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PROPOSTES D’INICIATIVES PER A LES SUPERILLES SANTS I 
HOSTAFRANCS 
 
Document de treball per al taller participatiu del 19 de gener de 2015. 
 
 
En aquest document es llisten, classificades per blocs i subblocs temàtics, les 
idees que es proposen desenvolupar a les superilles de Sants i Hostafrancs. 
Les propostes provenen del: 
 

- Taller de participació realitzat el 16 de novembre al Centre Cívic Casinet 
d’Hostafrancs. 

- Aportacions via  plataforma coinnovació “Repte superilles Sants i 
Hostafrancs”. 

 
 
L’objectiu del taller que es farà el proper dimarts, 19 de gener, a les 18h, al 
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs és seguir compartint quines accions 
concretes s’haurien de realitzar per assolir el futur desitjable a les superilles, 
prioritzar-les i identificar els agents impulsors. 
 
Per facilitar la reflexió sobre les propostes a desenvolupar s’ha considerat 
oportú dividir-se en petits grups de treball temàtic i per això, proposarem als 
participants que: 
 

− Escolliu un bloc i/o subbloc temàtic  en el qual voldríeu aprofundir 
durant el taller, per   re-definir les accions o propostes  que es detallen a 
dintre de cada subbloc temàtic, valor  els seus beneficis i costos/dificultats i 
finalment, prioritzar-les. 

 
Un cop feta la reflexió i priorització en petit grup temàtic, un portaveu de cada 
grup ho presentarà a la resta d’assistents al taller i a continuació, de manera 
individual i sobre la totalitat de les propostes (dels blocs i subblocs) cada 
assistent podrà tornar prioritzar tres propostes que considerin més valuoses per 
promoure a les superilles Sants i Hostafrancs. 
Aquesta priorització servirà per tenir una visió compartida i endreçada de totes les 
propostes, per així avaluar la seva viabilitat tècnica i  desenvolupar-les a les superilles. 
  



 

2 
 

 
 

 

BLOC MOBILITAT, SOROLL I QUALITAT DE L'AIRE 

Subbloc 

Soroll-contaminació 
atmosfèrica 

Instal•lació de filtres a les finestres per 
reduir soroll i contaminació (exemples a 
Països Baixos) 

Limitar l'ús de les 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 

Limitar el 
trànsit/pacificació de 
carrer 

Velocitat màxima genèrica dins la 
superilla: 20 km/h 

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

Accessibilitat a 
determinats vials 

Permetre el trànsit rodat de vehicles a tot 
el carrer Masnou, per a facilitar la sortida 
dels conductors residents a la zona cap a 
la Meridiana, sense passar per Plaça 
Espanya. 

Gestió aparcaments en 
superfície (cotxes i  
motos) 

Supressió de l’aparcament de motos a les 
voreres. 

Senyalització i control dels 
vehicles de dues rodes 

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

Bicicletes 
Carrils bici a tota xarxa viària bàsica 

Potenciar l’ús de la bici i disminuir l’ús del 
cotxe 

Vehicle elèctric Potenciar el vehicle elèctric, aparcament 
amb coberta solar. 
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BLOC ESPAI PÚBLIC  

Subbloc 

Millora de voreres, espai 
d'estada i de lleure 

Aprofitar millor espai públic i espai verd 

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

Millorar l’espai del final del carrer Eugeni 
Planas (allà on comencen les escales) 

Evitar la sobre ocupació- regulació de 
llicències de terrasses 
Pl. Joan Pelegrí- condicionar-la per a l'ús 
de les escoles, amb bancs, més 
ombres,…) 

Fauna o animals de 
companyia 

Estudiar la viabilitat d'una àrea de 
gossos al parc de l'Espanya Industrial 
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BLOC VERD URBÀ I ENERGIA, AIGUA I RESIDUS 

Subbloc 

Reducció del consum 
energètic en equipaments i 
espai públic - autosuficiència 
energètica 

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

Reducció del consum 
domèstic d'energia i aigua a 
través d'incentius 
econòmics/fiscalització/sensi
bilització i implicació veïnal 

Pla de subvencions per a la rehabilitació 
energètica dels edificis específic a les 
superilles 
Espai web amb informació de les 
subvencions 

Millora del verd urbà  

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

Pl. Joan Pelegrí- ampliar i millorar el verd 
urbà 

Augment del verd urbà 

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

Potenciar el verd a l'espai públic 

Cobertes i patis d'illa verdes i socials 
accessibles- actuant com aïllant tèrmic i 
acústic, es crearien espais socials , les 
plantes abosorbeixen CO2 i particules 
polluents, reduirien  escorrenties i 
augmentarien la biodiversitat urbana. 
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BLOC TEIXIT SOCIAL  (PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, EQUIPAMENTS, ...) 

Subbloc 

Ocupació i ús compartit de 
l'espai públic 

Potenciar l'espai públic relacional sense 
estar vinculat al consum 

Corresponsabilitat/implicació 
de persones per a la inclusió 

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

Economia sostenible, 
promoció de comerç i espais 
de producció 

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 

Sensibilització i promoció de 
la participació  

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

Promoure una  xarxa barri: cultura, 
social, gastronomia- aprofitant entitats 
potents existents 

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

 

 

Barcelona, 15 de gener de 2015 


