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1. DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 

La sessió es va realitzar al Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs el dilluns 19 de gener 
de 2015 de 18 a 20.30h. 
 
L’objectiu de la trobada era seguir compartint quines accions concretes s’haurien de 
realitzar per assolir el futur desitjable a les superilles de Sants i Hostafrancs, 
identificar quins eren els agents que es creia haurien d’impulsar-les i per últim   
prioritzar-les. 

Hi van participar 50 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 contextualització del programa superilles de Sants i 
Hostafrancs 

 Taller de futur- treball temàtic en grups: aprofundir en les propostes 
d’accions i/o iniciatives a emprendre, definides en el taller de participació de 
dia 16 de desembre  i a la plataforma de coinnovació; endreçar-les per 
prioritat de grup i identificar els agents impulsors. 

 Posada en comú i priorització de totes les propostes 

 Propers passos i cloenda 

 

 

Benvinguda i introducció a les superilles 

Tots els participants van rebre via correu electrònic i/o a l’entrada l’ordre del dia de la 
sessió, el plànol de l’àmbit de les superilles de Sants i Hostafrancs amb les dades 
bàsiques d’aquest entorn i el document de propostes per a les superilles definides 
prèviament (en el taller de participació de dia 16 de desembre i a través de la 
plataforma de coinnovació). 

La sessió es va iniciar amb la benvinguda i presentació de la sessió per part de 
Francesc Xavier Esteve, conseller del districte de Sants-Montjuïc. 
 

A continuació, M.Antònia Fullana, tècnica de participació de la direcció de projectes 
d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament, va fer un breu recordatori del procés plantejat i dels 
passos seguits fins al moment, des de la presentació del programa d’impuls de 
superilles pilot al Plenari del Consell Municipal el mes de febrer de 2014, passant per 
la constitució del grup impulsor el 19 de novembre, fins al taller participatiu del 16 de 
desembre que va aportar els principals continguts per aquesta nova sessió de treball.  
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Treball temàtic en petits grups 

Per aprofundir en la definició i priorització de línies de treball i accions, es va demanar 
als participants que pensessin en quin bloc temàtic1 els agradaria treballar i aprofundir 
a la segona part de la sessió.  

Les propostes fruit del taller de dia 16 de desembre i rebudes via plataforma de 
coinnovació, es van disposar en uns murals  agrupades per blocs temàtics (mobilitat; 
espai públic; verd; energia, aigua i residus i teixit social). Se’n van llegir unes quantes 
en veu alta a tall d’exemple.  

El document de blocs temàtics i propostes, base del treball del petit grup es pot 
consultar a l’apartat 2 d’aquest informe. 
 
Els assistents es va distribuir en set petits grups temàtics atenent al seu interès: 
mobilitat, soroll i qualitat de l’aire (un grup), espai públic (un grup), energia, aigua i 
residus +  verd urbà(un grup) i teixit social (un grup) .  

 

                                                 
1
 Bloc temàtic: fem referència als centres d’interès/temàtiques al voltant dels quals es van 

agrupar les diferents propostes treballades al taller de superilles de Sants i Hostafrancs del dia 
16 de desembre de 2014. 
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El treball en grups sobre accions a emprendre 

L’objectiu que perseguia el treball en petit grup era aprofundir i deliberar vers les 
propostes existents, reorganitzant-les, matisant-les i/o afegint-ne de noves per fer una 
primera priorització  i a continuació, identificar els agents que creien que haurien 
d’impulsar-les. 

 
Cada petit grup va estar acompanyat d’un o dos dinamitzadors i va disposar de 

materials de suport a la reflexió i treball deliberatiu: diagnosi de les superilles, mural 

del bloc temàtic amb les propostes, mapa amb dades bàsiques de l’àmbit de les 

superilles, un quadre per valorar els beneficis i les dificultats/costos de les propostes 

per així ajudar a fer la priorització individual.  

 

Mural bloc temàtic: 

Espai 
priorització(gomets) 

BLOC TEMÀTIC QUI HO 
IMPULSA? 

