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1. Introducció. 

El passat dissabte 23 de novembre de 2019 es va portar a terme la jornada de 
participació amb motiu del “Procés Participatiu per definir la ubicació del futur 
Poliesportiu del Districte III (Santa Eulàlia i Granvia Sud), i recollir aportacions 
sobre l‟equipament”.  
 
El procés va comptar amb la participació de més de 4.000 veïns i veïnes dels 
barris de Santa Eulàlia i Granvia Sud, celebrat en una jornada sense 
incidències amb un fort caràcter cívic i de implicació ciutadana. 
 
Tal i com recull, l’apartat 5. Fases del procés participatiu, apartat c) Fase 
d‟avaluació i retiment de comptes, de les normes aprovades en resolució 
RES/9441/2019 amb motiu del procés participatiu, “El Servei de Participació 
Ciutadana realitzarà una memòria del procés participatiu en un termini màxim 
de dos mesos a comptar des de la finalització de la jornada participativa” 
(normes del procés participatiu, a partir d’ara).  
 
Aquest document dóna comptes, doncs, al requeriment recollit en les normes 
del procés participatiu i té la voluntat de recollir els principals elements 
destacables del conjunt del procés participatiu a mode d’informe final en base 
als principis de  transparència i bon govern, publicitat, claredat, accés a la 
informació, primacia de l’ interès col·lectiu i neutralitat institucional recollits en 
l’apartat 3 de les normes del procés participatiu.  
 
L’informe s’estructura de la següent manera: primerament, es realitzarà un 
repàs sobre l’assistència i desenvolupament de les sessions informatives 
realitzades així com l’exposició realitzada en ambdós barris del districte III en el 
marc de la fase informativa del procés participatiu.  Seguidament, es farà un 
anàlisi sobre els resultats de la jornada de participació i les principals 
característiques sociodemogràfiques de les persones participants en la jornada.   
 
Tot seguit es presenta un punt explicatiu de la metodologia de codificació de les 
més de 470 aportacions recollides i les principals temàtiques aportades per la 
ciutadania. Ulteriorment,  es presenta un apartat  amb les aportacions literals 
recollides a les butlletes amb els suggeriments sobre activitats/equipament   a 
les quals se’ls hi dóna una resposta tècnica.  
 
Finalment, es recullen en un punt annex les actes de les diferents meses amb 
els resultats de les votacions el dia de la jornada participativa signada pels 
presidents de les meses, membres del Consell de Districte III, i pels 
corresponents vocals.  
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2. Les sessions informatives i l’exposició 
informativa. 

La fase informativa, d’acord amb l’apartat 5 de les normes del procés 
participatiu, es va desenvolupar entre el 12 de novembre al 23 de novembre de 
2019. 

2.1 L’exposició 
 
De la mateixa manera, segons el què recullen les normes del Procés 
Participatiu, es van habilitar exposicions informatives al Centre Cultural Santa 
Eulàlia i al local de l’Associació de Veïns d’Ildefons Cerdà de Granvia Sud. 
Ambdós espais van disposar de plafons informatius i, en el cas de l’exposició 
del Centre Cultural de Santa Eulàlia, també es van instal·lar dues maquetes 
per, a tall il·lustratiu, facilitar la comprensió de les dues opcions alternatives 
proposades. Les exposicions van estar habilitades des del 12 de novembre fins 
el 23 de novembre. En el cas del Centre Cultural de Santa Eulàlia, hi havia una 
persona amb la funció d’informar i acompanyar a les persones interessades en 
l’exposició.  
 
Imatges I: Assistents a l’exposició informativa al Centre Cultural Santa Eulàlia 

 

  
 
1.176 persones van visitar l’exposició habilitada al Centre Cultural de Santa 
Eulàlia i al local de l’AAVV d’Idelfons Cerdà- Granvia Sud durant els 10 dies 
previs a la jornada participativa. En el següent gràfic es pot observar 
l’assistència segons els dies en què l’exposició va estar habilitada.  
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Gràfic I: Evolució assistents a l’exposició 

 
 
El dia que més persones van assistir a les exposicions va ser el dia 13 de 
novembre de 2019, amb un total de 253 visitants. L’assistència mitjana a 
l’exposició fou de 130 persones al dia.  
 

2.2 Sessions informatives 
 
Tal i com marcaven les normes del procés participatiu, es van dur a terme un 
total de 4 sessions informatives els dies 13, 14, 20 i 21 de novembre.  
 
 Dues d’aquestes sessions informatives es van realitzar al Centre Cultural de 
Santa Eulàlia els dies 14 i  21 de novembre; una altra sessió informativa es va 
realitzar al local de l’Associació de Veïns d’ Ildefons Cerdà el dia 20 de 
novembre; per últim, la sessió informativa que resta es va realitzar en el marc 
d’una sessió extraordinària del Consell de Districte III, oberta al conjunt dels 
veïns i veïnes del barri, el 13 de novembre.  
 
El format d’aquestes sessions informatives consistí en l’exposició d’una 
presentació de manera coordinada entre dos arquitectes municipals, el tècnic  
d’Esports i el tècnic de Participació Ciutadana; seguidament les persones 
assistents tenien l’oportunitat de realitzar preguntes i resoldre dubtes sobre els 
aspectes exposats pels ponents vinculats amb: 
 

a) El procés participatiu,  
b) Aspectes vinculats a dubtes urbanístics,  
c) Aspectes relacionats amb l’edifici i llurs aspectes derivats 
d)  Dubtes vinculats amb aspectes esportius.  
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Les sessions informatives van comptar amb una important assistència de veïns 
i veïnes (425 persones) que, al llarg de les 4 sessions realitzades, van poder 
resoldre i fer preguntes a l’equip tècnic municipal.  

 
Gràfic II: Evolució assistents a l’exposició 

 

 
Es van realitzar i respondre més de 120 preguntes relacionades amb diferents 
aspectes del procés participatiu.  
 
Imatges II: Assistents a les sessions informatives al Centre Cultural Santa 
Eulàlia i al local de l’AAVV de Granvia Sud.  
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Imatges III: Carta informativa 
 

2.3 Informador/es de carrer, cartes i xarxes socials.  
 
De manera complementària a les exposicions i les 
sessions informatives, s’envià una carta als veïns i 
veïnes dels barris Granvia Sud i Santa Eulàlia informant 
sobre la posada en marxa del procés participatiu i de 
l’exposició habilitada.  
 
 
 
 

 
Imatges IV: Fulletó informatiu 

Per afavorir el màxim de 
transparència i facilitar el màxim de 
informació, es van dissenyar uns 
fulletons informatius amb l’objectiu de 
difondre i donar a conèixer a la 
ciutadania els principals elements  
contemplats en el procés participatiu.   
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Tal i com estableix la metodologia dels processos participatius impulsats per 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per tal d’eliminar les barreres d’accés 
a la participació,  la difusió dels fulletons informatius va ser facilitada pels 
informadors/es de carrer, els quals van encarregar-se d’informar sobre el 
Procés Participatiu a peu de carrer arreu del Districte III. 
 
Imatges V: Informador/es de carrer  

 

  

D’altra banda, per a maximitzar la difusió de la informació també es va portar a 
terme una dinamització de les Xarxes Socials del Servei de Participació,  
(Twitter i Facebook @lhon), es va publicar una notícia al Diari de l‟Hospitalet de 
Llobregat i es va utilitzar com a repositori de tota la informació i documentació 
disponible el Web de participació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
www.lhon-participa.cat  
 
Imatges VI: Imatges utilitzades en xarxes socials.  

 

 

http://www.lhon-participa.cat/
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3. Anàlisi de la participació.  

3.1 Dades generals de participació 
 
La jornada de participació es va establir el dia 23 de novembre de 2019, en 
horari de 10.00h a 18.00h. Es van habilitar, tal i com establien les normes del 
procés, dos centres de participació, segons barri de residència:  
 

a) Barri de Santa Eulàlia: Centre Cultural Santa Eulàlia (carrer de Santa 
Eulàlia, 60). 

b) Barri de Granvia Sud: Associació de Veïns d’ Ildefons Cerdà de Granvia 
Sud (Avinguda Granvia de l'Hospitalet, 37, PB). 

 
Segons l’apartat núm. 6 del normes del procés, “Persones cridades a 

participar”,  “Podran participar en el procés tots els ciutadans i ciutadanes, 
majors de setze anys, que a data 15 de novembre de 2019, constin inscrites al 
Padró Municipal en habitatges situats al Districte III (barris de Santa Eulàlia i 
Gran via Sud), de „Hospitalet” 
 
Corresponent a aquest criteri, a data del 23 de novembre de 2019 estaven 
cridades a participar en el Districte III 40.053 majors de 16 anys.  
 
Gràfic III: Persones cridades a participar i % de participació.  
 

 
 



  
 

Servei de Participació Ciutadana 
Centre Municipal Ca n’Arús 
Rambla Marina, 417. 08901 L’Hospitalet de Llobregat 

Tel.: 93 402 60 60  / participacio.ciutada@l-h.cat 

 
 

 

De les 40.053 persones convidades  a participar en el procés participatiu ho van fer, finalment, 4.060, xifra que suposa  un 
percentatge d’un 10,55%. 
 
Taula I: Dades generals de participació  

TOTAL PARTICIPACIÓ DISTRICTE III (SANTA EULÀLIA I GRAN VIA SUD) 

  CENS 
NOMBRE 

PARTICIPANTS 
% 

PARTICIPACIÓ 
ALHAMBRA GASÒMETRE 

NOMÉS 
APORTACIONS 

BLANC NUL·LES TOTAL 

TOTAL  40.053 4.060 10,55% 1.544 2.491 6 6 13 4.060 

 
Gràfic IV: Suport alternativa “Alhambra” i “Gasòmetre”,  

en percentatge.  
 

Pel que fa als resultats sobre la ubicació del futur poliesportiu, 1.544 
persones van optar per l’opció “Alhambra”, xifra que representa un 
percentatge del 38,5%. En canvi, 2.491  persones (61,35%) van 
optar per l’opció “Gasòmetre”. D’altra banda, es van recollir 6 
butlletes només amb aportacions i suggeriments; 6 butlletes en blanc 
i 13 butlletes nul·les.  
 
En aquest sentit, un 99,38%de les butlletes van ser vàlides, mentre 
que un 0,62% van ser nul·les, en blanc o només amb aportacions. 
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3.2 Dades de participació a Granvia Sud 
 
 
Quant a la participació al barri de Granvia Sud, cal destacar que de les 3.226 persones 
cridades a participar, ho van acabar fent 356 persones, dada que suposa un nivell de 
participació de l’11%. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Del total de persones que van participar, 291 van 
optar per l’opció “Alhambra”, xifra que suposa un 
percentatge del 82% respecte el resultat final. 
Mentrestant, l’opció “Gasòmetre” va rebre el suport 
de 63 persones, és a dir, pel 18% dels/les 
participants. A més a més, es va recollir 1 butlleta 
que contenia només aportacions i 1 butlleta nul·la. 
 
En el cas de Granvia Sud, el 99,43% de les 
butlletes van ser vàlides, mentre que el 0,53% van 
ser butlletes nul·les o només amb aportacions. 
 
 

Gràfic V: Nivell de participació a Granvia Sud 

 

Gràfic V: Suport alternativa “Alhambra” i “Gasòmetre”,  
en percentatge a Granvia Sud 
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Taula II: Dades de participació a Granvia Sud 
 

CENTRE DE PARTICIPACIÓ GRANVIA SUD 

  
NOMBRE 

PARTICIPANTS 
% 

PARTICIPACIÓ 
OPCIÓ 

ALHAMBRA 
OPCIÓ 

GASÒMETRE 
NOMÉS 

APORTACIONS 
BLANC NUL·LES TOTAL 

TOTAL  356 11% 291 63 1 0 1 356 
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3.3 Dades de participació a Santa Eulàlia 
 
Pel que fa a la participació al barri de Santa Eulàlia, de les 36.827 persones 
que van ser cridades a participar, ho van fer 3.704 persones, xifra que situa el 
percentatge de participació en un 10,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic VII: Suport alternativa “Alhambra” i “Gasòmetre”, en percentatge a Santa 
Eulàlia  

 
Pel que fa a les preferències sobre la ubicació 
del poliesportiu a Santa Eulàlia, 2.428 persones 
van optar per l’opció “Gasòmetre”, xifra que 
representa un suport del 66% del total de 
participants. En canvi, 1.253 persones (34%) 
van optar per l’opció “Alhambra” . A més a més, 
es van recollir 12 butlletes nul·les, 6 butlletes en 
blanc i 5 butlletes que contenien només 
propostes i suggeriments.  
 
Així doncs, un 99,38% de les butlletes van ser 
considerades vàlides, mentre que el 0,62% van 
ser butlletes nul·les, en blanc o només amb 
aportacions i suggeriments. 

