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1. INT: INTRODUCCIÓ  

Antecedents 
Metodologia de treball 
Estructura del document 
Objectius del Pla d’Equipaments 
Caracterització  territorial i demogràfica 

 
2. CAT: DIAGNOSI PER CATEGORIES D’EQUIPAMENTS  

CAT 00: Distribució dels equipaments: titularitat i categories 

A. Diversificació i millora de l’accés a la cultura. 
CAT A1. Biblioteques i sales d’estudi. 
CAT A2.Centres Cívics. 
CAT A3. Museus,  arxius i centres socioculturals. 

B. Suport al teixit associatiu i veïnal. 
CAT B1.Espais per a la participació social. 

C. Foment de la salut, l’esport i el benestar. 
CAT C1. Centres de salut: atenció primària i centres especialitzats 
CAT C2. Xarxa bàsica d’equip. esportius (xarxa B): pavellons i pistes poliesportives. 
CAT C3. X. bàsica d’equip. esp. (xarxa B): camps, tenis, piscines, pistes d’atletisme i sales d’activitat. 
CAT C4. Xarxa activa d’equipaments esportius (xarxa A)  i xarxa complementària (xarxa C). 

D. Millora dels equipaments d’educació i d’atenció a la infancia. 
CAT D1. Educació infantil primer cicle (0-3 anys) i equipaments per a infants. 
CAT D2. Educació infantil segon cicle (3-6 anys) i educació primària (6-12 anys).  
CAT D3. Educació secundària (12-18 anys) i educació post-obligatòria. 
CAT D4. Oferta educativa complementària. 

E. Ampliació dels serveis i equipaments per a joves. 
CAT E1. Espai jove i altres equipaments per a joves. 

F. Millora de la qualitat de vida de les persones: atenció a la diversitat. 
CAT F1. Centres i residències per a persones amb discapacitat. 
CAT F2. Centres de serveis socials i serveis socials especialitzats.  
CAT F3. Equipaments de suport a les dones. 

G. Foment de l’envelliment actiu. 
CAT G1. Espais de socialització per a la gent gran. 
CAT G2. Residències i centres de dia per a la gent gran. 

H. Potenciació del desenvolupament econòmic i mediambiental. 
CAT H1. Equipaments de desenvolupament econòmic.  
CAT H2. Equipaments d’educació ambiental i de sostenibilitat. 

I. Optimització dels equipaments tècnics, administratius i d’emergències. 
CAT I1.Espais d’atenció a la ciutadania i serveis administratius diversos 
 
 
   

 
3. URB: DIAGNOSI DE LA QUALITAT URBANA 

URB 00. Distribució dels equipaments (mapa calor) 

URB 01.Equipaments amb protecció patrimonial 

URB 02. Relació urbana: centres d’escala de barri, de districte i de ciutat 

URB 03. Connectivitat des del transport públic: autobús i metro 

URB 04. Relació entre els equipaments i el sistema d’espai públic.  

URB 05. Accessibilitat als equipaments des de l’espai públic. 
 
4. SOL: DIAGNOSI DEL SÒL QUALIFICAT D’EQUIPAMENT 

SOL 01. Sòl qualificat d’equipament 

SOL 02. Sòl qualificat d’equipaments (7) al PGM 1976: grau de desenvolupat 

SOL 03. Sòl qualificat d’equipament no desenvolupament: titularitat 

SOL 00. Catàleg de parcel·les de sòl d’equipament sense desenvolupar 
 
5. PRO: PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

PRO 00: Resum d’actuacions proposades i cronograma 

PRO 01: Nous equipaments de proximitat per al foment de la trobada inter-generacional 

PRO 02: Nous equipaments d’escala de Districte i de ciutat 

PRO 03: Nou pol d’equipaments a Can Batlló - la Magòria 

PRO 04: Reserva de sòl per a residències i centres de dia de gent gran 

PRO 05: Reorganització dels espais educatius del territori 

PRO 06: Actualització del sistema d’equipaments del territori 

PRO 07: Increment del sòl d’equipament disponible 
 

6. ANNEXOS 
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ANNEXOS: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER CATEGORIA D’EQUIPAMENT 
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ANNEX 1: EQUIPAMENTS DE CULTURA 

Biblioteques 

La Xarxa de Biblioteques  està actualment formada per 40 biblioteques, 9 de districte i 31 de proximitat. 12

Un cop la Xarxa estigui totalment completada, estarà conformada per la Biblioteca Central Urbana, les 
biblioteques de districte i les biblioteques de proximitat. Les seves funcions i relacions s’estructuren: 

- Les biblioteques de districte coordinen les biblioteques de barri, cooperen amb la resta de 
serveis que configuren el conjunt bibliotecari de la unitat territorial (biblioteques escolars, 
biblioteques especialitzades de museus, xarxes privades...), fan funcions d’interlocució entre els 
serveis centrals de Biblioteques de Barcelona i les biblioteques de proximitat i es coordinen amb 
altres equipaments del territori. 

- Les biblioteques de proximitat donen servei a una població més reduïda i localitzada, i la seva 
funció bàsica és la de solucionar les demandes d’informació més immediates. 

- Les biblioteques filials, que serveixen a una població inferior als 5.000 habitants, i són a càrrec 
d’auxiliars tècnics. 

La competència  és del Consorci de Biblioteques de Barcelona, que  neix el 10 de gener de 2001, 13

participat per: 

- Ajuntament de Barcelona (sectorialment i també territorialment) és el titular del servei i el 
propietari dels equipaments. 

- Diputació de Barcelona, amb la prestació de determinats serveis bibliotecaris 

  visites  visites/dia  prèstecs  prèstec / 
dia 

activitats  ass. 
activitats 

carnets  col·lecció 
total 

Vapor Vell  343.548  1.165  163.197  553  109  3.548  51.887  101.976 

Joan Miró  163.646  652  80.909  322      33.306  63.011 

Mont. Abelló  -  -  -  -  -  -  -  - 

Miquel Llong.  122.401  434  89.178  316      25.830   78.479 

Franc.Candell  127.118  485  88.844  339      21.034  67.130 

TOTAL (40 
bib) 

6.306.868  23.710  3.774.189    3.034  89.079  657.795  2.493.832 

ind. ref: 2,5%  5,4%  4,9%  4,3%    3,5%  3,9%  7,8%  4,0% 

Taula 1: Activitat de les biblioteques de l’àrea d’intervenció i d’influència. Elaboració pròpia a partir de la Memòria 2017 
de Biblioteques de Barcelona 

En tots els aspectes està per sobre de la mitjana teòrica de les biblioteques (una cosa lògica, en tractar-se de la 
biblioteca de Districte). Destaca la quantitat de carnets i de visites que té, molt per sobre que la resta 
d’indicadors. 

L’any 2017 la biblioteca Vapor Vell va treballar en el desenvolupament de les seves línies culturals 
principals: l’especialització musical i l’acció amb els moviments associatius del districte i la ciutat. És a dir: 
difusió musical i cooperació comunitària.  

 

12 Memòria 2017 de Biblioteques de Barcelona. link  

13 Biblioteques de Barcelona: 10 anys +. Nous reptes, noves oportunitats (2011). Consorci de Biblioteques de 
Barcelona. 

 

indicadors  Volums 
(n) 

vols /hab  supf total 
(m2) 

supf/hab 
m2/hab 

espais  dist. 
llars (m) 

Vapor Vell  98.535  2,09 
(conjunt) 

2.130  0,07 
(conjunt) 

Conté dues plantes de biblioteca (960m² cada una), 
un espai de recepció (70m²), i un magatzem (140m²). 
Disposa d'un espai de sala d'estudi dins d'una de les 

plantes amb 60 punts de lectura. 

