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1. RESUM DEL PROCÉS PARTICIPATIU L’HON DELS 

BARRIS  

1.1. Resum metodològic 

 

L’HON de Ciutat i l L’HON dels Barris 

El febrer de 2013 l’Hospitalet de Llobregat va iniciar un procés de reflexió 

estratègica participativa amb la ciutadania per tal d’assentar les bases de la 

tercera transformació de la ciutat. En aquest procés, anomenat L’Hospitalet 

ON. El futur per endavant, van participar durant els vuit mesos següents més 

de 6.000 persones a les xarxes socials i unes 1.200 persones presencialment, 

entre els quals hi havia ciutadania a títol individual, experts, associacions 

veïnals, entitats, comerciants, organitzacions empresarials i sindicals de la 

ciutat i treballadors de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 

L’Hospitalet ON neix, per tant, com un procés participatiu en el qual tots els 

ciutadans i totes les ciutadanes del municipi puguin expressar les seves idees i 

propostes per imaginar com ha de ser la nostra ciutat d’aquí a 15 anys i quina 

podria ser la millor estratègia per fer realitat aquesta visió de futur. 

El document de directrius estratègiques sorgit del procés participatiu estableix 

el següent objectiu estratègic general: fer la tercera transformació de 

l’Hospitalet per millorar l’ocupació, la cultura, l’educació i el benestar dels 

ciutadans i de les ciutadanes i ser una ciutat capdavantera en el 

desenvolupament econòmic i cultural de l’àrea metropolitana, donant serveis a 

l’àrea i a la resta del país. 

El propi document de directrius estratègiques marca la voluntat de continuar a 

nivell de barris amb el procés de reflexió estratègica iniciat amb la primera 

etapa de L’Hospitalet ON. El futur per endavant.  

Tenint en compte aquest punt de partida, durant l’any 2017 l’Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat ha dut un nou procés participatiu sota el nom “L’HON 

dels Barris”, posant el focus en la definició de la visió de futur dels diferents 

Districtes i Barris de la Ciutat. 

http://www.lh-on.cat/pdfs/LHON-2013-CAT.pdf
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Objectius del procés participatiu l’HON dels Barris 

El procés participatiu, obert a tota la ciutadania interessada en la millora dels 

barris de la ciutat, va tenir els següents objectius: 

Objectiu general (OG)  

OG-01 Realitzar un procés de reflexió estratègica participativa als 

Districtes i Barris de la Ciutat per generar una visió compartida amb 

la ciutadania sobre el posicionament i objectius de futur de cada 

Districte i Barri dins de la ciutat i les estratègies a impulsar per tal 

d’assolir-los. 

Objectius associats (OA) 

OA-01 Alinear els objectius dels 

Districtes i els Barris amb 

l’estratègia global de ciutat a partir 

d’una visió compartida amb la 

ciutadania 

OA-02 Afavorir l’especialització / 

“marca” de qualitat dels Districtes 

i Barris com a element de 

competitivat 

OA-04 Aprofundir en les 

dinàmiques de govern obert i 

transparent que aposta per la 

participació ciutadana 

OA-03 Posar en valor la força de 

societat civil a l’Hospitalet, tant les 

entitats com la ciutadania a títol 

individual 

OA-05 Potenciar i activar els 
Consells de Districte com a motor 
de la participació al barri. 

OA-06 Promoure activament la 
pluralitat, cohesió social, 
convivència i coresponsabilitat 
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Calendari i canals del procés participatiu L’HON dels Barris 
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1.2. Taula de dades de participació  

 

QÜESTIONARIS REBUTS 

Total DT II 996 (19,32% del total de Ciutat) 

Total Ciutat 5.154 

DISTRIBUCIÓ DELS QÜESTIONARIS REBUTS AL DISTRICTE II 

 

 



  
 
 

 

7 

 

L’HON dels Barris: Resultats DT II – Collblanc, la Torrassa- 

 

PROPOSTES REBUDES 

Total DT II 2.144 (22,73% del total de Ciutat)* 

*Un mateix qüestionari pot incloure diverses 

propostes 

Total Ciutat 9.432 

DISTRIBUCIÓ DE LES PROPOSTES REBUDES AL DISTRICTE II 
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QÜESTIONARIS REBUTS SEGONS LLOC DE RESIDÈNCIA: VIUS AL BARRI? 
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QÜESTIONARIS REBUTS SEGONS SEXE I EDAT  
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1.3. Estructura del document  

El present document és la síntesi dels resultats del procés participatiu 
l’Hospitalet ON dels Barris, dut a terme per l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat durant la primera meitat de l’any 2017. 

