
 

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

Reforma pel tancament perimetral de la pista poliesportiva del CEM de la Bàscula (Districte de 
Sants Montjuïc). 

 
2. DESCRIPCIÓ BREU* 
 

Tancament perimetral de la pista coberta del CEM de la Bàscula, per millorar-ne les condicions 
de la pista i poder-ne fer un ús més intensiu i en millors condicions. 
 

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

 

Al districte de Sants-Montjuïc hi ha una mancança notable de pistes poliesportives, fent difícil 
cobrir les necessitats dels equips d’handbol, futbol sala, bàsquet, voleibol, etc. del districte. 
Millorar les condicions de la pista poliesportiva de la Bàscula suposa afegir una alternativa de 
pista que ajudarà a descongestionar una mica les altres pistes del districte ja molt saturades, 
com el CEM de la Bordeta, l’Espanya Industrial i la Marina. Actualment el tancament perimetral 
d’aquesta pista es realitzen amb unes lones i amb el present projecte es proposa fer uns 
tancaments d’obra més definitius, amb una façana permanent d’obra, que millorin les 
condicions climàtiques d’aquest espai i ajudin a la conservació de la pista. Aquestes obres 
permetran equiparar la qualitat d’aquesta pista a la resta de pistes poliesportives del barri i 
utilitzar aquest espai de forma més intensiva. 
La ciutadania beneficiada serà directament la de tots els equips del districte de Sants - Montjuïc 
que necessiten la utilització d’una pista esportiva, i indirectament la resta d’usuaris d’aquest 
equipament a l’àmbit de la Marina - Montjuïc. 
A nivell ambiental suposa un impacte positiu, ja que s’aprofita i millora un recurs existent, 
fent-lo més eficient i generant un menor impacte ambiental en comparació de si s’hagués de 
construir una nova pista de zero. Aquest projecte optimitza i millora recursos ja existents. 
 

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

 

Club Esportiu d’Handbol BCN Sants:  handbolbcnsants@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 
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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.  

 

Districte de Sants  - Montjuïc 

 
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. 

 

Malgrat la progressiva tendència cap a la igualtat entre gèneres a l’hora de fer esport a 
Barcelona, les noies encara presenten un índex de pràctica esportiva menor als nois, amb un 
-8,3% (Enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona del 2018). 
La major diferència en la pràctica esportiva entre gèneres a l’edat escolar es produeix en el pas 
de primària a secundària, on el 85% dels nois de 1r-2n ESO practiquen esport davant un 71,7% 
de les noies. 
És en aquestes edats quan també coincideix en el gran traspàs d’esportistes de les competicions 
escolars a les competicions federades, on les noies tenen un pes força menor (el 65,9% dels 
nois juguen a competicions federades davant el 49% de les noies).  
Per tant, una de les possibles formes de potenciar la presència femenina a l’esport, passa per 
garantir que quan les dones hagin de fer el salt a les competicions federades, es disposi de més 
i millors equipaments esportius, amb la qualitat adequada a les necessitats d’aquest nivell de 
competició. 
Normalment les pistes esportives són més utilitzades pel gènere masculí; disposar de millors 
pistes afavoreix que les dones gaudeixin de l’esport de pista. A més, en el cas de la Bàscula, 
algunes de les entitats usuàries tenen com a objectiu estratègic de Club  la promoció de l’esport 
femení, com és el cas de l’Handbol BCN Sants (entre d’altres). 
El BCN Sants realitza accions específiques per incrementar la presència de jugadores en el club, i 
fins a temporada passada, era l’únic club d'handbol de Barcelona que tenia equips femenins a 
totes les categories. Dels 298 jugadors que tenim en total, un 40% corresponen a jugadores, i 
tenim l’objectiu d’arribar al 50%. Però actualment tenim un topall en aquest objectiu, ja que no 
disposem de suficients espais per a poder entrenar, jugar i seguir potenciant l’esport femení.  
A més a més, els equips femenins del club juguen en les màximes categories catalanes (tots a 
lliga, excepte un dels dos cadets), en les quals es requereix equipaments en bones condicions si 
volem mantenir aquest rendiment. 
Disposar de la pista de la Bàscula en millors condicions permetrà al BCN Sants i tots els clubs del 
Districte de Sants-Montjuïc seguir treballant per assolir la igualtat de gènere en la pràctica 
esportiva.  
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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. 

 

Millorar les condicions de la pista poliesportiva de la Bàscula fa que el Districte de Sants disposi 
d’un equipament amb millors condicions que pot incrementar el seu ús. Això suposa una nova 
alternativa de pista que ajudarà a descongestionar una mica les altres pistes del districte que 
actualment estan molt saturades.  
A més, permetrà potenciar als barris de la Marina esports i clubs més minoritaris, com 
l’handbol, voleibol o bàsquet, així com afavorir el coneixement i la cohesió social entre els/les 
esportistes dels diferents barris del Districte de Sants - Montjuïc. 
 

 
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, Consorci d’Educació de Barcelona, Secretariat d’Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, CEM La Bàscula, Entitats esportives del barri. 
 

 
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. 

 

120.000 € 
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