Observacions 

 Proposta 1   

 Proposta 2   

 Proposta 3   

 Proposta 4   

 Propostes noves   
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Mapa dades bàsiques 

 

 

 

Un cop treballades les propostes, es va demanar a cada un dels integrants del petit 
grup que escollís aquelles tres accions/propostes considerades com a més prioritàries. 
Per això, es van repartir tres gomets blaus a cada u.  

Les tres propostes amb més gomets van ser les considerades les tres més valorades i 
per tant, prioritzades pel petit grup. Seguidament, els grups van identificar  els agents 
que creien que haurien d’impulsar les accions/propostes prioritzades. 

 
  

Quadre beneficis/ costos-dificultats 

 
 COST/DIFICULTAT 

                       +                                        -  

B
E

N
E

F
IC

IS
 

- 
  
  
  
 +

  
 
 

 

 
 
 

 

 



 

7 

 

 

  

Grups Teixit Social                                      Grup Espai Públic 

  

Grup Energia, aigua i residus + Verd Urbà    Grups Mobilitat, Soroll i Qualitat Aire 

     

 

Posada en comú  

A continuació, un portaveu de cada grup va exposar de manera succinta a tots els 
participants les tres propostes prioritzades i temes d’interès tractats al seu grup.  

Un cop obtinguda aquesta visió de conjunt, es van lliurar a cada participant tres 
gomets de color verd amb els quals cadascú va indicar aquelles tres accions/propostes 
de la totalitat que considerava prioritari  desenvolupar en el marc de les superilles.  
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Les propostes d’accions prioritzades pel petit i gran grup es poden consultar a l’apartat 
3 d’aquest informe. 

 

Propers passos i cloenda 

La Maria Antònia Fullana, tècnica participació d’Hàbitat Urbà, va sol·licitar a tothom 
que lliurés el full d’avaluació de la sessió i va exposar els propers passos: 

- Tothom rebrà via correu electrònic l’informe de la sessió en un termini de 15 
dies aproximadament.  

- El repte superilles Sants i Hostafrancs a la plataformade coinnovació de 
Govern Obert  , romandrà obert fins la segona setmana del mes de març i es 

penjaran les propostes prioritzades als petits i gran grup, amb la voluntat que 
tothom que ho desitgi pugui seguir enriquint les propostes, aportant comentaris 
i/o donar suport a altres idees/propostes. Totes aquelles propostes que arribin 
a la secretaria tècnica de les superilles, a partir de l’endemà del taller es 
bolcaran a la plataforma coinnovació. 

http://coinnovacio.bcn.cat/go/complaintFrontAction.action?idComplaint=83
http://coinnovacio.bcn.cat/go/complaintFrontAction.action?idComplaint=83
http://coinnovacio.bcn.cat/go/complaintFrontAction.action?idComplaint=83
http://coinnovacio.bcn.cat/go/complaintFrontAction.action?idComplaint=83
http://coinnovacio.bcn.cat/go/complaintFrontAction.action?idComplaint=83
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- Es convocarà al grup impulsor de les superilles, en un mes i mig 
aproximadament, un cop es tinguin recollides les propostes de tots els agents 
implicats a les superilles,  per així començar el treball de gestió i avaluació 
d’aquestes per convertir-les en projectes viables a desenvolupar. 

- S’anirà informant els participants dels avenços i propers passos per correu 
electrònic i via web superilles. Qualsevol consulta, suggeriment o comentari es 
pot fer via correu electrònic a la tècnica de barri, Neus Tormo ntormo@bcn.cat 
o  a procesparticipatiu@bcn.cat  

Per acabar, la M.Antònia va tancar la sessió agraint l’interès i participació a tots als 
presents i al Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs, per haver cedit per segon cop l’espai 
per realitzar el taller. 

 

 
  

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/superilles
mailto:ntormo@bcn.cat
mailto:procesparticipatiu@bcn.cat


 

10 

 

2. BLOCS TEMÀTICS I PROPOSTES INICIALS 

 
A les taules següents es reprodueixen els continguts enviats via correu electrònic als 

inscrits a la sessió i lliurats a l’entrada del taller. Es llisten, classificades per blocs i 

subblocs temàtics, les idees inicials que es van proposar desenvolupar a les superilles 

de Sants i Hostafrancs, i que van servir de base per al taller del 16 de gener. Les 

propostes provenen de: 
 
 

- Taller de participació realitzat el 16 de novembre al Centre Cívic Casinet 

d’Hostafrancs. 