El document pretén ser un recull agregat de les aportacions rebudes a través 
dels canals presencials i virtuals emprats al llarg del procés participatiu. Tot i la 
dimensió quantitativa del procés participatiu, amb més de 9.000 propostes 
rebudes, cal posar en valor també les aportacions qualitatives realitzades en el 
marc dels tallers participatius. Aquestes darreres han estat especialment 
rellevants per tal d’elaborar la visió de futur dels barris de la nostra ciutat.  

L’informe conté la següent informació: 

 El districte en xifres: recull les principals dades socioeconòmiques a 
nivell de districte i de barri. Aquest capítol serveix per emmarcar el perfil 
de cada territori i ha estat elaborat a partir de l'Anuari Estadístic de la 
Ciutat de L'Hospitalet, amb dades de 2016. 

 

 Visió de futur i prioritats del territori: la visió de futur conforma el relat 
de barri elaborat a partir de les aportacions als tallers presencials amb 
veïns i veïnes. Aquesta visió és un conjunt de trets distintius de cada 
barri i els seus pilars de futur.  

L’apartat de prioritats del territori recull de forma agredada els àmbits de 
treball de futur que han estat prioritzats per part de la ciutadania 
implicada en el procés particiaptiu. 

Es pot consultar el detall dels tallers de visió i de les prioritzacions 
ciutadanes a: www.lhon-participa.cat 

 

 Síntesi de les propostes d’actuacions: en aquest cas s’agrupen i es 
presenten de forma ordenada les propostes d’actuacions rebudes. 
Concretament es mostra el nombre de propostes recollides, les línies 
d’actuació que es consideren més rellevants, així com un resum de les 
accions concretes més destacades. 

Es pot consultar el detall de totes les propostes rebudes a: www.lhon-
participa.cat 

 

 Dinàmica de seguiment i actualització: finalment, es planteja la 
dinàmica que s’utilitzarà per tal de desplegar i operativitar els resultats 
que es deriven del procés participatiu. 

 

http://www.l-h.cat/laciutat/265283_1.aspx?id=1
http://www.l-h.cat/laciutat/265283_1.aspx?id=1
http://www.lhon-participa.cat/
http://www.lhon-participa.cat/
http://www.lhon-participa.cat/


  
 
 

 

12 

 

L’HON dels Barris: Resultats DT II – Collblanc, la Torrassa- 

2. EL DISTRICTE EN XIFRES  
 

Font: Informació estadística de la Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, 2016 
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Font: Informació estadística de la Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, 2016 
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Font: Informació estadística de la Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, 2016 
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3. VISIÓ DE FUTUR I PRIORITATS DEL TERRITORI 

Aquest capítol mostra la visió de futur del territori tenint en compte les 
aportacions rebudes a les sessions qualitatives presencials. Aquesta visió es 
fonamenta en els trets distintius i els pilars de futur a potenciar. Així mateix, es 
mostren els àmbits de treball que es consideren prioritaris de cara als propers 
anys, tenint en compte el resultat agretat dels qüestionaris presencials i on-line. 

3.1. Visió de futur del territori 

La visió de futur del territori la configuren 5 trets sorgits de les aportacions en 
les sessions participatives: 
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 1 

Un territori que referma el seu orgull i 

sentiment reivindicatiu com a mecanisme 

de foment del civisme, la implicació 

ciutadana, la convivència i la millora del 

propi barri 

TRETS A DESTACAR 

 Es destaca l’orgull i identitat de barri: un sentiment de pertinença 

compartit que existeix des de fa temps. 

 Estem davant de barris reivindicatius que han lluitat per no perdre la 

seva identitat i aconseguir millores a l’espai públic. 

 Aquesta implicació ha d’estar en la base per fomentar un barri cívic 

amb major implicació ciutadana i convivència. 

 
 

 

2 

Un territori on es faci vida al carrer, amb 

espais verds, de lleure, qualitat de l’espai 

públic i seguretat 

TRETS A DESTACAR 

 Un dels trets més destacats de la historia del Districte és el de tenir 

carrers segurs i on antigament els infants podien jugar al carrer. 

 Ara cal potenciar més espais verds i de lleure per a tothom i un barri 

net. 