 

Joan Miró  62.158  2,09 
(conjunt) 

850  0,07 
(conjunt) 

Conté tres plantes, planta subterrània amb 
despatxos, espai per personal de la biblioteca i treball 
intern; planta baixa amb dues sales (adults i infants) i 
altell amb espai per adults. Disposa de 201 punts de 

lectura. 

 

Mont. Abelló  -  2,09 
(conjunt) 

3.300  0,07 
(conjunt) 

Un vestíbul, un altell i dues plantes, i amb espais 
propis destinats als infants i als joves. 

 

Miguel Llong.  75.672  2,09 
(conjunt) 

1.431  0,07 
(conjunt) 

Disposa d'un soterrani i 3 plantes. El soterrani conté 
una sala de petits lectors, i magatzem. La planta baixa 

té accés a la biblioteca i a la sala d'actes del Centre 
Cívic Trías i Peitx. La planta primera i segona 
contenen l'àrea d'adults, un despatx, espai 

multimèdia (aforament 6 persones). Hi ha 66 punts de 
lectura sense taula; 90 punts de lectura amb taula; 11 
punts de lectura amb ordinador conectat a Internet; 3 
punts de lectura amb equip d'escolta i/o visionat; 17 

ordinadors d'ús públic. 

 

ind. referència  120.000  1,5  3.900 / 
1.600 

0, 04    800 

Taula 2:  Compliment dels estàndards de referència de les biblioteques de l’àrea d’intervenció i d’influència. Elaboració 
pròpia. 

Sales d’estudi.  

Les sales d’estudi permanents obren tot l’any de dilluns a dijous de 21 a 00 hores, excepte els festius i 
vigílies establerts. També tenen 2 dies d’obertura en cap de setmana corresponent al cap de setmana 
previ a les proves d’accés a la universitat, dissabte i diumenge de 10 a 00 hores o complementant l’horari 
de la Biblioteca on estiguin ubicades. Les sales permanents estan ubicades principalment a la Xarxa de 
Biblioteques de Barcelona (en aquest cas, la biblioteca Vapor Vell) o en equipaments municipals de la 
Ciutat. 

Les sales d’estudi puntuals obriran de dilluns a dijous 21 a 00 hores durant el període d’exàmens en els 
mesos de maig-juny i 2 dies d’obertura extraordinària del cap de setmana de previ a les proves d’accés a 
la Universitat. Aquesta tipologia s’ubiquen en diferents equipaments de la ciutat, i al territori 
d’intervenció no hi ha cap. 

Les sales d’estudi necessiten disposar d’un espai o diverses sales independents i aïllades acústicament, 
de capacitat mínima de 15 persones. Disponibilitat connexió wi-fi, endolls, bona il·luminació artificial, 
taules àmplies i cadires sense reposa braç i una bona climatització. 

Centres Cívics 

La xarxa de centres cívics de Barcelona   està formada per 52 centres distribuïts entre els 10 districtes 14

de la ciutat. El Districte de Sants-Montjuïc compta amb 7 centres amb una superfície total de 8.593 m2, 
dels quals 3 es troben a l’àrea d’intervenció i sumen 3.785 m2.  

14 Pla de treball Centre Cívics 2015-2019 
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Les competències en la seva gestió estan compartides entre el Districte i l’Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) de la següent manera (Pla de treball Centres Cívics 2015-2019): 

- Districte: competència en la gestió (reglamentacions internes, bases i condicions per a la 
concesió i contractes), planificació (d’activitats, pressupostos) 

- ICUB: coordinació del conjunt de CC com a xarxa.  

Al territori d’anàlisi es troben dos Centres Cívics (Cotxeres de Sants i el Casinet d’Hostafrancs) que 
funcionen com un únic Centre Cívic “discontinuo”, i un tercer centre a la Font de la Guatlla. Tots tres 
tenen conveni de gestió cívica, i el CC Cotxeres - Casinet és l’únic de tota la xarxa que es gestiona amb el 
model de co-gestió  (Pla de treball Centres Cívics 2015-2019). 

  any obert.  Hores d’obertura /any  Model de gestió  Entitat gestora 

CC Cotxeres - 
Casinet   1.984  > 3.500 h/any (alta 

disponibilitat) 

Cogestió: Gestió 
directa i conveni de 

gestió cívica 

Secretariat d’entitats Sants- 
Hostafrancs - la Bordeta 

CC Font de la 
Guatlla 

1994  < 2.400 h/any 
/disponibilitat baixa)  Gestió Cívica  Associació de veïns Font de la 

Guatlla 

Taula 3: Característiques principals dels Centres cívics de l’àrea d’intervenció. Elaboració pròpia a partir de les dades 
del Pla de treball Centre Cívics 2015-2019. 

Els espais dels Centres Cívics es classifiquen en les següents categories :  15

- Sala tipus 1 Sala < de 50 m2, apta per a reunions i trobades 
- Sala tipus 2 Sala de 50 m2 a 100 m2, apta per a reunions, trobades i conferències 
- Sala tipus 3 Sala de 100 m2 a 150 m2, apta per a reunions, trobades i conferències, 
- esdeveniments de concurrència més gran que l’anterior 
- Sala tipus 4 Sala > de 150 m2, específica per a actes de gran format 
- Sala d’actes Espais de grans dimensions i aforament, amb el millor condicionament de tot 

l’equipament de Districte 

  supf útil 
mínima àrees 
bàsiques (m2) 

Sala  tipus 1: 
(reunions, trob) 

Sala tipus 2: 
(reu, trob i 

conferències.) 

Sala tipus 3: 
(reunions, trob 
i conferències.) 

Sala tipus 4:, 
(actes de gran 

format) 

Sala d’actes: 
Espais de grans 

dimensions i 
aforament 

referència  1.267  <50 m2   50-100 m2  100-150 m2   >150 m2  428 m2 

Casinet 
d’Hostafrancs  1.540 

1 sala 22 m2 
(20 pers)  

1 sala 48 m2 
(25 pers) 

-  1 sala 136 m2 
(22 pers)  

1 sala 170 m2 
(100 pers) 

1 sala 455 m2 
(400 pers) 

CC Cotxeres de 
Sants  1.610  1 sala de 15-24 

m2 (10-16 pers) 

1 sala 82 m2 
(90 pers)  

1 sala 97 m2 
(18 pers) 

1 sala 141 m2 
(25 pers) 

1 sala 172 m2 
(150 pers) 

1 sala 1.094 m2 
(700 pers) 

CC Font de la 
Guatlla  635  -  1 sala (50 pers)  1 sala (50 pers)  1 sala (110 

pers)  - 

Taula 4: Tipologies d’espais als Centres cívics de l’àrea d’intervenció. Elaboració pròpia a partir de les dades del 
Programa funcional i espais dels Centres Cívics municipals i Pla de treball Centre Cívics 2015-2019. 

