i trencant les 

barreres de classe i gènere aconseguirem societats econòmicament iguals. Amb 

aquestes mesures volem construir Sants-Montjuïc en un districte de drets i 

d’oportunitats. 

 

Sants-Montjuïc ha de ser un projecte de construcción col·lectiva, que ha d’incloure, en 

igualtat de condicions, la multiplicitat d’actors que intervenen a la ciutat, des de la 

ciutadania activa i la gent que viu del seu treball a les institucions de govern, passant 

pels diferents actors de la societat civil. 

 

Aquestes mesures són, alhora, d’urgència i amb mirada estratègica, de mitjà i llarg 

termini, per tal de construir un Districte més equitatiu i inclusiu, on tothom hi pugui 

viure dignament i on ningú estigui silenciat: tothom ha de tenir l’espai per fer sentir la 

seva veu i que aquesta arribi a tots els nivells de l’administració i la societat. 
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Aquest conjunt d’actuacions defineix els primers passos d’un projecte socioeconòmic 

que ha de contribuir a revertir les dinàmiques que han accentuat les desigualtats entre 

persones i barris, al temps que ha d’iniciar una transició cap a una ciutat i uns districtes 

que no poden ser aliens als grans reptes ambientals i energètics del nou segle. 

 

Les actuacions que presentem de Sant-Montjuïc s’han d’afegir a les de la resta dels 

districtes i a les generals de ciutat, dividides sempre en els següents 5 eixos: 

 

 Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure 

 Barcelona amb empenta per una economia plural 

 Una Barcelona més humana i en transició ecològica 

 Barcelona participativa que garanteixi el bon viure 

 Una Barcelona oberta i compromesa amb el món 

 

02. EL PROCÉS PARTICIPATIU 

El dia 1 febrer de 2016 va començar el procés participatiu més inclusiu, divers i 

ambiciós que ha endegat mai l’Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu era preguntar 

als veïns i a les veïnes quina és la ciutat i els barris que volen per tal d’enriquir les 

propostes de l’equip municipal i d’elaborar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i els 10 

PADs de Districte.  

 

Fins al seu tancament, que va ser el 9 d’abril, es van rebre a l’entorn de les 10.300 

propostes, unes 9.000 de la ciutadania i 1.300 provinents dels documents base que va 

elaborar l’Ajuntament de Barcelona.  

 

El nombre d’usuaris registrats va superar els 22.600 i les visites a la plataforma 

elaborada per al procés (decidim.barcelona) han estat de prop de 200.000. Les 

propostes, tant les municipals com les de la ciutadania, han rebut uns 156.000 suports 

i prop d’11.600 comentaris. Aquest comentaris compten, en total, amb uns 12.200 

vots i els usuaris han vist més de 370.000 pàgines.  
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Paral·lelament a les propostes telemàtiques es van dur a terme un total de 428 

sessions presencials.  

Pel que fa Sants-Montjuïc, es van dur a terme 31 cites amb diversos continguts i 

formats. Vam tractar sobre necessitats de col·lectius específics com joves, gent gran o 

infància; sobre temàtiques específiques com habitatge, comerç, ocupació, 

interculturalitat i diversitat i cultura.  

 

Aquests temes els vam tractar amb diversos formats: debats, tallers infantils, 

intervencions a l'espai públic, d'altres organitzats amb el personal del Districte i en 

espais reglats de participació com els consells de barri, consells de gent gran, consell 

de dones, etc.  

 

Un altre dels espais de participació generats en el procés del PAD es va desplaçar a 

diferents punts del Districte per tal de buscar directament en  llocs específics les 

opinions dels usuaris. Amb un carro que contenia tota la informació del PAD es 

consultava sobre  temes diversos in-situ, per tal d’arribar a la gent que desconeixia el 

procés.  

 

Diversificant els formats vàrem aconseguir una participació àmplia, diversa i de qualitat 

gràcies a la combinació de cites presencials i l'eina online, que permetia una 

participació individual o col·lectiva que va arribar a col·lectius que habitualment no 

participen d'aquests processos. 

 Es van introduir 682 propostes per als nostres barris 

 498 propostes foren acceptades i agrupades amb 108 actuacions 

 Més del 70% de les propostes acceptades i recollides en les Línies 

d’Actuació del Districte.   

A les 31 cites presencials: 

 Hi van assistir 980 persones 

 Es van presentar 340 propostes per als nostres barris 
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03. ELABORACIÓ DE LES ACTUACIONS 2016-2019 

Una vegada recollides les 682 propostes va arribar la tasca complexa de distribuir-les 

acuradament en els 5 eixos temàtics abans referits i procedir a cercar transacions 

inclusives que permetessin una major fluïdesa en la consulta del document resultant. 

Posteriorment es va discernir la seva validesa política i la seva viabilitat económica, per 

tal de fer un document realista, asumible i realitzable.  

Totes les persones i/o entitats que van fer la seva proposta (fos per la via presencial o 

per la via telemática) van rebre una resposta en la que se’ls indicava si s’havia aprovat 

o no. En cas negatiu s’acompanyava a la resposta la motivació per la qual no s’havia 

acceptat i en cas afirmatiu se li indicava si s’havia transaccionat o no, i en quina 

actuació final va restar inclosa. 

La transparencia és imprescindible per garantir la qualitat d’un procés participatiu, així 

com la traçabilitat de les propostes. Per aquest motiu es pot serguir tot el procés, 

proposta a proposta, a la pàgina web decidem.barcelona. 

 

04. DIAGNOSI DEL DISTRICTE  

Veure l’Annex 1 

 

05. LÍNIES D’ACTUACIÓ 2016-2019 

Veure l’Annex 2 

Després de l’enunciat i l’explicació de cada actuació es poden observar les següents 

dades: 

 Enllaç al web decidim.barcelona 

 Autoria original de la proposta 

 Propostes que agrupa 

 Suports totals que han rebut les propostes incorporades en l’actuació 

 Cites presencials en les que s’ha debatut aquesta actuació 

 Nombre de participants a les cites corresponents a la proposta i/o actuació 

 Organitzacions participants a les cites 
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ANNEX 1. Diagnosi de Districte  
 

 

A Sants-Montjuïc hi viuen més de 181.000 persones, l’11,3% de la població de 

Barcelona. És el tercer districte en nombre d’habitants, i té una densitat neta superior 

a la mitjana.  

 

 

L’estructura d’edats presenta un alt pes relatiu de la població en edat de treballar —

16-64 anys— que representa el 67,3%, 2 punts percentuals per sobre de la mitjana de 

Barcelona, mentre que tant el pes del grup de nens i joves (0-15 anys), que és del 

12,5%, com el de la gent gran (20,3%), estan per sota la mitjana.  

 

L'índex d'envelliment del districte és molt semblant al del conjunt de la ciutat, i se situa 

lleugerament per sobre de la mitjana. Els barris de la Font de la Guatlla, Sants-Badal, la 

Bordeta, Sants i Hostafrancs són els que tenen una població relativament més 

envellida, amb un índex d’envelliment superior a la mitjana de Barcelona, mentre que 

els barris de la Marina de Port, el Poble Sec i la Marina del Prat Vermell tenen una 

població relativament més jove.  

 

Sants-Montjuïc presenta un índex de solitud de la gent de 65 anys o més molt 
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semblant a la mitjana de la ciutat, i lleugerament superior per als de 75 anys en 

endavant. L’esperança de vida també és molt propera a la mitjana de Barcelona i se 

situa lleugerament per sota.  

 

   

 

 

 

Més de 2.500 persones de 85 anys o més viuen soles al districte, el 10,7% de la ciutat, i 

prop del 40% de la població d'aquesta franja d'edat de Sants-Montjuïc. El districte 

concentra el 12,3% de persones amb discapacitat reconeguda de la ciutat i un 11,6% 

dels beneficiaris de PIRMI.  

 

La demanda d'atenció als centres de Serveis Socials és relativament elevada i 

representa el 12,7% dels atesos a la ciutat el 2015, mentre que els usuaris del Servei 

d’Atenció Domiciliària (SAD) tenen un pes relatiu més baix (9,1%). Les persones amb 
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teleassistència representen el 10,8% del total de la ciutat, un pes molt semblant al de 

la població del districte més gran de 75 anys en relació amb Barcelona (10,5%). Les 

places en residències públiques per a gent gran tenien el 2014 un pes del 17,5% sobre 

el total de ciutat, i els habitatges tutelats d’iniciativa pública representaven el 16,3% 

l’any 2013.  

 

El districte té una proporció de població estrangera (18,4%) superior a la mitjana de la 

Barcelona, tot i que hi ha força heterogeneïtat territorial. El Poble Sec és el cinquè 

barri de Barcelona amb més pes dels estrangers sobre la població (29,1%). Hostafrancs 

i la Font de la Guatlla també tenen percentatges força elevats, mentre que a la resta de 

barris, la proporció és inferior a la mitjana de la ciutat.  

