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1. DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 
La sessió es va realitzar al Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs d’Hostafrancs del districte de 
Sants-Montjuïc el dimarts 16 de desembre de  2014 de 18 a 20:30h. 

L’objectiu de la trobada era compartir idees sobre el desenvolupament de les superilles de 
Sants i Hostafrancs en els propers anys: quin futur es vol, quins temes s’haurien d’abordar i 
quines accions concretes s’haurien de realitzar per assolir el futur desitjable. 

Hi van participar 43 persones, entre les quals s’incloïen veïns i veïnes, representants 
d’entitats i equipaments de l’àmbit de les superilles, representants d’organitzacions de 
Barcelona interessades en contribuir al projecte i tècnics de l’Ajuntament de Barcelona. 

El programa de la sessió es va desenvolupar en quatre blocs: 

• Benvinguda i introducció a les superilles 

• Taller de futur 

• Treball en grups sobre accions a emprendre 

• Posada en comú i cloenda 

 
 
Benvinguda i introducció a les superilles 
Tots els participants van rebre via correu electrònic i/o a l’entrada el plànol de l’àmbit de les 
superilles de Sants i Hostafrancs amb les dades bàsiques d’aquests entorns. 
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La sessió es va iniciar amb la benvinguda i presentació la sessió per part Jordi Martí i 
Galbis, Regidor del districte de Sants – Montjuïc. 

 A continuació, Ariadna Miquel, cap de Prospectiva de la Direcció de Projectes d’Hàbitat 
Urbà de l’Ajuntament, va presentar el què és el programa superilles, els objectius que 
persegueix i va descriure l’àmbit de superilles de Sants i Hostafrancs. 

La Laia Torras, cap de Participació de la Direcció de Projectes d’Hàbitat Urbà de 
l’Ajuntament, va fer èmfasi en la importància de la participació i implicació ciutadana en 
aquest programa. Va presentar el calendari previst, la proposta metodològica pel 2014-2015 
i el com es preveu avaluar el programa el 2017. 
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Taller de futur 
A continuació tots els assistents van participar en un taller de futur, en què van expressar els 
seus desitjos de com voldrien que fossin les superilles d'aquí a quatre anys, escrivint els 
titulars que voldrien llegir als diaris locals o el que voldrien que s’hagués aconseguit. La 
finalitat era recollir les diferents visions de futur i alhora els diferents àmbits temàtics que 
podria abastar el programa de superilles. 

Els titulars, escrits en post-it, es van disposar en un mural, classificats per temes, i se’n van 
llegir uns quants en veu alta a tall d’exemple. Els resultats del taller de futur es poden 
consultar a l’apartat 2 d’aquest informe. 

  
 
 
Treball en grups sobre accions a emprendre 
En funció dels centres d'interès als quals apuntaven els titulars, els participants es van 
dividir en tres grups per fer propostes d'iniciatives concretes, aplicables a les superilles de 
Sants i Hostafrancs, que ajudarien a assolir aquest futur imaginat, identificant també 
aspectes claus i/o millora de l’àmbit.  

Els temes principals dels tres grups van ser: 

- Sostenibilitat, participació i cultura 

- Verd, energia i espai públic 

- Mobilitat, soroll i qualitat de l’aire 

 

 

La pluja d'idees es va recollir per escrit i, en alguns grups, de manera esquemàtica en 
plànols de la zona. Les propostes d’accions a emprendre es poden consultar a l’apartat 3 
d’aquest informe. 
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Posada en comú  
A continuació, un portaveu de cada grup va exposar de manera succinta a tots els 
participants els principals temes tractats al seu grup.  
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Plataforma coinnovació- Repte superilles Sants i Hostafrancs  
M. Antònia Fullana va presentar la plataforma coinnovació amb el repte superilles Sants i 
Hostafrancs, que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona en el marc del programa Govern 
Obert, amb l’objectiu de que els veïns i veïnes i entitats puguin seguir aportant les seves 
idees i/o propostes, comentar i/o donar suport a altres idees, sobre temes i reptes de la 
ciutat i, en concret, de les superilles de Sants i Hostafrancs. 
 
