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GUIA PER AL DEBAT ALS DISTRICTES I BARRIS 

Districte: I. Centre – Sant Josep – Sanfeliu  
 

1. Presentació  

 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat està impulsant el procés participatiu 

L’HON dels Barris, que té com a objectiu impulsar projectes de futur als barris 

de la ciutat. En aquest procés, hi poden participar totes les persones que 

tinguin la voluntat de generar una visió compartida de L’Hospitalet del futur i de 

la millora dels seus barris. 

T’animem a dir-hi la teva i ajudar així a construir la ciutat de la participació! 

 

2. El districte, en un minut  

 

El Districte I està format pels barris de Centre, Sant Josep i Sanfeliu. Es 

correspon amb els primers assentaments urbans de l’Hospitalet i acull la seu 

del consistori. La història del districte en determina la configuració urbanística, 

amb carrers estrets i edificis amb un elevat valor patrimonial. A bona part del 

barri de Sant Josep, d’origen industrial, s’hi està desenvolupant el projecte del 

Districte Cultural de l’Hospitalet. Sanfeliu és un dels barris més petits de 

l’Hospitalet, caracteritzat pel seu relleu i la inclinació dels seus carrers. 

 

3. Informació 
estadística del 
Districte  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Dades de 2015, menys (*), que són de 2011 

 

  Districte I L’Hospitalet 

Superfície (km2) 2,95 12,49 

Habitants 50.700 260.287 

Densitat (h/km2) 17.184 20.840 

Edat mitjana 43,7 42,6 

Població estrangera 10,0% 19,2% 

Població amb estudis 
incomplets (*) 

22,0% 25,9% 

Taxa d’ocupació (*) 76,4% 71,5% 

Habitatges buits (*) 3,4% 7,7% 
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4. El districte, vist pels seus habitants 

 

Quasi 9 de cada 10 habitants del Centre – Sant Josep – Sanfeliu se senten 

bastant o molt satisfets de viure en aquest districte, i només un 3% no se 

senten gens satisfets. Juntament amb Santa Eulàlia i Bellvitge, és un dels 

districtes amb un major índex de satisfacció ciutadana. Les qüestions que més 

preocupen a la població són la neteja, principalment, així com l’estat general 

dels carrers, la inseguretat ciutadana i la delinqüència.  

Vostè se sent molt, bastant, poc, o gens satisfet de viure en aquest barri?  

 
Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

Quin creu que és el principal problema que té el seu barri en aquests moments?  
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Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

5. El districte, a vista d’ocell  

 

 

6. Vies per participar al teu districte:  

 A través del web del procés participatiu (a partir de gener de 2017).  



Versió de: 02/01/2017 
 

 Guia per al debat 5 

 A través de les xarxes socials de l’Ajuntament (a partir de gener de 2017). 

 Mitjançant les butlletes en paper del procés participatiu Hospitalet ON dels 

Barris que estaran disponibles entre els mesos de gener i juny de 2017. La 

butlleta també estarà disponible al web del procés participatiu.  

Punts de recollida de butlletes: 

o Seu del Districte I (Centre -St. Josep) - Rambla Just Oliveras, 23 

o Seu del Districte I (Sanfeliu) i Centre Cultural - c. Emigrant, 27 

o Biblioteca Can Sumarro - c. Riera de l'Escorxador, 2  

o Biblioteca i Centre Cultural Tecla Sala - Av Josep Tarradellas, 50  

o Centre Cultural Barradas – Rambla Just Oliveras, 56  

o Centre Cultural Sant Josep - Av Isabel la Catòlica, 32 

o OAC - la Farga - c. Girona, 10 

 

 Assistint a les sessions obertes dels Consells de Districte que tractaran de 

forma monogràfica el diagnòstic i la visió de futur dels Barris i Districtes. 

Aquestes sessions tindran lloc entre els mesos de febrer i juny de 2017. 

L’Ajuntament publicitarà la data de cada sessió, com a mínim, amb un mes 

d’antelació. Cada sessió tindrà un ordre del dia públic i, al finalitzar, 

s’elaborarà una acta de la sessió que es farà pública al web municipal. 
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GUIA PER AL DEBAT ALS DISTRICTES I BARRIS 

Districte: II. Collblanc – la Torrassa 

 

7. Presentació  

 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat està impulsant el procés participatiu 

L’HON dels Barris, que té com a objectiu impulsar projectes de futur als barris 

de la ciutat. En aquest procés, hi poden participar totes les persones que 

tinguin la voluntat de generar una visió compartida de L’Hospitalet del futur i de 

la millora dels seus barris. 