 

 

 

L'índex de renda ha experimentat una lleugera millora relativa el 2014 però encara se 

situa en el nivell mitjà-baix respecte a la mitjana (gairebé un 25% per sota del valor 100 

de mitjana de ciutat). Cap dels vuit barris de Sants-Montjuïc està per sobre d’aquest 

valor 100, i són notables les diferències existents entre la Marina del Prat Vermell 

(39,4), que és un dels tres barris amb menys renda de Barcelona, i el de Sants (85,8), 

que és el que té el nivell de renda més alt del districte.  
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El nombre de persones a l’atur, un total de 10.790, situa la proporció d’aturats 

registrats en relació amb la població de 16 a 64 anys en el 8,9%, lleugerament per 

sobre de la mitjana de Barcelona (8,6%). Tanmateix, el pes de l’atur sobre la població 

en edat de treballar és força heterogeni en l'àmbit territorial, ja que està per sota de la 

mitjana de Barcelona als barris de Sants-Badal, Sants, Hostafrancs i la Bordeta, però és 

més elevat a la resta de barris, i la Marina del Prat Vermell registra el percentatge 

d’atur més alt de la ciutat (19,5%). 

 

El pes de l’atur de llarga durada se situa en el 41,7% del total d’aturats registrats, 
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lleugerament per sota de la mitjana de Barcelona, que ha estat del 42% a finals del 

2015. 

 

El 52,6% dels aturats són dones, de forma semblant al conjunt de la ciutat (52%) i el 

18,1% de les persones a l’atur són estrangeres, lleugerament per sobre de la mitjana 

de Barcelona (17,7%) i de forma equivalent al pes dels estrangers sobre la població del 

districte (18,4%).  

 

 

 

 

 

La proporció d'aturats de més de 45 anys (53,2%) és lleugerament superior a la mitjana 

de la ciutat (52,4%), i la proporció de joves de menys de 29 anys a l’atur (12,2%) és 

semblant a la de Barcelona (12,5%). 

 

Gairebé el 45% de la població resident treballa a la resta de Barcelona, i prop d’un terç 

(32,6%) treballa al districte, d'acord amb l'Enquesta de serveis de 2015. Un 21,9% 

treballa fora de la ciutat, 2,6 punts percentuals més que al conjunt de la ciutat.  

 

Tot i que l’oferta d’allotjament va augmentant, encara representa només el 6,2% del 

total de la ciutat, però amb un pes relativament important dels hotels de categoria 

alta, que arriba a un terç del total de l’oferta del districte. Tanmateix, el nombre 

d’habitatges d’ús turístic que disposen de llicència, més de 1.100 el 2014, representen 
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l’11,8% del total de la ciutat. 

 

La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una forta especialització 

relativa del districte en indústria, amb el fort pes de les infraestructures del Port i la 

Zona Franca. També és molt important al districte el pes de la superfície destinada a 

comerç (18,5%), tot i ser inferior a la mitjana de la ciutat (23,1%).  

 

El parc d’habitatges del districte és caracteritza per ser de dimensions inferiors a la 

mitjana de la ciutat i per una antiguitat lleugerament superior. El 33,8% dels habitatges 

és de fins a 60 m2, (30,7% a Barcelona) i només un 1,5% dels habitatges és de més de 

120 m2, gairebé 7 punts percentuals menys que al conjunt de Barcelona. Bona part 

dels habitatges (43,1%) es van construir entre el 1960 i el 1980 (46,3% a Barcelona), i 

els construïts abans del 1960 representen el 38,7%, lleugerament per sobre de la 

mitjana de la ciutat (37,8%). 

 

La propietat és el principal règim de tinença dels habitatges principals, amb un 65,5% 

del total, 1,5 punts més que al conjunt de Barcelona, mentre que el lloguer té un pes 

del 29,6% del total, semblant a la mitjana de ciutat (30,1%). 

 

Els preus d’oferta dels habitatges de segona mà (2.618 €/m2 a finals de 2015) se situen 

per sota de la mitjana de la ciutat (3.392 €/m2) i els preus del lloguer (10,7 €/m2), tot i 

ser també més baixos, estan més a prop de la mitjana (11,1 €/2).  

  

Atesa l’especialització de la seva activitat econòmica, el districte té un fort pes relatiu 
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de la superfície de sòl d'ús industrial i d’infraestructures, molt per sobre del conjunt de 

la ciutat. Per altra banda, concentra un 12,2% de la superfície de zones de la ciutat 

amb prioritat de vianants i la ràtio de m2 verd urbà / habitant està molt per sobre de la 

mitjana de Barcelona, i és la més elevada de la ciutat, per la gran extensió del parc de 

Montjuïc (196 ha). 

 

Malgrat que va augmentant la població del districte amb estudis universitaris i cicles 

formatius superiors, el pes dels majors de 16 anys amb estudis postobligatoris és 

inferior a la mitjana de la ciutat. 

 

A Sants-Montjuïc, els alumnes de 0-16 anys estan escolaritzats principalment en 

centres públics (56% dels alumnes) i en el cas d'FP, de manera majoritària (un 75% dels 

alumnes). Tanmateix, els de batxillerat es reparteixen al 50% entre centres públics i 

privats. El pes del total de l'alumnat de 0-16 anys al districte és, en relació amb 

Barcelona (8,3%), inferior al pes de la població d'aquesta franja d'edat (10,5%), fet que 

pot indicar que una part dels nens i joves estudien fora del districte.  

 

Pel que fa als indicadors d’èxit escolar, tot i la millora de la taxa de graduats de l’ESO al 

llarg dels darrers anys, la taxa de graduats de Sants-Montjuïc és inferior a la mitjana de 

Barcelona en tots els cursos escolars, i se situa gairebé 5 punts percentuals per sota el 

curs 2013-2014. 
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Al districte hi ha tres biblioteques públiques, que han aplegat més de mig milió de 

visites el 2015. Sants-Montjuïc disposa d'importants equipaments museístics de ciutat, 

tant municipals com consorciats, com ara el MNAC o la Fundació Joan Miró. El 

Caixaforum és, dels museus privats, el que rep més visites. Espais municipals d'interès 

arquitectònic com el Poble Espanyol i el Castell de Montjuïc reben també un bon 

nombre de visitants.  

 

Les sis instal·lacions esportives municipals amb abonats a Sants-Montjuïc apleguen un 

total de 17.500 abonats, que representen el 9,8% del total d’abonats als CEM de 

Barcelona.  

 

Durant l'any 2015, segons l’Enquesta de serveis municipals, la satisfacció dels 

ciutadans de viure en algun dels barris del districte es valora amb un 7,5 sobre 10, per 

sota del 7,9 de la mitjana de Barcelona, i la ciutadania considera la inseguretat i la 

neteja els principals problemes del districte. L'índex de victimització el 2014 (26,5) se 

situa per sobre de la mitjana de la ciutat (23,7). Els ciutadans del districte tenen una 

percepció del nivell de seguretat al barri (6 sobre 10 el 2015) inferior a la mitjana de 

Barcelona (6,4), i puntuen millor el nivell de seguretat a la ciutat (6,1).  

 

 

La participació de la ciutadania en les eleccions municipals va ser del 58,2%, i malgrat 

incrementar respecte de les eleccions del 2011 (49,6%) se situa per sota de la 

participació de la ciutat (60,6%). 
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El parc de motos i ciclomotors per 1.000 habitants és inferior a la mitjana de la ciutat, 

mentre que el de turismes se situa lleugerament per sobre el valor de Barcelona. L’ús 

del transport públic és majoritari: un 68,6% dels ciutadans del districte utilitzen algun 

mitjà de transport públic amb freqüència segons l’Enquesta de serveis municipals del 

2015, mentre que el 13,4% es desplacen a peu, un 6,8% utilitzen el 2,6 el vehicle 

privat, el 6,7% moto/ciclomotor, i un 4% la bicicleta d’ús particular.  

 

El percentatge de població que utilitza internet (76,7%) ha anat augmentant, però el 

2015 se situa encara per sota de la mitjana de ciutat (79,4%), segons l’Enquesta de 

serveis municipals. Tanmateix, l'ús de xarxes socials és relativament més intens al 

districte, amb un 55,8% de la població connectada (53,8% a Barcelona). 
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ANNEX 2. Línies d’Actuació a Sants Montjuïc 2016-2019 

 

1. Bon viure 

1.1. Justícia social 

1.1.1. Millorar la informació i els recursos d'atenció social 
existents al Districte 
Procés de revisió dels dispositius d’atenció social al Districte, amb la participació dels 
actors clau implicats, per oferir una informació de qualitat i accessible. Millorar 
l’atenció a les persones i els col·lectius vulnerables a partir de l’apoderament personal 
i comunitari. Reforçar els pressupostos i les polítiques per als col·lectius més 
vulnerables.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6075  
Autoria: Associació de Veïns d'Hostafrancs, Ajuntament de Barcelona, Unió d'Associacions de Veïns del Poble Sec, 
consellsectorialgentgransantsmontjuïc, Dsoriano  
Propostes que agrupa: 5  
Suports totals: 62  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 33  
Organitzacions participants a les cites: 2  

1.2. Autonomia personal  

1.2.1. Promoure l'accessibilitat física i comunicativa dels 
equipaments públics 
Promoure i donar suport a l’accessibilitat física, visual i auditiva, buscant garantir 
l’accés, la utilització i la participació a totes les persones en condicions de màxima 
autonomia i igualtat, habilitant l’espai urbà, els edificis, els equipaments i les 
instal·lacions públiques o de concurrència pública. Impulsar la subtitulació d’actes, 
l’audiodescripció, els programes en braille i les visites tàctils.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6076  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport decidim.Sants Montjuïc  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 19  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 33  
Organitzacions participants a les cites: 2  