Gràfic VI: Nivell de participació a Santa Eulàlia 
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Taula III: Dades de participació a Santa Eulàlia 

 

CENTRE DE PARTICIPACIÓ SANTA EULÀLIA 

  CENS 
NOMBRE 

PARTICIPANTS 
% 

PARTICIPACIÓ 
OPCIÓ 

ALHAMBRA 
OPCIÓ 

GASÒMETRE 
NOMÉS 

APORTACIONS 
BLANC NUL·LES TOTAL 

TOTAL  36.827 3.704 10,10% 1.253 2.428 5 6 12 3.704 

 
 



  
 

Servei de Participació Ciutadana 
Centre Municipal Ca n’Arús 
Rambla Marina, 417. 08901 L’Hospitalet de Llobregat 

Tel.: 93 402 60 60  / participacio.ciutada@l-h.cat 

 
 

 

3.4 Qui ha participat?  
 
A partir de l’anàlisi de les persones participants, es pot obtenir una radiografia 
esquemàtica i general sobre les principals característiques de les persones que 
han participat en el procés participatiu. Els elements que ens proporcionen 
aquesta informació són el sexe, l’edat i el tipus de veïnatge administratiu de les 
persones participants (població estrangera).  
 
Un element destacable és el fet que la participació de les dones ha estat del 
55,57%, representant, d’aquesta manera, més de la meitat dels/les participants. 
Mentrestant, els homes han representat el 44,43% del total de la participació. 
 
Pel que fa a l’edat mitjana dels/les participants, cal destacar que en el cas de 
les dones se situa en els 53 anys i en el cas dels homes en els 54 anys. 
 
Gràfic VIII: Participació segons sexe en percentatge 
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Gràfic IX: Edat mitjana dels/les participants segons sexe 

 

 
 
 
Un altre element destacable se centra en la participació de les persones entre 
16 i 18 anys. Concretament, estaven cridades a participar 1.255 persones entre 
16 i 18 anys del Districte III, de les quals van participar, finalment, 114 
persones. Aquesta xifra suposa una participació del 9,08% sobre el total de 
persones cridades a participar entre 16 i 18 anys. Per una altra banda, sobre el 
total de persones que van participar (4.060), els/les joves entre 16 i 18 anys 
van suposar el 2,81%. 
 
Finalment, l’últim punt destacable se centra en les persones estrangeres que 
van participar i que van identificar-se amb el NIE o el passaport. En aquest 
sentit, estaven cridades a participar un total de 7.816 persones estrangeres 
arreu del Districte III, de les quals van participar, finalment, 151 persones. Això 
suposa que va participar l’1,93% de les persones estrangeres cridades a 
participar. Per una altra banda, sobre el total de persones que van participar 
(4.060), les persones estrangeres van suposar el 3,72%. 
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Taula IV: Dades relatives als/les participants entre 16 i 18 anys i als/les 
participants estrangers/es  

 

CENS PERSONES 
ENTRE 16 I 18 ANYS 

NOMBRE PERSONES 
PARTICIPANTS ENTRE 16 I 

18 ANYS 

% PERSONES PARTICIPANTS 
ENTRE 16 I 18 ANYS SOBRE 
ELS CRIDATS A PARTICIPAR 

ENTRE 16 I 18 ANYS 

1255 114 9,08% 

TOTAL 
PARTICIPANTS 

NOMBRE PERSONES 
PARTICIPANTS ENTRE 16 I 

18 ANYS 

% PERSONES PARTICIPANTS 
ENTRE 16 I 18 ANYS SOBRE EL 

TOTAL DE PARTICIPACIÓ 

4060 114 2,81% 

CENS PERSONES 
ESTRANGERES 

NOMBRE PERSONES 
ESTRANGERES 
PARTICIPANTS 

% PERSONES ESTRANGERES 
SOBRE LA POBLACIÓ 

ESTRANGERA CRIDADA A 
PARTICIPAR 

7816 
151 

(3,72% respecte el total de 
participants) 

1,93% 

TOTAL 
PARTICIPANTS 

NOMBRE PERSONES 
ESTRANGERES 
PARTICIPANTS 

% ESTRANGERES SOBRE EL 
TOTAL DE PARTICIPACIÓ 

4060 151 3,72% 
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4. Recull de aportacions  proposades per al futur 
poliesportiu.  

4.1 Introducció 
 
Abans de presentar les diferents aportacions i suggeriments recollits  en el 
marc del procés participatiu, així com llur resposta per part dels serveis tècnics 
implicats,  és adient aclarir quina metodologia s’ha seguit per tal d’ordenar i 
donar un marc interpretatiu a les 479 aportacions recollides.  
 
Val a dir que del total de butlletes, un 11,72% de les mateixes van recollir 
propostes i suggeriments.  

4.2 Metodologia en la codificació de les aportacions 
 

Imatges VI: Imatges utilitzades en xarxes socials 

 
La butlleta de participació disposava d’un 
camp obert per tal que les persones 
cridades a participar poguessin aportar 
suggeriments, idees i/o reflexions sobre el 
futur equipament: tipus d’activitats, 
proposar serveis del poliesportiu, criteris 
arquitectònics, etc...  
 
 

 

El fet que les aportacions es poguessin recollir en un camp obert de manera no 
estructurada oferia la possibilitat que la ciutadania aportés reflexions i 
propostes de diversa naturalesa i tipologia.  

Per aquest motiu, per tal de donar una certa coherència a les propostes, s’ha 
codificat la proposta segons categoria o tipologia d’actuació. Les diferents 
categories que s’han utilitzat per codificar les propostes són:  

1. Zones verdes i Parcs 
2. Aparcament 
3. Activitats poliesportiu 
4. Aspectes mediambientals de 

l'edifici i impacte del projecte 

5. Tarifes, horaris i altres 
serveis del poliesportiu 

6. Nous serveis i projectes 
7. Procés Participatiu 
8. Aportacions sobre la ubicació 
9. Altres 
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Al seu torn, aquestes 9 categories es subdivideixen al seu torn en 
subcategories, que són temes relacionats amb la categoria però que fan 
incidència a un àmbit en concret. 

El criteri per a constituir una subcategoria ha estat, o bé la significativat de 
l’aportació en sí , o bé  la freqüència (nombre de vegades) que s’han fet 
aportacions sobre un aspecte en concret.  Així doncs, per exemple, en la 
categoria “Aspectes mediambientals de l‟edifici i impacte del projecte”, donat 
que 22 aportacions fan especial incidència a la importància que el futur 
equipament utilitzi energies renovables en el seu funcionament, s’ha creat la 
subcategoria “Sostenibilitat-edifici ecològic”.  

En la següent taula es mostren les diferents categories i subcategories creades 
a partir de les aportacions de la ciutadania.  

 
Taula V: Relació de categories i subcategories.   

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Zones verdes i Parcs 

Més zones verdes 

Manteniment zones verdes (Parc de l'Alhambra) 

Remodelació Parc de l'Alhambra 

Parcs infantils 

Pati de l'escola Bernat Desclot (Alhambra) 

Pipicans, correcans i gossos 

Parc tancat a Gasòmetre 

Aparcament  
Aparcament 

Aparcament soterrani 

Activitats Poliesportiu  

Activitats esportives: pistes de pàdel 

Activitats esportives: piscines 

Activitats esportives. Piscines de competició 

Activitats esportives: Rocòdrom 

Altres activitats esportives: bàsquet, atletisme, 
handbol… 

Activitats dirigides. Gimnàs (ioga, pilates…) 

Activitats per a nens 

Activitats per a població amb necessitats diverses 

Activitats per a gent gran 

Aspectes mediambientals 
de l'edifici i impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici ecològic 

Minimitzar efectes sobre el veïnat (impacte visual, 
sorolls…) 
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Tarifes, horaris i altres 
serveis del poliesportiu 

Preus accessibles 

Horaris, socis i equipaments 

Nous serveis i projectes 

Nous espais i serveis  (biblioteca, escola de música…)  

Aprofitament equipament poliesportiu C/ Jacint 
Verdaguer 

Procés Participatiu 

Aspectes relacionats amb el procés participatiu 

Descripció sobre l'opció escollida 

No construir futur poliesportiu en el Districte III 

Aportacions sobre la 
ubicació 

Qualsevol altra opció 

Una altra opció: cotxeres d'autobusos 

Mantenir opció pactada a Gasòmetre 

Descripció sobre l'opció escollida 

Altres ubicacions específiques 

Altres Altres 

 

4.3 Aportacions classificades per temàtiques. 
 
En aquest apartat es recollirà el nombre d’aportacions (freqüència) segons 
categories i subcategories.  
 
És important aclarir que no es farà un marc interpretatiu dels resultats, objectiu 
que queda fora de l’abast d’aquesta memòria, sinó només una descripció dels 
principals elements destacables de les aportacions en un àmbit en concret (en 
relació a la freqüència) 
 
En primer lloc, la majoria de les aportacions (162 aportacions)  han estat les 
que tenen com objecte les “Zones verdes i aspectes relacionats amb el Parc de 
l’Alhambra o l’alternativa proposada de futur Parc de Gasòmetre” . Una part 
important d’aquest gruix han tingut com a objecte la reivindicació de més i millor 
manteniment de les zones verdes. També destaquen aquelles aportacions 
relacionades amb els usos actuals del parc de l’Alhambra com a espai utilitzat 
per l’alumnat de l’escola Bernat Desclot.  
 
En segon lloc, la categoria que més aportacions ha rebut ha estat la relativa a 
tipus d’activitats i serveis a desenvolupar en el futur poliesportiu (104 
aportacions). Entre aquestes, un gruix important se centren en les 
característiques de les piscines (33), serveis com pistes de pàdel i un gruix 
important sobre activitats específiques d’alguns esports i/o col·lectius.  
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El tercer gruix d’aportacions tenen com a  objecte la ubicació del futur 
poliesportiu (77 aportacions). D’aquestes 77 aportacions, malgrat que la 
majoria va decantar-se per una de les dues alternatives proposades en la  
butlleta del procés participatiu (Alhambra o Gasòmetre), en les aportacions han 
proposat una tercera alternativa sense especificar (32), específica com les 
cotxeres d’autobusos del carrer Martí Codolar (14) o altres opcions 
específiques com Can Trinxet, la TV de l’Hospitalet, el parc de les Palmeres (13 
aportacions).  
 
Amb menys freqüència, trobem aportacions relacionades amb l’aparcament 
(32), aspectes relacionats amb el procés participatiu (35), aspectes 
mediambientals de l’edifici (27), aspectes vinculats amb les tarifes i horaris del 
futur poliesportiu (16) i propostes vinculades amb la proposta de nous serveis i 
projectes a desenvolupar (16).  
 
Taula VI: Total d’aportacions realitzades segons categories i subcategories.   

 

CATEGORIES SUBCATEGORIES TOTAL  
TOTAL 

AGREGAT 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 46 

162 

Manteniment zones verdes 
(Parc de l'Alhambra) 

33 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

14 

Parcs infantils 10 

Pati de l'escola Bernat Desclot 
(Alhambra) 

33 

Pipicans, correcans i gossos 22 

Parc tancat a Gasòmetre 4 

Aparcament  
Aparcament 24 

32 
Aparcament soterrani 8 

Activitats 
Poliesportiu  

Activitats esportives: pistes de 
pàdel 

25 

104 

Activitats esportives: piscines 25 

Activitats esportives. Piscines 
de competició 

7 

Activitats esportives: 
Rocòdrom 

5 

Altres activitats esportives: 
bàsquet, atletisme, handbol… 

19 

Activitats dirigides. Gimnàs 
(ioga, pilates…) 

12 

Activitats per a nens 3 
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Activitats per a població amb 
necessitats diverses 

6 

Activitats per a gent gran 2 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici ecològic 22 

27 
Minimitzar efectes sobre el 
veïnat (impacte visual, 
sorolls…) 

5 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Preus accessibles 4 
14 

Horaris, socis i equipaments 10 

Nous serveis i 
projectes 

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de 
música…)  

10 

16 
Aprofitament equipament 
poliesportiu C/ Jacint 
Verdaguer 

6 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats amb el 
procés participatiu 

25 

35 
Descripció sobre l'opció 
escollida 

4 

No construir futur poliesportiu 
en el Districte III 

6 

Aportacions 
sobre la ubicació 

Qualsevol altra opció 32 

77 

Una altra opció: cotxeres 
d'autobusos 

14 

Mantenir opció pactada a 
Gasòmetre 

8 

Descripció sobre l'opció 
escollida 

10 

Altres ubicacions específiques 13 

Altres Altres 12 12 

TOTAL  479 479 
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4.4 Aportacions classificades per temàtiques segons centre.  
 
En la següent taula es pot veure la tipologia d’aportacions segons centre de 
participació. Com és de pressuposar en relació a la distribució de participants 
entre ambdós centres de participació, les aportacions recollides en el centre de 
participació de Santa Eulàlia (435), van ser molt superiors a les 44 aportacions 
recollides en el centre de participació de Granvia Sud.   
 
Taula VII: Total d’aportacions realitzades segons categories i subcategories i 
centre de participació.    