El CC Font de la Guatlla i té una superfície molt menor que la mínima recomendable segons els 
documents de referència, no té sales petites de trobada i no té auditori  

El CC Font de la Guatlla,  no té sala d’actes de grans dimensions (per sobre dels 400m2) 

 

15 Programa funcional i espais dels Centres Cívics municipals i Pla de treball Centre Cívics 2015-2019. 

ACTIVITATS (dades 2016) 

  act. difusió 
cultural 

ass. act 
difusió 
cultural 

n.activi. 
externes 

assis. act 
externes 

cessions 
d’espai per 

entitats 

assist 
cessions a 

entitats 

n. act. 
formació 

assis. activi 
formació 

TOTAL CIUTAT 
(2014) 

2.666  197.272      8.000    10.180  140.824 

Casinet 
Hostafrancs + 

Cotxeres 
 50 

 
 16.722 

 
4  60.000  360  5.518   1.061   

12.432 

CC Font de la 
Guatlla  70  6.647          65  1.885 

La Lleialtat 
Santsenca                 

CC Estació de 
Magòria  38  1000 

per/set.      250        

Taula 5: Activitats realitzades als Centres Cívics de l’àrea d’intervenció. Elaboració pròpia a partir de dades del Programa 
funcional i espais dels Centres Cívics municipals i Pla de treball Centre Cívics 2015-2019. 

Arxius  

L’Arxiu Municipal de Barcelona està format per 212 centres: 8 Arxius Centrals, 10 Arxius de Districte, 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l’Arxiu Contemporani i l’Arxiu Fotogràfic. 

D’aquests només l’Arxiu Municipal de Districte de Sants-Montjuïc es troba a l’àrea d’intervenció, al 
soterrani de la seu del DIstricte des de 1991.  

Té un fons bibliogràfic de 3.790 volums , format per  fons municipals (provinents principalment de 16

documentació de l’antic municipi de Santa Maria de Sants i de les oficines del Consell Municipal del 
Districte des del 1984 fins a l’actualitat), fons privats (procedents de més de 400 entitats, 30 empreses 
comercials i fabrils i més de 130 persones destacades de la història local del districte) i una col·lecció de 
més de 50.000  fotografies del s.XIX i XX. 

Realitza també activitats didàctiques relacionades amb els vapors textils i el passat fabril de 
Sants-Montjuïc, i produeix regularment recursos did+actics sota la col·lecció “Conèixer el Districte de 
Sants-Montjuïc”. 

  Superfície total 
(m2) 

Superfície dipòsit 
(m2) 

Prestatgeries 
instal·lades (m) 

Prestatgeries 
ocupades (m) 

Punts de consulta 
en sala 

AMDS  572  366  4.000  1.923  12 

TOTAL ARXIU  15.314  10.141  52.719  44.428  216 

Taula X: Dades d’equipament de l’Arxiu Municipal de Districte de Sants-Montjuïc de 2017. Elaboració pròpia a partir de 
les dades de la Memòria 2017 de l’Arxiu Municipal de Barcelona. 

 

  Usuaris 
presencials 

usuaris no 
presencials 

Documents 
consultats 

Total activitats 
realitzades 

Total visitants a 
les activitats  Volums 

AMDS  1.059  1.758  12.401  8  1.407  3.790 

Taula X: Dades d’utilització de l’Arxiu Municipal de Districte de Sants-Montjuïc de 2017. Elaboració pròpia a partir de les 
dades de la Memòria 2017 de l’Arxiu Municipal de Barcelona. 

D’acord amb el Pla Director de l’Arxiu Municipal de Barcelona 2016-2019, part de la missió de l’Arxiu és 
contribuir activament a la memòria, el coneixement, la comprensió i la governança de la ciutat per part 
de la seva ciutadania. 

16 Memòria 2017 de l’Arxiu Municipal de Barcelona. 
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Algunes de les iniciatives que desenvolupen les línies estratègiques d’aquest document tenen a veure 
amb l’accessibilitat, visibilitat i reconeixement públic d’aquest equipament i estan per tant relacionades 
amb aquest Pla d’Equipaments::  

- Adequar els equipaments i les instal·lacions a les necessitats i reptes creixents que planteja la 
ciutat. 

- Col·laborar en l’organització d’activitats amb altres entitats de memòria i de recerca 
- Oferir serveis de qualitat al món educatiu per a l’estudi i construcció de la memòria de la ciutat. 

INDICADORS 
(Centres 

culturals de 
proximitat) 

supf útil mínima 
àrees bàsiques 

(m2) 

Sala  tipus 1: 
(reunions, trob) 

Sala tipus 2: 
(reu, trob i 

conferències.) 

Sala tipus 3: 
(reunions, trob i 
conferències.) 

Sala tipus 4:, 
(actes de gran 

format) 

Sala d’actes: 
Espais de grans 

dimensions i 
aforament 

referència  1.267  <50 m2   50-100 m2  100-150 m2   >150 m2  428 m2 

La Lleialtat 
Santsenca 

1.968 

3 sales reu de 
12 - 30m2 

2 bucs assaig de 
12-30 m2 

3 sales per a 
joves de 
50-60m2  

- 
1 taller 155m2 

1 s.poliv 196m2 
(120 pers) 

- 

CC Estació de 
Magòria 

357  2 sales 17m2 
(12-14 pers) 

1 sala  67 m2 
(95 pers)  

1 sala 85 m2 (70 
pers) 

-  -  - 

Centre Catòlic 
de Sants 

1.570    1 sala de juntes 
1 sala de socis      1 teatre (275 

pers) 

Fundació Jordi 
Serra i Fabra 

           

 

Altres equipaments culturals 

  activitats  espais 

Fundació Jordi Serra i Fabra  Espai cultural multidisciplinari per promoure la 
cultura i les arts 

 

Espai social Fundació 
Catalunya- La Pedrera 

Atenció i prevenció a la dependència i 
d’acompanyament educatiu 

 

Centre Catòlic de Sants  Entitat fundada en 1878, amb 327 socis i un   teatre per 278 pers 

Ateneu Montserrat  Activitats relacionades amb el lleure i l’esport   

Espai de Creació i d'Agitació 
Cultural La Poderosa 

  Disposa d'una Nau-Estudi diàfana, amb 
llum natural i sòl de fusta, de 9m 
d'ample x 15m de llarg. 

Sala FlyHard   Ha tingut un aforament de 8.251 persones; 
5.524 entrades venudes a 6 espectacles; 6.134 
espectadors i 184 funcions (dades de 2016). 

 

Teatre i sala d'exposicions 
Sant Medir 

   

CaixaForum Barcelona  Han tingut 775.020 visitants (dades de 2015).  Conté 3 sales d'exposicions, mediateca, 
auditori amb capacitat per a 350 
persones, dues aules amb capacitat per 
a 133 i 103 persones respectivament, 
cafeteria-restaurant, tenda-llibreria i 
vestíbul. 

Zumzeig Cinecooperativa    1 sala de cinema amb 73 butaques i 
una sala de bar. 

Punt Multimèdia FAB - Casa 
del Mig 

Es duen a terme activitats de fabricació, creació i 
formació de prototipatge, fabricació digital, 
multimèdia, i divulgació de noves tecnologies. 
 
Usos de l'espai: 19.203: autoservei 3.490 usos; 
formació 1.945 usos; assessorament/consultes 
3.260 usos; activitats de dinamització, difusió i 
suport a la creació 10.448 usos; espai maker 
(obert novembre 2016) 60 usos. (Dades de 
2016). Mitjana d'usos al dia: 71. 

Disposa de 2 sales polivalents, una per 
a 20 persones, i l'altra per a 80 
persones; una sala d'exposicions amb 
capacitat de 20 marcs; i espai equipat 
per a la fabricació digital, i aula 
multimèdia. 