- Aportacions via  plataforma coinnovació “Repte superilles Sants i Hostafrancs”. 
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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/s
ensibilització 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 
absorbeixen CO2 i partícules 
pol·luents, 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 

Coresponsabilitat/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. 
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3. TREBALL SOBRE LES ACCIONS A EMPRENDRE I PRIORITZACIÓ  

 

A continuació es recullen les propostes que es van treballar en el petit grup i prioritzar 
tant en petit i com en gran grup.  
 
L’agrupació dels continguts és la mateixa que es va fer en els petits grups de treball, 
es mantenen les  observacions redactades pel grup i també aquells agents que es van 
definir que es creia havia d’impulsar les propostes. 
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Bloc  MOBILITAT, SOROLL I QUALITAT DE L'AIRE 

Subbloc Propostes 
Qui ho ha 
d'impulsar? 

Observacions 
Gomets 
blaus 

Prioritat 
petit 
grup 

Soroll 

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) 

    1   

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 

        

Estendre la plataforma única a tota la 
superilla. 

  

Eliminar totes les voreres 
de menys d'un metre, 
prenent atenció al tipus 
de paviment pensant que 
hi circulen vehicles. 

4 2 

Crear una microplataforma per a la 
distribució de mercaderies dins la 
superilla. 

    4 2 

Limitar horaris de trànsit al voltant de 
les escoles. 

    5 1 
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Repensar sentits de circulació 
d’acord amb l’evolució del barri 
(exemple: cruïlla carrer Watt amb 
carretera de Sants) 

    3   

Permetre el 
trànsit rodat de 

vehicles 

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 intel·ligent 
i racional dels 

aparcaments en 
superfície 

(cotxes,  motos, 
bicis, C i D, 

PMR,...) 

Zones Càrrerga i Descàrrega i PMR   

Garantir l'existència i 
l'accés a les zones de 
càrrega i descàrrega 
24h, ja que també són 
per a vehicles de PMR. 

3   

Supressió de l’aparcament de motos 
a les voreres. Aparcaments segurs 
bicicleta. 

    4 2 

Regulació del 
trànsit 

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

        

Bicicletes 

Carrils bici a tota xarxa viària bàsica     2   

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

    3   

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

Subbloc Propostes 
Qui ho ha 
d'impulsar? 

Observacions 
Gomets 
blaus 

Prioritat 
petit 
grup  

Millora de voreres, 
espai d'estada i de 

lleure 

Aprofitar millor espai públic i espai 
verd. Afavorir la cohesió social i fer un 
lloc més amable 

  
Afegir color al disseny de 
l'espai (paviment, 
mobiliari…) 

    

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 usuaris. 

Associació Natur 
Catalunya i AVV 
Triangle de Sants 

  8 3 

Millorar l’espai del final del carrer 
Eugeni Planas (allà on comencen les 
escales) 
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Evitar la sobre ocupació- regulació de 
llicències de terrasses 

  
Aplicar la normativa 
municipal. 

2   

Pl. Joan Pelegrí- condicionar-la per a 
l'ús de les escoles, amb bancs, més 
ombres,…). Regular la il·luminació. 

Escola, AVV i 
comerciants. 

Augmentar el verd amb 
arbrat, jardineres i 
mantenir-lo. Substituir els 
fanals (contaminació 
lumínica), 

11 1 

Fauna i animals 
de companyia 

Estudiar la viabilitat d'una àrea de 
gossos al parc de l'Espanya Industrial 

        

Altres 

Recuperar el projecte de via verda de 
Creu Coberta a l'Estació de Sants. 
(carrer Llobet). 

    9 2 

Habilitar una zona de skaters que no 
molesti als veïns (parc de l'Espanya 
Industrial,…) 

    2   

Que els contenidors es posin en 
zones que no molestin els veïns. 

        

Ampliació/Obertura del carrer 
Diputació i dignificar  

        

Acabar el carrer Torre d'en Damians 
(entre Consell de Cent i Creu Coberta. 

