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Taula d’Esports. Document adjunt.

CE Handbol BCN Sants UBAE
Especial suport a l’handbol femení: únic club d’handbol femení de Barcelona.

ACE Sansur Club
•	 Ubicació de zona esportiva a Can Batlló (2 pistes exteriors poliesportives i il·luminades circuit de run-

ning, parc d’skate, petanca...)
•	 Millora dels patis i vestidors de les Escoles Perú i Miquel Bleach.
•	 Augmentar la dotació al Secretariat per al descompte a les entitats associades en el lloguer de la 

pista poliesportiva. 

Club Gimnàstic Barcelona
•	 Poder	disposar	d’un	espai	fix	on	poder	realitzar	els	entrenaments	del	club.
•	 Manca	de	cessió	d’espais	municipals	per	a	activitats	puntuals	(exhibició	final	de	temporada...)

Xarxa d’intercanvi de Sants
•	 Accés universal a l’esport adaptat a les circumstàncies i funcionalitat diversa.

Col·lectiu de suport a La Burxa
•	 Que el foment de l’esport no passi exclusivament pels gimnasos municipals. Desaparició de les 

normatives municipals que impedeixen jugar a pilota, així com de la pràctica d’altres esports en els 
espais públics.

esports

Escola Cavall Bernat
•	 Dotar les escoles públiques de millors infraestruc-

tures i més recursos econòmics i professionals, 
sobretot les escoles de màxima complexitat com 
la nostra.

Xarxa d’intercanvi de Sants
•	 Polítiques efectives laborals perquè tots/totes tin-

guem feina que ens permeti viure amb dignitat.
•	 Revisió radical del cossos policials perquè esti-

guin al servei de la ciutadania i no en contra.
•	 Aturar els desnonaments quan l’habitatge sigui 

l’únic habitatge familiar. 

Col·lectiu de suport a La Burxa
•	 Polítiques reals de resposta a les emergències 

socials actuals.

Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta
•	 Derogació de l’actual ordenança de la convi-

vència i obertura d’un procés participatiu que 
meni a una autoregulació.

•	 Reelaborar amb l’obertura d’un procés participatiu 
les normes d’ús de l’espai públic per tal que sigui 
més accessible a la ciutadania organitzada.

polítiques socials i ciutadania
•	 Revisió de l’ordenança de les terrasses per tal 

de facilitar la convivència i de millorar la circula-
ció de les persones per la via pública.

•	 Establir els mecanismes que permetin facilitar la 
gestió de serveis i equipaments (gestió ciutada-
na, cogestió,...) a les associacions.

•	 Dotar els concursos públics amb l’establiment d’una 
clàusula social afavoridora de la participació associ-
ativa i on el preu no sigui l’element primordial d’una 
concessió administrativa.

•	 No aplicar l’IBI a les concessions administratives 
gestionades per associacions sense ànim de 
lucre; el cànon ja és de per si un element regu-
lador de la tributació.

•	 Impulsar polítiques afavoridores de convenis 
entre les administracions i les associacions 
sense que això representi una rebaixa de les 
subvencions.

•	 Facilitar	la	justificació	de	les	subvencions	i	
convenis.

•	 Avançar la convocatòria de les subvencions a 
l’últim bimestre de l’any anterior a la realització 
de les activitats.

•	 Fer passos que ens permetin avançar cap a 
una reforma horària que permeti una millor 
conciliació de la vida laboral i familiar.



Xarxa d’intercanvi de Sants
•	 No a les taxes municipals per actes cul-

turals d’entitats sense ànim de lucre com, 
per exemple, és la Xarxa d’Intercanvi de 
Sants.

•	 No a les taxes municipals als locals d’en-
titats i locals de cultura popular com, per 
exemple, pot ser el Centre Autogestionat 
Can Vies.

•	 Protecció efectiva dels locals i punts de 
trobada on es crea i es dinamitza la cultura.

•	 El carrer i les places com a espai públic on 
fer-hi actes, manifestacions i trobades cul-
turals. Protecció efectiva de l’espai públic 
facilitant la cultura al carrer com a espai de 
trobada veïnal.

Col·lectiu de suport a La Burxa
•	 Potenciació dels espais de cultura popular 

i alternatius. Abolició de les taxes munici-
pals per actes culturals d’entitats i espais 
sense ànim de lucre, per exemple al CSA 
Can Vies.

cultura

Èdip Rei
•	 Denunciar la violació del dret a l’habitatge des 

del decret Boyer de 1985.

Xarxa d’intercanvi de Sants
•	 Prioritat	i	protecció	al	comerç	i	als	oficis	dels	barris.

Col·lectiu de suport a La Burxa
•	 Prou contractacions municipals a empreses de 

dubtosa garantia laboral. Prou privatizacions i 
més oferta pública.

dinamització 
econòmica

Xarxa d’intercanvi de Sants
•	 Prioritat que l’espai públic estigui adaptat 

a totes les diversitats funcionals.
•	 Urbanisme no especulatiu.
•	 Fora el calaix, soterrament de les vies de 

Sants.
•	 Fora jardineres dels carrers i substitució 

per arbres que donin ombra a l’estiu i dei-
xin passar el sol a l’hivern.

•	 Manteniment	de	l’edifici	del	carrer	Jocs	
Florals 42 com a seu de l’entitat Centre 
Social Autogestionat Can Vies.

Col·lectiu de suport a La Burxa
•	 Demolició del Calaix de la Vergonya, 

volem el soterrament. Prou afectacions 
imposades per plans urbanístics especula-
tius.	Volem	el	CSA	Can	Vies	al	carrer	Jocs	
Florals 42 amb llibertat per reconstruir allò 
que des de l’Ajuntament es va destruir.

Secretariat d’Entitats de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta
•	 Canvi	del	nom	de	la	plaça	de	Joan	Carles	

I pel nom de plaça del Cinc d’Oros

Casal independentista de Sants-Jaume 
Compte
Endavant (OSAN)
•	 Que les opcions polítiques es comprome-

tin a deixar treballar l’assemblea de Can 
Vies tranquil·lament així com l’espai en 
pau. Que respectin l’autogestió i l’autoor-
ganització de la gent.

urbanisme