 

Línies de treball municipals 

Reptes i oportunitats per a les biblioteques de Barcelona 2011-2020 (Biblioteques de Barcelona: 10 
anys+) 

1. La promoció de la lectura com a objectiu central i diferencial de la biblioteca pública. 
2. La generació de continguts en l’entorn digital. 
3. La participació en les polítiques de cohesió social. 
4. L’aposta per l’accessibilitat global. 
5. La resposta a la diversitat social i cultural. 
6. La necessitat de conèixer millor els usuaris. 
7. La construcció de l’acció a partir de la cooperació i la participació. 
8. L’adequació dels perfils professionals. 
9. La proximitat i la sostenibilitat com a valors centrals. 
10. El desplegament de la xarxa territorial el 2020. 
11. La construcció d’una dimensió del servei amb mirada metropolitana. 
12. La vinculació de la Biblioteca Central Urbana de Barcelona (Biblioteca Pública de l'Estat, BPE) a la 

xarxa de la ciutat. 

 

Línies de treball dels Centre Civics (Pla de treball Centres Cívics 2015-2019) 

- cultura diversa, accessible i de qualitat a tots els barris (programació regular i estable, amb 
horaris adaptats a les necessitats dels usuaris, suport a programes culturals en funcionament 
generats pels propis CC). 

- reforçar el protagonisme dels CC com a dinamitzadors del teixit cultural d’un territori (Taula de 
Cultura de Districte com a espai de coordinació entre equipaments, agents culturals, socials i 
educatius, relació fluïda entre els equip de referència de ciutat i els de proximitat i entre 
Districtes i la xarxa de CC, Pla de treball que inclogui la redacció d’un Pla Cultural per a cada 
Districte). 

- connectar els programes culturals sorgits dels centres cívics amb els projectes i equipaments 
culturals de la ciutat (en el futur treballar en una programació conjunta i coordinada d’activitats) 

- programes d’atracció de nous públics  

- impulsar projectes de creació amb participació ciutadana (projectes de participació cultural i 
comunitària amb rigor i qualitat artística, reorientació d’alguns dels projectes de cursos i 
formacions que generin participació, cocreació i col·laboració) 

- suport a la creació i la recerca artística i científica 

- obrir una nova línia de formació i divulgació cultural que aprofundeixi en el coneixement científic, 
tecnològic i d’innovació 
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ANNEX 2: ESPAIS PER A LA PARTICIPACIÓ SOCIAL 

Casals de barri 

El Casal de barri té per objectiu donar resposta a les necessitats i demandes dels veïns i les veïnes del 
barri, de manera participativa i inclusiva, treballant en xarxa amb altres equipaments, entitats i 
col·lectius, oferint espais i activitats on es fomenti l’intercanvi, la creació, el voluntariat i la participació 
entre els veïns. Són equipaments municipals de proximitat que actuen com a promotors de la vida social 
i associativa d’una comunitat, des d’una visió molt local i intergeneracional. Destinats a l’acolliment, 
l’esbarjo i la convivència, els casals de barri troben més rellevància allà on les infraestructures i els 
serveis del centre cívic no són presents a prop. Gestionats per entitats cíviques ben arrelades al territori. 

La missió del casal de barri del s.XXI  és la promoció de la ciutadania activa, la col·laboració, el diàleg i la 17

solidaritat entre els veïns i les veïnes del barri, amb la participació del teixit associatiu en la seva gestió, 
facilitant espais dotats d’infraestructures i recursos per a la participació i l’intercanvi entre els veïns i les 
veïnes i els col·lectius, procurant el desenvolupament inclusiu i el benestar. 

Hotel d’entitats 

Entre els diferents serveis que poden oferir els hotels d'entitats destaquen:La cessió de despatxos, sales 
de reunions, sales de conferències i la utilització de sales detreball. Així com també suport 
d’infrastructura, de gestió i administrativa. També ofereixen lapossibilitat de sol·licitar una bústia per a la 
recepció de correu extern, i un seguit de recursostècnics: fotocopiadora, fax, equips audiovisuals, etc. Els 
despatxos, les sales i les bústies estansotmeses a una taxa. Les entitats amb una autorització d'ús de 
despatx estan exemptes de lestaxes de bústia i d'ús de sala. 

Nom  Districte  Supf.  Instal·lacions per a les entitats 

Hotels de l’administració pública 

Hotel d’entitats la Pau  Sant Martí  2040  5 sales de reunions, 2 sales reunions 
petites, 2 sales polivalents, 3 sales 
conferències 

Hotel d’entitats de Gràcia  Gràcia  720  2 sales petites, 1 sala taller, 1 sala 
d’actes 

Hotel d’entitats Can Guardiola  Sant Andreu  720   

Hotel d’entitats Verdum  Nou Barris  400  4 sales, 1 sala polivalent 

Altres hotels d’entitats 

Hotel d’entitats espai Ciemen  Eixample    1 sala d’actes 

Hotel d’entitats de la UB  Eixample     

 

Línies de treball dels Casals de barri (Pla Estratègic Casals de barri de Barcelona 2015-2018) 

B1.1. Enfortir i millorar la capacitació per a la gestió del casal de barri (millora de la gestió integral 
del casal de barri). 

B1.2. formació contínua als equips dels casals de barri 
B1.3. disseny i posada en marxa d’un pla de comunicació 
B1.4. consolidar la xarxa de casals de barri de Barcelona (millorar la coordinació i l’aprofitament de 

recursos entre els diferents casals, i donar suport en temes formatius als equips gestors i tècnics 
dels equipaments, així com en el desenvolupament del pla de comunicació). 

 

 

17 Pla Estratègic Casals de barri de Barcelona 2015-2018 

   

 
Districte de Sants-Montjuïc. Ajuntament de Barcelona.  Gener 2020.  



PLA D’EQUIPAMENTS DE LA ZONA CENTRE DE SANTS- MONTJUÏC 2020-2030  
Barris de la Font de la Guatlla, Hostafrancs,  la Bordeta, Sants-Badal i Sants. 

ANNEX 3: EQUIPAMENTS DE FOMENT DE LA SALUT, L’ESPORT I EL 
BENESTAR. 

Centres d’atenció primària 

El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona, adscrit al Servei Català de la Salut, exerceix les funcions de regió sanitària a la 
ciutat de Barcelona; per tant, assumeix les relatives a l’ordenació, planificació, direcció i coordinació de la 
gestió dels centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i de salut pública de 
l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona. L’atenció primària és el primer àmbit d’accés del ciutadà a 
l’assistència sanitària, i s’estructura en base a les demarcacions geogràfiques de les ABS (Àrees Bàsiques 
de Salut), amb uns 25.000 habitants. Tal i com està recollit al document del Balanç, l’atenció primària està 
organitzada en Àrees Bàsiques de Salut amb un Centre d’Atenció Primària de referència, pendent de la 
seva reorganització amb la posada en funcionament del CAP Roger.  

ABS Actual  Població  CAP de Referència  Reorganització ABS  Nou CAP Ref. 

3B Poble-sec Font de 
la Guatlla 

24.301  CAP Manso (fòra de 
l’àmbit d’intervenció) 

3B Poble-sec Font de 
la Guatlla 

CAP Manso (fòra de l’àmbit 
d’intervenció) 

3D Bordeta  30.083  CAP Bordeta-Magòria  3D Bordeta  CAP Bordeta-Magòria 

3E Sants  41.689  CAP Sants  3E Sants  CAP Sants 

      3I (nom pendent) 
 

CAP Roger (2.057 m2, 24 
consultes) 

3G Numància  25.152  CAP Numància  3G Numància  CAP Numància 

 

Centres sociosanitaris 

L’atenció sociosanitària segueix un model d’atenció integral i multidisciplinària que garanteix una atenció 
de qualitat a les persones grans, els malalts crònics amb dependència, les persones en situació terminal, 
els malalts amb demència i les cures pal·liatives. En l’actualitat només existeix un centre d’aquestes 
característiques al Districte, ubicat a La Marina (Clínica Sant Antoni) 

Centre de salut mental 

L’atenció psiquiàtrica segueix un model integral d’atenció interdisciplinària i intersectorial, amb la 
participació de serveis sanitaris i de recursos socials i educatius. Es prioritza l’atenció i la inserció a la 
comunitat, i es tenen en compte les necessitats dels pacients i de les seves famílies. Ofereixen els serveis 
següents: atenció especialitzada de salut mental, de suport a l’atenció primària de salut; d’atenció 
hospitalària psiquiàtrica; d’hospitalització parcial o hospital de dia, i de rehabilitació comunitària. 