 A més, cal un equipament de vigilància al barri per tal de reforçar la 

vigilància al barri. 
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3 

Un territori viu, amb serveis a l’abast de 

tothom i un nou impuls al comerç de 

proximitat, l’oci i la cultura 

TRETS A DESTACAR 

 Tradicionalment al Districte han existit serveis a l’abast dels veïns i 

veïnes. 

 Ara cal nou impuls al comerç, l’oci i la cultura. El comerç de 

proximitat s’ha de potenciar com un element de cohesió i 

convivència, començant pel mercat de Collblanc.  

 A més, el barri hauria de disposar de llocs d’oci per no haver de 

sortir a les grans superfícies o al centre de Barcelona. Especialment, 

es pot potenciar la gastronomia, un tret d’identitat propi de 

l’Hospitalet.   

 Cal potenciar l’oferta cultural, i projectes i activitats culturals per 

tal que hi participin els veïns i veïnes. 

4 

Un territori que continua amb la millora 

de les grans infraestructures, en especial 

el soterrament de les vies i la constricció 

de l’intercanviador de La Torrassa 

TRETS A DESTACAR 

 Cal realitzar el soterrament de les vies del tren que separen la 

Torrassa de Santa Eulàlia, fet que permetria guanyar una gran zona 

verda i millorar la connexió amb altres barris. 

 La construcció de l’intercanviador de la Torrassa pot ser una gran 

oportunitat per millorar la connectivitat del barri amb el territori, tot i que 

cal evitar que aquesta actuació expulsi a residents actuals. 
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5 
Un territori que preveu els possibles 

efectes negatius del turisme 

TRETS A DESTACAR 

 Cal preveure els riscos derivats de la proximitat a BCN, i en 

particular incidir en la regulació dels pisos turístics per tal que els 

veïns i veïnes no hagin de marxar del barri, expulsats pels efectes 

d’una nova bombolla immobiliària. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 

 

19 

 

L’HON dels Barris: Resultats DT II – Collblanc, la Torrassa- 

 

3.2. Àmbits de treball prioritaris   

Tenint en compte la visió de futur, i les prioritzacions rebudes durant el procés 

participatiu, s’identifiquen una sèrie d’àmbits de treball prioritaris i concrets a 

cada barri. Cada qüestionari podia incloure més d’una priorització (veure detall 

a partir de la pàgina següent): 

 

 
COLLBLANC 

 Al barri de Collblanc apareix un primer grup de prioritats integrades pels 

àmbits de la neteja i la convivència i civisme. 

 En segon lloc, destaquen els aspectes de salut. 

 A continuació, trobem l’educació i formació, l’activitat econòmica i ocupació i 

l’habitatge. 

 Finalment, apareixen els equipaments i serveis públics, el transport públic, el 

medi ambient i sostenibilitat i les activitats d’oci, culturals i de lleure. 

 

LA TORRASSA 

 A La Torrassa apareixen tres àmbits destacats en primer lloc: la neteja, la 

convivèncie i el civisme i l’urbanisme i espai públic. 

 En segon ordre de magnitud trobem la sanitat i salut, l’habitatge, l’educació i 

formació i l’activitat econòmica i ocupació. 

 En tercer lloc, es destaca els equipaments i serveis públics, el medi ambient i 

sostenibilitat i el transport public. 

 En darrer lloc, trobem les activitats d’oci, culturals i de lleure. 
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COLLBLANC 

 

 

Prioritzacions 

rebudes (N)

Neteja 285

Convivència i civisme 237

Urbanisme i espai públic 186

Sanitat i salut 136

Educació i formació 123

Activitat econòmica i ocupació 107

Habitatge 103

Equipaments i serveis públics 82

Transport públic 72

Medi ambient i sostenibilitat 65

Activitats d’oci, culturals i de lleure 59

Altres 9

Total general 1464
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LA TORRASSA 

 

Prioritzacions 

rebudes (N)

Neteja 652

Convivència i civisme 566

Urbanisme i espai públic 422

Sanitat i salut 294

Habitatge 234

Educació i formació 230

Activitat econòmica i ocupació 208

Equipaments i serveis públics 180

Medi ambient i sostenibilitat 142

Transport públic 140

Activitats d’oci, culturals i de lleure 99

Altres 15

Total general 3182
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4. SÍNTESI DE LES PROPOSTES D’ACTUACIONS  

El present capítol és una síntesi de les propostes d’actuacions rebudes a 
cadascun dels barris del Districte. En primer lloc, es mostra la distribució de les 
propostes segons el seu àmbit temàtic de referència. A continuació, es 
presenten les línies d’actuació prioritzades a nivell global i per àmbit temàtic. 
Així mateix, es recullen les accions concretes a desenvolupar més destacades 
al llarg del procés participatiu. 