1.2.2. Millorar l'accessibilitat a la via pública i ampliar el 
projecte d'accessibilitat als comerços als barris 
Mantenir el programa per millorar l’accés a les botigues associades a l’eix del carrer 
de la Creu Coberta i ampliar aquesta iniciativa a altres eixos comercials del districte. 
Analitzar les prioritats de millora de l'espai públic amb criteris d’accessibilitat tenint en 

http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6075
http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6076
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compte l'orografia dels barris. Establir prioritats, redactar els projectes i iniciar les 
actuacions necessàries.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5299  
Autoria: consellbarrilamarina, consellbarrisants, Ajuntament de Barcelona, consellbarripoblesec, AnnaB(SantsMontLaCol), 
consellsectorialcultura  
Propostes que agrupa: 6  
Suports totals: 25  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 5  
Número de participants a les cites: 111  
Organitzacions participants a les cites: 4  

1.3. Educació i coneixement  

1.3.1. Diversificar l'oferta educativa de 0 a 3 anys al Districte 
de Sants-Montjuïc. 
Crear espais familiars al districte per a qui no necessita escola bressol.Estimular 
l'organització entre veïns per crear-ne d'autogestionades.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2863  
Autoria: suport decidim.SantsMont, consellbarripoblesec  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 28  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 17  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.3.2. Elaborar un pla de suport a les AMPES (Coordinadora 
d'AMPES) als barris de Sants-Montjuïc. 
Elaborar un pla de suport a les AMPES del barri de la Marina i els barris de Sants-
Montjuïc. Recuperar les taules de coordinació d'AMPES per detectar mancances i 
necessitats.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3092  
Autoria: suport decidim.SantsMont  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 10  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 17  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.3.3. Potenciar i promoure els estudis musicals al districte  
Donar suport a les inciatives públiques i ciutadanes que fomentin els estudis i la 
pràctica musical. La feina des del Districte se centrarà a generar nous espais d'assaig 
o ajudar a habilitar espais de creació musical.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3121  
Autoria: SONIA FRIAS ROLLON, suport decidim.SantsMont  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 65  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 40  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.3.4. Ampliar l'oferta de lleure educatiu per a infants i joves 
al Districte de Sants-Montjuïc. 
Revisar els horaris dels patis oberts per poder donar més cobertura d'horaris i dies al 

http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5299
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llarg de l'any. S'estudiarà també la possibilitat de poder fer aquestes ampliacions en 
casals i equipaments per a joves.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3053  
Autoria: suport decidim.SantsMont, Joan Ribas  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 31  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 30  
Organitzacions participants a les cites: 2  

1.3.5. Pla educatiu integral al barri de la Marina 
Promoure propostes educatives que vagin més enllà dels recursos ordinaris, amb una 
atenció especial a la diversitat i la inclusió, en l’oferta educativa del barri de la Marina. 
Incrementar els recursos, directes i indirectes, i desenvolupar xarxes d’innovació entre 
educadors i entitats educatives. Treballar per la formació professional i l'accés a 
coneixements pràctics per a la inserció laboral.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5303  
Autoria: suport decidim.SantsMont, Ajuntament de Barcelona, Dsoriano  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 36  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 4  
Número de participants a les cites: 90  
Organitzacions participants a les cites: 3  

1.3.6. Ampliar i millorar els punts multimèdia 
Millorar les instal·lacions i el maquinari disponible del Punt Multimèdia de la Casa del 
Mig i revisar les activitats del Punt Multimèdia de la Marina. Potenciar i difondre les 
activitats que s'hi ofereixen, així com augmentar-ne la visibilitat.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5310  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport decidim.Sants Montjuïc  
Propostes que agrupa: 3  
Suports totals: 11  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 15  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.3.7. Construir l'escola bressol municipal (EBM) al carrer de 
Roger 
Iniciar les obres de l’escola bressol municipal del carrer de Roger i millorar els 
equipaments de les escoles bressol existents. Estendre els espais familiars i revisar el 
funcionament dels que hi ha actualment a la Marina per millorar-los.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5300  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport decidim.Sants Montjuïc  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 30  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.3.8. Noves instal·lacions per a Cal Maiol 
Iniciar la planificació final i el trasllat de l'escola Cal Maiol als emplaçaments previstos 
a Can Batlló, per donar resposta a l’antiga reivindicació veïnal i de la comunitat 
escolar.  

http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3053
http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5303
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Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5301  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 17  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.3.9. Pla d'èxit escolar 
Coordinar els actors implicats en programes com "Espai deures" i "Èxit": les escoles i 
els centres d’educació no formal, els centres de lleure, etcètera, per millorar la qualitat 
de vida dels estudiants de primària i secundària. Dur a terme accions de lluita contra 
l’absentisme i l’abandonament escolar prematur. Posar un èmfasi i una atenció 
especials en els barris més afectats, com el d'Hostafrancs, per fer front a aquesta 
problemàtica i intentar reduir les elevades taxes d'absentisme i abandonament.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5302  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport decidim.SantsMont, consellbarripoblesec, consellsectorialdonesgenerelgtbi  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 101  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 40  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.3.10. Programa "Vine a conèixer el Districte i els seus 
espais de govern i participació" 
Promoure la visita de les escoles perquè coneguin el funcionament bàsic del Districte. 
Una de les activitats més significatives del programa serà la representació d’un 
consell plenari, en la qual els alumnes adoptaran el paper dels diferents participants 
d’un ple.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6077  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 13  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.3.11. Reduir les desigualtats a través de l'atenció 
educativa prioritària en sectors en risc d’exclusió 
Ampliar els ajuts, les beques i les subvencions perquè les famílies amb menys 
recursos puguin participar en les activitats extraescolars. Fer un pla contra 
l'absentisme. Fomentar la inclusió de la cultura gitana en l’educació formal i no formal. 
Impulsar un pla de xoc en els centres d'alta complexitat.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2978  
Autoria: suport decidim.SantsMont, Ajuntament de Barcelona, consellsectorialcultura, consellbarrilabordeta, Consell Barri 
Hostafrancs  
Propostes que agrupa: 5  
Suports totals: 65  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 17  
Organitzacions participants a les cites: 1  

http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5301
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1.3.12. Suport a les bones pràctiques i la innovació 
pedagògica 
Organitzar jornades de debat, espais de trobada i divulgació de les bones pràctiques i 
les innovacions que es duen a terme a les escoles dels barris.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6374  
Autoria: suport decidim.SantsMont  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 11  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 17  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.4. Equitat de gènere i diversitat sexual 

1.4.1. Programa de reducció de danys a la Marina 
Obrir un espai fix on puguin gaudir d’aixopluc les persones que exerceixen el treball 
sexual a la cruïlla dels carrers de la Mare de Déu de Port, dels Ferrocarrils Catalans i 
dels Motors, prop del cementiri de Montjuïc.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5304  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 17  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.4.2. Promoure projectes d'autoorganització del col·lectiu 
Promoure un grup de treball amb les persones que exerceixen el treball sexual al 
districte per ajudar-les a ser capaces d’exercir els seus drets, amb una atenció 
especial a les dones d’aquest col·lectiu. Promoure que duguin a terme l’activitat en 
condicions sanitàries dignes, seguretat i autonomia.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5305  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 19  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.5. Cicles de vida  

1.5.1. Fomentar i donar suport a la participació juvenil a 
Sants-Montjuïc.  
Donar més difusió a les activitats que es fan al districte per a aquest col·lectiu, 
pensant especialment en les persones migrades. Promoure la creació de vincles entre 
entitats. Crear espais comunitaris per a joves i donar suport a les entitats i les 
associacions més petites, especialment les que treballen en l'àmbit de l'educació en el 
lleure, com els esplais. Es facilitarà l'organització d'activitats a l'espai públic per 
visibilitzar les entitats juvenils del districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3357  
Autoria: suport decidim.SantsMont  

http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6374
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Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 20  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 10  
Organitzacions participants a les cites: 2  

1.5.2. Pla d'equipaments juvenils del districte 
Revisar el pla, amb la col·laboració del Consell de Joventut de Barcelona i els actors 
clau del moviment associatiu jove del districte. Es treballarà per incrementar i millorar 
els espais juvenils, fent un èmfasi especial en l'edifici d'esplais Turons, els locals a la 
Marina, els espais al Palau de la Premsa, la cooperativa del s. XX, etc. Es revisarà el 
funcionament del Punt Jove per adequar-lo a les necessitats actuals del jovent als 
diferents barris del Districte. 
 