Equipaments esportius: xarxa B 

La xarxa bàsica (xarxa B)  està formada pels espais que acullen les activitats esportives més practicades 18

a Catalunya i que requereixen una instal·lació esportiva per al seu correcte desenvolupament: activitats 
de sala (41% del volum de pràctica a instal·lació), de piscina (18%), de camp (12%), de pista (11%), de 
raqueta o pala (6%). Per això ocupen el cos central de la piràmide d’equipaments esportius i el PIEC els 
dona un caràcter bàsic i prioritari. 

Accessibilitat controlada 
- Instal·lacions d'accés controlat 
- Compatibilitat dels diferents tipus d'usuaris 
- Pràctica d'activitats bàsiques i més habituals 

Implantació homogènia 
- Distribució territorial homogènia 

18 Pla Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya 

- Dimensionada segons el volum d'usuaris residents 
- Ubicada d'acord amb l'estructura nodal del territori 

Reglamentació normalitzada 
- Referents modulats i reglamentaris 
- Normativa tècnica, ambiental i funcional 
- Requeriments d'ús i gestió 

 

Equipaments esportius: xarxa A 

La xarxa activa (xarxa A)  incorpora aquells espais que acullen les activitats que més gent practica en 
espais oberts de lliure accés: caminar, córrer, patinar, anar en bicicleta o jugar. Activitats situades en 
gran mesura en un primer nivell de la pràctica esportiva, aquelles que formen part d’un estil de vida 
actiu de la població, juntament amb altres hàbits saludables que milloren el benestar i la salut de les 
persones. La distribució territorial de la xarxa A no és homogènia, però és molt nombrosa i presenta 
gran diversitat de tipus i espais de pràctica. La poca entitat d’aquestes instal·lacions, per tractar-se 
d’espais de mides reduïdes, habitualment sense espais complementaris, o per ser simplement 
senyalitzacions de baix cost, facilita que estiguin situades molt properes al lloc de residència de tothom. 
Són, per tant, espais amb poca reglamentació esportiva, només hi són d’aplicació normes bàsiques i de 
seguretat. 

Accessibilitat oberta 
- Oberta a tots els tipus d'usuaris i edats 
- Espais de lliure accés i gratuïts 
- Fomenta un estil de vida més actiu 

Implantació propera 
- Implantació de baix cost propera a l'usuari 
- Nombrosa però de distribució no homogènia 
- Diversitat de tipus i espais de pràctica 

Reglamentació adaptada 
- Adaptació d'espais i/o dotació de material 
- Espais no reglats i compatibles amb altres usos 
- Compliment normes bàsiques d'ús i seguretat 

 

Equipaments esportius: xarxa C 

La xarxa complementària (xarxa C) complementa la resta de xarxes amb espais que permeten el 
desenvolupament d’activitats més específiques i d’alt nivell esportiu. Està formada bàsicament pels 
espais singulars censats al CEEC, tot i que també inclou altres tipus que no compleixen alguns dels 
requeriments d’accessibilitat, d’implantació o de reglamentació de les xarxes A i B. Els espais esportius 
d’aquestes instal·lacions sovint tenen un alt grau d’exigència reglamentària degut al nivell esportiu de 
l’activitat que es desenvolupa, com és el cas dels centres de tecnificació esportiva. També pot requerir 
una gran capacitat d’espectadors, com és el cas de determinats circuits de velocitat o estadis de futbol. 

Accessibilitat limitada 
- Ús amb restriccions per a determinats usuaris 
- Adaptada a les necessitats dels usuaris 
- Activitats específiques, singulars o d'alt nivell 

Implantació localitzada 
- Distribució puntual i localitzada en el territtori 
- Dimensionada per a una demanda concreta 
- Adaptada a l'indret on es detecta la necessitat 

Reglamentació específica 
- Normativa especialitzada i d'alt nivell 
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- Requeriments geogràfics i dimensionals 
- Normativa d'ús adaptada a la necessitat 

ANNEX 4: EQUIPAMENTS D’EDUCACIÓ I EQUIPAMENTS PER A  INFANTS 

Escoles bressol 

Nom equipament  Adreça  Barri  Titularitat  Oferta 
places 

Pl.públiq
ues 

Pl. 
privades 

Ocupaci
ó  

EBM Pau  C. Muntadas, 1  Sants  pública  87   87     87 

EBM El Fil  C.Nicaragua, 45  Sants  pública  85   85     85  

EBM El Timbal  C. Guitard, 23  Sants  pública  84  84    84 

EBM Bellmunt  C Font Florida, 93  La Font de 
la Guatlla 

pública  71  71    71 

EBM Guinbó  C. Olzinelles, 73  La Bordeta  pública  80  80    80 

EBM L'Esquirol  C. Noguera Pallaresa, 
32  La Bordeta  pública  73  73    73 

Ainna  Riera de Tena, 44  Sants  privada  0    0   

LLIPR Acuarella Melcior  Melcior de Palau, 131  Sants  privada  82    82  68 

LLIPR Cuc  C.Sagunt, 113  Sants  privada  50    50  48 

LLIPR El Tricicle  C.Jocs Florals, 128-136,   Sants  privada  94    94  85 

LLIPR Peter Pan  C. Berlín, 26-32  Sants  privada  41    41  41 

LLIPR Pumby  C. Valladolid, 20  Sants  privada  28    28  28 

LLIPR Ratolinet  C.Alcolea, 15-17  Sants  privada  31    31  30 

Santa Elena II  Av. Madrid, 144  Sants  privada  40    40  27 

El Nieró  C. la Bordeta, 86  Hostafrancs  privada  36    36  36 

EB El Cau  C.Vilardell, 22  Hostafrancs  privada  43    43  43 

Xip-Xap  Rector Triadó, 26  Hostafrancs  privada  0      0 

LLIPR Acuarella  C.Sant Fructuós, 46-48 
La Font de 
la Guatlla 

privada  61    61  61 

LLIPR La Pau  Gran Via, 262 
La Font de 
la Guatlla 

privada  30    30  31 

LLIPR El Gall i la Gallina II  Rambla Badal, 53  La Bordeta  privada  61    61  61 

LLIPR Guinyol  C. Ventura Plaja, 36 
Sants - 
Badal 

privada  54    54  54 

TOTALS PLACES 0-3 ÀMBIT INTERVENCIÓ  1.131  480  651  1.093 

 
 

   

S’estableix per al nivell educatiu de 0 a 3 anys, la unitat educativa, la qual admetrà un nombre d’infants 
màxim segons la següent relació de trams d’edat : 19

LÍNIA: 41 infants  màxim d’infants 
Unitat educativa d’infants de 0 a 1  8 

Unitat educativa d’infants d’1 a 2 anys  13 
Unitat educativa d’infants de 2 a 3 anys  20 

Nombre màxim d’infants per línia  41 

 

 

Casals infantils i ludoteques 

D’acord amb la Mesura de Govern “Model de casal i ludoteques”  aprovada en novembre de 2010, 20

l’estàndard en termes generals seria d’un equipament infantil per cada barri. Aquesta ràtio s’adaptarà en 
funció de l’extensió territorial del barri, de l’orografia, accessibilitat i connectivitat, la complementarietat 
amb la resta d’equipaments infantils dels barris, les necessitats socials de la comunitat i el nombre de 
nens i nenes entre els 4 i 12 anys. A l’hora de plantejar la ubicació territorial d’un equipament de lleure 
nou cal tenir presents els criteris següents: 

- Centralitat geogràfica en el barri / facilitat d’accés a l’equipament amb transport públic. 
- Zona de trànsit dels infants (proper a centres docents o a equipaments que són utilitzats per 

aquest sector de la població)  
- Visibilitat ciutadana (que els equipaments de lleure infantils siguin coneguts per la ciutadania i 

que siguin el màxim de visible a les persones transeünts).  
- No tenir a prop vies ràpides i valorar positivament la proximitat de parcs i àrees de jocs. 

