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PROJECTE D’INVERSIÓ  
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 
 
*Informació imprescindible per a incorporar el projecte al procés participatiu 
 
1. NOM DEL PROJECTE* 
 

Reforma de l’espai poliesportiu del CEM Espanya Industrial: vestidors i lona separadora 

 
2. DESCRIPCIÓ BREU* 
 

Reforma dels vestidors d’esports col·lectius que fan ús de la pista poliesportiva al CEM Espanya 

Industrial així com la instal·lació d’una lona que afavoreixi la divisió de pistes (3 en total). 

 
3. DESCRIPCIÓ AMPLIADA 
Descripció detallada del projecte: necessitat a la qual respon, plantejament del projecte, ciutadania beneficiada, resultats esperats, 
sostenibilitat ambiental del projecte, etc. 

 

Obra destinada a la reforma de l’espai de la zona de vestidors del pavelló, on actualment hi ha 4 

i on es voldria duplicar per tal de donar cabuda a les entitats esportives que en fan ús i obtindre 

una inclusió a qualsevol col·lectiu de persones: discapacitat, trans, lgtbi, etc. 

 

Aquesta acció parteix de la problemàtica actual per a disposar de vestidors per a tots els i les 

esportistes de les entitats esportives que fan ús de la pista, on en moltes ocasions no es disposa 

de vestidor, tant en sessions d’entrenament com en partits de competició. 

 

Entrenaments: 

La pista poliesportiva pot donar cabuda a 3 espais de joc i per tant, poden fer ús 3 grups a la 

vegada durant les sessions d’entrenament.  

Això implica que en franges horàries determinades (quan un grup finalitza la sessió i un altre la 

comença) el CEM necessita de més vestidors per donar cabuda a tots els grups, 6 

concretament. 

 

Partits: 

La pista poliesportiva pot donar cabuda a 3 partits a la vegada i per tant, poden fer ús 6 grups al 

mateix temps. 

Això implica que en franges horàries determinades (quan un partit finalitza i un altre ha de 

començar) el CEM necessita més vestidors per donar cabuda a tots els equips, 12 

concretament. 

Som conscients que aquesta darrera mesura és molt complicada per la falta d’espai, així que 

proposem dos opcions de remodelació: 

- De cada vestidor actual reformar-lo per fer-ne 2, aprofitant l’espai del bany (ja n’hi ha 

un a fora) i dividir l’espai de dutxes en dos. 

- Dels 4 vestidors existents, fer-ne 6, amb la mateixes prestacions (tots per igual). 

Caldrà respectar la normativa vigent d’accés i circulació d’espais. 

 

També caldria seria ideal disposar de lones divisòries que pengin del sostre de la pista 
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poliesportiva per tal que les pistes (donat que és un PAV3) puguin estar separades i el/s grups 

que la utilitzin no es vegin perjudicats pel soroll, material i altres aspectes dels grups que estan 

al costat. 

 
 
 
4. CORREU ELECTRÒNIC DE LA PERSONA O ENTITAT IMPULSORA* 
Per tal de poder contactar amb la persona o entitat impulsora i concretar el projecte. 

 

Taula d’esports del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 

 

tauladesports.shb@gmail.com 

 
5. LÍNIA DEL PAM RELACIONADA AMB EL PROJECTE* 
Indica en quina línia del Programa d'Actuació Municipal consideres que es podria vincular el teu projecte. Si és un projecte compatible amb més 
d’una línia, selecciona la que consideris més prioritària. 

 

Aprenentatges, creativitat i vincles 

 
6. ÀMBIT TERRITORIAL* 
Especifica per a quin districte o barri és aquest projecte. Cada projecte pot estar vinculat només a un districte, si consideres que el teu projecte 
pot tenir incidència en més d’un districte, selecciona només aquell que pensis que ha de liderar el desplegament del projecte o aquell on valoris 
que el projecte hi tindrà una major incidència.  

 

Sants-Montjuïc - Hostafrancs 

 
7. PERSPECTIVA DE GÈNERE 
Indica en quina mesura el teu projecte pot contribuir a la igualtat de gènere o a l'eliminació de les violències masclistes. 

 

Amb aquesta reforma es podrà facilitar espais per diferents col·lectius, respectant la seva 

condició de gènere i adaptant-los a les seves necessitats. 

Fan ús d’aquest espai diferents entitats, algunes d’elles específiques en la promoció esportiva 

de persones gais, lesbianes, bisexuals  i transsexuals, i considerem que aquesta ampliació 

també pot ser beneficiosa per aquest tipus d’entitats. 

Amb la instal·lació de la lona divisòria de pistes es donarà un caire més íntim a l’activitat. 

Cal esmentar que la resta d’entitats també hi participen persones amb diferents identitats de 

gènere.  

 
8. IMPACTE ESPERAT 
Explica quines són els beneficis per a les persones o el districte que esperes aconseguir amb el desenvolupament del projecte que proposes. 

 

Aquesta reforma millorarà la gestió organitzativa del CEM, on actualment està tenint molts 

problemes per la distribució de vestidors a les entitats, i ajudarà a oferir un servei de qualitat a 

tothom que ho necessiti. 

 

A més, de cada grup d’activitat que pugui disposar de vestidor es veurà beneficiat en: 

- Seguretat per desar les seves pertinences quan realitzi esport. 

- Millorar la socialització amb la resta d’integrants del grup. 

- Disposar d’un espai de referència i pertinença dins de cada grup. 
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- El foment d’hàbits higiènics relacionats amb la pràctica esportiva. 

- Utilitzar l’espai adequat que cal fer abans i després de la pràctica esportiva: no fer ús de 

la pista per deixar bosses, motxilles, etc. Ja que molesten a la resta de grups que fan ús 

de l’espai. 

 
 
 
 
 
9. AGENTS A IMPLICAR EN EL PLANTEJAMENT O DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
Relaciona quines entitats o organitzacions poden contribuir a la concreció o realització del projecte. 

 

IBE – Districte de Sants Montjuïc – Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta -  

CEM Espanya Industrial – Entitats del districte que fan ús del pavelló 

 
10. COST APROXIMAT ORIENTATIU 
Indica, si ho saps, el cost d'execució del projecte. L'import o cost ha d’incloure totes les despeses associades a la seva execució, com ara el cost 
de redacció del projecte, la direcció d’obra, els impostos, etc. 

 

500.000€ 

 
 

 