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5309  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Joan Ribas, Associació de Veïns d'Hostafrancs, smarti, consellbarripoblesec, suport 
decidim.Sants Montjuïc, consellsectorialcultura, AnnaB(SantsMontLaCol)  
Propostes que agrupa: 11  
Suports totals: 76  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 4  
Número de participants a les cites: 66  
Organitzacions participants a les cites: 4  

1.5.3. Consolidar i crear taules d'infància, adolescència i 
família (TIAF) 
Donar suport a l’experiència duta a terme als barris de la Marina i estendre-la a la 
resta de barris. Treballar en quatre àmbits: salut, educació, serveis socials i seguretat, 
amb una atenció especial a la comunicació com a àmbit transversal.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5298  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 8  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.5.4. Espais de cura en àmbits de participació 
Ludoteques per a infants en els consells de barri i els òrgans de govern. Estudiar la 
possibilitat d’establir espais de cura o suport a ciutadans que tenen persones a càrrec, 
la qual cosa limita la seva assistència a les activitats de participació.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5306  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 11  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 5  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.5.5. Crear infraestructures i projectes comunitaris per 
combatre l'aïllament de la gent gran 
Dotar d'equipaments per a la gent gran el districte. Impulsar projectes que ja 
funcionen a altres districtes de la ciutat, com Vincles, Radars, Compartim 
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experiències, o activitats esportives a l’aire lliure. Estendre a altres barris el projecte 
Baixa al carrer, que ja funciona, amb molts bons resultats, al Poble-sec.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5308  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Associació de Veïns d'Hostafrancs, suport.decidim1, 
consellsectorialgentgransantsmontjuïc, consellbarripoblesec, Dinamització(SantsMontLaCol)  
Propostes que agrupa: 7  
Suports totals: 103  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 61  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.5.6. Agilitzar els tràmits per posar a disposició dels joves 
les promocions d’habitatge existents 
Impulsar l’adjudicació dels habitatges públics per a joves pendents d’adjudicar des de 
fa temps, als carrers de l’Encuny, 7; de la Química, 5-7 i de la Mare de Déu de Port, 
183, al barri de la Marina.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6078  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 11  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.6. Habitatge 

1.6.1. Desenvolupar promocions d’habitatge social  
Desenvolupar promocions d’habitatge social disponibles i acabar les que estan en 
curs a Can Batlló, el Sector 8 de la Marina. Acabar també l'habitatge protegit del 
Polvorí.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5312  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarrisants, Dinamització(SantsMontLaCol)  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 45  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 20  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.6.2. Coordinar i reforçar els serveis necessaris per revertir 
l’exclusió residencial 
Coordinar-se amb la resta de serveis municipals i reforçar els recursos disponibles 
perquè l’oficina d’habitatge pugui treballar amb la celeritat i resolució màximes pels 
casos de vulneració del dret a l’habitatge. Atorgar les ajudes de manera ordenada i 
eficaç, tant a la reforma d'edificis i interiors de pisos, com a l'habilitació per a la seva 
accessibilitat.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5316  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarrilabordeta  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 24  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  
Número de participants a les cites: 74  
Organitzacions participants a les cites: 2  
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1.6.3. Inspeccionar i supervisar el parc d'habitatge públic i 
el patrimoni disponible 
Detectar possibles usos fraudulents de l’habitatge públic. Revisar el patrimoni 
municipal al districte per detectar sòls edificables, immobles desocupats, etcètera.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5314  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 21  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 20  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.6.4. Cedir sòl o edificis a les cooperatives d'habitatge d'ús 
social 
Cedir sòl o edificis per dur a terme habitatge d’ús social, seguint l’exemple 
d’experiències com les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. Seguir treballant per 
oferir formes alternatives d'accés a l'habitatge que no passin exclusivament per la 
compra o el lloguer en el mercat lliure.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5313  
Autoria: Raquel Garcia, Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 115  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.7. Sanitat i salut 

1.7.1. Detectar i atendre problemàtiques relacionades amb la 
salut mental, especialment entre la població jove 
Ser proactius en la detecció i l'atenció dels temes de salut mental entre la població 
jove. Desenvolupar una estratègia compartida de les institucions i les entitats que 
operen en salut mental al districte per promoure el benestar emocional de la 
ciutadania i donar la millor atenció, suport i integració a les persones amb problemes 
de salut mental i les seves famílies.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3042  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport decidim.barcelona2  
Propostes que agrupa: 3  
Suports totals: 26  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 5  
Número de participants a les cites: 98  
Organitzacions participants a les cites: 4  

1.7.2. Construir el CAP de Sants-Badal 
Construir el CAP del carrer de Roger cantonada amb Juan de Sada al barri de Sants-
Badal per substituir el de Carreras Candi, en perill de tancament.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6532  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarrisantsbadal  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 20  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
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Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.7.3. Alimentació ecològica i de qualitat per a les escoles 
bressol 
Redactar un pla perquè les escoles bressol i de primària puguin fer compres 
mancomunades a través d’una central d’aliments de proximitat i ecològics, amb servei 
de distribució a càrrec d’una empresa social i sostenible, a partir del treball de la Taula 
de la Infància.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5317  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 60  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.8. Migració, interculturalitat i discriminació zero 

1.8.1. Accions de promoció de les perspectives 
interculturals en totes les àrees del Districte 
Fomentar la interculturalitat des d’una visió transversal perquè les persones se sentin 
part del seu entorn sense tenir en compte l’origen, amb un reconeixement positiu de la 
diversitat. De manera concreta, es treballarà per millorar la intermediació entre les 
persones nouvingudes, l'administració i els serveis públics. També es desenvoluparan 
programes d'acompanyament i integració, a través dels quals es vinculin les persones 
nouvingudes, els veïns del barri i les entitats.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5322  
Autoria: Dinamització(SantsMontLaCol), consellsectorialdonesgenerelgtbi, Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.Sants Montjuïc, consellbarrilamarina, Joan Ribas, Consell Barri Hostafrancs, suport decidim.SantsMont  
Propostes que agrupa: 14  
Suports totals: 90  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 4  
Número de participants a les cites: 44  
Organitzacions participants a les cites: 4  

1.8.2. Estratègia local amb el poble gitano 
Aplicar les accions de l’estratègia local, amb la participació del Consell Municipal del 
Poble Gitano, per reduir les desigualtats que afecten aquest col·lectiu i treballar per 
una convivència millor als barris.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5321  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 18  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 14  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.8.3. Projectes interculturals al Poble-sec 
Impulsar nous projectes d’interculturalitat i potenciar els ja existents, com ara Cuines 
del món o "Fer aprenents". Convocar una plaça de tècnic intercultural destinada al 
barri del Poble-sec.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5320  

http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5317
http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5322
http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5321
http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5320


 
    Districte de Sants-Montjuïc 

Pàgina 24 de 43 

 

Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 22  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.9. Defensa i protecció dels Drets Humans 

1.10. Cultura 

1.10.1. Catàleg i difusió del patrimoni tangible i intangible 
del barris 
Redactar un catàleg de les festes i les tradicions populars i els llocs de memòria 
relacionats amb fets d’una significació històrica especial, llegendària o mítica, que es 
poden identificar en un sentit ampli amb la cultura i la identitat dels barris. Elaborar un 
pla de conservació a partir del catàleg. Elaborar rutes del patrimoni històric tangible i 
intangible dels barris.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5325  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarrilamarina, Consell Barri Hostafrancs, consellsectorialcultura  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 35  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 37  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.10.2. Definir els usos de l'Orfeó de Sants 
Definir els usos de l’Orfeó de Sants, ara propietat del Districte, a través d’un procés 
participatiu. Redactar-ne el pla funcional i establir un calendari per a la seva 
finalització.   
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5326  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 15  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.10.3. Pla d’equipaments culturals 
Elaborar un pla d’equipaments culturals per millorar-ne la planificació al conjunt del 
Districte. Es treballarà amb plans d'equipaments culturals per barris, començant per 
aquells amb més mancances, especialment el Poble-sec, i planificant de forma 
coherent el conjunt d'inversions necessàries.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5327  
Autoria: castellers del poble sec, Ajuntament de Barcelona, suport decidim.Sants Montjuïc  
Propostes que agrupa: 5  
Suports totals: 176  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 37  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.10.4. Pla funcional dels casals de barri  
Harmonitzar la feina que fan les associacions de veïns i les dels casals de barri per 
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evitar duplicar l’oferta d’activitats, i promocionar els serveis que s’hi presten. 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5307  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Dinamització(SantsMontLaCol)  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 7  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 21  
Organitzacions participants a les cites: 1  

1.10.5. Refugi de Juan de Sada 
Elaborar un estudi per obrir al públic el refugi de Juan de Sada i instal·lar-hi un espai 
d'interpretació per preservar i difondre la memòria històrica dels barris.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5323  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 19  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.10.6. Rehabilitar la Masia de Can Bruixa 
Desafectar el PGM de Can Bruixa, la darrera masia del barri de la Bordeta, ubicada a 
l’interior de l’illa de Can Batlló, per poder rehabilitar-la.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5324  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 25  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.10.7. Estudiar la desafectació de l’edifici de l’antiga 
Cooperativa Model del Segle XX 
Redactar un estudi de desafectació del PGM que afecta l’edifici de l’antiga 
Cooperativa Model del Segle XX, situat al carrer de Violant d’Hongria Reina d'Aragó, 
151-155, per rehabilitar-lo i donar-li un ús per a les entitats i col·lectius del barri de 
Sants.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6079  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 21  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.10.8. Potenciar i difondre les activitats culturals dels barris 
Destinar una partida pressupostària específica per donar suport a la difusió d'activitats 
culturals al Districte i als barris. Es treballarà per crear una xarxa on es vinculin les 
entitats, l'administració i els equipaments culturals per potenciar la difusió de les 
activitats, gestionar de manera eficient l'ús dels espais, fomentar la coordinació i 
generar sinergies entre els diversos agents culturals.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6259  
Autoria: Unió d'Associacions de Veïns del Poble Sec, suport decidim.Sants Montjuïc, consellsectorialcultura, 
Dinamització(SantsMontLaCol), consellbarripoblesec, Dsoriano , Consell Barri Hostafrancs  
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Propostes que agrupa: 20  
Suports totals: 75  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 4  
Número de participants a les cites: 99  
Organitzacions participants a les cites: 4  