 
 

4.1. Síntesi COLLBLANC 
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Aportacions CONVIVÈNCIA I CIVISME - Barri COLLBLANC 

 

 

 

Accions 

destacades 

 Augment de la presència de la Policia 
Local al barri, especialment de nit 

 Realització de campanyes de 
conscienciació sobre la neteja i el 
manteniment dels carrers al barri 

 Impuls d’un programa d’integració a 
Collblanc entre els veïns i veïnes de 
diferents orígens i cultures 

 Implementació d’un programa 
educatiu per a propietaris de gossos 
per evitar comportaments incívics 
(excrements, gossos deslligats...) 

 

Aportacions URBANISME I ESPAI PÚBLIC - Barri COLLBLANC 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accions 

destacades 

 Creació de més espais verds i parcs al 
conjunt del barri 

 Creació d’un carril bici a Collblanc 

 Ampliació de les voreres del barri i 
peatonalització d’alguns carrers i places 
(com la Plaça Guernica) 

 Desenvolupament d’un pla de millora 
de l’enllumenat al conjunt del barri 
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Aportacions NETEJA - Barri COLLBLANC 

 

Accions 

destacades 

 Millora del servei de neteja al conjunt del 
barri 

 Instal·lació de més papereres als 
carrers 

 Control de plagues de paneroles i rates 
al conjunt del barri 

 Habilitació d’espais específics per a 
fer graffitis 

 

Aportacions EQUIPAMENTS i SERVEIS PÚBLICS - Barri COLLBLANC 

 

Accions 

destacades 

 Habilitació d’una nova biblioteca al barri  
 Elaboració d’un pla d’acció social i 

comunitari a barri, promovoment 
experiències com “Itaca” al barri 

 Implantació d’un nou poliesportiu i 
espais per practicar esport a l’aire lliure 
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Aportacions ACTIVITAT ECONÒMICA I OCUPACIÓ - Barri COLLBLANC 

 

Accions 

destacades 

 Realització d’accions de suport al 
comerç de proximitat, en particular 
dinamitzant la zona propera al Mercat 
de Collblanc 

 Elaboració d’un pla de suport a la 
inserció laboral, especialment adreçat 
als joves 

 Intensificació del control d’horaris 
d’obertura dels establiments d’oci 

 Potenciació de festes i activitats que 
donin dinamisme comercial al barri 

 

Aportacions MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - Barri COLLBLANC 

 

 

 

Accions 

destacades 

 Control més estricte del soroll al barri, 
especialment en horari nocturn 

 Reducció de l’horari de tancament 
dels bars i locals nocturns 

 Creació d’incentius per al reciclatge i 
realització de campanyes associades 

 Reducció del nombre de cotxes que 
circulen pel barri 

 



  
 
 

 

27 

 

L’HON dels Barris: Resultats DT II – Collblanc, la Torrassa- 

Aportacions HABITATGE- Barri COLLBLANC 

 

Accions 

destacades 

 Ajuda a la rehabilitació d’edificis 
(interior i façana) 

 Desenvolupament d’un pla d’acció per 
revertir situacions d’ocupació il·legal 
d’habitatges 

 Ampliació del parc d’habitatges de 
protecció oficial i suport a l’accés al 
lloguer 

 

 

Aportacions ACTIVITATS CULTURALS, D’OCI I LLEURE - Barri COLLBLANC 

 

Accions 

destacades 

 Ampliació de l’oferta d’espais lúdics 
infantils 

 Ampliació de l’oferta d’equipaments 
culturals i elaboració d’un programa 
d’activitats culturals a espais 
emblemàtics del barri (plaça 
guernica,..) 

 Elaboració d’un pla de suport a entitats 
del barri 
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Aportacions EDUCACIÓ I FORMACIÓ - Barri COLLBLANC 

 

 

Accions 

destacades 

 Realització d’accions per promoure 
l’educació en civisme 

 Demanda d’una millora de les escoles 
públiques del barri 

 Ampliació de l’oferta de formació 
professional 

 Obertura d’una escola de música 

 

Aportacions SANITAT I SALUT - Barri COLLBLANC 

 

Accions 

destacades 
 Obertura d’un centre de planificació 

familiar 
 Demanda d’una millora dels serveis 

d’atenció primària i hospitalària 
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Aportacions TRANSPORT PÚBLIC - Barri COLLBLANC 

