
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: 

Consell de Barri de Sants 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

13/02/2020                                    Cotxeres de Sants, Sala d’Actes. 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  82 

 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 70 anys. 

 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

47 35  

 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

 
L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el qual la 
ciutadania, de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de 
projectes d’inversió als 10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de 
Sants-Montjuïc és de 9 milions d’euros.  
 
Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes 
sorgides de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  
 
L’obertura del Consell de Barri de Sants l’ha fet el regidor del districte, en Marc Serra. A 

continuació, s’ha procedit a la votació dels nous membres de la Vicepresidència i Comissió de 

seguiment i intervencions dels veïns i veïnes. Posteriorment, s’ha desenvolupat l’explicació 

dels processos participatius del PAM/PADs i de pressupostos participatius, així com de les 

seves fases. Seguidament, la Marina Barrueza, consellera de barri, ha traslladat a les persones 

participants les mesures que recull el PAD per al barri de Sants. A continuació, el dinamitzador 

ha explicat el funcionament de la dinàmica participativa i s’han creat els grups de treball. 

Concretament, s’han constituït quatre grups de treball entre els que s’han distribuït la majoria 

de persones participants al CB. Cada grup s’ha format amb entre una desena i una vintena de 

persones participants, aproximadament. En els casos en els quals hi havia diverses persones 

d’una mateixa entitat o col·lectiu, aquests s’han distribuït entre els diferents grups, aquest fet 

https://www.decidim.barcelona/
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ha comportat que, en alguns casos, es recullin propostes idèntiques en grups diferents (com 

per exemple, la rehabilitació del carrer Tenor Masini, o la rehabilitació de Can Climent).  

 

En els grups, s’ha fet un repàs de les principals característiques dels dos processos, a tall de 

recordatori, i hem iniciat la recollida de propostes, ajudant a diferenciar quines podien 

incorporar-se a pressupostos participatius i quines havien d’anar a PAD. Després de la 

recopilació de les propostes i del debat sobre aquestes, hem demanat a les persones 

participants que omplissin les fitxes de projectes a incorporar a pressupostos participatius. En 

total s’han elaborat 17 projectes per pressupostos participatius i 21 propostes per al PAD. Dels 

17 projectes que s’han traslladat en la sessió, dos ja havien estat introduïts a la plataforma 

decidim.barcelona prèviament. A la relació de projectes hem afegit els enllaços a la plataforma 

d’aquestes dues propostes.  

 

La dinàmica participativa ha tingut una durada d’una hora.  
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Rehabilitació Can Climent És una nau municipal que cal reformar i probablement també 
cal requalificar-la. Es proposa que sigui per a usos associatius. 
Aquesta proposta està conformada com a projecte també, 
però l’autor vol que també formi part del PAD, pel que fa a la 
requalificació de l’espai que es preveu per poder 
desenvolupar el projecte esperat. 

 
Escola Bressol Cal Maiol 

 
Construcció de l’Escola Bressol al Centre Educatiu Cal Maiol. 

 
 

 
Millora entrades metro del barri 

 
S’insta a la Generalitat de Catalunya a dur a terme la 
rehabilitació i adequació de les entrades de metro del barri. 
Específicament: Plaça de Sants i Estació de Sants. 
 

 
Creació d’un hotel d’entitats 

 
Falta d’espais per a noves entitats i associacions del barri.  
 
 

 
Nou equipament com a centre cívic 

 
Cotxeres de Sants es troba saturada amb llista d’espera per 
poder lloguer sales. Es demana la construcció d’un espai on 
poder celebrar jornades, actes, etc.  
 
 

 
Millora de les places Països 
Catalans i Joan Peiró 

 
S’insta a ADIF a millorar les places comentades. No són punts 
de trobada, actualment són llocs de pas i les veïnes del barri 
no poden gaudir-les. Mala infraestructura.  
 

Equipaments en els baixos dels 
habitatges de Riera de Tena 

Garantir que hi hagi equipaments públics en els baixos dels 
habitatges de la Riera de Tena, cantonada Burgos.  
 
 

Manteniment i vigilància de la 
Rbla. de Sants 

Manteniment i vigilància de la Rbla. de Sants (del calaix). 
 
 

Projecte de pintada artística de les 
persianes del barri  

Desenvolupar un projecte de pintada artística de les persianes 
del barri.  
 
 

Desenvolupar eines / mecanismes 
de seguiment i fiscalització pública 

Desenvolupar eines / mecanismes de seguiment i fiscalització 
pública dels compromisos adquirits entre legislatures, per 



 
 
 

 

4 

evitar que projectes (reformes, millores, obres, etc.) que es 
van aprovar en anteriors legislatures hagin de tornar a 
sotmetre’s a processos participatius. 