1.11. Esports 

1.11.1. Facilitar activitats esportives als espais públics 
Potenciar la pràctica d’esport a l’espai públic amb accés gratuït: posar atenció en el 
Parc de l'Espanya Industrial i els seus usos esportius; cobrir la demanda d'espais per 
practicar-hi esports urbans tipus skate i patinatge. De manera específica, es treballarà 
per posar en marxa una zona de patinatge a la Marina. Revisar les zones d’ús intens 
per facilitar-hi la convivència entre practicants d’esport i la resta de ciutadans, com pot 
ser la muntanya de Montjuïc. Potenciar els patis oberts, dotant-los de més serveis i 
continguts.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5329  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport decidim.SantsMont, smarti, consellbarrisantsbadal, Consell Barri Hostafrancs, 
Dsoriano , suport decidim.Sants Montjuïc  
Propostes que agrupa: 14  
Suports totals: 90  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 6  
Número de participants a les cites: 132  
Organitzacions participants a les cites: 6  

1.11.2. Mapa d’instal·lacions esportives 
Elaborar un mapa de les instal·lacions esportives al districte per garantir uns nivells 
mínims de dotació d’equipaments esportius a tota la ciutadania. Detectar les 
necessitats i els dèficits als barris.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5328  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 18  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  
Número de participants a les cites: 49  
Organitzacions participants a les cites: 2  

1.11.3. Millorar i augmentar els equipaments esportius 
Millorar les instal·lacions ja existents: accessibilitat, manteniment, recursos, etc. 
Construir instal·lacions esportives provisionals a la Magòria. Planificar el poliesportiu 
de la Satalia. Construir el poliesportiu del C/ Roger. Remodelar el camp de futbol Julià 
de Capmany. Ampliar els vestidors a La Bàscula. Acabar les noves pistes esportives a 
la Marina i el poliesportiu Energia. Ajudar en la millora dels espais de pràtica esportiva 
per a escoles i centres educatius. Estudiar què fer amb el Palau d´Esports del carrer 
Lleida. Facilitar i ajudar en el cobriment de la pista del Terra Negra a l’IES Consell de 
Cent (CEB).  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6080  
Autoria: Ana Txarola, Ajuntament de Barcelona, suport decidim.Sants Montjuïc, consellbarrilamarina, 
consellbarrisantsbadal, smarti, Consell Barri Hostafrancs, Dsoriano , consellbarrilabordeta, consellbarrisants  
Propostes que agrupa: 12  
Suports totals: 248  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 5  
Número de participants a les cites: 100  
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Organitzacions participants a les cites: 5  

1.11.4. Construir el poliesportiu municipal del carrer de 
Roger 
Sants-Badal és una barri amb una forta necessitat d'equipaments. El solar municipal 
del carrer de Roger ha de permetre, entre altres coses, construir un poliesportiu 
municipal.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6536  
Autoria:  
Propostes que agrupa: 0  
Suports totals: 0  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.12. Convivència i seguretat 

1.12.1. Incrementar el nombre d'educadors al carrer al 
Districte de Sants-Montjuïc 
Per fer front a les conductes incíviques i als problemes entre veïns i col·lectius socials 
del barri, s'hauria d'incrementar el nombre d'educadors de carrer. Els educadors al 
carrer haurien de realitzar tasques de foment de la convivència i de dinamització de la 
vida en comunitat.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3364  
Autoria: Consell Barri Hostafrancs, consellbarripoblesec, consellbarrilabordeta  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 16  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.12.2. Convivència a l'espai públic del Districte de Sants-
Montjuïc 
Realitzar campanyes i accions concretes encarades a fomentar la convivència i el 
civisme al districte, es proposa desenvolupar campanyes de conscienciació sobre la 
neteja dels carrers, el bon ús de l'espai públic, etc.; així com augmentar les zones 
d'esbarjo per a gossos al districte. S'impulsaran taules de gestió de l'espai públic en 
zones d'alta intensitat d'ús, com el Parc de l'Espanya Industrial o la plaça d'Osca.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3422  
Autoria: Núria.90, InmaViuaSants  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 51  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.12.3. Policia de barri 
Aplicar al districte el model de proximitat de la Guàrdia Urbana per millorar la 
seguretat als barris i promoure una policia comunitària.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5331  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarrilamarina, consellsectorialgentgransantsmontjuïc, Maria Cardus Moya  
Propostes que agrupa: 4  
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Suports totals: 94  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.12.4. Projectes artístics d'intervenció comunitària 
Desenvolupar propostes creatives per utilitzar l’art com una forma de canalització de 
les necessitats i demandes de les diferents comunitats.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5330  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 28  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.12.5. Pla d'usos del Poble Sec 
Acabar i dur a terme el Pla d'usos del Poble Sec  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3355  
Autoria: Unió d'Associacions de Veïns del Poble Sec  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 14  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

2. Economia plural 
2.1. Desenvolupament i economia de proximitat 

2.1.1. Guies de comerços sostenibles i de proximitat 
Elaborar guies de comerç sostenible i de proximitat, seguint l'exemple del que s'ha fet 
al Poble-sec. 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6443  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 22  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

2.1.2. Pla de comerç 
Desenvolupar el Pla de comerç del Districte de Sants-Montjuïc i desplegar les accions 
i els projectes que corresponguin: foment del comerç de proximitat, dinamització, 
formació, nouvinguts, fires, etcètera, destacant la introducció de nous conceptes, com 
ara l'economia cooperativa, social i solidària.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5332  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellsectorialgentgransantsmontjuïc, consellbarrisantsbadal, consellbarrisants, 
Consell Barri Hostafrancs  
Propostes que agrupa: 5  
Suports totals: 37  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 40  
Organitzacions participants a les cites: Cap  
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2.1.3. Crear espais de cotreball, vivers d'empreses i tallers 
d'oficis 
Condicionar i cedir espais municipals per a cotreball, vivers d'empreses i tallers d'oficis 
per a joves als barris menys desenvolupats, com ara la Marina i el Poble Sec. Fer que 
aquests espais esdevinguin llocs de "referència", que transmetin les noves formes de 
fer economia al Poble-sec i la Marina.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5337  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Eli Rolando , Joan Ribas, suport.decidim1  
Propostes que agrupa: 5  
Suports totals: 33  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 34  
Organitzacions participants a les cites: 1  

2.1.4. Plans de desenvolupament econòmic per barris 
Treballar en plans de desenvolupament econòmic que, a partir de l'anàlisi de la realitat 
socioeconòmica de cada barri, permetin elaborar plans de desenvolupament 
específics adequats a cada context. A partir de les particularitats de cada barri, tenint 
en compte les seves potencialitats, dur a terme polítiques de promoció econòmica 
adaptades a cada realitat. Dotar d'eines d'ordenació urbanística, com podria ser el pla 
d'usos, enfocades a dinamitzar l'activitat econòmica.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5336  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Consell Barri Hostafrancs, Joan Ribas, suport.decidim1  
Propostes que agrupa: 5  
Suports totals: 27  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 34  
Organitzacions participants a les cites: 1  

2.1.5. Dinamitzar les àrees amb pitjor salut comercial 
Elaborar i aplicar un pla de dinamització de les àrees del Poble-sec i la Marina per 
millorar-ne la salut comercial duent a terme accions concretes com: reactivar el lloguer 
de locals comercials en desús, dur a terme fórmules de promoció del comerç de 
proximitat, etc.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5335  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarripoblesec, Dinamització(SantsMontLaCol)  
Propostes que agrupa: 3  
Suports totals: 32  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 21  
Organitzacions participants a les cites: 1  

2.1.6. Donar suport a l'autoorganització comercial 
Impulsar la formació en l’àmbit de la gestió i la modernització de les associacions de 
comerciants, així com l’ús de les tecnologies de la informació.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5334  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 6  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  
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2.2. Economia cooperativa, social i solidària 

2.2.1. Donar suport als projectes aglutinadors de 
cooperatives 
Promocionar, donar suport i fer difusió de les experiències de cooperativisme que hi 
ha al districte, com ImpulsCoop i Cooperasec, per millorar-ne la gestió i ajudar a 
consolidar els projectes d'ECSS.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6445  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport.decidim1  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 28  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 21  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

2.2.2. Impulsar una fira d'ECSS al districte 
Establir una fira anual d'ECSS a Sants-Montjuïc, un dels districtes capdavanters en 
iniciatives cooperativistes. Incloure les cooperatives a les fires comercials.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6446  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 10  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

2.2.3. Mapa d'ECSS del districte 
Elaborar un mapa amb els projectes i les iniciatives d'ECSS a Sants-Montjuïc, com a 
plataforma de difusió i promoció, obert a la ciutadania i amb actualització continuada.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6447  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 7  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