   

19 https://www1.diba.cat/uliep/pdf/35848.pdf  

20 Model de casals i ludoteques infantils. Ajuntament de Barcelona 2011. 
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Centres d’educació infantil 2n cicle, primària i secundària 

Nom equipament  Adreça  Barri  Titularitat  Oferta 
places 

places 
EI+EP 

places 
ESO 

places 
BAT 

Ocupa
ció  

Escoles d’Educació Infantil i primària 

Escola Barrufet  Passatge Vapor Vell, 7  Sants  PÚBLIC  450  450      450 

Escola Gayarre  Carrer Gaiarre, 54  Sants  PÚBLIC  225  225      225 

Escola Jaume I  Carrer Melcior de 
Palau, 134-136  Sants  PÚBLIC  475  475      454 

Escola Pràctiques  Carrer Melcior de 
Palau, 138  Sants  PÚBLIC  475  475      473 

Escola Cal Maiol 
(Antiga Escola 
Perú) 

Carrer Sagunt, 92-94  Sants  PÚBLIC  225  225      193 

Escola Francesc 
Macià 

Gran Via de les Corts 
Catalanes, 361-371  Hostafrancs  PÚBLIC  222  222      222 

Escola Miquel 
Bleach 

Carrer Miquel Bleach, 
24  Hostafrancs  PÚBLIC  219  219      190 

Escola La 
Muntanyeta  Carrer Montfar, 24  La Font de la 

Guatlla 
PÚBLIC  225  225      235 

Escola Pau Vila  Carrer Font Florida, 95  La Font de la 
Guatlla 

PÚBLIC  225  225      225 

Escola Cavall 
Bernat  Rambla Badal, 113  La Bordeta  PÚBLIC  198  198      200 

Escola Lluís Vives  Carrer Canalejas, 107  Sants - Badal  PÚBLIC  225  225      233 

Lloret  Carrer Sants, 99  Sants  PRIVAT 
CONCERTAT  278  278      278 

Nostra Senyora 
del Carme  Carrer Saleta, 10  Sants  PRIVAT 

CONCERTAT  285  285      285 

Magòria  Carrer Santa Dorotea, 
5 

La Font de la 
Guatlla 

PRIVAT 
CONCERTAT  225  225      225 

Escoles d'Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria 

Montserrat  Carrer Cros, 6-10  Sants  PRIVAT 
CONCERTAT  690  450  240    727 

Sant Medir  Carrer Constitució, 15  La Bordeta  PRIVAT 
CONCERTAT  345  225  120    342 

Escoles d'Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Postobligatòria 

Maristes Sants - 
Les Corts 

Carrer Antoni de 
Capmany, 80 

Sants  PRIVAT 
CONCERTAT 

1635  825  600  210  1570 

Escola Joan Pelegrí  Carrer Ermengarda, 
13-25 

Hostafrancs  PRIVAT 
CONCERTAT 

1995  675  720  420  1923 

Proa  Carrer Almeria, 57  La Bordeta  PRIVAT 
CONCERTAT 

900  450  240  210  900 

Josep Tous  Carrer Begur, 10  Sants - Badal  PRIVAT 
CONCERTAT 

811  450  240  60  804 

Instituts d'Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria 

Institut 
Emperador Carles 

Carrer Enric Bargés, 
9-13 

Sants  PÚBLIC  620    480  140  615 

Institut Joan 
Coromines 

Carretera de la 
Bordeta, 39-41 

Hostafrancs  PÚBLIC  500    360  140  480 

Institut XXV 
Olimpíada 

Carrer Dàlia, 2 
La Font de la 

Guatlla 
PÚBLIC  600    360  240  584 

Institut Lluís Vives  Carrer Canalejas, 107  Sants - Badal  PÚBLIC  380    240  140  380 

Sopeña Barcelona  C. Violant d'Hongria, 
39 

Sants - Badal  PRIVAT 
CONCERTAT 

120    120    120 

 

  total 
places 

EI+EP  ESO  BAT 
Ocupa

ció 

TOTALS  13.385  6.914  3.720  1.560  12.960 

 

   

 
Districte de Sants-Montjuïc. Ajuntament de Barcelona.  Gener 2020.  



PLA D’EQUIPAMENTS DE LA ZONA CENTRE DE SANTS- MONTJUÏC 2020-2030  
Barris de la Font de la Guatlla, Hostafrancs,  la Bordeta, Sants-Badal i Sants. 

ANNEX 5: EQUIPAMENTS PER A JOVES 

Espais per a joves 

barri  Població jove (12-29) 

Sants  7.275 

Sants-Badal  4.354 

la Bordeta  3.186 

Hostafrancs  2.977 

la Font de la Guatlla  1.881 

TOTAL  19.673 joves 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'estadística i difusió de dades. Lectura del Padró d’habitants a 1 de 
gener de 2018. 
 

Espai d’Adolescents La Clau  

Per la seva recent posada en funcionament, encara no es pot fer una valoració de l’impacte que te en el 
teixit del barri. Tot i això, en aquest mesos de funcionament, es pot avançar que està resultant un punt 
de connexió entre diferents recursos adreçat a adolescents del territori. 

L’Espai d’Adolescents La Clau, per tipus de població estableix una relació directa amb l’espai públic del 
seu entorn, i especialment amb el Parc Jardins Ramon Aramon i Serra. Per la pròpia dinàmica del treball 
amb adolescents, es fa ús de l’espai públic com a escenari natural de l’activitat de relació i lleure. Aquest 
aspecte s’hauria de poder potenciar i reforçar el seu vessant positiu (evitant la percepció del veïnat 
d’assimilació de l’ús de l’espai públic per joves amb incivisme i inseguretat). 

- Desenvolupament d’activitats de forma regular i acompanyada fora dels Equipaments, a l’entorn 
proper. 

- Espai públic com a extensió de l’equipament. 

 Punt InfoJove Sants-Montjuïc  

Aquest servei tot i que fa anys que funciona en el territori, el seu impacte a nivell de teixit de barri no es 
destacable, donat que la seva interacció es veu limitada a la zona centre als recursos educatius i laborals 
amb els que hi desenvolupen del seu encàrrec.  El Punt InfoJove de Sants-Montjuïc, forma part de la 
Xarxa de Punts d’informació Juvenil de ciutat. Aquesta vinculació estableix un treball continuat de 
coordinació i establiment de criteris conjunts i coherents per a tots els serveis d’aquesta categoria a la 
ciutat. El Punt InfoJove, tot i trobar-se ubicat de forma central en el Parc de l’Espanya Industrial, no ha 
generat una relació amb l’espai públic que l’envolta.  