T’animem a dir-hi la teva i ajudar així a construir la ciutat de la participació! 

 

8. El districte, en un minut  

 

El Districte II està format pels barris de Collblanc i la Torrassa, dos barris 

fortament relacionats entre sí, fins al punt que els límits entre si són molt 

difusos. Ambdós barris van crear-se a principi de segle XX amb l’arribada de 

població d’altres indrets cridades per la industrialització, la construcció del 

metro i l’Exposició Internacional, i als anys 60 i 70 van experimentar un boom 

migratori, i des de llavors ha continuat acollint nova població. Segons un estudi 

del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) que es 

desenvolupa al Districte, actualment hi conviuen 122 nacionalitats (inclosa 

l’espanyola). Juntament amb la Florida – les Planes, s’hi troba la densitat de 

població més elevada de l’Hospitalet, i això que dins els seus límits s’hi troba el 

parc de la Torrassa.  

 

9. Informació 
estadística del 
Districte  

  Districte II L’Hospitalet 

Superfície (km2) 0,95 12,49 

Habitants 51.146 260.287 

Densitat (h/km2) 53.850 20.840 
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Nota: Dades de 2015, menys (*), que són de 2011 

 

10. El districte, vist pels seus habitants 

 

Més de la meitat dels habitants de Collblanc – la Torrassa se senten bastant o 

molt satisfets de viure en aquest districte, i només un 10% no se senten gens 

satisfets. Les qüestions que més preocupen a la població són la immigració, la 

inseguretat ciutadana i la delinqüència.  

Vostè se sent molt, bastant, poc, o gens satisfet de viure en aquest barri?  

 
Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

 

Quin creu que és el principal problema que té el seu barri en aquests moments?  

Edat mitjana 41,3 42,6 

Població estrangera 28,5% 19,2% 

Població amb estudis 

incomplets (*) 

25,4% 25,9% 

Taxa d’ocupació (*) 69,5% 71,5% 

Habitatges buits (*) 8,3% 7,7% 
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Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

 

 

 

11. El districte, a vista d’ocell  

 

 

12. Vies per participar al teu districte:  
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 A través del web del procés participatiu (a partir de gener de 2017).  

 A través de les xarxes socials de l’Ajuntament (a partir de gener de 2017). 

 Mitjançant les butlletes en paper del procés participatiu Hospitalet ON dels 

Barris que estaran disponibles entre els mesos de gener i juny de 2017. La 

butlleta també estarà disponible al web del procés participatiu.  

Punts de recollida de butlletes: 

o Seu del Districte II i Centre Cultural Collblanc – La Torrassa - c. Mare 

de déu dels desemparats, 87  

o Biblioteca Josep Janès – c. Doctor Martí i Julià, 33  

o Antic Cine Romero – c. Montseny, 22 

 Assistint a les sessions obertes dels Consells de Districte que tractaran de 

forma monogràfica el diagnòstic i la visió de futur dels Barris i Districtes. 

Aquestes sessions tindran lloc entre els mesos de febrer i juny de 2017. 

L’Ajuntament publicitarà la data de cada sessió, com a mínim, amb un mes 

d’antelació. Cada sessió tindrà un ordre del dia públic i, al finalitzar, 

s’elaborarà una acta de la sessió que es farà pública al web municipal. 
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GUIA PER AL DEBAT ALS DISTRICTES I BARRIS 

Districte: III. Santa Eulàlia – Granvia Sud 

 

13. Presentació  

 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat està impulsant el procés participatiu 

L’HON dels Barris, que té com a objectiu impulsar projectes de futur als barris 

de la ciutat. En aquest procés, hi poden participar totes les persones que 

tinguin la voluntat de generar una visió compartida de L’Hospitalet del futur i de 

la millora dels seus barris. 

T’animem a dir-hi la teva i ajudar així a construir la ciutat de la participació! 

 

14. El districte, en un minut  

 

El Districte III està format pels barris de Santa Eulàlia i Granvia Sud. L’origen 

del barri de Santa Eulàlia està molt vinculat al creixement del barri barceloní de 

la Bordeta i el desenvolupament de la indústria. Des de final del s. XX la 

indústria ha anat deixant pas a l’habitatge, acollint noves famílies que han fet 

d’aquest districte un dels que tenen una població més jove de tota la ciutat. La 

transformació més recent del barri ha estat la construcció de la Ciutat de la 

Justícia i la urbanització de la Plaça Europa, al sud de la qual s’estén el districte 

econòmic de l’Hospitalet, que encara acull una gran quantitat de sòl industrial.   