S’anuncia que el repte superilles s’obrirà l’endemà de la sessió de participació i que cada un 
dels inscrits al taller rebran un correu electrònic anunciant que s’ha obert la plataforma, amb 
les indicacions de com accedir-hi i de com funciona. 

 

 
Torn obert de preguntes, propers passos i cloenda 

A continuació es va obrir un torn obert de preguntes. Francesc Xavier Esteve, conseller del 
districte de Sants-Montjuïc, Ariadna Miquel i Laia Torras eren els encarregats de donar 
resposta a cada una de les intervencions.  

Temes tractats: 

- Es va apuntar que referent a la iniciativa de les cobertes verdes, horts al terrats, etc, 
que s’havia proposat impulsar a les superilles, ja existeixen projectes relacionats 
amb aquest tema i que caldria fer un recull de què ja està en marxa abans de 
dissenyar-ne de nous.  

 

 

La M.Antònia Fullana va exposar quins serien els propers passos: 

- L’endemà de la sessió s’obrirà la plataforma coinnovació per seguir fent aportacions 
via virtual. 

- En 15 dies rebran l’informe complet de la sessió. 
- Seran convocats en un mes en el segon taller de participació de les superilles. 
- Per a qualsevol consulta, suggeriment i/o aportació la poden fer a través del correu 

electrònic procesparticipatiu@bcn.cat. 
- Es sol·licita a tots els presents que lliurin el full d’avaluació de la sessió. 

 

Per acabar, Francesc Xavier Esteve fa la cloenda de la sessió agraint la participació de tots 
els presents i al Centre Cívic per haver-nos cedit l’espai per realitzar el taller de participació i 
convida a seguir treballant en el programa superilles. 

 

http://coinnovacio.bcn.cat/go/retos.action
http://coinnovacio.bcn.cat/go/retos.action
mailto:procesparticipatiu@bcn.cat
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2. RESULTATS DEL TALLER DE FUTUR 
Es recullen els titulars que els participants voldrien llegir en un diari local i els desitjos de 
com voldrien que fossin les superilles d’aquí quatre anys, classificats per temes.  

 
 

Mobilitat 
- Més carrers per a vianants. 
- Regulació seriosa de bicis i motos. 
- No tenir por que els cotxes t’atropellin. 
- Sobretot tenir molta cura de la gent que va amb cadira de rodes i els cotxets dels 

nadons. 
- Que els infants es puguin moure amb llibertat i autonomia dins la superilla. 
- Me imagino calles que antiguamente eran solo para coches, devueltas a sus 

vecinos, donde los niños puedan jugar y las persones socializar. 
- Barcelona model de mobilitat sostenible. 
- Mobilitat sostenible. 
- Que es reguli bé el tancament dels carrers durant les festes. Hi ha necessitats vitals 

que cal resoldre amb el cotxe. 
- Que es reguli els sentits i mobilitat dels carrers de forma racional, atenent l’ecologia i 

la mobilitat dels ciutadans. Per exemple, carrer Masnou obert entre Watt i Espanya 
Industrial. Així no caldria sortir a la carretera de Sants. 

- Voldria que es pacifiqués els carrers interiors per a que fossin més accessibles als 
vianants i per l’accessibilitat de les persones amb discapacitat. 
 

Qualitat de l’aire 
- Superilla amb qualitat de l’aire, baixa intensitat electromagnètica i lliure de wifi. 
- Las superilles logran reducir la contaminación y bajar de los 40 ppm en el barrio de 

Sants. 
- La qualitat ambiental millora tant a dins de les superilles com en les vies perimetrals. 

 

Soroll 
- Reducció dels sorolls. 
- Contaminació acústica reduïda (sirenes, ambulàncies, bombers, policies,...). 
- Menys sorolls i contaminació. 
- Que es pugui dormir cada dia de l’any, fins-hi-tot durant la Festa Major de Sants. 