    3   

 

 



 

20 

 

Bloc VERD URBÀ  - ENERGIA, AIGUA I RESIDUS 

Subbloc Propostes 
Qui ho ha 
d'impulsar? 

Observacions 
Gomets 
blaus 

Prioritat 
petit 
grup  

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. 

    1   

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

        

Reducció del 
consum 

domèstic 
d'energia i 

autosuficiència 
energètica 

Donar facilitats per a la rehabilitació 
energètica i la generació d'energia 
solar als edificis de les superilles: 
- Subvencions específiques per les 
superilles i/o criteris o facilitats de 
gestió  per a la zona de superilles 
- Informació a l’abast: espai web amb 
informació de les subvencions, 
assessorament personalitzat, 
informació a través de les associacions 
de veïns i veïnes. 

    5 2 

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 

    1   
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Augment del 
verd urbà 

Cobertes i patis interiors d'illa verds 
i socials accessibles. El verd actua 
com a aïllant tèrmic i acústic, es 
crearien espais socials , les plantes 
absorbeixen CO2 i partícules 
pol·luents, redueixen  escorrenties i 
augmenten la biodiversitat urbana. 
- Estudi per localitzar patis interiors, 
cobertes i mitgeres i balcons.  
- Informar al veïnat de les possibilitats 
de convertir-los en espais verds 
(subvencions, ajudes...). 
- Crear cobertes i patis verds. 
- Crear espais de retenció d'aigües 
pluvials.         

    9 1 

Potenciar el verd a l'espai públic: 
- Incrementar el verd als carrers 
peatonalitzats. 
- Ampliar i millorar el verd urbà a la 
plaça Joan Pelegrí. Fer-la més 
humana, més utilitzable, instal·lar 
mobiliari mòbil, ombrejar... 

    2   

Residus 
Estudiar la viabilitat de soterrar els 
contenidors a les superilles. 

        

Neteja carrers + 
civisme 

Més intensitat de neteja. Més control 
de males pràctiques (gossos). 

    2   

Aigua  
Aprofitament de les aigües pluvials 
de les cobertes per a reg particular o 
públic i/o neteja carrers. 

    3 3 
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Bloc TEIXIT SOCIAL   (participació, cultura, economia, equipaments, ...) 

Subbloc Propostes 
Qui ho ha 
d'impulsar? 

Observacions 
Gomets 
blaus 

Prioritat 
petit 
grup 

Economia 
sostenible, 

promoció de 
comerç i espais 

de producció 

Think tank a Sants sobre 
cooperativisme i micro cooperativisme. 

    2   

Promoure/impulsar activitat petit 
comerç i activitats tradicionals 

Administració,  AA 
comerciants, teixit 
social i entitats. 

  3 1 

Vincular gent jove, comerç i 
cooperativisme 

    1   

Ocupació o ús 
compartit de 
l'espai públic 

Relacionar mobiliari urbà amb la 
potenciació de la socialització de 
l'espai públic. 

    3 1 

Sensibilització i 
promoció de la 

participació  

Comunitat virtual         

Servei de mediació     3 1 

Potenciar la participació dels joves     2   

Programes i 
projectes per a la 

millora de la 
convivència i la 

cohesió  

Creació d'un banc de temps     2   
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Agenda comuna 
d'activitats 

Que l'Administració faciliti a les entitats 
el desenvolupament d'activitats a 
l'espai públic. 

    1   

Gestió pública 

Control i regulació per part de 
l'administració i el teixit social de les 
llicències i activitats turístiques - oci 
lucratiu 

    1   

Preus assequibles per l'accés a 
equipaments. 

    1   
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Seguidament es recullen les propostes prioritzades pel gran grup, endreçades de 
més a menys punts(gomets) obtinguts. 
 