 

15. Informació 
estadística del 
Districte  

  Districte III L’Hospitalet 

Superfície (km2) 3,66 12,49 

Habitants 44.260 260.287 

Densitat (h/km2) 12.093 20.840 

Edat mitjana 41,7 42,6 

Població estrangera 13,7% 19,2% 
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Nota: Dades de 2015, menys (*), que són de 2011 

 

 

16. El districte, vist pels seus habitants 

 

Quasi 9 de cada 10 habitants de Santa Eulàlia – Granvia Sud se senten bastant 

o molt satisfets de viure en aquest districte, i només un 4% no se senten gens 

satisfets. Juntament amb Centre i Bellvitge, és un dels districtes amb un major 

índex de satisfacció ciutadana. Les qüestions que més preocupen a la població 

són la inseguretat ciutadana i la neteja.  

Vostè se sent molt, bastant, poc, o gens satisfet de viure en aquest barri?  

 
Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

Quin creu que és el principal problema que té el seu barri en aquests moments?  

Població amb estudis 

incomplets (*) 

19,9% 25,9% 

Taxa d’ocupació (*) 78,1% 71,5% 

Habitatges buits (*) 6,8% 7,7% 
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Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

 

 

 

17. El districte, a vista d’ocell  

 

 

18. Vies per participar al teu districte:  
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 A través del web del procés participatiu (a partir de gener de 2017).  

 A través de les xarxes socials de l’Ajuntament (a partir de gener de 2017). 

 Mitjançant les butlletes en paper del procés participatiu Hospitalet ON dels 

Barris que estaran disponibles entre els mesos de gener i juny de 2017. La 

butlleta també estarà disponible al web del procés participatiu.  

Punts de recollida de butlletes: 

o Seu del Districte III - Av Metro, 18 

o Biblioteca Plaça Europa - c. Amadeu Torner, 57 

o Centre Cultural Santa Eulàlia - c. Santa Eulàlia, 60 

o Biblioteca Santa Eulàlia - c. Pareto, 22 

 Assistint a les sessions obertes dels Consells de Districte que tractaran de 

forma monogràfica el diagnòstic i la visió de futur dels Barris i Districtes. 

Aquestes sessions tindran lloc entre els mesos de febrer i juny de 2017. 

L’Ajuntament publicitarà la data de cada sessió, com a mínim, amb un mes 

d’antelació. Cada sessió tindrà un ordre del dia públic i, al finalitzar, 

s’elaborarà una acta de la sessió que es farà pública al web municipal. 
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GUIA PER AL DEBAT ALS DISTRICTES I BARRIS 

Districte: IV. La Florida – les Planes 

 

19. Presentació  

 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat està impulsant el procés participatiu 

L’HON dels Barris, que té com a objectiu impulsar projectes de futur als barris 

de la ciutat. En aquest procés, hi poden participar totes les persones que 

tinguin la voluntat de generar una visió compartida de L’Hospitalet del futur i de 

la millora dels seus barris. 

T’animem a dir-hi la teva i ajudar així a construir la ciutat de la participació! 

 

20. El districte, en un minut  

 

El Districte IV està format pels barris de la Florida i les Planes, si bé la major 

part dels habitants perceben tot el districte com un sol barri, el de la Florida. El 

gran creixement del districte es va produir entre 1950 i 1975, quan la població 

va arribar a un màxim de 53.690 persones. Tot i que ara hi viuen unes 10.000 

persones menys que fa 40 anys, el districte segueix sent un receptor de nous 

habitants. Juntament amb Collblanc – la Torrassa, s’hi troba la densitat de 

població més elevada de l’Hospitalet, i això que el districte acull el parc de les 

Planes, el més extens 

de la ciutat.    

 

21. Informació 
estadística del 
Districte  

  Districte IV L’Hospitalet 

Superfície (km2) 0,80 12,49 

Habitants 43.632 260.287 

Densitat (h/km2) 54.524 20.840 

Edat mitjana 41,9 42,6 

Població estrangera 28,3% 19,2% 



Versió de: 02/01/2017 
 

 Guia per al debat 15 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Dades de 2015, menys (*), que són de 2011 

 

 

 

22. El districte, vist pels seus habitants 

 

Més de la meitat dels habitants de la Florida - les Planes se senten bastant o 

molt satisfets de viure en aquest districte, i només un 13% no se senten gens 

satisfets. Les qüestions que més preocupen a la població són la immigració i la 

inseguretat ciutadana.  