Que no acabi el soroll i la disbauxa a les sis de la matinada.  
 

Energia 
- Lliure de risc de pobresa energètica. 
- Amb autoproducció que pugui fer uns mínims. 
- Rehabilitació energètica d’edificis. 
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- Illes autosuficients energèticament. 
 

Sostenibilitat  
- Barcelona, la millor qualitat de vida. 
- Ciutats que permeten créixer com a persones d’acord amb la sostenibilitat ecològica 

i fent front al canvi climàtic. 
- Que es respiri calma, que entrar-hi transmeti confort i proximitat. 

 

Espais verds i verd urbà 
- Tenir més espais perquè els nens juguin, tenir espais verds. 
- Barcelona es converteix en la ciutat més neta, verda i sostenible del planeta. 
- Cada superilla serà un parc de la ciutadella, amb verd als carrers, als interiors d’illa i 

als terrats. 
- Imagina: espai verd, el malson dels conductors,.... 

 

Espai Públic 
- La ciutadania ha pres el carrer. 
- Més espais alliberats per activitats. 
- Un lloc on els nens puguin sortir al carrer a jugar. 
- Augment dels espais públics oberts on el veïnat es relaciona sense haver de 

consumir. 
- Espai segur on els infants puguin jugar lliurement. 
- El parc de l’Espanya Industrial també dóna qualitat de vida a la nit. 

 

Teixit Social 
- Ciutat per les persones. 
- Barri on el veïnat de sempre es mantingui i no hagi de veure’s expulsat. 
- Que siguin un espai de llibertat per als ciutadans del barri: una vida millor mitjançant 

la millora dels vincles entre persones. 
- Un espai on es doni valor al patrimoni i a la cultura. On es fomentin activitats de joc i 

l’aprenentatge. 
- Hi ha un mínim de diàleg real entre ciutadans i l’ajuntament. 
- Més diàleg entre administració i veïns. 

 

Activitat econòmica 
- Reducció de bars i retorn al comerç. 
- Carrers i places per a les persones amb barreja d’activitats (sector secundari, terciari 

i cultural) i més verd. 
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Altres 

- Les superilles no només són una declaració d’intencions. Avui són realitat. 
- El regidor s’està tota una reunió sencera amb els ciutadans a qui ha convocat. 
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3. PROPOSTES D’ACCIONS A EMPRENDRE 
A continuació es recullen les propostes de línies de treball a desenvolupar i accions 
concretes a emprendre. L’agrupació dels continguts és la mateixa que es va fer en els petits 
grups de treball,  malgrat que moltes de les propostes tenen components transversals. 

 
Sostenibilitat, participació i cultura 
 
Propostes Observacions 

- Regulació més seriosa de motos i 
bicicletes, més senyalització i control 
per part d’agents. 

- Aprofitar millor espai públic i espai 
verd. 

- Repensar sentits de circulació 
d’acord amb l’evolució del barri 
(exemple: cruïlla carrer Watt amb 
carretera de Sants). 

- Valorar possibilitat de posar un àrea 
per a gossos al parc de l’Espanya 
industrial. 

- Campanyes de sensibilització i 
conscienciació – dinàmiques de 
gamificació per a implicar els 
ciutadans. 

- Pedagogia pressupostos i de la 
gestió pública a escala de superilla : 
auditories anuals, difusió, 
transparència. 

- Noves estratègies per i amb el 
col·lectiu gitano (accions de 
reconeixement). 

- Potenciar cooperatives, accions 
formatives vehiculades a través 
d’elles. 

- Intercanvis d’experiències entre 
Sants i Hostafrancs: diversitat, 
cooperatives,... 

- Estratègies innovadores per 
recuperar comerç i obrir locals en 
desús. 

- Fer xarxa barri: cultura, social, 
gastronomia. Aprofitant entitats 
potents existents. 

- Equilibri entre mobilitat i pacificació. 
- Tenir en compte que és una zona de 

transició entre eixample i sortida de 
la ciutat. 