Recuperar la història de la Masia 
del Rellotge 

Desenvolupar un projecte de recuperació de la memòria 
històrica de la Masia del Rellotge, així com un projecte 
comunitari d’usos veïnals de l’espai. 

Recuperar la història  del Casinet 
d’Hostafrancs 

Desenvolupar un projecte de recuperació de la memòria 
històrica del Casinet d’Hostafrancs 

Requalificació terreny Castellers de 
Sants 

Requalificar el terreny proper al local dels Castellers de Sants 
(d’espai verd a urbanitzable) per tal de poder fer l’obra 
d’ampliació del local, per a disposar de local d’assaig propi. 

Pacificar el Carrer Sagunt Elaborar estudi i realitzar les obres i modificacions pertinents 
en la circulació per pacificar el carrer Sagunt. 

Adquirir municipal de la nau 
Virutex  

Adquirir municipalment un espai / cedir un espai adequat per 
La Troca, una entitat que fa la funció d’escola comunitària al 
barri (adults i segones oportunitats), donada la manca 
d’institucions que cobreixen aquest tipus d’oferta formativa. 
La Troca desenvolupa projectes de caràcter comunitari, en el 
combat contra l’exclusió social i el foment de la cohesió social 
i la creació de vincles, i com a projecte necessita ampliar 
l’espai en el qual oferir les seves formacions. 

Correcció i millora de la distribució 
de la circulació entorn els carrers 
pacificats 

Proposta orientada a millorar la lògica de circulació de 
vehicles a l’entorn dels carrers pacificats al voltant del Mercat 
de Sants, ja que la pacificació d’alguns carrers ha generat 
problemes de congestió, perillositat, en altres carrers; així 
com certes dificultats en la mobilitat (sentits de circulació). 
Per altra banda, aquesta pacificació és poc respectada. 

Activar l’equipament sota de les 
vies de la Rambla de Sants i 
reajardinat  

Reajardinat de la Rbla. De Sants (el Calaix) i activació de 
l’equipament de sota de les vies de la Rambla de Sants. 
Netejar els grafitis.  

 
Sanejament fibrociment (amiant) 

Problema sanitari que afecta moltes famílies (exposició a 
l’amiant) i que caldrà que sigui controlat per tècnics sanitaris 

Millora del carril bici de Sant 
Antoni 

 
 

Adquirir municipal de la nau 
Virutex  

Adquirir municipalment un espai / cedir un espai adequat per 
La Troca, una entitat que fa la funció d’escola comunitària al 
barri (adults i segones oportunitats), donada la manca 
d’institucions que cobreixen aquest tipus d’oferta formativa. 
La Troca desenvolupa projectes de caràcter comunitari, en el 
combat contra l’exclusió social i el foment de la cohesió social 
i la creació de vincles, i com a projecte necessita ampliar 
l’espai en el qual oferir les seves formacions. 

Adquisició municipal de l’Horta 
Alliberada 

Adquirir municipalment l’actual espai okupat de l’Horta 
Alliberada, una propietat privada, per assegurar la conservació 
de l’espai al barri com a espai d’horta i espai verd; com a espai 
i projecte comunitari de cohesió, evitant així que esdevingui 
un nou punt d’especulació al barri. 

 

Total de propostes realitzades 21 
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8. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del 
projecte 

Descripció del projecte 

 
Millora del Parc 
de Can Mantega 

Posar més bancs, replantar els espais verds i fer manteniment i regeneració, plantar arbres en 
els forats que ja existeixen i que continuen buits, posar arbres al parc de Can Mantega a la 
façana C/Joan Güell. Posar més bancs. Millor distribució dels contenidors al voltant de la plaça i 
soterrar-los i instal·lar una pista de bàsquet. 
 

Equipament 
esportiu als 
parcs 

Posar equipament esportiu (gimnàs) a l’aire lliure en zones com la Rbla. Brasil, Badal, entre 
altres, per entrenament i rehabilitació (bicicleta estàtica, bancs amb pedals, rodes per gir dels 
peus i braços, etc.) 
 

Adequar parcs 
inclusius per 
infants 

Senyalització i adaptació a la llei europea d’accessibilitat. Posar o fer els parcs adaptats per 
infants amb autisme, senyalització especial així com gronxadors adaptats per cadires amb 
rodes.  