Vostè se sent molt, bastant, poc, o gens satisfet de viure en aquest barri?  

 
Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

 

Quin creu que és el principal problema que té el seu barri en aquests moments?  

Població amb estudis 

incomplets (*) 

32,0% 25,9% 

Taxa d’ocupació (*) 65,6% 71,5% 

Habitatges buits (*) 10,8% 7,7% 
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Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

23. El districte, a vista d’ocell  

 

 

24. Vies per participar al teu districte:  
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 A través del web del procés participatiu (a partir de gener de 2017).  

 A través de les xarxes socials de l’Ajuntament (a partir de gener de 2017). 

 Mitjançant les butlletes en paper del procés participatiu Hospitalet ON dels 

Barris que estaran disponibles entre els mesos de gener i juny de 2017. La 

butlleta també estarà disponible al web del procés participatiu.  

Punts de recollida de butlletes: 

o Seu del Districte c. Belchite, 5  

o Biblioteca la Florida - av Masnou, 40  

o Centre MCP la Florida (Ana Diaz Rico), pl Blocs de la Florida, 15  

 

 Assistint a les sessions obertes dels Consells de Districte que tractaran de 

forma monogràfica el diagnòstic i la visió de futur dels Barris i Districtes. 

Aquestes sessions tindran lloc entre els mesos de febrer i juny de 2017. 

L’Ajuntament publicitarà la data de cada sessió, com a mínim, amb un mes 

d’antelació. Cada sessió tindrà un ordre del dia públic i, al finalitzar, 

s’elaborarà una acta de la sessió que es farà pública al web municipal. 
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GUIA PER AL DEBAT ALS DISTRICTES I BARRIS 

Districte: V. Pubilla Cases – Can Serra 

 

25. Presentació  

 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat està impulsant el procés participatiu 

L’HON dels Barris, que té com a objectiu impulsar projectes de futur als barris 

de la ciutat. En aquest procés, hi poden participar totes les persones que 

tinguin la voluntat de generar una visió compartida de L’Hospitalet del futur i de 

la millora dels seus barris. 

T’animem a dir-hi la teva i ajudar així a construir la ciutat de la participació! 

 

26. El districte, en un minut  

 

El Districte V està format pels barris de Pubilla Cases i Can Serra, ambdós amb 

orígens i característiques diferenciades. El barri de Pubilla Cases va originar-se 

als anys 20 del segle passat amb la idea d’esdevenir una ciutat jardí de cases 

baixes unifamiliars i molts espais verds, estratègicament situada entre 

Esplugues i Barcelona. Les successives onades migratòries va fer que 

s’abandonés el projecte i s’acabés formant el barri compacte de l’actualitat. 

Seguint aquesta tendència, el barri de Can Serra es va construir en una de les 

zones més elevades de la ciutat, a principi dels anys 70, amb edificis de 10 i 15 

plantes que encara 

avui dominen l’skyline 

d’una bona part de 

l’Hospitalet.   

 

27. Informació 
estadística del 
Districte  

  Districte V L’Hospitalet 

Superfície (km2) 0,91 12,49 

Habitants 38.856 260.287 

Densitat (h/km2) 42.652 20.840 
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Nota: Dades de 2015, menys (*), que són de 2011 

 

 

 

28. El districte, vist pels seus habitants 

 

Més de la meitat dels habitants de Pubilla Cases – Can Serra se senten bastant 

o molt satisfets de viure en aquest districte, i només un 8% no se senten gens 

satisfets. Les qüestions que més preocupen a la població són la inseguretat 

ciutadana, la delinqüència i la immigració, seguides de la neteja i l’atur.  

Vostè se sent molt, bastant, poc, o gens satisfet de viure en aquest barri?  

 
Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

 

Quin creu que és el principal problema que té el seu barri en aquests moments?  

Edat mitjana 42,7 42,6 

Població estrangera 23,2% 19,2% 

Població amb estudis 

incomplets (*) 

31,3% 25,9% 

Taxa d’ocupació (*) 65,1% 71,5% 

Habitatges buits (*) 12,0% 7,7% 
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Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

29. El districte, a vista d’ocell  

 

 

30. Vies per participar al teu districte:  
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 A través del web del procés participatiu (a partir de gener de 2017).  

 A través de les xarxes socials de l’Ajuntament (a partir de gener de 2017). 

 Mitjançant les butlletes en paper del procés participatiu Hospitalet ON dels 

Barris que estaran disponibles entre els mesos de gener i juny de 2017. La 

butlleta també estarà disponible al web del procés participatiu.  