Font: entrevista amb el tècnic de referència de  joventut del Districte 

  

  

-  
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ANNEX 6: EQ. DE MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES: 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Centres Ocupacionals 

Els centres ocupacionals (CO) són equipaments d'acolliment diürn que ofereixen atenció rehabilitadora i 
habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. L'objectiu és capacitar les 
persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l'ocupació activa. 

Aquests serveis adopten dues modalitats: 

● Servei de teràpia ocupacional (STO), amb funcions d'ajustament personal i ocupació terapèutica. 
● Servei ocupacional d'inserció (SOI), amb funcions d'ajustament personal i social i activitats 

prelaborals 

Llar-residència per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental   

Les llars residència són establiments d'atenció permanent i flexible en què les persones amb malaltia 
mental de llarga evolució i problemàtica social greu poden viure les vint-i-quatre hores i rebre el suport 
d'un equip multidisciplinari de professionals. 

Els professionals de les llars residència tenen com a objectiu la plena integració i normalització social de 
les persones usuàries, així com la prevenció i el tractament del deteriorament produït per la cronicitat de 
la malaltia. 
L'accés a les llars residència es tramita mitjançant el programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb 
serveis comuns. L'usuari o usuària participa en el cost del servei mitjançant una aportació econòmica 
que s'estableix en funció de la naturalesa del cost de referència i el seu nivell de renda. El servei de llar 
residència pot tenir caràcter temporal o permanent. 
Font: Generalitat 
 
Veure Indicadors d’avaluació de la qualitat de les residències per a persones amb problemàtica social 
derivades d’una malaltia mental, del Departament d’Afers Socials de la Generalitat, 2005  

   
Llar amb suport per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental  

Programa Llars amb suport: alternativa residencial comunitària per a persones amb problemes de salut 
mental i en risc d'exclusió social. Es tracta d'habitatges, que poden tenir caràcter permanent o temporal, 
on viuen entre 1 i 3 persones que compten amb el suport de l'equip educatiu per promoure i afavorir la 
integració psicosocial.  
 
Club social  per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental  

 
El Club Social és un servei social especialitzat adreçat a persones que, a causa de patir un trastorn 
mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. La seva finalitat és fomentar el 
manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, i generar espais que possibilitin l’adquisició 
d’habilitats i competències personals mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure. 
 
Les persones destinatàries del servei de club social han de ser persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental que estiguin en un període d’estabilitat clínica de la seva malaltia i 
mantinguin una motivació i autonomia suficients per realitzar les activitats proposades pel servei. 
 
 
 
 

La seva funció és esdevenir una estructura de suport social per tal que les persones que hi participen 
disposin d’una xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació 
en activitats del seu entorn comunitari i, d’aquesta manera, puguin gaudir del seu temps de lleure d’una 
forma satisfactòria. 
 
Els clubs socials també volen proporcionar una estructura i motivació per a la realització de les activitats 
de lleure i sensibilitzar l’entorn comunitari immediat per afavorir la participació de la persona usuària del 
club social en activitats i recursos comunitaris.   
 
Recurs per fomentar, dins d’un marc de relacions, la participació i la inclusió social mitjançant el lleure. Es 
constitueix com una estructura de suport social per tal que les persones que hi participen disposin d’una 
xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació en activitats 
del seu entorn comunitari i, d’aquesta manera, poder gaudir del seu temps de lleure d’una forma 
satisfactòria. Font: Generalitat  
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ANNEX 7: EQUIPAMENTS PER AL FOMENT DE L’ENVELLIMENT ACTIU 

Centre de dia de gent gran 

Aquest servei d'acolliment residencial s'adreça a persones de seixanta-cinc anys i més en situació de 
dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. 
Constitueix una alternativa a l'internament residencial de la persona gran i pot ser un servei de caràcter 
temporal o permanent. El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció 
pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia 
personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i 
proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.  

La Programació territorial va establir un objectiu de cobertura pública de 0,62 places per cada 100 
habitants majors de 65 anys. L’any 2007 la ràtio era de 0,49% i al 2012 es va arribar al 0,62% (Taula 1.1.2). 

Durant el període 2008-2012 el nombre de places amb finançament públic va passar de 5.774 l’any 2007 
a 7.977 el 2012, fet que implica un increment de 2.203 places. 

Respecte a la distribució territorial, l’any 2012, quatre de les demarcacions territorials presentàven 
cobertures superiors a l’objectiu establert a la Programació. L’excepció és Barcelona amb 0,57 places 
finançades per cada 100 habitants. 

Font: Programació dels serveis socials especialitzats 2015-2018 Generalitat de Catalunya 

Residències assistides de gent gran 

L’ objectiu de cobertura pública concretat a la Programació territorial 2008-2012 era de 2,37 places per 
cada 100 habitants majors de 65 anys. La ràtio existent l’any 2007 era de 2,14% i l’assolida el 2012 de 
2,70%. Font: Programació dels serveis socials especialitzats 2015-2018 Generalitat de Catalunya 

Línies de treball municipals 

Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment. Una ciutat per a tots els cicles de vida 2018-2030:  

1. Dret a la ciutat al llarg de la vida. 

1.1. Impulsar serveis i suports per a la cura.  

- Treballar en xarxa  des de tots els equipaments del territori amb el Centre 
d’Informació i Recursos per a la Cura, que s’obrirà al carrer Viladomat 127 

1.2. Suport a la continuitat laboral de persones més grans de 50 anys. 
1.3. Suport a la permanència voluntària de les persones grans a la pròpia llar 

- Implementació de les superilles socials: integració de serveis, acció 
comunitària i proximitat. 

1.4. Lluitar contra la solitud no volguda de les persones grans 
1.5. Promoure noves solucions habitacionals 
1.6. Disposar d’alternatives residencials temporals i permanents per a persones grans 

2. Ciutat amigable i convivència intergeneracional. 
2.1. Impulsar el compromís de Barcelona per l’amigabilitat amb les persones grans. 
2.2. Avançar cap a un espai públic accessible i un transport i comerç de proximitat per a 

tothom. 
2.3. Potenciar equipaments i activitats intergeneracionals 

- Definició d’un nou model dels casals de gent gran. (Revisió de forma 
participada del model de casals de gent gran i casals de barri per establir un pla 
funcional que promogui un envelliment actiu i intergeneracional, així com més 
interacció entre equipaments de proximitat). 

- Impuls a les activitats intergeneracionals en els equipaments i serveis 
municipals. (Programació d’activitats intergeneracionals en els equipaments serveis 

municipals: concerts d’estudiants de les escoles de música als casals i llars de gent 
gran; activitats educatives amb estudiants d’escoles de primària a la Xarxa d’Horts 
Urbans; creació d’espais participatius intergeneracionals a les escoles bressol 
municipals). 

3. Envelliment actiu: aportar i gaudir de la ciutat. 
3.1. Promoure l’educació al llarg de la vida 

- Elaboració d’una estratègia per apropar els centres culturals, les 
biblioteques i els museus a les necessitats i interessos de les persones 
grans, amb una particular atenció a les persones amb diversitat funcional i 
situacions de demències. (Inclourà: activitats a les biblioteques per a persones 
grans amb la seva participació en la programació; potenciar els clubs de lectura per a 
gent gran; programar activitats musicals i culturals per a persones amb problemes de 
demència o Alzheimer; generar un programa de visites històriques a partir de les 
demandes dels mateixos col·lectius; assegurar la pluralitat d’orígens i d’opcions 
sexuals). 

