
Procés participatiu per a l’elaboració 

del Pla d’equipaments de Sants 

centre, la Bordeta, Hostafrancs i 

Font de la Guatlla 

Districte de Sants-Montjuïc 

Novembre 2017 



Pla d’equipaments de Sants centre, la Bordeta, Hostafrancs i Font de la Guatlla 

Plantejament general 

Districte de Sants-Montjuïc 

Direcció de Serveis a les Persones i Territori 

2 

Procés participatiu obert a les entitats, col·lectius i al conjunt de la ciutadania per elaborar 

conjuntament el Pla d'equipaments de Sants centre. 

 

El Districte de Sants-Montjuïc vol escoltar i recollir les necessitats i propostes de la ciutadania per 
plantejar un Pla d'equipaments fruit d'un procés de debat col·lectiu que permeti crear, millorar i ampliar 
els equipaments dels barris d'Hostafrancs, Sants, Sants-Badal, la Bordeta i Font de la Guatlla. 

 

Objectius del procés 

» Donar a conèixer el procés d'elaboració del Pla d'equipaments i la informació sobre la disponibilitat i 
les necessitats d'equipaments. 

» Recollir les visions, les necessitats, les oportunitats i les propostes en matèria d'equipaments de la 
ciutadania (sobre espais o equipaments tant actuals com nous que calgui incorporar). 

» Definir un Pla d'equipaments compartit i tan consensuat com sigui possible. 

 
El procés de participació comptarà amb un Grup motor o Comissió de seguiment que, entre d’altres, 
vetllarà pel seguiment del funcionament i l'eficàcia dels instruments de debat i del conjunt del procés. 
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Informació i 

presentació 

1 

Retorn 

4 

Propostes 

d’equipaments 

3 

Anàlisi i diagnosi 

2 

S’informa al veïnat del 
procés d'elaboració del 
Pla d'equipaments i de 
l’inici del procés de 
participació. 
 
Es constitueix el Grup 
motor i es contrasta la 
metodologia i el pla de 
treball. 

Anàlisi ciutadana 
d’identificació de 
necessitats i 
mancances. 
 
Sessions per compartir 
visions, inquietuds,  
mancances i 
necessitats d’usos dels 
equipaments del barri. 
 
Presencial i digital 

Concreció i priorització 
de propostes. 
 
Sessions per definir 
propostes i usos dels 
espais i equipaments 
disponibles que donin 
resposta a les 
necessitats detectades. 
 
Presencial i digital 

Retorn del procés 
participatiu a la 
ciutadania. 
 
A partir de les 
propostes es definirà el 
Pla d’equipaments. 
 
Avaluació del procés 
per part del Grup 
motor. 

Oct. – des 2017 Gener – març 2018 Març – maig 2018 Juny 2018 