- El carrer Rector Triadó és un repte a 
l’hora de gestionar perquè fa 
connexió amb l’estació de Sants. 

- Brutícia gossos a l’espai públic – 
pensar solucions. 

- Ha millorat la neteja i el civisme dels 
propietaris dels gossos. 
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Verd, energia i espai públic 
 
Propostes Observacions 

– Potenciar i conservar l’eix bioclimàtic 
– corredor verd en el tram del 
passeig de Sant Antoni i tenir-lo 
present per les superilles. 

– Recuperar l’espai de la masia “La 
petita Maria” (actualment només hi 
ha la façana restaurada): 

o Ja hi ha dues propostes de 
projectes: un equipament 
autosuficient i/o casal de barri 
de l’Associació Natur 
Catalunya i una altra 
proposta de l’AVV Triangle de 
Sants. 

o Augmentar el verd urbà, hort. 
o Espai polivalent: pensar en 

que l’espai pugui tenir 
diferents usos en diferents 
moments per a diferents 
usuaris. 

– Gimnàs Atles (centre esportiu 
municipal de l’Espanya Industrial). 
Estudiar potencialitats energètiques i 
de creació d’espais verds. Convertir-
lo en edifici autosuficient, generador 
d’energia, amb cobertes verdes. 

– Localitzar patis interiors, cobertes i 
mitgeres. Informar al veïnat de les 
possibilitats de convertir-ho en 
espais verds (subvencions, 
ajudes...). 

– Millorar l’espai del final del carrer 
Eugeni Planas, on comencen les 
escales (edifici amb arcs). 

– Plaça de Joan Pelegrí (la del 
Mercadona): ampliar i millorar el verd 
urbà, fer-la més acollidora, 
condicionar-la per l’ús de les 
escoles, amb bancs, més ombres... 

– Fomentar la rehabilitació energètica 
dels edificis (subvencions, ajuts...) . 

– Repensar el model de mobilitat a 
l’interior de la superilla. 

– Tenir en compte que hi ha persones 
que dormen a la zona del parc de 
l‘Espanya Industrial tocant a l’estació 
de Sants. 

– Manquen dades socioeconòmiques 
en el resum de dades del fulletó 
informatiu. 
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Crear un pla de subvencions 
específic per les superilles. Fer-ho 
conjuntament amb edificis veïns. 

– Instal·lar una pèrgola solar, 
captadora fotovoltaica a la zona de 
les grades del parc de l’Espanya 
Industrial. 

– Potenciar el vehicle elèctric, 
aparcament amb coberta solar. 

– Crear un espai web amb informació 
de subvencions. 

– Potenciar el verd a l’espai públic. 
– Potenciar l’ús de la bici i disminuir 

l’ús del cotxe. 
– Potenciar l’espai públic relacional 

sense estar vinculat al consum. 

 
 
Mobilitat, soroll i qualitat de l’aire 
 
Propostes Observacions 

- Per millorar habitatges de la xarxa 
bàsica: instal·lació de filtres a les 
finestres per reduir soroll i 
contaminació (exemples a Països 
Baixos). 

- Carrils bici a la xarxa viària bàsica. 
- Sirenes serveis d’emergència: 

només a les interseccions, en casos 
de necessitat i reduir els decibels 
(exemple: Viena). 

- Limitar horari de soroll al carrer, 
presència de gent fins a la 01:00h. 

- Regulació de llicències de terrasses 
evitant sobreocupació. 

- Supressió de l’aparcament de motos 
a les voreres. 

- Carrer Masnou: el tram que 
actualment no es pot circular, que 
torni a estar permès per als cotxes, 
per facilitar la sortida dels conductors 
residents a la zona cap a la 
Meridiana, sense passar per Plaça 

- Cal tenir present com s’integra la 
bicicleta a la xarxa bàsica viària, per 
tal d’anar en bici fora de la superilla. 

- S’expressa el malestar que provoca 
a les nits el soroll provinent del parc 
de l’Espanya Industrial i altres places 
del barri. 