CATEGORIES SUBCATEGORIES 

Centre de Participació 

AAVV 
Ildefons 
Cerdà 

CC Sta. 
Eulàlia 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 4 42 

Manteniment zones verdes 
(Parc de l'Alhambra) 

2 31 

Remodelació Parc de l'Alhambra 2 12 

Parcs infantils 1 9 

Pati de l'escola Bernat Desclot 
(Alhambra) 

4 29 

Pipicans, correcans i gossos 5 17 

Parc tancat a Gasòmetre 0 4 

Aparcament  
Aparcament 0 24 

Aparcament soterrani 0 8 

Activitats 
Poliesportiu  

Activitats esportives: pistes de 
pàdel 

0 25 

Activitats esportives: piscines 5 20 

Activitats esportives. Piscines de 
competició 

0 7 

Activitats esportives: Rocòdrom 0 5 

Altres activitats esportives: 
bàsquet, atletisme, handbol… 

0 19 

Activitats dirigides. Gimnàs 
(ioga, pilates…) 

0 12 

Activitats per a nens 0 3 

Activitats per a població amb 
necessitats diverses 

0 6 

Activitats per a gent gran 0 2 

Aspectes 
mediambientals de 

Sostenibilitat-edifici ecològic 6 16 
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l'edifici i impacte 
del projecte 

Minimitzar efectes sobre el 
veïnat (impacte visual, sorolls…) 

1 4 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Preus accessibles 2 2 

Horaris, socis i equipaments 1 9 

Nous serveis i 
projectes 

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de música…)  

1 9 

Aprofitament equipament 
poliesportiu C/ Jacint Verdaguer 

0 6 

Procés Participatiu 

Aspectes relacionats amb el 
procés participatiu 

1 24 

Descripció sobre l'opció 
escollida 

3 1 

No construir futur poliesportiu en 
el Districte III 

0 6 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 2 30 

Una altra opció: cotxeres 
d'autobusos 

0 14 

Mantenir opció pactada a 
Gasòmetre 

0 8 

Descripció sobre l'opció 
escollida 

4 6 

Altres ubicacions específiques 0 13 

Altres Altres 0 12 

SUBTOTAL 44 435 

TOTAL  479 

 
 
D’altra banda, en la següent taula es pot veure la tipologia d’aportacions 
realitzades pels participants segons la preferència de localització escollida.  
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Taula VIII: Total d’aportacions realitzades segons categories i subcategories i centre de participació.    
 

CATEGORIES SUBCATEGORIES 
Opció localització escollida 

Alhambra Gasòmetre Altres 

Zones verdes i Parcs 

Més zones verdes 34 11 1 

Manteniment zones verdes (Parc de 
l'Alhambra) 

11 22 0 

Remodelació Parc de l'Alhambra 8 6 0 

Parcs infantils 5 5 0 

Pati de l'escola Bernat Desclot (Alhambra) 17 16 0 

Pipicans, correcans i gossos 13 9 0 

Parc tancat a Gasòmetre 4 0 0 

Aparcament  
Aparcament 14 10 0 

Aparcament soterrani 4 4 0 

Activitats Poliesportiu  

Activitats esportives: pistes de pàdel 2 23 0 

Activitats esportives: piscines 7 18 0 

Activitats esportives. Piscines de competició 0 7 0 

Activitats esportives: Rocòdrom 2 3 0 

Altres activitats esportives: bàsquet, atletisme, 
handbol… 

0 19 0 

Activitats dirigides. Gimnàs (ioga, pilates…) 1 11 0 

Activitats per a nens 0 3 0 

Activitats per a població amb necessitats 
diverses 

1 5 0 

Activitats per a gent gran 1 1 0 
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Aspectes 
mediambientals de 
l'edifici i impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici ecològic 12 10 0 

Minimitzar efectes sobre el veïnat (impacte 
visual, sorolls…) 

4 1 0 

Tarifes, horaris i altres 
serveis del poliesportiu 

Preus accessibles 3 1 0 

Horaris, socis i equipaments 8 2 0 

Nous serveis i 
projectes 

Nous espais i serveis  (biblioteca, escola de 
música…)  

4 10 0 

Aprofitament equipament poliesportiu C/ Jacint 
Verdaguer 

8 8 0 

Procés Participatiu 

Aspectes relacionats amb el procés participatiu 7 18 0 

Descripció sobre l'opció escollida 3 1 0 

No construir futur poliesportiu en el Districte III 0 3 3 

Aportacions sobre la 
ubicació 

Qualsevol altra opció 6 25 1 

Una altra opció: cotxeres d'autobusos 1 12 1 

Mantenir opció pactada a Gasòmetre 0 5 0 

Descripció sobre l'opció escollida 5 4 1 

Altres ubicacions específiques 1 13 0 

Altres Altres       

SUBTOTAL 186 286 7 

TOTAL  479 
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5. Respostes a les aportacions realitzades en el 
marc del procés participatiu.  

Tal i com recull el punt “C. Fase d‟avaluació i retiment de comptes”, de 
l’”Apartat 5. Fases del procés participatiu”, de les normes del procés 
participatiu,  “Les aportacions rebudes sobre l‟equipament a través de la 
butlleta de participació passaran a ésser avaluades pels tècnics i tècniques 
municipals, que emetran informe en un termini màxim de un mes a comptar des 
de la finalització de la jornada participativa , per tal d‟integrar-los al projecte, si 
és possible”. 
 
En aquest apartat de la memòria, doncs, recollim totes i cadascuna de les 
aportacions realitzades en el marc del procés participatiu i se’ls dóna una 
resposta tècnica des d’un punt de vista arquitectònic, urbanístic, esportiu o bé   
participatiu.  És important aclarir que, per una qüestió de transparència, hem 
recollit les aportacions literals. Per tant, no han estat ni interpretades ni 
adaptades, sinó transcrites en la forma i contingut que havien estat escrites per 
part de la ciutadania. D’acord amb les normes del procés no s’han inclòs en 
aquesta memòria les aportacions que no s’han adequat als principis de 
respecte, d’igualtat, d’equitat i de recerca de l’interès col·lectiu i i que van en 
contra dels drets fonamentals individuals i col·lectius.  
 
 
A continuació es relacionen les  aportacions  amb la següent informació: 
MESA, CENTRE DE PARTICIPACIÓ, COMENTARI, CATEGORIA 
APORTACIÓ, SUBCATEGORIA I RESPOSTA per part els serveis tècnics de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet.    
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MESA  CENTRE  COMENTARI CATEGORIA SUBCATEGORIA RESPOSTA 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Si se pueden trasplantar los 
árboles del parque en el 
terreno del Gasómetro 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 

El parc Alhambra, en ambdues opcions, 
previeia mantenir l’arbrat actual, mantenint 

els arbres i replantant-ne nous.  
Respecte a la conservació dels arbres en 

qualsevol actuació, es valorarà per part dels 
serveis tècnics la viabilitat de trasplantar, en 
funció de l’espècie, l'edat de l'exemplar, la 

ubicació, etc... 

5 
  CC Sta. 
Eulàlia  

C, en cocheras de autobuses 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Una altra opció: 

cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

4 
  CC Sta. 
Eulàlia  

Cal mantenir Parc de 
l'Alhambra sencer per fer 

activitats socials, polítiques i 
d'oci 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals. 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Que posin poliesportiu 
Procés 

Participatiu 
Descripció sobre 
l'opció escollida 

El compromís de l'equip de govern és 
construir el futur poliesportiu en els temps 

establerts en el procés participatiu 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Queremos piscina 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

piscines 
El projecte del poliesportiu contempla dues 

piscines 
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5 
  CC Sta. 
Eulàlia  

Hacer correcan y pipican en 
el parque, ahora es una 

porquería, sucio y pequeño 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
  CC Sta. 
Eulàlia  

Zona jocs inclusiva, sòl de 
goma, més verd, activitats 
amb la natura, potenciar 

activitats escolars al 
poliesportiu. Mantenir patí 

Bernat Desclot 

Zones verdes i 
Parcs 

Parcs infantils 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. Es 
faran arribar aquestes consideracions a 

l'àrea responsable del projecte tècnic per a 
la futura intervenció 

1 
  CC Sta. 
Eulàlia  

Més zones verdes i més pipi-
can.  

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Piscina  
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

piscines 
El projecte del poliesportiu contempla dues 

piscines 
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Edifici sostenible, no formigó. 
Espai waterpolo femení 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima eficiència energètica i el 

mínim impacte mediambiental.  Es farà 
arribar a l'àrea d'Esports aquest 

suggeriment per al disseny del programa 
funcional 

4 
  CC Sta. 
Eulàlia  

Queremos un correcan en 
condiciones y más áreas 

verdes 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
  CC Sta. 
Eulàlia  

L'Alhambra és el pati de 
molts nens, no es toca. 

Intentar minimitzar l'impacte 
veïnal. 

Zones verdes i 
Parcs 

Parcs infantils 
El projecte d'obres del poliesportiu es 

portarà a terme minimitzant l'impacte  sobre 
el veïns i veïnes. 

4 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

El parque de la Alhambra es 
de uso y patio del colegio 

Bernat Desclot, solicitamos el 
acceso del colegio al parque 
y que se considere que es el 

patio de un colegio 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot.. 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció. 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Porque es el patio del colegio 
Bernat Desclot 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot.. Es 
faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte per a la 

futura intervenció. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Posar en marxa d'una 
vegada l'escola de música i 

arts de can Trinxet 

Nous serveis i 
projectes  

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de 

música…)  

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Que tinguin en compte l'espai 
emprat com a pati pels nens 
de la Bernat Desclot. Valorar 
de cedir part a l'escola per fer 

un hort o similar. 
Peatonalitzar el carrer entre 

el parc i l'escola i millorar 
l'accés i el pati d'aquesta 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 

les activitats de l'escola Bernat Desclot. Es 
faran arribar aquestes consideracions a 

l'àrea responsable del projecte tècnic per a 
la futura intervenció 

4 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Correcan 
Zones verdes i 

Parcs 
Pipicans, correcans i 

control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Posar en marxa d'una 
vegada l'escola de música i 

arts de can Trinxet que havia 
de començar a utilitzar-se el 

2010 

Nous serveis i 
projectes  

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de 

música…)  

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

En Can Trinxet, pistas de 
pádel, no dejar en ruinas una 
zona que podría dar trabajo a 

personas 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
pistes de pàdel 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

4 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Parc de l'Alhambra de gespa, 
no d'asfalt 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No permetre l'entrada de 
gossos al parc de l'Alhambra 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Tingueu en compte que Gran 
Via Sud som molt més 

habitants 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Descripció sobre 
l'opció escollida 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Places de pàrquing públiques 
i gratuïtes per veïns del barri, 

rocòdrom al poliesportiu 
Aparcament Aparcament 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.  Es farà arribar a l'àrea 
d'Esports aquest suggeriment per al disseny   

del programa funcional 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Espacios verdes. Gracias por 
dejarnos elegir 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Yoga i pilates 
Activitats 

poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Precios públicos de verdad 
para todas las familias, las de 

4 personas no pueden 
permitirse el lujo de ir al 

gimnasio; propuesta 2x1 real, 
una familia de 4 sobre los 50 

€, los 100 cuales es una 
barbaridad, es más barata 

una opción privada y no tiene 
sentido 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 
Preus accessibles 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per a què la tinguin en compte a 
l’hora del disseny integral del Serveis del 

futur poliesportiu. 

3 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Fer un correcan al barri, 
treure la plaga de rates, 

millorar l'espai de Can Trinxet 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Millor Opció A pq encara 
queda parc a l'Alhambra 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

¿Por qué se gastan el dinero 
del contribuyente en esto 
cuando ya estaba previsto 

donde tenía que ir el 
polideportivo, este dinero no 
hubiera ido mejor gastarlo en 

mejoras sociales? 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Can Trinxet 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Altres ubicacions 

específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Ya estaba adjudicado en 
Gasómetro desde hace más 

de 25 años 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Mantenir opció 
pactada a Gasòmetre 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Bona qualitat materials dels 
vestuaris, com els del centre 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Horaris, socis, 
equipaments 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Podria ser una altra opció: 
Parc de les Palmeres? 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Altres ubicacions 
específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que pongan un corre, con 
más área verde 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Remodelar el pesquero de la 
alhambra  

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Un pipican 
Zones verdes i 

Parcs 
Pipicans, correcans i 

control de gossos 

La proposta en l'opció "Gasòmetre" implica 
en tots els casos mantenir els actuals usos i 
funcions del parc. Es faran arribar aquestes 

consideracions a l'àrea responsable del 
projecte tècnic per a la futura intervenció 
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1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Més zona verda 
Zones verdes i 

Parcs 
Més zones verdes 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que sigui vinculant 
Procés 

Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

Conforme la naturalesa dels processos 
participatius, aquest no és vinculant. No 

obstant, el govern municipal té el 
compromís de prendre la decisió en 

consonància amb la decisió dels veïns i 
veïnes 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Ponedlo en la zona industrial 
alrededor de C/Cultura. No 

quitéis aparcamientos 
públicos que mi padre se 

pone triste 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Altres ubicacions 
específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

4 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

S'han de preservar les zones 
verdes 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parking en el recinto; 
actividades dirigidas para 

niños 
Aparcament Aparcament 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny  del programa 

funcional. El projecte del poliesportiu 
contempla places de pàrquing 
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3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Opción C, en otro sitio 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

No molestar veïns 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Minimitzar efectes 
sobre el veïnat 
(impacte visual, 

sorolls…) 

El projecte d'obres del poliesportiu es 
portarà a terme minimitzant l'impacte  sobre 

el veïns i veïnes. Tant durant el procés 
d'execució de l'obra com en el futur ús de 

l'equipament. 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Espai per a gossos lluny 
d'habitatges (parc Alhambra).  