2.2.4. Taula de suport a l'economia cooperativa, social, 
solidària i col·laborativa 
Constituir una taula de suport a l'economia cooperativa, social, solidària i 
col·laborativa, amb la participació d'actors de tots els barris, que treballarà 
conjuntament amb el Consell d'Economia, Empresa i Ocupació. La taula s'encarregarà 
d'incorporar el concepte d'altres economies i models econòmics més justos, 
mitjançant la sensibilització i divulgació, a tots els agents socials del barri i també als 
sectors considerats productius. Treballarà internament l'imaginari que "Altres 
economies són possibles" i tractarà d'arribar a tothom, especialment, als barris de la 
Marina i Poble-sec. La taula s'encarregarà d'impulsar l'economia solidària a tots els 
barris del districte i estudiarà la possibilitat d'engegar diferents projectes per donar 
cobertura, trobar vies de finançament, acompanyar i assessorar les noves iniciatives, i 
facilitarà la creació d'estructures d'autogestió. Entres els projectes que s'han 
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d'estudiar, la taula treballarà en conjunt amb les taules sociolaborals de Poble-sec i la 
Marina per desenvolupar el projecte de cooperativa per repartir productes com ara 
bosses orgàniques als comerciants del districte. La taula també investigarà la 
possibilitat de crear vivers, llançadores d'economia social o espais de cotreball, 
juntament amb el Consell d'Economia, que siguin transversals i donin espai i serveis a 
iniciatives econòmiques diverses.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5342  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarrisants, suport.decidim1, Dinamització(SantsMontLaCol), 
consellbarrisantsbadal, consellbarripoblesec, consellsectorialcultura, Consell Barri Hostafrancs  
Propostes que agrupa: 11  
Suports totals: 56  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  
Número de participants a les cites: 62  
Organitzacions participants a les cites: 2  

2.2.5. Projecte Coòpolis 
Impulsar definitivament Coòpolis com a pol de creació d’ocupació de qualitat a través 
de l'ECSS i el cooperativisme al barri de la Bordeta i al conjunt del districte, amb la 
col·laboració dels actors participants en el projecte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5338  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 14  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

2.3. Un nou lideratge públic 

2.3.1. Contractació socialment responsable 
Aplicar el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública i responsable amb criteris 
socials.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5343  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarrilabordeta  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 27  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

2.4. Ocupació de qualitat 

2.4.1. Millorar la situació sociolaboral a la Marina i el Poble-
sec 
Millorar la situació sociolaboral dels dos barris del districte amb l'impuls de les taules 
sociolaborals de la Marina i el Poble-sec. Les taules milloraran l'accés de tots els 
agents del territori a la informació sobre totes les possibilitats i recursos per accedir a 
tot tipus d'ajuda: social, laboral, etc; trobaran sinergies entre agents del territori; 
establiran un pla de treball clar i treballaran projectes entre diferents entitats, per 
exemple, en l'àmbit de l'economia solidària i cooperativa. Ambdues taules treballaran 
el compromís social de les noves iniciatives d'empreses, espais de treball i diferents 
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sectors econòmics. Les taules donaran suport al desenvolupament social de les 
persones, generant formes d'economia social de proximitat i auto i microgestionades, 
amb el suport professional d'especialistes, com ara per crear un servei per afavorir la 
inserció laboral de dones més de 40 anys que estan a l'atur.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6448  
Autoria: suport.decidim1, Dinamització(SantsMontLaCol)  
Propostes que agrupa: 6  
Suports totals: 18  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 41  
Organitzacions participants a les cites: 1  

2.5. Turisme sostenible 

2.5.1. Projecte de turisme inclusiu: la seu del districte 
Crear materials tàctils i recorreguts sonors descriptius per fer accessibles a tothom els 
espais patrimonials de la seu del districte  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6451  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 12  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

2.5.2. Recuperar la memòria dels nostres barris 
Mapes de recursos patrimonials històrics i senyalització amb plafons amb informació 
d'aquest recursos. Finançar l'edició de llibres i la realització d'exposicions sobre la 
memòria i la història dels nostres barris. Editar-la en diferents idiomes i donar a 
conèixer tant la memòria material, com la immaterial de la construcció i la identitat 
dels nostres barris.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5345  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellsectorialcultura, consellbarripoblesec, consellbarrisantsbadal  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 35  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3. Transició ecològica 
3.1. Medi ambient i espai públic 

3.2. Verd urbà i biodiversitat  

3.2.1. Rehabilitar els parcs i jardins de Sants-Montjuïc. 
Treballar la reordenació d'usos, establir una persona referent, revisar les tasques de 
manteniment, rehabilitar els parcs i jardins de Sants-Montjuïc i, de manera específica, 
el Parc de l'Espanya Industrial.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2784  
Autoria: smarti, Noesal, Consell Barri Hostafrancs, Odvan76, Javier Nuñez Alcazar, suport decidim.SantsMont, 

http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6448
http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6451
http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5345
http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2784


 
    Districte de Sants-Montjuïc 

Pàgina 33 de 43 

 

espernallac  
Propostes que agrupa: 9  
Suports totals: 75  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 17  
Organitzacions participants a les cites: 1  

3.2.2. Ordenar el usos de la muntanya de Montjuïc  
Seguir vetllant per la priorització del verd com a element fonamental de la muntanya, 
combinat amb els usos intensius que conté i que estan vinculats a la cultura, 
l'educació, els barris, l'esport, el medi ambient i com a parc central del districte i de la 
ciutat.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2860  
Autoria: Susanna, víctor herrera, Associacio de Veïnes i Veïns de La Satalia, Rafaela Subías, Unió d'Associacions de 
Veïns del Poble Sec, Roger Costa  
Propostes que agrupa: 6  
Suports totals: 179  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 40  
Organitzacions participants a les cites: 1  

3.2.3. Àrees per a gossos a Sants-Montjuïc.  
Repensar els espais per a gossos, crear-ne de nous i millorar la qualitat dels 
existents.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2910  
Autoria: Jaume Villalba Gomis, consellbarrisants, consellbarrilamarina, consellbarrisantsbadal, Dsoriano , Consell Barri 
Hostafrancs, suport decidim.Sants Montjuïc  
Propostes que agrupa: 7  
Suports totals: 122  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  
Número de participants a les cites: 74  
Organitzacions participants a les cites: 3  

3.2.4. Ampliar el Mercat de la Terra 
Consolidar el Mercat de la Terra, que se celebra un cop al mes durant els primers sis 
mesos de l’any. La periodicitat del mercat es convertirà en setmanal cap al setembre. 
D’aquesta manera, el Poble-sec tindrà, finalment, un mercat de fresc propi.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5350  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 42  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.2.5. Incorporar els barris de la Marina en l'estratègia del 
Pla Delta 
Millorar la connectivitat i l'accés al delta del Llobregat a través de la incorporació del 
barri de la Marina al Pla Delta.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5349  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 12  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  
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3.2.6. Reurbanitzar el parc Central 
Impulsar el procés de reurbanització del parc Central, que ha d’ocupar més de 20.000 
metres quadrats entre els carrers de Pontils, Ulldecona, Arnes, Cal Cisó i del Ferro. 
Aquesta zona verda contribuirà a unir els eixos nord i sud del barri.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5348  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 9  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.2.7. Crear un corredor verd des del carrer de la Creu 
Coberta fins a la plaça dels Països Catalans 
Crear una zona contínua amb presència dominant de vegetació i d'ús exclusiu o 
prioritari de vianants i bicicletes entre el carrer de la Creu Coberta i la plaça dels 
Països Catalans, passant pel mig del Parc de l’Espanya Industrial.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5346  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 57  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.2.8. Promoure els horts urbans 
Localitzar solars per crear-hi horts urbans nous, d'accés lliure i amb prioritat per a 
persones amb menys recursos. Impulsar models de gestió nous. Capacitar persones 
en situació d'atur per fer-hi tasques de manteniment i tallers d’hort. Reservar places 
per a persones sense sostre.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5347  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, espernallac  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 98  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 10  
Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3. Urbanisme per als barris 