S’ha cregut d’interès mantenir, encara que de manera codificada, el bloc i subbloc 
temàtic on estava disposada cada proposta i és per això, que també s’adjunta la 
llegenda de la codificació 
 

 

Ordre 
Prioritat gran 
grup- Núm. 

gomets verds 

Codi Propostes 

14 TS-Espcep 
Promoure/impulsar activitat petit comerç i activitats 
tradicionals 

9 VUEAR-Avu 

Cobertes i patis interiors d'illa verds i socials 
accessibles. El verd actua com a aïllant tèrmic i 
acústic, es crearien espais socials , les plantes 
absorbeixen CO2 i partícules pol·luents, redueixen  
escorrenties i augmenten la biodiversitat urbana. 
- Estudi per localitzar patis interiors, cobertes i 
mitgeres i balcons.  
- Informar al veïnat de les possibilitats de convertir-
los en espais verds (subvencions, ajudes...). 
- Crear cobertes i patis verds. 
- Crear espais de retenció d'aigües pluvials.         

9 EP- Mvell 

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 
usuaris. 

7 VUEAR-Avu 

Potenciar el verd a l'espai públic: 
- Incrementar el verd als carrers peatonalitzats. 
- Ampliar i millorar el verd urbà a la plaça Joan 
Pelegrí. Fer-la més humana, més utilitzable, 
instal·lar mobiliari mòbil, ombrejar... 
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6 EP- Mvell 
Pl. Joan Pelegrí- condicionar-la per a l'ús de les 
escoles, amb bancs, més ombres,…). Regular la 
il·luminació. 

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

4 MSQA-Ltpc Limitar horaris de trànsit al voltant de les escoles. 

4 
VUEAR-
Rcdea 

Donar facilitats per a la rehabilitació energètica i la 
generació d'energia solar als edificis de les 
superilles: 
- Subvencions específiques per les superilles i/o 
criteris o facilitats de gestió  per a la zona de 
superilles 
- Informació a l’abast: espai web amb informació de 
les subvencions, assessorament personalitzat, 
informació a través de les associacions de veïns i 
veïnes. 

4 MSQA-Gias 
Supressió de l’aparcament de motos a les voreres. 
Aparcaments segurs bicicleta. 

3 MSQA-B Potenciar l’ús de la bici i disminuir l’ús del cotxe 

3 TS-Espcep 
Think tank a Sants sobre cooperativisme i micro 
cooperativisme. 

2 TS-Ocep 
Relacionar mobiliari urbà amb la potenciació de la 
socialització de l'espai públic. 

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

2 TS-Espcep Vincular gent jove, comerç i cooperativisme 

2 
VUEAR-
Rceeep 

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. 

1 EP-A 
Recuperar el projecte de via verda de Creu Coberta 
a l'Estació de Sants. (carrer Llobet). 
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1 EP- Mvell 
Evitar la sobre ocupació- regulació de llicències de 
terrasses 

1 MSQA-Ltpc 
Crear una microplataforma per a la distribució de 
mercaderies dins la superilla. 

1 MSQA-S 
Limitar l'ús de les sirenes serveis d'emergència 
només a les interseccions, en casos de necessitat i 
reduir els decibels (exemple: Viena) 

1 MSQA-Gias Zones Càrrerga i Descàrrega i PMR 

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

1 MSQA-B Carrils bici a tota xarxa viària bàsica 

1 VUEAR-R 
Estudiar la viabilitat de soterrar els contenidors a 
les superilles. 

1 TS-Spp Potenciar la participació dels joves 

1 TS- Ppmcc Creació d'un banc de temps 

1 TS-Aca 
Que l'Administració faciliti a les entitats el 
desenvolupament d'activitats a l'espai públic. 

1 TS-Gp 
Control i regulació per part de l'administració i el 
teixit social de les llicències i activitats turístiques - 
oci lucratiu 

  MSQA-Ltpc Estendre la plataforma única a tota la superilla. 

  VUEAR-A 
Aprofitament de les aigües pluvials de les 
cobertes per a reg particular o públic i/o neteja 
carrers. 

  TS-Spp Servei de mediació 

  EP-A 
Acabar el carrer Torre d'en Damians (entre Consell 
de Cent i Creu Coberta. 

  EP-A 
Habilitar una zona de skaters que no molesti als 
veïns (parc de l'Espanya Industrial,…) 

  VUEAR-Ncc 
Més intensitat de neteja. Més control de males 
pràctiques (gossos). 

  TS-Gp Preus assequibles per l'accés a equipaments. 