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

El parque de la Alhambra es 
el único pulmón decente que 

tienen el barrio, considero 
que no se debería tocar, solo 

para mejorarlo 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Cumplid con las promesas, 
20 años esperando, mentira 

tras mentira 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Mantenir pati Bernat Esclot 
Zones verdes i 

Parcs 
Pati de l'escola Bernat 

Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 
les activitats de l'escola Bernat Desclot. 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Beneficiaría a toda la zona, 
atraería más gente nueva y 
mejor economía porque el 

parque está muy poco 
cuidado 

Nous serveis i 
projectes  

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de 

música…)  

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Opciones las 2 horribles. 
Buscar opciones apropiadas 

a los barrios, señores del 
ayuntamiento, no enfrenten a 

la gente, ustedes no son 
claros, mienten. 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Santa Eulàlia, i si no pot ser, 
a Gasòmetre 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Altres ubicacions 
específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mantenir pati escola Bernat 
Desclot 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 
les activitats de l'escola Bernat Desclot. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que sea sostenible y 
eficiente: que tenga placas 

solares, placas para 
producción de agua de la 

condensación, reutilización 
del agua de la piscina 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Zones verdes de veritat i 
pàrquing públic.  

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Nos hace falta 
unpolideportivo en la zona, 
muy buena iniciativa para 

todos los vecinos 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 
Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  
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1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

No pipi-can  
Zones verdes i 

Parcs 
Pipicans, correcans i 

control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Penso que es podria aprofitar 
per fer aparcament soterrani 

Aparcament Aparcament soterrani 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Quan es renovi parc fer: 
pipican en condicions, fer un 

lloc de jocs infantils amb 
diversos jocs perquè els nens 

es diverteixin, parking 
municipal 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Pipicans de millor qualitat, 
zona jocs infantils 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals. Es faran arribar aquestes 

consideracions a l'àrea responsable del 
projecte tècnic per a la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Coberta vegetal; mantenir els 
arbres (menys plataners) de 

l'Alhambra; Piscina 
competició; zona verda de 

Gasòmetre, verda de veritat; 
que les propostes noves no 

treguin les necessitats 
actuals 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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5 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Techo verde en polideportivo; 
parking social; zona verde en 
Gasómetro real, no cemento; 
parking social en Gasómetro; 
toma eléctrica para coches 
eléctricos en Gasómetro 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció . 
Es farà arribar aquestes consideracions a 
l’àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing 

5 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Tenir en compte les grades 
que té ara la piscina, no les 
supera cap poliesportiu; sala 
per descans; bona entrada 
que no es col·lapsi de gent; 

piscina para waterpolo, 
natació gran; pàrking per a 
usuaris; espais amb llum 

natural 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Coberta verda 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

El polideportivo se podría 
integrar en el parque 

aprovechando las fachadas 
con una pared para frontón, 
otra para escalada... dando 

más vida al parque y 
extendiendo funcionalidades 
al exterior del polideportivo 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Poliesportiu a Gasòmetre i 
cuidar la zona verda i pulmó 

del barri, millorant 
instal·lacions 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Places pàrquing sota 
poliesportiu. Edifici ecologic i 

parc com a pulmó verd.  
Aparcament Aparcament soterrani 

El projecte del futur poliesportiu contempla 
places de pàrquing. Els criteris de 

construcció de l'edifici cerquen la màxima 
eficiència energètica i el mínim impacte 

mediambiental. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Cobertes verdes, aparcament 
en tots dos solars amb preus 

populars 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Lo quiero en Gasómetro 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Descripció sobre 
l'opció escollida 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mantenir pati escola Bernat 
Desclot 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 

les activitats de l'escola Bernat Desclot. Es 
faran arribar aquestes consideracions a 

l'àrea responsable del projecte tècnic per a 
la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parc Alhambra tal i com està  
Zones verdes i 

Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

La proposta en l'opció "Alhambra" implica 
en tots els casos mantenir els actuals usos i 

funcions del parc. 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Coberta i façana verda. 
Instal·lacions amagades 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Els arbres són el nostre 
oxigen.  És ideal pels avis, 

nens… El necessitem 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Can Trinxet viu, feu alguna 
cosa d'una punyetera vegada 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Altres ubicacions 
específiques 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Poliesportiu ja.  
Procés 

Participatiu 
Descripció sobre 
l'opció escollida 

Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No vull que plantin arbres 
nous a l'Alhambra perquè els 

antics estan protegits 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

 L’alternativa Alhambra implica mantenir 
l’arbrat actual del parc, mantenint els arbres 

i replantant-ne nous.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Can Trinxet 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Altres ubicacions 

específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No volem que toquin 
l'Alhambra, sigui com sigui el 

projecte 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Cubierta verde 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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3 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Cubiertas verdes 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Incluir fachadas y cubiertas 
verdes. Equipos de aire 

acondicionado y calefacción 
subterráneos. Rechazamos 
que la decisión no se hiciese 
en base a un anteproyecto y 

evaluación técnica 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Un edificio con cubiertas 
verdes y paneles verdes. 

Plantas también 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Els nens de l'escola Bernat 
Desclot necessiten el parc de 
l'Alhambra per jugar. Si es fa 
al Gasòmetre, que està buit, 

no perjudica als nens del 
barri. 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

 El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 
les activitats de l'escola Bernat Desclot Es 

faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Incluir cubiertas y fachadas 
del polideportivo como 

acabados verdes. No colocar 
equipos de aire 

acondicionado ni calefacción 
en cubiertas. En cualquiera 
de las propuestas, el diseño 
debe reudicr impacto visual. 
Rechazamos que no haya 
hecho anteproyecto y la 
decisión fuese en base a 
decisión técnica, evitando 

enfrentamiento entre vecinos, 
así como repercusiones 
negativas a vecinos de 

Gasómetro 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Quiero que dejen el parking 
de calle Alhambra 

Aparcament Aparcament 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Incloure pista patinatge en 
línia i sala de balls de saló 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Cocheras autobuses, 3a 
opción, es la que más me 

gusta 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Horaris de dilluns a 
diumenge, incloent diumenge 

a la tarda 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Horaris, socis, 
equipaments 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny integral del 

Servei de Poliesportius 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Necesito hacer deporte y la 
proximidad me encanta, 

polideportivo ya 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Descripció sobre 
l'opció escollida 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Por cercanía 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Descripció sobre 
l'opció escollida 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Un benefici pel barri que fa 
molta joventut 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Descripció sobre 
l'opció escollida 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

La sensación que se tiene es 
que saldrá la opción 

Alhambra y luego no se 
remodelará el parking cuando 
la gente del barrio y los que 

aparcan allí se quejan de que 
les van a quitar espacio de 

aparcamiento 

Aparcament Aparcament 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No tocar parc Alhambra 
Zones verdes i 

Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 
Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Zona Gasòmetre no té 
serveis 

Nous serveis i 
projectes  

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de 

música…)  

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Por cercanía de vivienda y 
edad  

Aportacions sobre 
la ubicació 

Descripció sobre 
l'opció escollida 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Hacer actividades para 
discapacitados 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats per a 
població amb 

necessitats diverses 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima accessibilitat, tant física 

com social.  Es farà arribar a l'àrea 
d'Esports aquest suggeriment per al disseny 

del  programa funcional 

1 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Que la piscina d'aqua-gym 
tingui 1-1,1m de profunditat. 

Activitats dirigides. 
Rocòdrom.  

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Activitats nens petits 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats per a nens 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Una altra opció podria ser 
Can Trinxet? 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Altres ubicacions 
específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que es facin a les cotxeres 
Rosanbus 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Me sorprende bastante que 
pregunten algo que desde la 
regidoria de Santa Eulàlia me 

habían dicho que estaba 
aprobado y firmado, el 

polideportivo de Gasómetro 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Mantenir opció 
pactada a Gasòmetre 

L’aportació és de caràcter explicatiu.  
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Zona biblioteca i activitats 
Nous serveis i 

projectes  

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de 

música…)  

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que inclogués una sala per 
fer patinatge en línia i una 

sala de balls de saló 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

La seva aportació (sala patinatge), per espai 
i/o característiques de l'activitat, no es 
contempla en el disseny del programa 

funcional. Es farà arribar la seva aportació a 
l’Àrea d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

El parque es nuestro patio 
Zones verdes i 

Parcs 
Pati de l'escola Bernat 

Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 
les activitats de l'escola Bernat Desclot 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Gasómetre ubicació ideal  
Aportacions sobre 

la ubicació 
Descripció sobre 
l'opció escollida 

L’aportació és de caràcter explicatiu.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

La localització ideal són les 
cotxeres dels autobusos 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Que los jubilados tengan 
precios más bajos; Clases de 

yoga a bajo coste o con el 
precio de la mensualidad 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 
Preus accessibles 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny integral del 

Servei de Poliesportius 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Posar un gimnàs municipal 
barat i en condicions 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 
Preus accessibles 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny integral del 

Servei de Poliesportius 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parc Alhambra amb un bon 
parc per a nens. Poliesportiu 

al Gasòmetre 

Zones verdes i 
Parcs 

Parcs infantils L’aportació és de caràcter explicatiu.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Places del pàrquing 
públiques i gratuïtes per 

veïns; rocòdrom; fer servir 
materials eficients en la 

construcció 

Aparcament Aparcament 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny del programa 

funcional. El projecte del poliesportiu 
contempla places de pàrquing. Els criteris 

de construcció de l'edifici cerquen la 
màxima eficiència energètica i el mínim 

impacte mediambiental. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Valorar una tercera opción 
sin sacrificar zonas verdes, 

los ciudadanos sabemos que 
la zona verde de gasómetro 
la utilizaréis para construir 

pisos. No somos tontos. Prou 
especulació. 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Que se mantenga el parque 
infantil, ya que en la maqueta 

no se ve; si sale en la 
Alhambra, que a los niños del 
Bernat Desclot se les facilite 

su hora del patio en el parque 
y que las obras les afecten lo 

menos posible 

Zones verdes i 
Parcs 

Parcs infantils 
El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 
les activitats de l'escola Bernat Desclot 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Poder disponer de asistencia 
terapéutica, masaje y dietista 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Horaris, socis, 
equipaments 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny integral del 

Servei de Poliesportius 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

En vez de construir edificios 
nuevos lo que hay que hacer 

es renovar lo ya edificado 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu. 
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Falta opció cotxeres busos 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Una altra opció: 

cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Feu el poliesportiu a les 
cotxeres de Martí Codolar 

(Rosanbus) 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No volem que toquin 
l'Alhambra, ja que és el pati 
dels nens de l'escola Bernat 

Desclot 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 
les activitats de l'escola Bernat Desclot. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Posar màquines de kalistenia 
per atraure gent jove i 

esportistes 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pàdel Indoor, bàdminton, 
rocòdrom, piscina, ball-salsa, 

ping-pong.  

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

La seva aportació (Pàdel), per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional. Les altres aportacions es  faran 
arribar a l’Àrea d’Esports per al disseny del 

programa funcional.  

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Piscina de fer aquagym 
desnivell punt 1,20 o 1,40 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mi hijo va al Bernat Desclot y 
me gustaría que se respetara 

su patio, que está en el 
parque de la Alhambra, y sea 
cual sea la renovación que se 

respeten las zonas verdes 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 
les activitats de l'escola Bernat Desclot . 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Places de pàrquing de lliure 
compra 

Aparcament Aparcament 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Recordad que Alhambra es el 
patio de la escuela Bernat 

Desclot, somos una escuela 
pequeña y necesitamos una 
infraestructura que permita 

que los niños puedan 
disponer de una zona de 

recreo digna; Habilitar zona 
de juego infantil en la 

Alhambra y conservar la zona 
verde, un pulmón necesario 
en un barrio tan abarrotado 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 

les activitats de l'escola Bernat Desclot. Es 
faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte per a la 

futura intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Zona de patinar i escalada; 
piscina exterior 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Més zones verdes i serveis 
públics. No tocar Alhambra. 

Poliesportius més 
assequibles.  

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per a què la tinguin en compte a 
l’hora del disseny integral del Serveis del 

futur poliesportiu. 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Zona de recreo para 
animales más grande y 

normas estrictas para su 
funcionamiento; campo de 

futbol con suelo de cemento; 
pista de baloncesto con rejas; 
parque infantil; aparcamiento 

con más plazas 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 
la futura intervenció. Es farà arribar la seva 
aportació a l’Àrea d’Esports per al disseny 

del programa funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Camp de bàsquet a 
l'Alhambra 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l’àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Actividades para niños y 
niñas, como baile, ballet, 

gimnasia rítimica 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats per a nens 
Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Crec que s'hauria de buscar 
una altra ubicació en la que 
no es perdés zona verda en 
lloc tan contaminat com la 

Gran Via (Alhambra) i tampoc 
tan massificat d'habitatges 
com Gasòmetre, o partir el 
projecte en 2 poliesportius 
més petits i es provocaria 

menys impacte directe en un 
sol lloc 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Hi hauria d'haver una 
alternativa diferent a les 

proposades 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 
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2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Em sembla impressionant 
que vulgueu treure arbres i 

l'espai tant important verd de 
la nostra ciutat 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

2 
AAVV 

Ildefons 
Cerdà 

Segur que hi ha alguna 
alternativa que no faci 

enfrontar als veïns de dos 
barris, ho trobo inacceptable. 
A més, si és un referendum 

no vinculant no ho puc 
entendre 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Conforme la naturalesa dels processos 
participatius, aquest no és vinculant. No 

obstant, el govern municipal té el 
compromís de prendre la decisió en 

consonància amb la decisió dels veïns i 
veïnes. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pels del barri l'ACSE serà 
sempre l'ACSE i l'Alhambra 
sempre serà el nostre parc 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Es un parque con el que he 
crecido, ahora paso a diario o 
voy a leer, es parte de mi, no 

me lo quiten 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 
Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Activitats de yoga, zumba, 
nataciño, pilates, defensa 

personal 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pista de atletismo 
Activitats 

poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Adequació lloc poliesportiu 
AESE 

Nous serveis i 
projectes  

Aprofitament 
equipament 

poliesportiu C/ Jacint 
Verdaguer 

El futur de l'actual poliesportiu de l'AESE 
queda fora de l’abast del procés participatiu.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Necessitem més poliesportius 
i no parcs 

Procés 
Participatiu 

Descripció sobre 
l'opció escollida 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

C, se podría hacer en las 
cocheras de autobuses y 

gasolinera c/ Martí Codolar, 
Unió i Santa Eulàlia 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que hi hagi pistes de pàdel, 
rocòdrom (escalada), 

bàdminton, etc. 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
pistes de pàdel 

La seva aportació (Pàdel), per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional. Les altres aportacions es  faran 
arribar a l’Àrea d’Esports per al disseny del 

programa funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Una tercera opció 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistes de pàdel i frontenis 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Al poliesportiu: Solàrium i 
pistes de pàdel 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Al poliesportiu: Fitness, 
musculació i crossfit  

Activitats 
poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Busquen otra alternativa 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistes de pàdel i frontenis 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Debe haber otra opción más 
ecológica, menudo 

mamotreto 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Actividades yoga y judo para 
niños 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats per a nens 
Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pàrquing públic al 
poliesportiu i rocòdrom.  