- S’expressa que quan s’han tret 
cotxes del carrer no s’han guanyat 
espais de joc i relació, massa 
presència de terrasses de bars. 

- Festes de Sants: cal regular bé la 
circulació per entrar i sortir de la 
superilla. 
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Espanya. 
- Velocitat màxima genèrica dins la 

superilla: 20 km/h. 
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4. DOCUMENTACIÓ 
Plànol  amb dades bàsiques de l'àmbit superilles Sants i Hostafrancs (Agència d'Ecologia 
Urbana de Barcelona) 

Diagnosi superilles Sants i Hostafrancs (Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona) 

Plataforma coinnovació 

Presentació sessió participativa superilles Sants i Hostafrancs 

 

Tota la documentació està disponible a www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/superilles 
 
 
5. PROPERS PASSOS 

• Tal com es va comunicar a la sessió, el present informe amb les aportacions de la 
sessió s’ha enviat per correu electrònic a tots els participants. 
 

• S’ha obert la plataforma coinnovació amb el repte superilles Sants i Hostafrancs, per 
seguir fent aportacions addicionals. 
 

• Es convocarà un proper taller en un mes. 
 

• S’anirà informant dels avenços i propers passos per correu electrònic als 
participants. Si hi ha més persones que volen rebre la informació, ho poden indicar al 
Districte a la tècnica de barri a ntormo@bcn.cat, a la Secretaria Barcelona + 
Sostenible o a procesparticipatiu@bcn.cat 

 
 
 
  

https://www.dropbox.com/s/xx8kdjjhj4y0fd1/%C3%80mbit%20Sants20141205_%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oho8p68wr28rhmu/Dossier%20Diagnostic%20Sants_Desembre%2020141216.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nyyrq7j5e7w8i33/Plataforma%20Coinnovaci%C3%B3%20i%20Participaci%C3%B3%20Repte%20Superilles%20Esquerra%20de%20l%27Eixample.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eng2zg7cfrbsfpe/20141216%20Taller%20superilles%20Sants%20Hostafrancs.pdf?dl=0
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/superilles
http://coinnovacio.bcn.cat/go/retos.action
mailto:ntormo@bcn.cat
mailto:procesparticipatiu@bcn.cat
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6. RELACIÓ D’ORGANITZACIONS PARTICIPANTS 
Van participar a la sessió 43 persones, a títol particular o com a representants d’entitats i 
altres col·lectius, sense incloure les organitzadores i facilitadores de les dinàmiques. 
Seguidament es relacionen les entitats participants: 
 
Agrupació AUS 
Ajuntament de Barcelona - Dir. Temps i Qualitat de Vida 
Amics de la Bici 
Associació Disminuïts Sants-Montjuïc 
Associació Natur Catalunya 
AVV Hostafrancs 
CIU Portaveu Grup Municipal i consellera comerç 
Ciutadans, Agrupació de Sants-Montjuïc 
COAMB (Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya) 
Eix verd 
Endesa Distribució Elèctrica 
Paisaje Transversal 
PP Conseller Districte 
President FAECH 
PSC Consellera Districte 

 
 
 
  



   
    

 [17]  

7. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ 
Es va passar un qüestionari a tots els assistents perquè poguessin fer la valoració dels 
següents ítems de la sessió: durada de la sessió, espai, organització, la dinamització, 
informació, temps per participar, valoració global, si tornarien a participar, l’edat i el sexe. 
Els resultats són els següents: 
 
 
 

 

 

Durada 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament

39% 

50% 

11% 

0% 

Espai 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament
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44% 

56% 

0% 0% 

Organització 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament

44% 

56% 

Dinamització 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament

28% 

67% 

5% 

Informació 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament
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28% 

67% 

5% 

Temps per participar 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament

33% 

67% 

Valoració global 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament

100% 

Tornaries a participar? 

Sí

No
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5% 
22% 

11% 

28% 

28% 

6% 

Edat 

Menys de 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 o més

50% 50% 

Sexe 

Dona

Home

Desembre 2014 
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