3.3.1. Intervencions urbanístiques a la Bordeta i Can Batlló 
Es continuarà amb el desenvolupament del PAU1 de Can Batlló: enderrocs, vials i 
zones verdes, per recuperar el recinte per als veïns.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2852  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Neus SaVi, consellbarrilabordeta, smarti1290  
Propostes que agrupa: 5  
Suports totals: 97  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 27  
Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.2. Intervencions urbanístiques a Font de la Guatlla 
Intervencions urbanístiques a Font de la Guatlla: ampliar i renovar la vorera del carrer 
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de Sant Fructuós entre el de Santa Dorotea i el carrer de Sant Paulí de Nola.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6442  
Autoria: Joan Ribas  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 5  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.3.3. Millorar la neteja a Sants-Montjuïc. 
Millorar el manteniment i la freqüència de neteja de Sants-Montjuïc. Cal, per una 
banda, crear polítiques públiques de difusió i formació per fer veure que el carrer és 
de tothom i que l'hem de mantenir entre tots i, per l'altra, millorar l'eficiència dels 
serveis de neteja i augmentar-ne la freqüencia quan sigui necessari; però, sobretot, 
millorar com organitzem aquesta neteja.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2690  
Autoria: Maria Iborra canó, suport decidim.Sants Montjuïc, MaRaGa, Paco, consellbarripoblesec, Joan Ribas  
Propostes que agrupa: 6  
Suports totals: 61  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 13  
Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.4. Intervencions urbanístiques a Hostafrancs 
Intervencions urbanístiques a Hostafrancs, com la transformació de la plaça de Joan 
Pelegrí, l'arranjament del carrer de l'Àliga i la millora en la relació dels espais públics 
amb la vida dels locals del barri. A més a més del desenvolupament de les superilles, 
de les quals s'amplia la informació en una altra actuació.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2843  
Autoria: quim_sants, Consell Barri Hostafrancs, Marc Amorós, suport decidim.Sants Montjuïc  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 13  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 17  
Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.5. Intervencions urbanístiques a la Marina 
Intervencions urbanístiques a la Marina, com l'execució urbanística del sector 8, 
millorar el passeig de la Zona Franca a favor de la gent i urbanitzar una part del barri 
del Polvorí, entre d'altres.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2833  
Autoria: Antoni Gut, Ajuntament de Barcelona, LLuis, Rosa Sielva, consellbarrilamarina, Joan Ribas  
Propostes que agrupa: 6  
Suports totals: 73  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.3.6. Acabar la transformació urbanística de l'entorn de la 
cobertura del calaix i desencallar el tema de Can Vies 
Desencallar la situació actual en la qual es troba Can Vies. Acabar el tancament de la 
cobertura de les vies i els entorns. Continuar treballant amb la bona execució de la 
gestió urbanística de la banda mar de la cobertura de les vies i del carrer d'Antoni de 
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Capmany. 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2850  
Autoria: Susanna, consellbarrisants, consellbarrisantsbadal, Consell Barri Hostafrancs  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 133  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.3.7. Intervencions urbanístiques al Poble-sec 
Intervencions urbanístiques al Poble-sec: desenvolupament de la fase 2 del Pla 
Paral·lel, instal·lar fonts, millorar el verd i el mobiliari urbà en diferents zones del barri.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2889  
Autoria: Aqg, Ajuntament de Barcelona, Joan(SantsMonLaCol), consellbarripoblesec  
Propostes que agrupa: 6  
Suports totals: 110  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 20  
Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.8. Reduir la contaminació acústica al districte de Sants-
Montjuïc 
Mesures correctores per a la reducció del soroll i la contaminació acústica al districte. 
Hem de trobar un equilibri entre el gaudi i el descans dels veïns, tant dels carrers, les 
places i els recintes propers a la muntanya de Montjuïc.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2623  
Autoria: Jaume Layola, Joan Rafael Rabasco López, Ikelm, Joan Ribas  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 44  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.3.9. Intervencions urbanístiques a Badal 
Intervencions urbanístiques a Badal, millorar la il·luminació, intervenir a la plaça de 
l'Olivereta, millorar els espais d'oci per a infants, l'arbrat del carrer de Blasco de Garay 
i arranjar els carrers de Sant Frederic i de Casteràs.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2825  
Autoria: consellbarrisantsbadal, carme menéndez, AlertaPobleSec  
Propostes que agrupa: 6  
Suports totals: 30  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.3.10. Superilla 
Redefinir l’espai públic amb l’objectiu de donar més presència als espais de gaudi per 
a infants i gent gran, una mobilitat més sostenible i fomentar el verd i la biodiversitat.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5352  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Associació de Veïns d'Hostafrancs, Consell Barri Hostafrancs  
Propostes que agrupa: 3  
Suports totals: 49  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  
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3.3.11. Pla d’equipaments del districte 
Cal dotar el districte d'una xarxa d'equipaments adequada a les seves necessitats i 
segons les ràtios que li corresponen. Un pla que prevegi tots els espais actualment 
qualificats com a equipament, valori les necessitats actuals de la població, estudïi les 
prioritats i estableixi un pla d'etapes amb un procés participatiu informat, ampli i 
vinculant. Entre altres, hem de decidir sobre l'Orfeó de Sants, rehabilitar el carrer 
d'Olzinelles número 30, realitzar equipament de barri al carrer de Juan de Sada, 
rehabilitar Can Cervera, el palau de la Premsa i els espais per a associacions de la 
Marina i acabar la Lleialtat Santsenca.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5351  
Autoria: La Marina Viva, suport decidim.SantsMont, Ajuntament de Barcelona, Associacio de Veïnes i Veïns de La Satalia, 
consellbarrilamarina, consellbarrisants, Consell Barri Hostafrancs, consellbarrisantsbadal, rita  
Propostes que agrupa: 12  
Suports totals: 174  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 17  
Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.12. Enfortir els serveis d'inspecció de pisos turístics 
il·legals 
Millorar la dotació de recursos als serveis d’inspecció per eradicar la presència de 
pisos turístics il·legals. Prestar una atenció especial a la informació que arriba des del 
veïnat i generar, a partir d'aquesta informació, un cens dels pisos turístics il·legals al 
districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5315  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Associació de Veïns d'Hostafrancs  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 137  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 46  
Organitzacions participants a les cites: 2  

3.3.13. Rehabilitar el teixit urbà 
Per millorar el teixit urbà del districte, a poc a poc, s'han d'anar millorant els carrers, 
les places i els jardins, fent una atenció especial a les tasques de manteniment i 
ampliació de les voreres i d'increment dels espais verds. Aquestes tasques s'han de 
dur a terme de forma progressiva i actuar puntualment als llocs on sigui necessari. 
Pressionar les altres administracions competents perquè ho facin.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6081  
Autoria: suport decidim.Sants Montjuïc, consellbarrisants, Ajuntament de Barcelona, Consell Barri Hostafrancs, 
consellsectorialdonesgenerelgtbi, consellsectorialgentgransantsmontjuïc, antonia de sants, Eli Rolando , 
consellbarrilabordeta  
Propostes que agrupa: 14  
Suports totals: 107  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 5  
Número de participants a les cites: 135  
Organitzacions participants a les cites: 4  

3.3.14. Desenvolupar el PERI 
Resoldre i desenvolupar el PERI de la Font de la Guatlla i del Polvorí. Desenvolupar 
els PERI del Poble-sec i d’Hostafrancs.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5355  
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Autoria: Ajuntament de Barcelona, Joan Ribas, suport decidim.habitatge  
Propostes que agrupa: 3  
Suports totals: 20  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 28  
Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.15. Fomentar l'ús de l'espai públic per a les entitats i els 
veïns del districte 
Recuperar l’espai públic per a l'ús veïnal, associatiu i ciutadà, a partir de les 
demandes efectuades en tots els espais de participació oberts al districte. Programes 
específics per fomentar l'ús de l’espai públic on es puguin crear activitats i que no 
estiguin necessàriament limitades a fer activitats específiques com el consum.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5356  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Joan Ribas, MEC  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 48  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 18  
Organitzacions participants a les cites: 2  

3.3.16. Recuperar el Palau de la Premsa 
Recuperar el Palau de la Premsa del barri del Poble-sec i estudiar i definir de forma 
participativa els usos que se'n poden donar.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6540  
Autoria: Jordi Goñi El Troc, Unió d'Associacions de Veïns del Poble Sec, consellbarripoblesec, suport decidim.Sants 
Montjuïc  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 138  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 37  
Organitzacions participants a les cites: 1  

3.4. Mobilitat sostenible 

3.4.1. Ampliar les zones de limitació de velocitat: zones 30, 
20, 10 
Elaborar un estudi per ampliar les zones 30, entorns més segurs i amb calçades de 
coexistència de trànsit motoritzat i bicicletes; zones de velocitat restringida a 20 km/h, 
on vianants, bicicletes i vehicles coexisteixin en plataformes úniques, i trams de 
velocitat restringida a 10 km/h i prioritat invertida, que són espais segurs de prioritat 
per als vianants.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6383  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, J. Gabriel Gallart, revernau, Joan Rafael Rabasco López, consellbarrisantsbadal, Joan 
Ribas, Sílvia Aldavert, Consell Barri Hostafrancs  
Propostes que agrupa: 9  
Suports totals: 172  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.4.2. Reordenar les places d'aparcament en diverses zones 
del districte de Sants-Montjuïc 
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Es vol treballar en la línia de centralitzar zones d'aparcament en diferents punts dels 
barris, sempre que sigui possible i trobem el consens dels veïns. Volem reduir la 
circulació de cotxes pels nostres carrers amb l'objectiu d'aparcar. De manera 
concreta, es treballarà en zones especialment problemàtiques, com el carrer de Leiva, 
per compatibilitzar la circulació de vehicles i vianants, així com regular les zones 
d'aparcament.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3532  
Autoria: Associació de Veïns d'Hostafrancs, consellbarrilamarina, Consell Barri Hostafrancs, Miquel Campabadal Oviedo , 
consellbarrisantsbadal  
Propostes que agrupa: 5  
Suports totals: 34  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.4.3. Xarxa de carrils bici 
Ampliar la xarxa de carrils bici que estableix el Pla de Mobilitat Urbana, fent una 
atenció especial a les zones desconnectades del barri de la Marina. Promoure l'ús de 
la bicicleta al districte. Millorar la connexió dels carrils bici que uneixen els diferents 
barris i minimitzar conflictes amb la resta de mitjans.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5360  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Joana, consellbarrilamarina, consellsectorialgentgransantsmontjuïc, Jordi M. G., noèlia  
Propostes que agrupa: 7  
Suports totals: 572  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.4.4. Promoure noves estacions de Bicing 
Implantar estacions de Bicing noves a les zones on encara no arriba.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6397  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Sergi Gàzquez, consellbarrilamarina, Dsoriano  
Propostes que agrupa: 5  
Suports totals: 111  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 20  
Organitzacions participants a les cites: 1  

