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CANDIDATURES PRESENTADES CONSELL DE BARRI DE SANTS 
 

 
Vicepresidència 
1 candidatura 
 

» Josep Maria Domingo Pedret 
President del Centre Social de Sants, membre del Grup de Coordinació de l'associació 
de Can Batlló. 
Medalla d'Honor de Barcelona des de 2016. 

 
 
Comissió de seguiment 
10 candidatures 
 

» Ampa Institució Montserrat 
Ampa de l´escola Institució Montserrat al barri des de fa un segle. 
Participar activament en la comissió de de seguiment del barri de Sants. 
 

» Centre Social de Sants 
Associació de veïns i veïnes del barri de Sants. Treballant per la millora del barri. 
 

» L'Orfeó de Sants 
Com entitat cultural i musical lligada a la vida de Sants i que treballa per la cultura. 
 

» Sants 3 Ràdio - La ràdio local de Sants-Montjuïc 
Emissora de ràdio local dels nostres barris des de fa 22 anys i que forma part de la 
comissió de seguiment des de la formació del Consell de Barri de Sants. 
Presentem la nostra candidatura per tal de poder participar activament en tot allò que 
passa al barri i transmetre alhora a la resta del veïnat que no hi pugui assistir els temes 
que s'hi tracten. 
Fem ràdio, fem barri! 
 

» Societat Esportiva Mercat Nou Magoria 
Entitat esportiva molt arrelada al barri i activa en els Consells de Barri i en la Comissió 
de Seguiment. 
 

» Angel Calvo  
Doctor en història, professor honorífic de la Universitat de Barcelona, col·laborador 
amb entitats del barri al voltant de temes de cultura; membre de la Comissió de 
l'Ajuntament de Barcelona per a la recuperació del patrimoni històric i monumental; 
organització de conferències a l'Arxiu Històric; publicacions amb l'Arxiu Històric; 
membre del grup de treball de Memòria històrica i història local dels barris del 
Districte de Sants; participació en conferències a la Biblioteca Vapor Vell. 
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» Joan Sanromà Bauló 
Veí del carrer Antoni Capmany (Sants). Professor jubilat de l'INS Lluís Vives (barri de 
Sants Badal). 
Formo part del Projecte Donar veu a la memòria que treballa en la recuperació de la 
memòria històrica i democràtica dels nostres barris a través de diaris i històries 
escolars i records del veïnat. 
També estic associat a l'AAVV de Sants, Badal i Bordeta, i faig activitats de voluntariat 
en els Casals de Gent Gran del Districte. 
 

» Lucia Reina  
Sóc membre de Sants Establiments Units i de l’Associació Fotogràfica de Sants i des de 
fa anys participo activament en la Festa Major de Sants i en la Comissió de seguiment 
del Consell de Barri. 
 

» Pere Tor i Lloveras 
Vaig estar vinculat l'associacionisme comercial del barri. Vaig tenir la sort de conèixer 
als fundadors de Sants Establiments Units i vaig tenir l'honor de ser un dels signants de 
la seva fundació. També vaig estar vinculat al comerç de l'entorn del Mercat de Sants. 
De tota manera avui em presento simplement com a veí del barri. 
 

» Xavier Bernad 
Com a veí recent del barri trobo que és una oportunitat privilegiada per conèixer la 
realitat del territori i per intentar treballar per ell. 
 