Aparcament Aparcament 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.  Es farà arribar a l'àrea 
d'Esports aquest suggeriment per al disseny   

del programa funcional 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina, judo, pistas de pádel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

piscines 

El projecte del futur poliesportiu contempla 
dues piscines. La seva aportació, per espai 

i/o característiques de l'activitat, no es 
contempla en el disseny del programa 

funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Especial consideració cap a 
les persones amb 

discapacitat de tot tipus i de 
totes les edats 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats per a 
població amb 

necessitats diverses 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Lo correcto era ninguna de 
las dos porque nos perjudica, 

poner otra 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscines no mixtes 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

piscines 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pàdel por favor 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina para mujeres 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

piscines 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Classes pares i nadons a la 
piscina 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Manca una altra opció 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Ubicació diferent. Més espais 
verds. Piscina descoberta i 

menys ciment.  

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu.  
La seva aportació, per espai i/o 

característiques de l'activitat, no es 
contempla en el disseny del programa 

funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Una pista de pàdel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina adaptada a gent gran 
i mov. Reduida, rocòdrom, 

zones infants 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 
funcional. Es faran arribar aquestes 

consideracions a l’àrea responsable del 
projecte tècnic per a la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pádel; Solarium en la terraza 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació (Pàdel), per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional. Les altres aportacions es  faran 
arribar a l’Àrea d’Esports per al disseny del 

programa funcional.  
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Classes per nadons, piscina 
amb els pares, Gimnàs per 
embarassades i postpart 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Muchas piscinas y muy 
grandes 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

El projecte del futur poliesportiu contempla 
dues piscines. Es farà arribar la seva 

aportació a l’Àrea d’Esports per al disseny 
del programa funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Autodefensa para mujeres 
gratuito 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistas de pádel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistas de pádel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Es podria haver proposat el 
parc de les lletres 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Altres ubicacions 
específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Sala de patinaje en línea. 
Sala de baile 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

La seva aportació "Sala de Patinatge", per 
espai i/o característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  L'altra aportació es farà arribar  a 
l’Àrea d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Se hagan plazas de 
aparcamiento libres 

Aparcament Aparcament 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Incluir rocódromo, zona 
infantil de suelo ciclado; 

control perros 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
Rocòdrom 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 
funcional. Es faran arribar aquestes 

consideracions a l’àrea responsable del 
projecte tècnic per a la futura intervenció.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pista pádel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Qualsevol lloc menys el parc 
de l'Alhambra, busqueu llocs 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Ioga, pilates, anglès, català 
nivell B i C, guitarra, pintura a 

l'oli 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional. Es farà arribar la seva aportació a 
l’Àrea d’Esports per a què la tinguin en 

compte a l’hora del disseny integral dels 
Serveis del futur poliesportiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina de 25 m. 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

piscines 

El projecte del futur poliesportiu contempla 
dues piscines. Es farà arribar la seva 

aportació a l’Àrea d’Esports per al disseny 
del programa funcional.  
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3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pádel, actividades dirigidas 
como yoga, pilates… 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
pistes de pàdel 

La seva aportació (Pàdel), per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional. Les altres aportacions es  faran 
arribar a l’Àrea d’Esports per al disseny del 

programa funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Feu-lo a cotxeres Rosanbus, 
Martí Codolar 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu.. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Solo una piscina, no 
competición, más baja (2 

pisos) 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Karate, piscina, gimnàs… 
Activitats 

poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Actividades dirigidas: pilates, 
yoga, zumba, etc. 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Crec que s'hauria de buscar 
una tercera opció que no 

enfrontés els veïns 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina interna y externa para 
el verano 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

El projecte del futur poliesportiu contempla 
dues piscines. La piscina externa, per espai 

i/o característiques de l'activitat, no es 
contempla en el disseny del programa 

funcional. 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistas de pádel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

A banda d'instal·lacions, cal 
tenir en compte els 

discapacitats que també 
tenen dret a fer esport 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats per a 
població amb 

necessitats diverses 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional. Els criteris de construcció  de 
l’edifici tindran la màxima accessibilitat, tant 

física com social 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistas de pádel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Les 4 pistes previstes pel 
bàsquet seran insuficients, 

ara hi ha 5 (2 poliesportiu i 3 
a Gasòmetre i ja són 

insuficients, es podria fer que 
una part del terrat del nou 

poliesportiu fos practicable i 
que hi hagués alguna pista 

polivalent més 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Manca una altra opció 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Patinatge artístic 
Activitats 

poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Espai entrenament karate, 
club Khian 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Rocódromo; piscina para 
aquagym avis nivell aigua 

més baix 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
Rocòdrom 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina con medidas 
reglamentarias y buenas 

gradas, las zonas verdes con 
muchos árboles 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives. 
Piscines de 
competició 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 
funcional. Es faran arribar aquestes 

consideracions a l’àrea responsable del 
projecte tècnic per a la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Les piscines han de ser 
reglamentàries per 

competició 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives. 
Piscines de 
competició 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Dar clases de boxeo; que la 
sala de máquinas y cardio no 

sea escasa como en el 
polideportivo del Gornal 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que pongan pistas de pádel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Unas pistas de pádel también 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mirar la opción de Can 
Trinxet, ni la A ni la B son 
adecuadas ni factibles, en 
una no cabe y en la otra 
destruye el parque, único 

pulmón de la ciudad. 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Altres ubicacions 
específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu.. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que den la misma 
importancia al basquet que a 

los demás deportes 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Rocódromo, Piscina 
Aquagym baixa en profunditat 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
Rocòdrom 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscines amb profunditat per 
a la pràctica de waterpolo i de 

50 m. 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives. 
Piscines de 
competició 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Saunas y jacuzzi, piscinas 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

piscines 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Unes pistes de pàdel també 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Fer més canxes de bàsquet 
públiques com la de 

c/Aprestadora. Només hi ha 
aquesta i acostuma a estar 
molt plena. Conservar pista 

Gasòmere com a canxa 
pública 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina de 50 metros o que 
cumpla las medidas 

necesarias para jugar a 
waterpolo 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives. 
Piscines de 
competició 

El projecte del futur poliesportiu contempla 
dues piscines. Es farà arribar la seva 

aportació a l’Àrea d’Esports per al disseny 
del programa funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistes pàdel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Volem que es respecti el 
medi ambient i sigui un espai 

inclusiu també per agent 
discapacitada, i un cop a la 

setmana per a dones 
musulmanes 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima accessibilitat, tant física 

com social.  Es farà arribar a l'àrea 
d'Esports aquest suggeriment per al disseny 

del programa funcional 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

M'agradaria tenir un gimnàs 
inclusiu i que respecti el medi 
ambient. Proposem un horari 

a l'espai per a dones 
musulmanes 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima accessibilitat, tant física 

com social.  Es farà arribar a l'àrea 
d'Esports aquest suggeriment per al disseny 

del   programa funcional 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistes pàdel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistes pàdel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Necessitem una sala per arts 
marcials (karate) pel club 

Kiiton 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: Bàsquet, 
atletisme, handbol… 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  



  
 
 
 

Servei de Participació Ciutadana 
Centre Municipal Ca n’Arús 
Rambla Marina, 417. 08901 L’Hospitalet de Llobregat 

Tel.: 93 402 60 60  / participacio.ciutada@l-h.cat 

 
 

 

63 

 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistes pàdel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que tenga piscina pequeña 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

piscines 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Una sala per fer arts marcials 
Activitats 

poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: bàsquet, 
atletisme, handbol… 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Busqueu una tercera opció 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Nos falta la tercera opción, 
que sería en las cocheras de 

los autobuses 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Ayuntamiento cedió espacio 
destinado a actividades 

deportivas al centro Prytanis, 
ahora tenemos este dilema 

de ubicación 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: bàsquet, 
atletisme, handbol… 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que no ocurra como en la 
piscina del Gornal que para el 

agua que mide la piscina 
1,40, para los que medimos 
1,50 es muy difícil seguir las 

clases 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Les dues opcions perjudiquen 
a la ciutat, no cal un 

poliesportiu de 4 plantes. El 
parc ha de continuar sent el 
pulmó del barri, cal valorar el 
patrimoni ambiental del barri 

Procés 
Participatiu 

No construir futur 
poliesportiu en el 

Districte III 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Una pista para que los chicos 
jueguen a basket en 
Gasómetro, como en 

Aprestadora 

Activitats 
poliesportiu 

Altres activitats 
esportives: bàsquet, 
atletisme, handbol… 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Classes dirigides spinning 
Activitats 

poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Les mides de les piscines 
han de ser reglamentàries 
per competició amb 8-10 

carrils d'amplada 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives. 
Piscines de 
competició 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina de 50x25m. Al parc 
de l'Alhambra realitzar un 
petit circuit d'uns 500 m 
marcats per córrer. Zona 

verda a sobre del poliesportiu 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives. 
Piscines de 
competició 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 
funcional. Es faran arribar aquestes 

consideracions a l’àrea responsable del 
projecte tècnic per a la futura intervenció 
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Una piscina descoberta, que 
a l'antic AESE feu una 

biblioteca, un espai solàrium 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

La seva aportació (Piscina descoberta), per 
espai i/o característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional. Les altres aportacions es  faran 
arribar a l’Àrea d’Esports per al disseny del 

programa funcional. El futur de l'actual 
poliesportiu de l'AESE queda fora de l’abast 

del procés participatiu 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina con poca profundidad 
para hacer aquagym 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Conservar espai per a gent 
gran a l'Alhambra 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats per a gent 
gran 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Sala amb miralls gimnàstica 
aeròbica, jardins 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 
funcional. Es faran arribar aquestes 

consideracions a l’àrea responsable del 
projecte tècnic per a la futura intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Activitats dirigides a adults; 
ioga 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Rocòdrom al poliesportiu 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

Rocòdrom 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina de agua salada 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

piscines 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Hacer pistas de pádel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Places aparcament pels 
veïns del barri 

Aparcament Aparcament 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

2 piscines, 1 de ellas 
reglamentaria 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives. 
Piscines de 
competició 

El projecte del futur poliesportiu contempla 
dues piscines. Es farà arribar la seva 

aportació a l’Àrea d’Esports per al disseny 
del programa funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistes pàdel 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Busqueu un altre puesto: Can 
Trinxet, La Vanguard, etc. 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Altres ubicacions 
específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina 50 metros 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

piscines 

El projecte del futur poliesportiu contempla 
dues piscines. Es farà arribar la seva 

aportació a l’Àrea d’Esports per al disseny 
del programa funcional.  
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistes pàdel, equip d‟handbol 
Activitats 

poliesportiu 
Activitats esportives: 

pistes de pàdel 

La seva aportació (Padel), per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional. Les altres aportacions es  faran 
arribar a l’Àrea d’Esports per al disseny del 

programa funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Necesitamos piscina exterior 
en el barrio 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

La seva aportació, per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Necessitat espai mascotes 
Zones verdes i 

Parcs 
Pipicans, correcans i 

control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Fer-ho ràpid i en ubicació 
inicial. Sinó Gasòmetre, 

aprofitar espai Can Trinxet 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Mantenir opció 
pactada a Gasòmetre 

El compromís de l'equip de govern és 
construir el futur poliesportiu en els temps 

establerts en el procés participatiu 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Hi havien més opcions abans 
de tants nous pisos 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Retallar una zona verda mai 
és una solució, espero que la 

decisió no estigui tancada 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

 El procés participatiu preveia dues 
ubicacions alternatives i, tal i com recullen 

les normes del procés, l’Ajuntament de 
L’Hospitalet manté una posició neutral 

respecte ambdues alternatives 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Espero que no se toque el 
parque de la Alhambra 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals. 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Carrer Alhambra 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Descripció sobre 
l'opció escollida 

Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mantenir pati escola Bernat 
Desclot 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pedimos buzoneo 
Procés 

Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

En futurs processos de participació es farà 
el possible per evitar problemes i  

incidències en relació a la difusió i la 
comunicació.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Més zones verdes.  
Zones verdes i 

Parcs 
Més zones verdes 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Agents cívics i neteja pels 
nanos de l'escola Bernat 

Desclot.  