 

Accions 

destacades 

 Augment de la freqüència de pas dels 
autobusos pel barri (especialment 
LH1) 

 Creació de més línies de transport 
que connectin amb Barcelona i la 
zona de Bellvitge i Granvia 

 Millora de l’accessibilitat als autobusos 
(rampa d’accés al vehicle) 

 Augment del nombre de parades 
de bus al conjunt del barri 
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4.2. Síntesi LA TORRASSA 
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Aportacions CONVIVÈNCIA I CIVISME - Barri LA TORRASSA 

 

Accions 

destacades 

 Augment de la presència de la Policia 
Local al barri, especialment de nit i pel 
parc de la Torrassa i Pça Espanyola 

 Realització de campanyes de 
conscienciació sobre la neteja i el 
civisme, amb agents cívics al carrer  

 Realització d’una campanya per 
sancionar les persones amb gossos 
que no recullen els excrements 

 Programa de foment de la 
participació cultural i les tradicions a 
la Torrassa 

 
 

Aportacions URBANISME I ESPAI PÚBLIC - Barri LA TORRASSA 

 

 

 

 

 

Accions 

destacades 

 Instal·lació de nous parcs infantils i 
més espais verds (arbrat i parcs) al 
conjunt del barri 

 Augment del control de 
l’estacionament de cotxes i motos 
damunt la vorera 

 Demanda del soterrament de les vies 
de tren que separen la Torrassa i 
Santa Eulàlia 

 Creació d’horts comunitaris en els 
solars que estan desocupats 
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Aportacions NETEJA - Barri LA TORRASSA 

 

Accions 

destacades 

 Augment de la freqüència i 
desplegament de mitjans per a la neteja 
dels carrers 

 Augment del nombre i renovació 
dels contenidors de residus 

 Instal·lació de noves papereres al barri, 
amb cendrers incorporats 

 Optimització de la recollida 
setmanal de mobles vells 

 

Aportacions EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS - Barri LA TORRASSA 

 

Accions 

destacades 

 Obertura d’un poliesportiu i habilitar 
espais oberts per a la pràctica 
esportiva 

 Construcció d’un Skate Park 

 Elaboració d’un pla d’ajuda a col·lectius 
vulnerables del barri 
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Aportacions HABITATGE- Barri LA TORRASSA 

 

Accions 

destacades 

 Desenvolupament d’un pla d’acció per 
revertir situacions d’ocupació il·legal 
d’habitatges 

 Ampliació del parc d’habitatges de 
protecció oficial i suport a l’accés al 
lloguer 

 Ajuda a la rehabilitació d’edificis 
(interior i façana) 

 

 

Aportacions MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT- Barri LA TORRASSA 

 

 

 

 

Accions 

destacades 

 Augment del control del soroll 
nocturn, especialment provinent de 
bars i locals d’oci 

 Realització de campanyes 
informatives per fomentar la recollida 
selectiva 

 Impuls de l’autoproducció energètica 
en els edificis d’habitatges 

 Afavorir l’ús de la bicicleta 
(aparcaments, carrers prioritaris...) 
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Aportacions SANITAT I SALUT- Barri LA TORRASSA 

 

Accions 

destacades 
 Impuls d’un pla de prevenció i control 

de la drogoadicció 
 Demanda d’una millora dels serveis 

d’atenció primària i hospitalària 

 
 

Aportacions ACTIVITATS CULTURALS, D’OCI I LLEURE - Barri LA TORRASSA 

 

Accions 

destacades 

 Realització d’un festival d’arts i teatre al 
carrer i ampliació de les activitats 
culturals gratuïtes 

 Elaboració d’un programa 
d’activitats de lleure adreçat a 
infants i joves 
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Aportacions ACTIVITAT ECONÒMICA I OCUPACIÓ - Barri LA TORRASSA 

 

Accions 

destacades 

 Dinamització i suport al comerç a 
espais concorreguts del barri, com la 
Ronda de la Torrassa 

 Elaboració d’un pla d’inserció 
sociolaboral 

 Intensificació del control de les 
llicències comercials i dels horaris 
d’obertura de bars 

 

 

Aportacions EDUCACIÓ I FORMACIÓ - Barri LA TORRASSA 

 

Accions 

destacades 

 Demanda d’una millora de les escoles 
públiques del barri 

 Obertura d’una escola bressol pública 

 Ampliació de l’oferta de formació 
professional 
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Aportacions TRANSPORT PÚBLIC - Barri LA TORRASSA 

 