Punts de recollida de butlletes: 

o Seu del Districte c. Belchite, 5  

o Biblioteca i Centre Cultural la Bòbila – pl Bòbila, 1  

 Assistint a les sessions obertes dels Consells de Districte que tractaran de 

forma monogràfica el diagnòstic i la visió de futur dels Barris i Districtes. 

Aquestes sessions tindran lloc entre els mesos de febrer i juny de 2017. 

L’Ajuntament publicitarà la data de cada sessió, com a mínim, amb un mes 

d’antelació. Cada sessió tindrà un ordre del dia públic i, al finalitzar, 

s’elaborarà una acta de la sessió que es farà pública al web municipal. 
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GUIA PER AL DEBAT ALS DISTRICTES I BARRIS 

Districte: VI. Bellvitge – el Gornal 

 

31. Presentació  

 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat està impulsant el procés participatiu 

L’HON dels Barris, que té com a objectiu impulsar projectes de futur als barris 

de la ciutat. En aquest procés, hi poden participar totes les persones que 

tinguin la voluntat de generar una visió compartida de L’Hospitalet del futur i de 

la millora dels seus barris. 

T’animem a dir-hi la teva i ajudar així a construir la ciutat de la participació! 

 

32. El districte, en un minut  

 

El Districte VI està format pels barris de Bellvitge i el Gornal, dos barris 

separats per la línia de ferrocarril de Barcelona a Vilanova i la Geltrú. A mitjan 

segle XX, l’ermita de Bellvitge estava envoltada d’una fèrtil plana agrícola, però 

la necessitat d’acollir l’onada migratòria dels anys 60 va fer que en només 10 

anys es construïssin quasi un miler d’habitatges, creant el característic paisatge 

urbà de Bellvitge. Poc després es va construir el barri del Gornal, en diverses 

fases de construcció, la darrera de les quals va finalitzar el 1997. En ambdós 

barris destaca la fortalesa de l’associacionisme veïnal, que durant anys ha 

vetllat per la millora dels barris.  

   

33. Informació 
estadística del 
Districte  

 

  Districte VI L’Hospitalet 

Superfície (km2) 3,22 12,49 

Habitants 31.693 260.287 

Densitat (h/km2) 9.841 20.840 

Edat mitjana 45,0 42,6 
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Nota: Dades de 2015, menys (*), que són de 2011 

 

 

 

34. El districte, vist pels seus habitants 

 

9 de cada 10 habitants de Bellvitge – el Gornal se senten bastant o molt 

satisfets de viure en aquest districte, i només un 1% no se sent gens satisfet. 

És, de fet, el districte amb un major índex de satisfacció ciutadana. Les 

qüestions que més preocupen a la població són la inseguretat ciutadana i la 

delinqüència, l’atur i la neteja.  

Vostè se sent molt, bastant, poc, o gens satisfet de viure en aquest barri?  

 
Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

 

Quin creu que és el principal problema que té el seu barri en aquests moments?  

Població estrangera 9,4% 19,2% 

Població amb estudis 

incomplets (*) 

27,0% 25,9% 

Taxa d’ocupació (*) 71,7% 71,5% 

Habitatges buits (*) 4,5% 7,7% 
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Font: Resultats del baròmetre d’opinió pública de l’Hospitalet, novembre de 2014 – GESOP 

35. El districte, a vista d’ocell  

 

 

36. Vies per participar al teu districte:  

 A través del web del procés participatiu (a partir de gener de 2017).  
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 A través de les xarxes socials de l’Ajuntament (a partir de gener de 2017). 

 Mitjançant les butlletes en paper del procés participatiu Hospitalet ON dels 

Barris que estaran disponibles entre els mesos de gener i juny de 2017. La 

butlleta també estarà disponible al web del procés participatiu.  

Punt de recollida de butlletes: 

o Seu del Districte VI, Biblioteca i Centre Cultural - pl Cultura, 1  

 

 Assistint a les sessions obertes dels Consells de Districte que tractaran de 

forma monogràfica el diagnòstic i la visió de futur dels Barris i Districtes. 

Aquestes sessions tindran lloc entre els mesos de febrer i juny de 2017. 

L’Ajuntament publicitarà la data de cada sessió, com a mínim, amb un mes 

d’antelació. Cada sessió tindrà un ordre del dia públic i, al finalitzar, 

s’elaborarà una acta de la sessió que es farà pública al web municipal. 

 