- Programació d’activitats culturals de caràcter intergeneracional en 
biblioteques, museus, centres cívics, casals de barri i altres equipaments 
culturals. 

- Obertura de les escoles de música en horari de matins per oferir formació 
musical a totes les edats. (Ampliació de l’oferta de formació musical a totes les 
edats amb l’obertura de les escoles de música municipals durant els matins). 

3.2. Fomentar la participació activa 
- Impuls a la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació 

als casals i equipaments de gent gran. (Dotació d’aules informàtiques i millores 
en les xarxes wifi als equipaments, i impuls de programes formatius per apropar les 
tecnologies a les persones grans, amb l’objectiu de reduir la bretxa digital). 

3.3. Drets, bon tracte i prevenció de maltractaments 
4. Recerca i planificació per un canvi demogràfic amb equitat. 

4.1. Impulsar la cooperació interinstitucional 
4.2. Avaluació i seguiment de polítiques sobre canvi demogràfic 
4.3. Aprofundir en el coneixement sobre els efectes del canvi demogràfic 
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ANNEX 8: EQUIP. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I MEDIAMBIENTAL 

 
Pla de desenvolupament econòmic 2017-2021 de Sants-Montjuïc 

El Pla de desenvolupament econòmic 2017-2021 de Sants-Montjuïc s’articula en base a quatre àmbits 
d'actuació: 

- Desenvolupament i economia de proximitat 
- Ocupació de qualitat 
- Nou lideratge públic 
- Economia Social i Solidària 

Destaca la Mesura 8.7: Promoció de la coproducció d’espais de formació i assessorament en matèria 
d’Economia Social i Solidària a partir de Coòpolis. Coòpolis, ubicat a Can Batlló, és el projecte integral de 
foment a Barcelona de l’Economia Social i Solidària, promogut conjuntament pel veïnat, l’àmbit de 
l’Economia Social i Solidària (que el lidera) i l’Administració pública (Generalitat de Catalunya i 
Ajuntament de Barcelona). Durant el 2016 i 2017, donant compliment a l’objectiu del PAM “desenvolupar 
Coòpolis, infraestructura i projecte estratègic per l’ESS”, s’han destinat (des del Districte) 60.000 € per 
habilitar, dins el Bloc 8, un espai de 400 m2, i 11.367 € (des del Comissionat d’Economia Social, 
Desenvolupament Local i Consum) per promoure’l i donar-li visibilitat, en l’inici de l’oferta de serveis 
esdevinguda com a Ateneu Cooperatiu de Barcelona. A la vegada, el Pla d’Inversions Municipal preveu, a 
proposta del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum i del Districte, una 
dotació de 5 milions d’euros que permeti elaborar el projecte definitiu i la rehabilitació i adequació del 
Bloc 4 entre el 2017 i el 2019, que acollirà el desplegament definitiu i complet de les activitats de 
Coòpolis. La previsió és que l’equipament definitiu entri en funcionament durant el 2019. 

Es pretén la col·laboració i la coordinació amb Coòpolis, espai de referència per a persones i entitats que 
vulguin formar-se i rebre suport en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives i iniciatives 
d’ESS. També cal aterrar i vincular a la realitat territorial tant la formació com l’assessorament 
empresarial, perquè puguin adaptar-se a la realitat i donar resposta a les necessitats i demandes que 
efectivament existeixen al Districte. 

Punts Verds del territori d’intervenció 

  Usuaris  Tones 
recollides 

kg/usuari 

Punt verd de barri la Bordeta  21.762  93,89  4,31 

Badal / Quetzal  2.994  8,01  2,67 

Joan Güell, 30 (entre Miquel Àngel i Rajolers)  2.569  7,64  2,97 

Mercat d'Hostafrancs (Vilardell, 33)  3.871  8,23  2,12 

Numància / Viriat  1.253  2,62  2,09 

Pg de Sant Antoni / Galileu  2.920  4,89  1,67 

Pl. de la Farga (amb Almeria)  1.280  2,72  2,12 

Pl. de l'Olivereta (Bacardi,33)  1.975  5,78  2,92 

Rbla. de Badal / Sants  4.651  7,64  1,64 

Total Àrea d’intervenció  43.275  141,33  2,5 

Total Districte  77.028  3.489,97   
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ANNEX 9: MESURES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

Les mesures que s’indiquen a continuació per a la millora de l’accessibiltiat universal als equipaments 
públics estan recollides del document “Diagnosi d’accessibilitat dels Centres d’Atenció Primària de 
Barcelona”, realitzat en octubre de 2018 per l’Ajuntament de Barcelona ( link al document). 

Criteris per a la millora de l'accessibilitat als equipaments 

URBANITZACIÓ 

- Afegir paviment pododàctil a la urbanització. 

- Arreglar els paviments en males condicions que hagi. 

- Colocar i/o millorar les baranes i passamans amb criteris d’accessibilitat universal.  

- Col·locar un cartell de confirmació de destí dels centres que sigui universalment accessible 

ACCÉS 

- Senyalitzar adequadament les zones vidriades. 

- Afegir senyalística accessible universalment . 

- Afegir paviment pododàctil fins al taulell d’informació i/o recepció de l’equipament. 

- Instal·lar alarma d’emergència accessible (acústica i lumínica). 

RECEPCIÓ 

- Dotar les recepcios dels equipaments de suports a la comunicació i senyalística (anell magnètic, 
interpretació en llengua de signes, informació en Braille, etc.) 

- Sustituir els mobles que no ho siguin per mobiliari accessible universalment (cadires i taulell) 

- Senyalitzar i protegir adequadament pilars exempts o altres possibles obstacles. 

- Minimitzar reflexos del paviment. 

- Garantir l’accessibilitat dels dispositius electrònics d’autoservei. 

PASSADISSOS 

- Instal·lar passamans a passadissos llargs. 

- Eliminar els elements que disminueixen la dimensió (amplada) dels passadissos. 

- Senyalitzar adequadament els obstacles (pilars, portes de vidre, etc.) 

- Afegir senyalística accessible universalment. 

- Protegir elements de seguretat que sobresurten de la paret )mànegues, extintors, etc) 

ESCALES D’ÚS PÚBLIC 

- Instal·lar doble passamà. 

- Afegir paviment podod+actil a les escales 

- Modificar els esglaons amb volada (eliminar el nas d’esglaó) 

- Afegir senyalística accessible universalment 

ASCENSOR 

- Afegir paviment pododàctil de detecció de les portes dels ascensors. 

- Afegir senyalística accesible universalment amb directoris a les sortides de cada planta. 

- Adequar alçades i contrast de comandaments. 

- Incorporar informació acústica als ascensors. 

LAVABOS 

- Instal·lar manetes i pestells accessibles 

- Encesa de llums automàtica 

- Canviar les aixetes per unes accessibles universalment. 

- Col·locar els miralls de les cabines adaptades a una alçada adequada, o inclinats. 

- Col·locar els elements a l’alçada adequada de la cabina adaptada. 

- Afegir sistema d’alarma per a caigudes. 

SALES D’ESPERA 

- Alternar diferents tipus de cadires (amb i sense braços) i espais per a usuaris en cadira de rodes. 

- Garantir espai suficient per al trànsit dels usuaris. 

- Afegir senyalística accessible universalment. 

- Instal·lar avisos de torn visuals i auditius. 

- Fer material de difusió i cursos accessibles. 

DESPATXOS 

- Eliminar els faldons de les taules que dificulten l’aproximació a la taula amb cadira de rodes. 

- Afegir senyalística accessible universalment.   
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