 

Accions 

destacades 

 Millora de la freqüència de pas de la 
línia LH1 i L16 

 Instal·lació de bancs i mampares a 
les marquesines de les parades de 
bus 

  Creació d’una parada de taxis al barri 
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4.3. Taula de síntesi a nivell del DISTRICTE II 

LÍNIA D’ACTUACIÓ Collblanc La Torrassa Total general 

Convivència i Civisme 331 400 731 

Intensificar la vigilància i seguretat 162 208 370 

Desenvolupar campanyes per promoure la convivència i 
sancionar les actituds incíviques 125 146 271 

Reforçar el control d'actituds incíviques amb animals 
domèstics 33 35 68 

Potenciar la interculturalitat 11 11 22 

Urbanisme i Espai Públic 245 230 475 

 Millorar els parcs, places i zones verdes dels barris 84 89 173 

Facilitar la circulació i complementarietat entre peatons, 
bicis i resta de vehicles 36 26 62 

Millorar i mantenir les voreres 34 17 51 

Millorar la xarxa d'espais habilitats per a gossos 31 33 64 

Assegurar i regular l'aparcament de vehicles 29 29 58 

Millorar l'enllumenat de l'espai públic 19 17 36 

Millora de l'accessibilitat als barris 8 5 13 

Garantir un adequat manteniment de l'espai públic 4 14 18 

Neteja 168 172 340 

Millorar la neteja de l'espai públic 107 112 219 

Augmentar el nombre de contenidors i papereres i la seva 
neteja 35 39 74 

Intensificar la neteja d'excrements d'animals domèstics 16 14 30 

Assegurar el control de plagues 6 3 9 

Netejar els graffitis presents a l'espai públic 4 4 8 
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LÍNIA D’ACTUACIÓ Collblanc La Torrassa Total general 

Equipaments i Serveis Públics 63 67 130 

Promoure la pràctica esportiva i crear nous equipaments 
esportius 21 29 50 

Intensificar les polítiques d'acció social 20 14 34 

Millorar els equipaments culturals i crear-ne de nous 14 10 24 

Limitar les taxes i preus públics 4 5 9 

Introduir millores en la xarxa d'equipaments i serveis 
públics 2 7 9 

Millorar i ampliar els equipaments i serveis per la gent 
gran 2 1 3 

Garantir un adequat manteniment de l'espai públic 

 

1 1 

Activitat Econòmica i Ocupació 42 25 67 

Promoure el teixit i dinamisme comercial als barris 33 17 50 

Desenvolupar polítiques d'ocupació 5 8 13 

Reforçar els mercats municipals 4 

 

4 

Medi Ambient i Sostenibilitat 38 35 73 

Disminuir sorolls 29 26 55 

Incentivar el reciclatge, l'ús d'energies renovables i 
entorns saludables 6 7 13 

Promoure el transport sostenible 3 2 5 

Habitatge 38 64 102 

Promoció d'habitatge social i ajudes en l'accés a 
l'habitatge 21 31 52 

Gestionar situacions irregulars respecte l'habitatge 9 20 29 

Impuls de la rehabilitació i accessibilitat dels habitatges 8 13 21 

Activitats Culturals, d'Oci i de Lleure 37 32 69 
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LÍNIA D’ACTUACIÓ Collblanc La Torrassa Total general 

Promoure l'activitat cultural, d'oci i lleure als barris 19 16 35 

Intensificar l'oferta cultural, d'oci i lleure adreçada a 
infants 12 7 19 

Intensificar l'oferta cultural, d'oci i lleure adreçada a joves 6 9 15 

Educació i Formació 32 25 57 

Reforçar la presència d'equipaments educatius de qualitat 
als barris 17 11 28 

Desenvolupament i reforç d’accions de millora educativa 
(formal i no formal)  13 11 24 

Ampliar els serveis d'Escola Bressol 2 3 5 

Sanitat i Salut 25 33 58 

Ampliar els serveis de salut als barris, en particular 
l'Atenció Primària 21 23 44 

Promoure entorns més saludables 3 10 13 

Reforçar els serveis de pediatria 1 

 

1 

Transport Públic 20 22 42 

Millora general del transport públic 10 6 16 

Ampliar i millorar la xarxa de BUS 8 12 20 

Millorar l'accessibilitat al transport públic 2 1 3 

Reforçar el transport públic nocturn 

 

1 1 

Ampliar i millorar la xarxa de METRO   

 

2 2 

Total general 1039 1105 2144 

 

  