Containers 
soterrats 

Els carrers són molt petits i els contenidors davant de les portes són molt lletjos, fan molta 
pudor, etc. La proposta és trobar la manera de soterrar els contenidors. 

Habilitar un 
espai municipal 
per fer un circuit 
per bicicletes i 
patinatge en 
línia 

Fer un circuit tancat per bicicletes i patinatge en línia on els pugui implantar l’escola de 
ciclisme. Un possible espai es trobaria a la Marina, a l’entrada del cementiri, prop de la Bàscula. 

Millora de 
l’entorn de les 
escoles del barri 

Específicament l’Escola Barrufet. Es demana renovació de les places, carrers, posar limitació de 
velocitat. Fer d’aquests espais punts de trobada i seguretat pels infants.  
Hi ha un responsable que pujarà el projecte al Decidim. 

Rehabilitació 
Punt Multimèdia 
Casa del Mig.  

L'edifici compta amb dificultats d’accessibilitat per les persones grans. Cal redefinir les eines i 
l’espai físic. Incompliment de seguretat. Falta de recursos (màquines).  

Rehabilitació 
carrer Tenor 
Masini 

Remodelació del Carrer Tenor Masini en plataforma única per tal d'obtenir una millora en 
l'accessibilitat i la mobilitat dels vianants, incorporant nous punts de llum, algun espai d'estada 
i plantant una filera d'arbres. Millora de la contaminació acústica i la pol·lució. Impuls al comerç 
de proximitat del carrer. 
(Aquesta proposta ja estava prèviament pujada per les persones participants: 
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/17296) 
 

 
Rehabilitació 
carrer Violant 
d’Hongria 

 
Rehabilitació del carrer Violant d’Hongria. Millorar les voreres i fer-les més amples. Dificultat 
per passar amb carrets. Entre Rambla Brasil i Juan de Sada (30-50) 
 

 
Rehabilitació i 
adequació de 
l’accés al carrer 

 
És denúncia ser un lloc amagat, amb poca llum i insegur. Cal millora de la neteja i de l’espai. 
Una solució pot ser el seu tancament o renovació convertint-lo en un nou espai. Accés al carrer 
Premià des del Pàrquing Estació de Sants.  

                                                           
1
 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat 

publicada a la plataforma Decidim.barcelona. 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/17296
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Premià 
 

 

Rehabilitació de 
l’antiga fàbrica 
dels germans 
Climent (Can 
Climent) 
 
 

Rehabilitació de l’antiga fàbrica germans Climent per a convertir-ho en espai social d’entitats, 
entre les quals els Castellers de Sants i altres. 
(Aquesta proposta ja estava prèviament pujada per les persones participants: 
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/17450   

 
Zona verda 
darrere de la 
Fàbrica Maons 
(C/Puigarí/Viriat) 
 

Aquesta zona actualment està utilitzada per les famílies que surten de l’escola del C/Guitard. 
Els nens juguen i fan patins i és un lloc infrautilitzat.  

Reurbanització 
de la Rambla de 
Badal 

La Rambla de Badal (Carrer de Sants - Atº Campmany) des de fa uns anys està descuidada. Cal 
reformar-la i posar-hi més espais verds. Ja fa temps que existeix el compromís polític per a fer-
ho, però de moment no s’ha fet cap actuació.   

Sants skate 
plaza  

Espai habilitat per la pràctica de l’Skate al districte de Sants. Existeix una gran necessitat 
d’aconseguir un espai habilitat, ja que en l’actualitat no n’hi ha al barri. Hi ha una gran 
comunitat que s’ha deixat de banda.   

Millores 
urbanístiques 
del carrer 
Torrent de 
Perales 

Millora i ampliació de la vorera esquerra del carrer Torrent de Perales, donades les dificultats 
per circular-hi amb cadires de rodes o carretons. 

Reforma i 
ampliació del 
local dels 
Castellers de 
Sants 

Ampliar i reformar les instal·lacions del local dels Castellers de Sants. 

Pacificar el 
Carrer Sagunt 

Realitzar les obres i modificacions pertinents en la circulació per pacificar el carrer Sagunt de 
vehicles. 

 

Total de projectes realitzats 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/17450
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9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

La dinàmica participativa ha tingut una durada inferior a la prevista atès que tot i que es 

tractava d’un Consell de Barri monogràfic sobre els processos participatius, ha estat necessari 

atendre altres demandes. Tot i això, i també gràcies a que aquestes demandes han estat 

tingudes en compte i canalitzades, la sessió participativa s’ha desenvolupat correctament.  

 

 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 
 

 

 