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l'objecte 
del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Prefiere tener el parque de la 
Alhambra 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 
Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Es el patio de los niños del 
Bernat Desclot 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

pàrquing municipal subterrani 
a Gasòmetre 

Aparcament Aparcament soterrani 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   
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3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Deixeu votar més 
Procés 

Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Gasòmetre perquè ja estem 
plens de ciment 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

pàrquing municipal subterrani 
a Gasòmetre 

Aparcament Aparcament soterrani 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Classes adaptades per a 
persones amb malalties 
incapacitant (esclerosi 

múltiple, fibromiàlgia, etc.) 
també en horari de tarda, no 
només matí com en altres 

poliesportius 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats per a 
població amb 

necessitats diverses 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima accessibilitat, tant física 

com social.  Es farà arribar a l'àrea 
d'Esports aquest suggeriment per al disseny 

del programa funcional 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Porque es el patio del colegio 
Zones verdes i 

Parcs 
Pati de l'escola Bernat 

Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

És l'únic parc i s'ha de 
respectar. Hi han més 

recursos.  

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

El parc no es pot tocar pel bé 
de tothom 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 
Aquesta aportació és de caràcter explicatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No tocar parc Alhambra 
Zones verdes i 

Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 
Aquesta aportació és de caràcter explicatiu. 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Buscar tercera opción 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mi hijo utiliza la Alhambra 
como patio 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 
les activitats de l'escola Bernat Desclot. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Cal tenir en compte manca 
d'aparcament al barri si es 

crea zona verda a Gasómetre 
Aparcament Aparcament 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Nos quitan el pulmón verde 
Zones verdes i 

Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 
Aquesta aportació és de caràcter explicatiu. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Dins del projecte i pressupost 
del canvi d'ubicació han 

d'incloure el que es farà amb 
el poliesportiu actual de 

Jacint Verdaguer 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

El futur de l'actual poliesportiu de l'AESE 
queda fora de l’abast del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mantenir pati escola Bernat 
Desclot 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals,  inclòs els espais per a 
les activitats de l'escola Bernat Desclot. 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Queremos más zonas 
verdes, parques pero no de 
cemento. No más pisos, no 
tanta masificación. Santa 

Eulàlia no es solo la ciudad 
judicial, la Plaza Europa para 

los extranjeros, tambien 
vivimos personas 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No estic d'acord com es fa 
aquesta votació, poc 

transparent i cal altres 
opcions 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Degudament insonoritzat 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Minimitzar efectes 
sobre el veïnat 
(impacte visual, 

sorolls…) 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Solicitamos un pipican amplio 
en el que puedan correr los 
perros, no solo hacer sus 

necesidades 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No habéis hecho buzoneo en 
c/Narcís Monturiol 159 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

En futurs processos de participació es farà 
el possible per evitar problemes i  

incidències en relació a la difusió i la 
comunicació.  
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3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

¿Por qué motivo se cambio la 
idea de hacer en Gasómetro. 
Es un parque y un pulmón no 
se debe tocar sino aumentar 

la vegetación. La opinión 
debería ser de biólogos y 
ecologistas. ¿Las aves no 

importan? 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Mantenir opció 
pactada a Gasòmetre 

Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Recuperar las pérgolas del 
parque de la Alhambra 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Sempre s'ha dit a Gasòmetre 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Mantenir opció 

pactada a Gasòmetre 

La voluntat de l'equip de govern és prendre 
la decisió sobre la ubicació del futur 

equipament que tingui més recolzament 
dels veïns i veïnes del Districte 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Con parking para vecinos Aparcament Aparcament 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No vull que malmetin l'únic 
parc decent que tenim al 
barri. Si es fes un parc a 

Gasòmetre tothom sap que 
seria de ciment. Deixeu 

d'especular i respecteu els 
veïns 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Salga la opción que salga, 
que las zonas verdes sean 

realmente verdes, que 
predomine el arbolado, tierra 
y plantas a la plaza dura, que 

el polideportivo incluya 
actividades y campeonato de 
artes marciales; si se hacen 

casales de verano para niños 
que no se utilicen las plazas 
de actividades polivalentes 

de los abonados 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que el ayuntamiento arregle 
el parque, haga una pista de 
patinaje para los menores y 

replante todo lo que han 
quitado. Ya vale de no tener 

verde 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que se haga en las cocheras 
de los autobuses c/Unión 

Santa Eulàlia.   Que se hagan 
aquí y se expropie. 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

La escuela Bernat Desclot 
usa el parque como patio 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parking per a veïns, parcs 
amb arbrat dens, estructura 
dissenyada per mimimitzar 

impacte visual (jardins 
verticals); respectar una 

distància raonable amb el 
veïnat 

Aparcament Aparcament 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Y la opción en ningún lado o 
en otro lado 

Procés 
Participatiu 

No construir futur 
poliesportiu en el 

Districte III 

El compromís de l'equip de govern és 
construir el futur poliesportiu en l'opció amb 

més suports dels veïns i veïnes. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No es poden treure més 
arbres de la ciutat 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Un pipican grande 
Zones verdes i 

Parcs 
Pipicans, correcans i 

control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

És molt important respectar la 
flora i la fauna del parc 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parada d'autobús, tercera 
opció 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Fer un espai per als gossos 
Zones verdes i 

Parcs 
Pipicans, correcans i 

control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Carta a los Reyes Magos: 
esperamos que la escuela de 

música prometida en Can 
Trinxet no tarde 40 años 
como el polideportivo. A 

nadie se le ocurriría hacer un 
polideportivo en Central Park 

o en la Casa de Campo 

Nous serveis i 
projectes  

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de 

música…)  

Aquesta aportació queda fora de l'objecte 
del procés participatiu 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Més zones verdes 
Zones verdes i 

Parcs 
Més zones verdes 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No hay zonas verdes, no 
quitéis lo único que hay 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Sostenible ecológicamente, 
residuos reciclados, piscinas 

aptas para competición, 
menos contaminación 

acústica y lumínica 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima eficiència energètica i el 

mínim impacte mediambiental. Es faran 
arribar aquestes consideracions a l'àrea 
responsable del projecte per a la futura 

intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Si Gasómetro no es la opción 
escogida, esperamos que no 
pasen 20 años para que se 

haga el parque 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

Aquesta aportació queda fora de l'objecte 
del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que les zones verdes siguin 
verdes de veritat, molt poc 

formigó 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

El parc de l'Alhambra s'ha de 
reformar seguint les 

necessitats dels infants: 
córrer, trepar, escalar, no 

camps de futbol ni de 
bàsquet. També un espai de 

bicis i patins, espais de 
trobada i alguna zona 
cimentada per a usos 
múltiples de tots els 
ciutadans del barri 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Tener que escoger entre 
zonas verdes para un 

polideportivo demuestra lo 
mal que hacéis las cosas. 
Podría aprovechar algún 
solar o expropiar algun 

terreno. Tirar algún edificio de 
plaza Europa 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Adequació pati interior 
poliesportiu AESE 

Nous serveis i 
projectes  

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de 

música…)  

El futur de l'actual poliesportiu de l'AESE 
queda fora de l’abast del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Recuperació pèrgoles 
Zones verdes i 

Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 



  
 
 
 

Servei de Participació Ciutadana 
Centre Municipal Ca n’Arús 
Rambla Marina, 417. 08901 L’Hospitalet de Llobregat 

Tel.: 93 402 60 60  / participacio.ciutada@l-h.cat 

 
 

 

77 

 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Els nens i nenes de l'escola 
Bernat Desclot fan servir el 
parc de l'Alhambra com a 

pati, que es tingui en compte 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Si es fes al Gasòmetre, que 
les millores al Parc de 

l'Alhambra no es deixin sense 
fer 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Eliminar el camp de futbol si 
es fes a l'Alhambra per 

consideració al parc i als 
veïns; fer un poliesportiu més 

petit amb piscina per als 
veïns i passar a un altre lloc 

el complex esportiu que 
necessita l'AESE; una 3a 

opció d'ubicació, per exemple 
la cotxera d'autobusos 

Altres  Altres 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

En la TV de L'Hospitalet 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Altres ubicacions 

específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Compliu el mandat de fa 20 
anys 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Els nens de l'escola Bernat 
Desclot fan servir el parc de 

l'Alhambra com a pati 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Porque es el patio del colegio 
Zones verdes i 

Parcs 
Pati de l'escola Bernat 

Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Después de agotar todas las 
ubicaciones donde podía 

estar el polideportivo, 
haciendo pisos y pisos, 
hoteles y más pisos, lo 

queréis hacer en el único 
parque un poquito grande y 

con árboles. Habría que 
buscar otro sitio 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Fer poliesportiu més petit o 
nova ubicació per no 

enfrontar veïns 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

El programa funcional mínim del poliesportiu 
i les necessitats esportives de les entitats i 

ciutadans del Districte III estableixen un 
volum mínim per a donar resposta  a les 

necessitats esportives del territori 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Y el coste de cada opción, 
coste construcción, coste 
futuro de mantenimiento? 

Cómo se hace una votación 
en base a 2 maquetas? 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

Ambdues propostes són viables tècnica i 
econòmicament, tal i com es va explicar a 

les sessions informatives. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Más zonas verdes y que no 
hagan caca los perros 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pistes pàdel. Activitats per a 
tots els col·lectius, incloent 

els discapacitats 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
pistes de pàdel 

La seva aportació (Pàdel), per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional. Els criteris de construcció de 

l'edifici cerquen la màxima accessibilitat, 
tant física com social.  Es farà arribar a 

l'àrea d'Esports aquest suggeriment per al 
disseny del  programa funcional 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mantener árboles en 
Gasómetro 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Más zona de césped y que 
los animales tengan prohibida 

la entrada para mantenerla 
limpia 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Cuberta verda 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima eficiència energètica i el 

mínim impacte mediambiental. Es faran 
arribar aquestes consideracions a l'àrea 
responsable del projecte per a la futura 

intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Adequació pati AESE. Patis 
de l'illa similar als de 

l'Eixample.  

Nous serveis i 
projectes  

Aprofitament 
equipament 

poliesportiu C/ Jacint 
Verdaguer 

 
 

El futur de l'actual poliesportiu de l'AESE 
queda fora de l’abast del procés participatiu 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

L'actual local del poliesportiu 
fer-lo servir per alguna 

política pública: centre d'avis 
públic, guarderia pública, 

centre cívic, etc. 

Nous serveis i 
projectes  

Aprofitament 
equipament 

poliesportiu C/ Jacint 
Verdaguer 

El futur de l'actual poliesportiu de l'AESE 
queda fora de l’abast del procés participatiu 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Una buena opción el centro 
de la ciudad judicial o en la 

cochera de autobuses 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parques infantiles sin tierra; 
bar con terraza 

Zones verdes i 
Parcs 

Parcs infantils 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Trist perdre l'únic pulmó del 
barri 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que de veritat es faci el 
poliesportiu sencer, des del 

94 esperant 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 
Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

El pati de Bernat Desclot, on? 
A la maqueta falta la petanca 

i el camp de futbol 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Més zones verdes, espais per 
nens i grans, pipi-can i 

piscina descoberta. 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Aparcament soterranis tant a 
Gasòmetre com a Alhambra 

Aparcament Aparcament soterrani 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

L'iconografia del color de les 
opcions és molt poc 

adequada i poc neutral 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Can Trinxet 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Altres ubicacions 

específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Busqueu alternativa a 
Gasòmetre i Alhambra, per 

exemple, expropiem 
l'aparcament de busos de 
Martí Codolar. Les zones 

verdes no es toquen! 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Si puede ser cubierto verde 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima eficiència energètica i el 

mínim impacte mediambiental. Es faran 
arribar aquestes consideracions a l'àrea 
responsable del projecte per a la futura 

intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Serveis adaptats per a 
persones amb discapacitat 

físiques, lesions i/o 
problemes de salut 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats per a 
població amb 

necessitats diverses 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima accessibilitat, tant física 

com social.  Es farà arribar a l'àrea 
d'Esports aquest suggeriment per al disseny 

del programa funcional 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Buscar otro sitio 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mantenir intactes l'arbrat 
complet del parc de 

l'Alhambra 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Una altre opció seria millor 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Renovació absoluta 
Alhambra mantenint arbres 

actuals 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Poliesportiu al Gasòmetre i 
Alhambra igual. Més verd 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Modificar sòl pl. Unicef. Zona 
terra brut excrements gos i 

possar goma zona criatures.  
Altres  Altres 

Aquesta aportació queda fora de l'objecte 
del procés participatiu 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Cap opció es bona 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Qualsevol altra opció Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Més gespa parc Alhambra.  
Zones verdes i 

Parcs 
Més zones verdes 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No pipi-can  
Zones verdes i 

Parcs 
Pipicans, correcans i 

control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Incluir cubiertas y fachadas 
del polideportivo verdes, por 

una entidad sin ánimo de 
lucro; equipos de aire 

acondicionado y calefacción 
subterráneos; rechazamos 

que la decisión no se hiciese 
en base a un proyecto y 

evaluación técnica, evitando 
la confrontación entre 

vecinos; diseño con menor 
impacto visual 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima eficiència energètica i el 

mínim impacte mediambiental. Es faran 
arribar aquestes consideracions a l'àrea 
responsable del projecte per a la futura 

intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que se mantenga el parque 
infantil de la Alhambra 

Zones verdes i 
Parcs 

Parcs infantils 
El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 

i funcions actuals.. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No quiero pisos en el parque 
Zones verdes i 

Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Ya existe un polideportivo en 
marcha en Gasómetro, que lo 

aprovechen y se haga ahí 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Mantenir opció 
pactada a Gasòmetre 

Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No me gusta ninguna de las 
opciones, polideportivo a 
Gasómetro es inviable. 