3.4.5. Millorar l'oferta d'aparcaments de bicis i motos 
Ampliar, diversificar i millorar els aparcaments per a motos i bicicletes, especialment 
als entorns propers a un equipament públic.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5363  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Andreu42, consellbarrisantsbadal  
Propostes que agrupa: 3  
Suports totals: 100  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.4.6. Desplegar més camins escolars 
Desplegar nous camins escolars per garantir i facilitar la mobilitat autònoma, segura i 
sostenible dels escolars a partir dels vuit anys. Principalment, als barris d’Hostafrancs, 
la Marina i el Poble-sec.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5357  
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Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport decidim.SantsMont, Consell Barri Hostafrancs, consellbarrisants, Joan Ribas  
Propostes que agrupa: 6  
Suports totals: 132  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  
Número de participants a les cites: 22  
Organitzacions participants a les cites: 2  

3.4.7. Millorar l'accessibilitat i la mobilitat al districte de 
Sants-Montjuïc 
Exigir que es facin les obres necessàries per assolir el dret a la mobilitat, millorant 
l’accessibilitat de l’estació i els entorns de Sants, metro i Adif. Exigir, també, la posada 
en marxa de l'L10 al barri de la Marina. Millorar l'accessibilitat al barri del Poble-sec 
des de la banda del mar i les parades d'autobusos a les parts de muntanya de la 
Marina.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5362  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarripoblesec, consellbarrilamarina  
Propostes que agrupa: 4  
Suports totals: 76  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.4.8. Millorar la distribució de mercaderies al carrer de 
Sants i de la Creu Coberta 
Crear una plataforma de mercaderies que abasti el conjunt de la futura superilla 
d’Hostafrancs i els carrers de Sants i de la Creu Coberta, i alliberar el carril que es 
converteix puntualment en zona de càrrega i descàrrega.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5361  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 27  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.4.9. Plans de mobilitat i transport públic 
Elaborar de manera participativa el pla de mobilitat al districte, el Pla de mobilitat de la 
Bordeta i el Pla de transport públic de la Marina.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5358  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Isabelbcn77, Dinamització(SantsMontLaCol), Jesús Delgado Saldaña, Rosa Sielva, 
consellbarrisants, crismon, JoseRuiz, suport decidim.SantsMont, consellbarrilamarina, espernallac, 
consellsectorialdonesgenerelgtbi, teresa cambra, Aqg, feydo, Joan Ribas, consellbarrilabordeta, 
consellsectorialgentgransantsmontjuïc, Consell Barri Hostafrancs, consellbarrisantsbadal, jose jorge plaza barril, Roger 
Costa, Jordi M. G.  
Propostes que agrupa: 31  
Suports totals: 219  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 5  
Número de participants a les cites: 96  
Organitzacions participants a les cites: 4  

3.4.10. Obrir l'L10 al barri de la Marina 
Acord amb la Generalitat per a la reactivació de les obres per fer possible l’obertura 
del metro a la Marina en, com a mínim, dues estacions.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6539  
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Autoria: Dani, Boinen 25, Dsoriano , Salvador Pastor Blasco, consellsectorialgentgransantsmontjuïc  
Propostes que agrupa: 5  
Suports totals: 426  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 4  
Número de participants a les cites: 107  
Organitzacions participants a les cites: 4  

3.5. Energia i canvi climàtic 

3.5.1. Millorar la gestió de residus a Sants-Montjuïc.  
Regular el soroll dels camions de recollida de brossa i revisar-ne els horaris. Posar 
més contenidors, millorar el sistema de recollida. Promoure el servei de punts verds.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3136  
Autoria: consellbarrisantsbadal, consellbarrisants, Consell Barri Hostafrancs, consellbarrilamarina, consellbarripoblesec  
Propostes que agrupa: 6  
Suports totals: 51  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

4. Bon govern 
4.1. Govern transparent i rendició de comptes 

4.1.1. Millorar la sala d'espera de l'OAC de la seu del 
Districte de Sants-Montjuïc.  
Cal millorar la sala d'espera de l'OAC situada a la seu del Districte i adequar-la amb 
les condicions necessàries per què es pugui prestar el servei a la ciutadania en 
condicions òptimes.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6522  
Autoria: mireia  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 15  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

4.1.2. Facilitar els tràmits 
Treballar per avançar en el marc de l'administració electrònica per facilitar les 
tramitacions telemàtiques. Generar punts d'atenció ciutadana que utilitzin les noves 
tecnologies i evitar desplaçaments. Crear un espai per facilitar els tràmits relatius a 
subvencions, permisos per a esdeveniments i altres, obert a totes les entitats.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5364  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Associacio de Veïnes i Veïns de La Satalia  
Propostes que agrupa: 2  
Suports totals: 36  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  
Número de participants a les cites: 26  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

4.1.3. Millorar l'accessibilitat a les dades i la informació del 
districte 

http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3136
http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6522
http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5364


 
    Districte de Sants-Montjuïc 

Pàgina 42 de 43 

 

Disposar d'una plataforma fàcil d'accedir per poder millorar en transparència i 
participació. Disposar d'una web de participació digital (multisuport) ciutadana, 
auditable i de programari lliure, que permeti monitorar de manera efectiva propostes i 
debats, mecanismes d'intel·ligència col·lectiva, comunicació social en xarxa, 
visibilització i documentació. Estudiar la possibilitat d’introduir nous idiomes de 
consulta. Treballar també per potenciar el paper dels mitjans de comunicació de 
Sants-Montjuïc com a agents de difusió de la informació del districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6084  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarrilamarina, Consell Barri Hostafrancs, consellbarrisants, 
consellsectorialcultura, consellsectorialgentgransantsmontjuïc  
Propostes que agrupa: 6  
Suports totals: 40  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

4.2. Participació ciutadana 

4.2.1. Participar en els pressupostos municipals  
Habilitar espais, materials i processos que reconeguin la pluralitat i la diversitat de les 
persones i els col·lectius de la ciutat per fer efectiu el dret a participar. Dissenyar 
canals i metodologies específiques per a col·lectius amb necessitats singulars i 
habilitar espais físics accessibles i que tinguin en compte els treballs de cures.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6391  
Autoria: Ajuntament de Barcelona  
Propostes que agrupa: 1  
Suports totals: 21  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

4.2.2. Pla per reforçar la implicació en els òrgans de govern i 
la participació del districte 
Transformar els òrgans de participació en espais de coresponsabilitat entre la 
ciutadania i l'Administració Pública, amb presa de decisions municipals compartides. 
Millorar el funcionament i les competències dels consells de barri. Diversificar la 
participació, incloure la visió de totes les generacions (infants, joves, adults, gent 
gran), garantir que les dones puguin expressar les seves opinions i fer arribar els 
processos participatius a tothom. Treballar en xarxa i donar suport a les iniciatives 
comunitàries.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5365  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarrilamarina, suport decidim.barcelona2, consellbarrilabordeta, Eli Rolando , 
consellbarrisantsbadal, consellsectorialdonesgenerelgtbi, Unió d'Associacions de Veïns del Poble Sec, consellbarrisants, 
Consell Barri Hostafrancs, consellsectorialgentgransantsmontjuïc, Dinamització(SantsMontLaCol)  
Propostes que agrupa: 16  
Suports totals: 75  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  
Número de participants a les cites: 80  
Organitzacions participants a les cites: 1  
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4.2.3. Obrir canals participatius que permetin articular les 
aportacions de la ciutadania més propera a l'espai públic 
reformat o de nova construcció 
Resoldre i gestionar les intervencions urbanístiques de manera col·lectiva per garantir 
l’èxit i afinar amb necessitats i solucions que reflecteixin els desitjos reals del veïnat, 
incloent-hi els valors de cohesió, convivència i interculturalitat.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6085  
Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellbarrisantsbadal, Consell Barri Hostafrancs  
Propostes que agrupa: 3  
Suports totals: 33  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
Número de participants a les cites: 0  
Organitzacions participants a les cites: Cap  

4.3. Acció comunitària 

4.3.1. Donar suport i fomentar les associacions  
Potenciar el teixit associatiu i d'entitats al districte. Impulsar la transparència en el 
funcionament. Fomentar l'autogestió d'entitats. Ampliar el suport als esplais i les 
entitats de lleure per al desenvolupament de la seva tasca amb infants i joves.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3168  
Autoria: suport decidim.SantsMont, consellbarrilamarina, consellsectorialgentgransantsmontjuïc, consellbarrilabordeta  
Propostes que agrupa: 5  
Suports totals: 21  
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  
Número de participants a les cites: 50  
Organitzacions participants a les cites: 2  
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