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Sant Antoni de Llefià 

Seguidament, s’exposen els resultats de l’anàlisi de l’enquesta realitzada per l’Associació de Veïns Sant Antoni 

de Llefià. S’han recollit un total de 266 qüestionaris i en aquest document es presenten els resultats 

estructurats segons les preguntes del qüestionari. Així mateix, al final es detallen algunes reflexions a mode 

de conclusions. 

 

0. Dades personals 

Sexe Nombre 

 Dones 114 

Homes 151 

Total 265 

 

 

 

1. Considera que la il·luminació és correcta en totes les zones del barri? 

 Nombre 

Sí 89 

No 166 

Ns/Nc 10 

Total 265 
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Podria detectar tres carrers o places amb il·luminació deficient, a parer seu? 

En aquesta pregunta es permetia respondre fins a 3 opcions. S’han recollit 313 respostes. 

Carrer 
Nombre de 
respostes 

Pius XII 23 

Plaça Trafalgar 23 

Avinguda Sant Salvador 19 

Europa 17 

Mare de Déu de Lorda 16 

Guasch 13 

Pérez Galdós  12 

Sant Antoni Abat 9 

Plaça Azorín 8 

Carretera Antiga de València 7 

Parc de l'Amistat 6 

Rambla Solidaritat 6 

Sèquia 6 

Eivissa 6 

Aribau 5 

Bellavista 5 

Carretera de Santa Coloma 5 

Sant Bartomeu 5 

Sant Frederic 5 

Atlàntida 5 

Democràcia 4 

La Pau 4 

Madrid  4 

Mare de Déu de Pompeia 4 

Pi i Gibert 4 

Ramiro de Maeztu 4 

Sagrada Família 4 

Parc de les palmeres 4 

Doctor Bassols 4 

Ample 3 

Cardenal Vidal i Barraquer 3 

Doctor Trueta 3 

Les Piràmides 3 

Lleó Fontova 3 

Lope de Vega 3 
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Parc de la Pipa 3 

Passatge de la Glòria 3 

Sant Cebrià 3 

Simó Piera 3 

Vallès 3 

Avinguda Amèrica 2 

Juan Valera 2 

Màgic 2 

Mallorca 2 

Muntanya 2 

París 2 

Pau Claris 2 

Alfons XIII  2 

Maria Ward 2 

Acera Mar 1 

Circumval·lació 1 

Col·legi Rafael Alberti 1 

El riu Besòs 1 

En general las plazas 1 

Escorial 1 

Júpiter 1 

La zona dels planetes 1 

Nàpols 1 

Nazaret 1 

Parc Gran Sol 1 

Parc Pompeu Fabra 1 

Plaça de la Dona 1 

Plaça de l'Ou 1 

Plaza al lado del dia en frente de la iglesia 1 

Pº Salud 1 

Ricard Strauss 1 

Rius i Taulet 1 

Salida del metro 1 

Sant Ernest 1 

Santa Coloma 1 

Saturno 1 

Tarragona 1 

Zona Basquet 1 

La Mina 1 

Avinguda Àfrica 1 



Enquesta sobre l’espai públic de Sant Antoni de Llefià  

 

 

7 

 

2. Hem detectat voreres que impedeixen transitar de manera còmoda amb 

cadira de rodes, cotxets de nadons i/o carros de la compra. En quines voreres 

troba més dificultat? 

El qüestionari permetia que cada enquestat proposés 3 respostes. S’han recollit un total de 338 respostes. 