Procés 
Participatiu 

Descripció sobre 
l'opció escollida 

Les dues alternatives proposades en el 
marc del procés participatiu són viables 
econòmicament, arquitectònicament i 

urbanísticament 
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mantenir pati escola Bernat 
Desclot 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No estic d'acord amb les 
dues opcions, voto per una 

tercera opció 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Si es posible hacer un 
parking subterráneo para los 

vecinos en Gasòmetre 
Aparcament Aparcament soterrani 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Menys hotels i més parcs 
Zones verdes i 

Parcs 
Més zones verdes 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Opció C, tapar Gran Via, fer 
zona verda i al parc de 
l'Alhambra tornar les 
columnes si ja estan 

restaurades 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu.. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que a l'actual AESE de 
Jacint Verdaguer es fes un 

parc interior amb serveis per 
al barri 

Nous serveis i 
projectes  

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de 

música…)  

El futur de l'actual poliesportiu de l'AESE 
queda fora de l’abast del procés participatiu. 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No lo queremos en la 
Alhambra, desde hace más 

de 25 años que estaba 
programado 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Mantenir opció 
pactada a Gasòmetre 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que se empiece cuanto antes Altres  Altres  Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Més gespa  
Zones verdes i 

Parcs 
Més zones verdes 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Arreglar primero los 
colectores para que no se 

invada el polideportivo 
Altres  Altres 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mantenir pati escola Bernat 
Desclot. Més verd 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

El parque es nuestro patio 
Zones verdes i 

Parcs 
Pati de l'escola Bernat 

Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pipican Alhambra necesita 
alguna reforma, esstá muy 
dejado, los espacios verdes 
no pueden desaparecer. El 

parque está dejado, también 
necesita reformas 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parking gratuito Aparcament Aparcament 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que haya otra opción 
(edificios sin uso); Reto de 
zona que sea verde con 
árboles, césped, plantas, 
Acondicionar el parque 
Alhambra como espacio 

verde (más árboles y menos 
cemento) 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Porque es el único parque 
chulo que tenemos y lo 

queremos quitar. No 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No m'agrada cap de les dues 
opcions. No a talar arbres 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu Es faran arribar 

aquestes consideracions a l'àrea 
responsable del projecte tècnic per a la 

futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parking asequible o gratuito, 
basta ya de quitar zonas para 

aparcar 
Aparcament Aparcament 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mis niños van al Bernat 
Desclot, no podrían hacer 
muchas de las actividades 

que suelen hacer. El pipican 
también desaparece. Cerca 
de la Gran Via necesitamos 

respirar, hay mucha polución, 
cuantos más árboles, mejor. 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No perdre parc Alhambra, 
únic pulmó Sta Eulàlia.  

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Si se hace en Gasómetro, 
cómo se va a gestionar el 

tránsito intenso 
Altres  Altres 

 Les dues alternatives proposades en el 
marc del procés participatiu són viables 
econòmicament, arquitectònicament i 

urbanísticament 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Tengan en  cuenta el colegio 
Bernat Desclot, donde los 

niños salen a jugar todos los 
días al parque 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Més zones verdes i anivellar 
sòl per bicis i patinets.  

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Podrían hacer los 2 para que 
haya más gimnasios 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 
Només està previst la construcció d'un nou 
poliesportiu per al conjunt del Districte III 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Dónde se hará la feria del 
barrio si se cargan el espacio 

de la Alhambra?, cuesta lo 
mismo en gasòmetre que en 
la Alhambra?, por qué se ha 
construido tanto edificio sin 

contar con espacio para 
polideportivo o biblioteca de 

Santa Eulàlia? 

Procés 
Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parque es el patio del colegio 
Bernat Desclot, que la zona 

verde sea verde 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mantenir pati escola Bernat 
Desclot 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Mantenir pati escola Bernat 
Desclot. Més verd 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Protegim una de les poques 
àrees verdes públiques i un 

parc històric com el de 
l'Alhambra 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Gasòmetre o mirar una 
alternativa C, sempre que 

Alhambra estigui en 
condicions 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Font d'aigua als vestuaris 
Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Horaris, socis, 
equipaments 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny integral del 

Servei de Poliesportius 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que no queremos que 
Gasòmetre desaparezca, ya 
habéis quitado la escuela de 
música prometida y el barrio 

queda sin ningún servicio 
público y tenemos derecho a 

ellos 

Nous serveis i 
projectes  

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de 

música…)  

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No más pisos, más zonas 
verdes, no más parques de 
cemento. Vivimos personas, 

no solo perros 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu. 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No construirlo junto a los 
pisos, privando de luz y aire. 
No talar más árboles. Hacer 

parking debajo del 
polideportivo o el parque 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Minimitzar efectes 
sobre el veïnat 
(impacte visual, 

sorolls…) 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l’àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parcs oberts amb molta llum, 
amb grans pipicans. Caldria 

reformar l'Alhambra per 
plagues de formigues grans i 

vegetació insalubre 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pipican i correcan 
Zones verdes i 

Parcs 
Pipicans, correcans i 

control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Els nens de l'escola Bernat 
Desclot fan servir el parc de 
l'Alhambra com a pati de tota 

la vida, no els hi treieu. 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Hauria d'haver també un 
correcan 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Abrir 6:30 o 7:00h, empezar 
actividades dirigidas 7:15, 

pistas de padel 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Horaris, socis, 
equipaments 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny integral del 

Servei de Poliesportius 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Hagan parking gratuito ya 
que se quita el de la 

Alhambra 
Aparcament Aparcament 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   
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5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Zona para perros acorde a la 
normativa 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

S'haurien de proposar altres 
ubicacions per al poliesportiu, 

com ara les cotxeres 
d'autobús entre els carrers 

Unió i Martí Codolar. 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Molt pocs espais verds.  
Zones verdes i 

Parcs 
Més zones verdes 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Es necesario tener en cuenta 
las plazas de parking que hay 

en el barrio. Se están 
suprimiendo también muchas 
plazas de aparcamiento en la 

calle 

Aparcament Aparcament 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Descuentos para parados, 
zonas verdes de verdad, no 

plazas de cemento 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 
Preus accessibles 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny integral del 

Servei de Poliesportius 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Zona verda real, no només 
ciment 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Més verd i més il·luminació al 
voltant poliesportiu. Més verd 
a Alhambra. Pista d‟atletisme.  

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que hi hagi zona infantil als 
dos parcs 

Zones verdes i 
Parcs 

Parcs infantils 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Edificació sostenible, 
eficiencia energétics, molta 

zona verda a Gasòmetre per 
compensar la pèrdua a 

l'Alhambra, disseny integral 
del parc de l'Alhambra i 
Gasòmetre (que siguin 
referents a la ciutat), 

participació ciutadana en la 
decisió dels projectes, tant 

equipament com zones 
verdes 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima eficiència energètica i el 

mínim impacte mediambiental. Es faran 
arribar aquestes consideracions a l'àrea 
responsable del projecte per a la futura 

intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Revisar la seqüència dels 
semàfors de l'avinguda 

Carrilet i c/Santa Eulàlia, 
doncs estan mal coordinats. 

Altres  Altres 
Aquesta aportació queda fora de l'objecte 

del procés participatiu 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No s'haurien mai d'arrencar 
arbres de 40 anys d'història 
per fer un edifici municipal, 

però ni 100% gratuït ni 100% 
públic, sols el gaudiran els 

socis i els usuaris 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

El colegio Bernat Desclot 
tienen el parque de la 

Alhambra, planearlo para que 
los alumnos lo puedan utilizar 

lo antes posible 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot. 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Basta ya de quitar plazas 
públicas de aparcamiento 

Aparcament Aparcament 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu. 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Arbres i zona verda no 
asfaltada a Gasòmetre 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

5 
 CC Sta. 
Eulàlia  

El parque debe mantener 
árboles y agregar más, son el 

pulmón del barrio 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No totes les instal·lacions al 
Gran Via Sud. Els blocs amb 

necessitat d'equipaments 
estan zona Gasòmetre 

Altres  Altres 
Aquesta aportació queda fora de l’objecte 

del procés participatiu 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Font d'aigua als vestuaris, 
entrades diferents per tipus 

d'abonats. 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Horaris, socis, 
equipaments 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny integral del 

Servei de Poliesportius 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Más zonas verdes y menos 
hormigón 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Seients a les grades, 
replantar arbres a la zona 

Alhambra 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Separar els usos dels espais 
entre públic general i equips 

esportius 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Horaris, socis, 
equipaments 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional.  
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Vivo en la terraza que da a 
Gasómetro y me levantarían 
el polideportivo quitándome 
toda la intimidad, ruidos, etc. 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Minimitzar efectes 
sobre el veïnat 
(impacte visual, 

sorolls…) 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció. 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Zona verde en Gasómetro y 
parking debajo 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l’àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Els parcs a remodelar han de 
ser parcs amb molta 

vegetació, no places de 
ciment 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

No destruim els parcs, 
intentem cuidar el que tenim i 

no llencem els diners de la 
gent 

Zones verdes i 
Parcs 

Manteniment zones 
verdes (Parc de 

l'Alhambra) 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Si sale Alhambra, queremos 
parque en Gasómetro con 
restricció horaria. Si sale 
Gasómetro, queremos 

polideportivo con maquinaria 
soterrada 

Zones verdes i 
Parcs 

Parc tancat a 
Gasòmetre 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l’àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Intentar separar els usos dels 
espais entre públic general i 

equips esportius 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Horaris, socis, 
equipaments 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l’àrea responsable del projecte tècnic per a 
la futura intervenció. Es farà arribar la seva 
aportació a l’Àrea d’Esports per al disseny 

del programa funcional.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que la zona de gasómetro 
sea toda verde (no plaza 
dura) como se muestra 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Multeu als amos de gossos 
que van sense corretja ni 

morrió, fa por 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Aquesta aportació queda fora de l'objecte 
del procés participatiu 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que tingui servei wifi 
Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Horaris, socis, 
equipaments 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny integral del 

Servei de Poliesportius 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que es cedeixin 
instal·lacions/espais pels 

escolars del Bernat Desclot 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny integral del 

Servei de Poliesportius 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Plantas y árboles autóctonos. 
Polideportivo asequible a 

todos. Bono social 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Deseo que la zona verde de 
Gasómetro sea verde de 
verdad, no un Parque de 

hormigón y arena, que sea un 
pulmón para el barrio; que la 

zona verde de Gasómetro 
esté cerrada por las noches, 

para evitar problemas de 
incivismo; que haya una zona 

de juegos para niños de 
todas las edades, un 

referente para L'Hospitalet 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Vull que sobretot es respectin 
les zones verdes reals, amb 
arbres i plantes. No vull més 

places dures 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 



  
 
 
 

Servei de Participació Ciutadana 
Centre Municipal Ca n’Arús 
Rambla Marina, 417. 08901 L’Hospitalet de Llobregat 

Tel.: 93 402 60 60  / participacio.ciutada@l-h.cat 

 
 

 

95 

 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

A les noves zones a replantar 
que sigui amb plantes i 

arbres autòctons. Herbes 
aromàtiques, nius de fusta als 
arbres, aparcament de bicis, 

ajuts socials a les rendes 
baixes 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

En el barrio faltan zonas 
verdes de verdad, con 

árboles, césped, zonas para 
perros, para correr. Menos 
cemento y más verde. Las 
aceras están sucias, no se 
limpian en profundidad, hay 

ruido. Poner pavimento 
sonororeductor en calles 

principales 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Aquesta aportació queda fora de l'objecte 

del procés participatiu 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que se respete la zona de 
patio de la escuela Bernat 

Desclot, lavabos públicos en 
los parques, zona de juegos 
adaptada para minusválidos 

Zones verdes i 
Parcs 

Pati de l'escola Bernat 
Desclot (Alhambra) 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

La biblioteca a l'espai de 
l'AESE 

Nous serveis i 
projectes  

Aprofitament 
equipament 

poliesportiu C/ Jacint 
Verdaguer 

El futur de l'actual poliesportiu de l'AESE 
queda fora de l’abast del procés participatiu. 
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Un espai per a gossos a la 
zona verda que aniria a 

Gasòmetre 

Zones verdes i 
Parcs 

Pipicans, correcans i 
control de gossos 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que es mantingui el parc 
infantil que hi ha a Alhambra 

Zones verdes i 
Parcs 

Parcs infantils 
El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 

i funcions actuals. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Se podría aprovechar la 
fachada para hacer deporte 

(frontón, rocódromo) 
integrándolo con el parque. 
Arriba podrían hacerse un  

solarium y una pista de 
atletismo, ya hay gimnasios 

que lo tienen. 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
Rocòdrom 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Pàrking per veïns en 
modalitat de zona verda; 

reservar una zona per arbrat; 
densitat bosc; estructura 
arquitectònica hauria de 

minimitzar l'impacte visual a 
la zona; respectar una 

distància raonable amb el 
veïnat més pròxim, encara 
que suposi reduir superfície 

del complex esportiu 

Aparcament Aparcament 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de mobilitat de 

l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat.  
Els criteris de construcció de l'edifici 

cerquen la màxima eficiència energètica i el 
mínim impacte mediambiental. 
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4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

