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01 Activitats 

 
Des de juliol de 2020, amb mesures COVID, espai de joc per a famílies amb infants 
de 0 a 12 anys, amb materials lúdics diversos i variats, amb propostes de jocs de 
taula, simbòlic, de construcció i ensemblatge i espai per a petita infància específic. 
Funciona els caps de setmana en horari d'hivern i de dimecres a diumenge durant 
les vacances escolars. 

 

Guingueta de jocs gratuïts a l’aire lliure i tallers creatius a l’espai 

públic. 
 



01 Activitats 

 
Projecte nascut de la Taula de Memòria Històrica del Districte, aquestes fotografies 
mostren la vida quotidiana i el paisatge urbà d’aquesta franja de Sants durant tot el 
segle XX.  
 
D'aquesta manera recuperem la memòria històrica  
de l'espai i aconseguim una important reducció  
del vandalisme a l'espai. 
 
Durant el 2020 es van netejar de  
nou tots els edicles, retirant  
les possibles pintades que hi havia 
(molt menors que anteriorment). 
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Reproduccions de 29 fotografies històriques cobreixen els edicles 

situats al llarg dels jardins de la Rambla de Sants 

 
 



01 Activitats 

 
Els Jardins de la Rambla de Sants compten amb guinguetes –bars  als 
seus dos extrems  –plaça de Sants i límit amb L’Hospitalet de Llobregat. 
Són de propietat municipal i de cara a la primavera es resoldrà el 
concurs públic per atorgar la nova concessió. 
 
 

 

Guinguetes-bars als dos extrems de la Rambla 
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En el marc de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, l’Ajuntament se 
suma a les reivindicacions feministes amb una campanya que reconeix i il·lustra la força de la 
lluita col·lectiva per posar fi a la desigualtat, la discriminació i la violència cap a les dones. 
 

 

Vinil reivindicatiu a la Rambla de Sants 
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A l’espai es programen activitats de Festa Major, Sant Jordi, Sardanes, 

però degut a la situació de pandèmia l’any 2020 no s’han pogut fer.  
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02 Prevenció i convivència 

La Guàrdia Urbana ha reforçat 
la seva presència per fer 
especialment tasques de 
vigilància vers els  
incompliments de  
l’Ordenança de mesures per 
fomentar i garantir la 
convivència ciutadana i 
apostant per la policia de 
proximitat. L’equip de vigilància 
de la via pública fa ronda diària. 
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Actuacions urbanístiques 

en l’àmbit dels Jardins de la 

Rambla de Sants  





Actuacions en l’àmbit de la cobertura de Sants. ÀMBIT 

COBERTURA - BADAL 122 

Estat actual 

GRADES 

ESPAI D’ESTADA 
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Barcelona d’Infraestructures Municpals, S.A.  | SANTS (Febrer 

2021) 

SECCIÓ 

PLANTA 

Actuacions en l’àmbit de la cobertura de Sants. AMBIT 

COBERTURA - BADAL 122 

Proposta d’actuació 



Estat actual Proposta 

Actuacions en l’àmbit de la cobertura de Sants. AMBIT 

COBERTURA - BADAL 122 

Comparativa estat actual - proposta 
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Nova àrea de gossos als 

voltants dels Jardins de la 

Rambla de Sants 



Actuacions en l’àmbit de la cobertura de Sants. ALTERNATIVES 

AEG 

Anàlisi Àrees Esbarjo de Gossos (2016) 

AEG Pl. Olivareta 

DADES AEG (2016) 

AEG 

existents  

AEG prevista 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic 