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

  MSQA-S 
Limitar horari de soroll al carrer, presència de gent 
fins a la 01:00h 
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  MSQA-Ltpc 
Velocitat màxima genèrica dins la superilla: 20 
km/h 

  MSQA-Ptrv 

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. 

  MSQA-Ve 
Potenciar el vehicle elèctric, aparcament amb 
coberta solar. 

  EP- Mvell 
Aprofitar millor espai públic i espai verd. Afavorir la 
cohesió social i fer un lloc més amable 

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

  EP-Fa 
Estudiar la viabilitat d'una àrea de gossos al parc 
de l'Espanya Industrial 

  EP-A 
Que els contenidors es posin en zones que no 
molestin els veïns. 

  EP-A Ampliació/Obertura del carrer Diputació i dignificar  

  
VUEAR-
Rceeep 

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

  TS-Spp Comunitat virtual 

 

 

Llegenda codificació: 

 

Bloc  MOBILITAT, SOROLL I QUALITAT DE L'AIRE (MSQA) 

Soroll (S) 

Limitar el trànsit/pacificació de carrer (Ltpc) 

Permetre el trànsit rodat de vehicles (Ptrv) 

Gestió intel·ligent i racional dels aparcaments en superfície 
(Gias)  

Regulació del trànsit (Rt) 

Bicicletes (B) 

Vehicle elèctric(Ve) 

 
Bloc ESPAI PÚBLIC (EP) 

Millora de voreres, espai d'estada i de lleure (Mvell) 

Fauna i animals de companyia (Fa) 

Altres (A) 

 



 

28 

 

Bloc VERD URBÀ  - ENERGIA, AIGUA I RESIDUS (VUEAR) 

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

Reducció del consum domèstic d'energia i autosuficiència 
energètica (Rcdea) 

Millora del verd urbà  (Mvu) 

Augment del verd urbà (Avu) 

Residus ( R) 

Neteja carrers + civisme (Ncc) 

Aigua (A) 

 
Bloc TEIXIT SOCIAL    (TS) 

Economia sostenible, promoció de comerç i espais de 
producció (Espcep) 

Ocupació o ús compartit de l'espai públic (Ocep) 

Sensibilització i promoció de la participació  (Spp) 

Programes i projectes per a la millora de la convivència i la 
cohesió  (Ppmcc) 

Agenda comuna d'activitats (Aca) 

Gestió pública (Gp) 
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4. DOCUMENTACIÓ 

Plànol  amb dades bàsiques de l'àmbit superilles Sants i Hostafrancs (Agència 
d'Ecologia Urbana de Barcelona) 

Plataforma coinnovació- Repte superilles Sants i Hostafrancs 

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

5. RELACIÓ D’ORGANITZACIONS PARTICIPANTS 

Van participar a la sessió unes 50 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: 

 
Agència de Salut Pública de Barcelona 

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 

Agencia Energia Barcelona 

Amics de la Bici 

Associació disminuïts Sants-Montjuïc 

Associació Natur Catalunya 

AVV d'Hostafrancs 

Ciutadans Sants-Montjuïc 

Conseller ICV-EUiA 

Eixverd 

FAECH 

Grup de Recerca Històrica 
Grup Municipal Partit Popular de Catalunya Sants-
Montjuïc 

PTP - Promoció del Transport Públic 

Secretariat d'Entitats Sants-Hostafrancs 

Societat Esportiva Mercat Mou 

 

  

https://www.dropbox.com/s/o1paertwelxnsl6/20150128Resum%20Dades%20Poblenou.pdf?dl=0
http://coinnovacio.bcn.cat/go/complaintFrontAction.action?idComplaint=85
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/superilles
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6. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ 

 

 

 
 

 
  

42% 

58% 

Durada 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament

48% 

52% 

Espai 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament
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52% 

48% 

Organització 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament

42% 

58% 

Dinamització 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament
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27% 

73% 

Informació 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament

29% 

68% 

3% 

Temps per participar 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament
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42% 

58% 

Valoració global 

Molt bé

Bé

Malament

Molt malament

97% 

3% 

Tornaries a participar? 

Sí

No
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10% 

32% 

26% 

10% 

19% 

3% 

Edat 

Menys de 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 o més

48% 

52% 

Sexe 

Dona

Home