En parque Alhambra piscina 
adecuada para Aquagym; 

Solarium en parte de arriba; 
todas las actividades que 

tengan cabida; es necesaria 
una nueva biblioteca en el 

barrio 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

Es farà arribar a l'àrea d'Esports aquest 
suggeriment per al disseny del programa 

funcional. Es faran arribar aquestes 
consideracions a l'àrea responsable del 

projecte per a la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que se planten MUCHOS 
árboles 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Aparcamiento para vecinos 
pagando una cuota al año 

Aparcament Aparcament 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parking público para aparcar 
por la noche, parque vallado 
en Gsómetro y cerrado por la 

noche. Edificio tintarlo de 
color como los de la ciudad 

de la justicia, no gris 

Aparcament Aparcament 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Si es en la Alhambra que se 
contemple el 

empadronamiento en 
Hospitalet, que nos 

quedamos sin plazas por 
estar ocupadas por gente de 
barcelona o trabajadores de 

obra 

Aparcament Aparcament 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Por proximidad 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Descripció sobre 
l'opció escollida 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Si sale A, nuevo parque con 
restricción horaria de acceso, 

si sale B, maquinaria 
soterrada, Calle Sabadell sin 

acceso público 

Tarifes, horaris i 
altres serveis del 

poliesportiu 

Horaris, socis, 
equipaments 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina adaptada 
minusválidos, Ping-pong 

(alguna mesa al aire libre) 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats per a 
població amb 

necessitats diverses 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima accessibilitat, tant física 

com social.  Es farà arribar a l'àrea 
d'Esports aquest suggeriment per al disseny 

del del programa funcional 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Aprofitar el poliesportiu al 
Parc de l'Alhambra per 

donar-li un caire esportiu al 
parc: zona d'exercici per a 

persones grans al costat del 
parc infantil, zona de picnic 

perquè sigui un parc per 
passar-hi el dia, no un de pas 

que només s'ompli per la 
festa 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parking subterráneo también 
para vecinos 

Aparcament Aparcament soterrani 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que el parc de Gasòmetre 
sea zona verde no parque 

duro de asfalto 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   
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3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Piscina profunda per realitzar 
activitats com submarinisme 
o salt de trampolí (ara no hi 
ha a la ciutat). Poliesportiu 

integrat dins el parc, 
elements sostenibles i verds. 

No de ciment com el del 
Gornal 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 
la futura intervenció. Es farà arribar la seva 
aportació a l’Àrea d’Esports per al disseny 

del programa funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Evitar zones de arenas 
extensas, producen mucho 

polvo 
Altres  Altres 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable de la gestió i explotació 

del pàrquing.   

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Hacer un parking subterráneo 
mixto para vecinos y 

vivistantes en la zona verde 
de Gasómetro. 

Aparcament Aparcament soterrani 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Votació on-line 
Procés 

Participatiu 

Aspectes relacionats 
amb el procés 

participatiu 

Aquesta aportació es recull per millorar 
futurs processos participatius.  

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

En el parque de la Alhambra 
hay espacio suficiente para 
una zona verde y tener una 

piscina descubierta 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Sois unos mentirosos con lo 
que se ganará zona verde, ya 
os vale arreglar la Alhambra 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Sigui on sigui, que posin 
pàdel. Si es fa a l'Alhambra, 

que no toquin la zona 
d'esbarjo del Bernat Desclot, 

ni el camp de futbol ni la 
petanca i el seu club. 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
pistes de pàdel 

El parc Alhambra mantindrà  els seus  usos 
i funcions actuals, inclòs els espais per a les 

activitats de l'escola Bernat Desclot.  La 
seva aportació (Pàdel), per espai i/o 
característiques de l'activitat, no es 

contempla en el disseny del programa 
funcional.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Creo que hay cosas más 
necesarias para el barrio que 

esto 

Procés 
Participatiu 

No construir futur 
poliesportiu en el 

Districte III 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Fer alguna cosa amb el 
pàrking, perquè si es treuen 

totes les zones ja no es podrà 
aparcar i no va bé, fr alguna 
cosa perquè el barri tingui 

vida i no se'n vagi tothom al 
Gran Via. 

Aparcament Aparcament 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Sala yoga bien insonorizada; 
aparcamiento; minimizar 
impacto en los vecinos 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats dirigides. 
Gimnàs (ioga, 

pilates…) 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 

funcional. El projecte del futur poliesportiu 
contempla places de pàrquing.  

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Una de las piscinas adaptada 
para munisválidos 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats esportives: 
piscines 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima accessibilitat, tant física 

com social.  Es farà arribar a l'àrea 
d'Esports aquest suggeriment per al disseny 

del programa funcional 
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Edificio ecológico, cubiertas y 
paredes verdes 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima eficiència energètica i el 

mínim impacte mediambiental. Es faran 
arribar aquestes consideracions a l'àrea 
responsable del projecte per a la futura 

intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

El parque en Gasòmetre por 
la noche cerrado 

Zones verdes i 
Parcs 

Parc tancat a 
Gasòmetre 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Les atraccions de les festes 
de Santa Eulàlia que es 

reubiquin en un altre lloc que 
no sigui carrer Alhambra 

Altres  Altres 
Aquesta aportació queda fora de l'objecte 

del procés participatiu 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que la entrada del 
polideportivo esté orientado a 
Santa Eulàlia, no a Gran Via 
para que sea accesible a los 

vecinos. Hacer parking 
subterráneo en Gasómetro. 
Can Trinxant está enfrente y 

se puede convetir en un 
espacio sociocultural 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Minimitzar efectes 
sobre el veïnat 
(impacte visual, 

sorolls…) 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima accessibilitat, tant física 

com social.   

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Incloure circuits de màquines 
a l'aire lliure per a gent gran.  

Incloure parc infantil 

Activitats 
poliesportiu 

Activitats per a gent 
gran 

Es farà arribar la seva aportació a l’Àrea 
d’Esports per al disseny del programa 
funcional. Es faran arribar aquestes 

consideracions a l’àrea responsable del 
projecte tècnic per a la futura intervenció 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Zona infantil completa i amb 
varietat d'infraestructures, 

pipican útil, zona per córrer( 
circuit o similar) 

Zones verdes i 
Parcs 

Parcs infantils 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Incloure zona infantil, no 
pipican 

Zones verdes i 
Parcs 

Parcs infantils 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

4 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que els dos parcs siguin 
parcs de veritat, no places 

amb arbres 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Un pàrking en algun dels dos 
llocs 

Aparcament Aparcament 
El projecte del futur poliesportiu contempla 

places de pàrquing. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Tercera opción Can Trinxet, 
hacer zona verde en 

Gasómetro y añadir parking 
subterráneo. Poca o nula 
información en las calles 

afectadas, poco margen de 
votación y sin alternativas, 

quien trabaja no puede votar. 
En gasòmetre es inviable 

esta edificación tan grande. 
De ser en Gasómetro que 
sea de menor altura, las 

viviendas son lo primero y no 
se están teniendo en cuenta 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Altres ubicacions 
específiques 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 
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1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

En el AESE podrien fer una 
bona biblioteca 

Nous serveis i 
projectes  

Aprofitament 
equipament 

poliesportiu C/ Jacint 
Verdaguer 

El futur de l'actual poliesportiu de l'AESE 
queda fora de l’abast del procés participatiu 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que en el espacio donde hay 
ahora el polideportivo se 

haga una biblioteca decente 

Nous serveis i 
projectes  

Aprofitament 
equipament 

poliesportiu C/ Jacint 
Verdaguer 

El futur de l'actual poliesportiu de l'AESE 
queda fora de l’abast del procés participatiu 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Que el parc estigui tancat. 
Que si es fica alguna pèrgola 
o escenari s'orienti cap el sud 
perquè el soroll se'n vagi cap 
a on no hi ha habitatges. A 

més, un pipican. 

Zones verdes i 
Parcs 

Parc tancat a 
Gasòmetre 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Si sale Alhambra ganamos 
dos espacios verdes 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes Aquesta aportació és de caràcter explicatiu.  

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Arreglen los colectores de la 
zona, En Gasómetre amplien 
la zona verde y cuidenlo para 

evitar fumetas nocturnos 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Eliminar les rates del barri Altres  Altres 
Aquesta aportació queda fora de l'objecte 

del procés participatiu 
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2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Con el dinero que se va a 
gastar, amortizar deuda y 
bajar impuestos. No hacer 
ningun deportivo ni reforma 

de parque 

Procés 
Participatiu 

No construir futur 
poliesportiu en el 

Districte III 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

2 
 CC Sta. 
Eulàlia  

3a opción, cochera de 
autobuses 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Una altra opció: 
cotxeres d'autobusos 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Un huerto en zona de aguas 
Zones verdes i 

Parcs 
Més zones verdes 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Los negocios tenemos falta 
de páqrking y con esta obra 

desaparecen  200 plazas 
más. Dónde se hacen? 

Opción favoritA, UBICACIÓN 
QUE OCUPA Prytanis, como 
en los planos de 1977, pero 

fue recalificado 

Aparcament Aparcament 
Aquesta aportació queda fora de l'objecte 

del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Remodelació del parc amb 
zona de joc per a diferents 

edats, i més arbres. 

Zones verdes i 
Parcs 

Remodelació Parc de 
l'Alhambra 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Debería ser un edificio 
ecológico con cuberta verde 

que ocasione el menor 
impacto visual y auditivo 

Aspectes 
mediambientals 

de l'edifici i 
impacte del 

projecte 

Sostenibilitat-edifici 
ecològic 

Els criteris de construcció de l'edifici 
cerquen la màxima eficiència energètica i el 

mínim impacte mediambiental. Es faran 
arribar aquestes consideracions a l'àrea 
responsable del projecte per a la futura 

intervenció 
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3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Si se hace en Gasómetro, 
¿tienen solución para liberar 

de tránsito calle Santa 
Eulàlia, ya bastante saturada 

actualmente? 

Altres  Altres 

Les dues alternatives proposades en el 
marc del procés participatiu són viables 
econòmicament, arquitectònicament i 

urbanísticament 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Nou material, biblioteca nova 
Nous serveis i 

projectes  

Nous espais i serveis  
(biblioteca, escola de 

música…)  

Aquesta aportació queda fora de l'objecte 
del procés participatiu. 

1 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Tercera opción es posible?  
Edificio bajo y sostenible, no 

mamotretos 

Aportacions sobre 
la ubicació 

Qualsevol altra opció 

Prèviament, es varen avaluar més opcions,  
les quals varen quedar reduïdes a les dues 

alternatives tècnica i/o econòmicament 
viables en els termes i condicions 

explicades al llarg del procés participatiu. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Parque en Gasòmetre y por 
la noche cerrado 

Zones verdes i 
Parcs 

Parc tancat a 
Gasòmetre 

Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Dejar como está. No al 
polideportivo, el coste 

dedicarlo a amortizar deuda 

Procés 
Participatiu 

No construir futur 
poliesportiu en el 

Districte III 

Aquesta aportació queda fora de l’objecte 
del procés participatiu. 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Més àrea de picnic, més 
consultes populars, que 

pensin més en les mascotes 

Zones verdes i 
Parcs 

Més zones verdes 
Es faran arribar aquestes consideracions a 
l'àrea responsable del projecte tècnic per a 

la futura intervenció 

3 
 CC Sta. 
Eulàlia  

Santa Eulàlia 
Aportacions sobre 

la ubicació 
Descripció sobre 
l'opció escollida 

Aquesta aportació és de caràcter explicatiu. 
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6. Annexes I: actes de constitució i de resultats  de 
les meses del procés participatiu 

6.1 Acta de constitució mesa 1 centre de participació Granvia Sud 
 
 

6.2 
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Acta de resultats mesa 1 centre de participació Granvia Sud 
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6.3 Acta de constitució mesa 2 centre de participació Granvia Sud 
 

 

6.4 
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Acta de resultats mesa 2 centre de participació Granvia Sud 
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6.5 Acta de constitució mesa 1 centre de participació Santa Eulàlia 
 
 
 
 
 

6.6 
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Acta de resultats mesa 1 centre de participació Santa Eulàlia 
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6.7 Acta de constitució mesa 2 centre de participació Santa Eulàlia 
 

 

6.8 
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Acta de resultats mesa 2 centre de participació Santa Eulàlia 
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6.9  Acta de constitució mesa 3 centre de participació Santa Eulàlia 
 

 
 
 
 
 

6.10 
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Acta de resultats mesa 3 centre de participació Santa Eulàlia 
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6.11 Acta de constitució mesa 4 centre de participació Santa Eulàlia 
 

 

 



  
 
 
 

Servei de Participació Ciutadana 
Centre Municipal Ca n’Arús 

Rambla Marina, 417. 08901 L’Hospitalet de Llobregat 
Tel.: 93 402 60 60  / participacio.ciutada@l-h.cat 

 
 

 

117 

 

 

6.12 Acta de resultats mesa 4 centre de participació Santa Eulàlia 
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6.13 Acta de constitució mesa 5 centre de participació Santa Eulàlia 
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6.14 Acta de resultats mesa 5 centre de participació Santa Eulàlia 
 
 

 