Carrer 
Nombre de 
respostes 

Mare de Déu de Lorda 49 

Europa 46 

Guasch 29 

Carretera Antiga de València 22 

Ramiro de Maetzu 18 

Avinguda Sant Salvador 17 

Plaça Trafalgar 15 

Pérez Galdós 10 

Ronda Sant Antoni 10 

Aribau 9 

París  8 

Alfons XIII 7 

Rambla Solidaritat 7 

Pius XII 5 

Sèquia 5 

Vallès 5 

Azorín 4 

Bellavista 4 

Madrid 4 

Plaça Azorín 4 

La Pau 3 

Sant Cebrià 3 

Venus 3 

Avinguda Amèrica 2 

Bartomeu 2 

Carretera de Santa Coloma 2 

Falten accesos minusvàlids 2 

Grupo Virgen Asunta 2 

Júpiter 2 

La Mina 2 
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Lleó Fontova 2 

Mallorca 2 

Nostra Senyora de Pompeia 2 

Rius i Taulet 2 

Sant Bartomeu 2 

Sant Frederic 2 

Simó Piera 2 

Tarragona 2 

Ample 1 

Atlàntida 1 

Circumvalació 1 

Dr. Bassols 1 

En la parte alta de Llefià 1 

En la zona del campo de futbol Llefià 1 

Gran Sol 1 

Joan XXIII 1 

Londres 1 

Maria Ward  1 

Mariscal Cabanes 1 

Marquès de Sant Mori 1 

Mart 1 

Montoya 1 

Nàpols 1 

Paz 1 

Peris 1 

Pintor Rosales 1 

Sagrada Família 1 

Salut 1 

Vallespir 1 
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3. Creu que la neteja en els espais públics és suficient? 

 

 Nombre 

Suficient 46 

Insuficient 209 

Ns/Nc 10 

Total 265 

 

Quina creu que és la causa? 

 
Nombre Percentatge 

Falta de servei 16 6,0% 

Comportament veïns i veïnes 61 23,0% 

Ambdues 145 54,7% 

Ns/Nc 43 16,2% 

Total 265 100% 
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4. Considera que el barri necessita més zones de vianants que donin més 

espais a les persones que als vehicles? 

 Nombre 

Sí 156 

No 99 

Total 10 

 

 

 

5. Hem detectat que hi ha alguns eixos principals de carrers que necessiten 

pavimentar-se. Quins creu, d’aquesta llista, que és prioritari asfaltar i 

millorar? 

 

 Nombre 

Carrer Mare de Déu de Lorda 135 

Carrer Europa 129 

Carrer Aribau 70 

Carrer Guasch 103 

Tots 4 37 

Ns/Nc 52 
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Altres: 

El qüestionari permetia indicar altres carrers susceptibles de pavimentar-se. S’han recollit 55 propostes. 

Carrer 
Nombre de 
respostes 

Antiga de València 7 

Alfons XIII 4 

Avda. Cardenal Vidal i Barraquer 4 

Mare de Déu de Pompeia 4 

Pius XII 4 

Azorín 3 

L'Esperit Sant 3 

Paris 3 

Ramiro de Maetzu 3 

Plaça Trafalgar 3 

Bellavista 2 

Darrere de l’església del barri de la Salut 2 

Pérez Galdós 2 

Dr Trueta 1 

Grupo Virgen Asunta 1 

Maria Ward 1 

Rambla Solidaritat 1 

Sant Cebrià 1 

Simó Piena 1 

Vallès 1 

Azorín  1 
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Doctor Bassols 1 

Salou 1 

Ronda San Antoni 1 

 
 

6. Voldríem conèixer quines són les zones que, a parer seu, són més insegures 

i quines mesures prendria per millorar la seguretat. 

El qüestionari permetia indicar dues zones insegures. S’han recollit un total de 205 propostes. 

Zones 
Nombre de 
respostes 

Tot el barri 22 

Plaça Trafalgar 13 

Guasch 12 

Avda Sant Salvador 9 

Alfons XIII 8 

Sant Roc 7 

Carrer Madrid 6 

Circumval·lació 6 

Voltants escola Pere de Tera 6 

Voltant de l'Esperit Sant 6 

Llefià 6 

Al voltant del camp de futbol 5 

Antiga de València 5 

Llefià Alt 5 

Ramiro de Maetzu 4 

Calle Europa 3 

Entorn del mercat de Llefià 3 

Mare de Déu de Lorda 3 

Palop y Ferrer  3 

Aribau 2 

Azorín 2 

Crta Santa Coloma  2 

Entorn el metro de Llefià 2 

Entorn escola Rafael Casanova 2 

La Pau 2 

Nàpols  2 

Parcs 2 
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Pius XII 2 

Rambla Solidaritat 2 

Riu Besòs 2 

Ronda Sant Antoni 2 

Gran Sol 2 

Parc de la Pipa 2 

A prop dels parcs i escoles 1 

Acequia 1 

Av Amèrica 1 

Av Sanatori 1 

Avda Maresme  1 

Brigadas Internacionales  1 

Calle Australia 1 

Calle Chile 1 

Calle Goya  1 

Calle Saturno (alrededores) 1 

Carrer Andreu Segovia 1 

Carrer del Vallès 1 

Carrer Muntanya 1 

Carrers a Pérez Galdós 1 

Carrers estrets per on s'acumula molta gent 1 

Cervereta 1 

Europa 1 

Frontera de Llefià amb Santa Coloma 1 

Grupo Virgen Asunta 1 

La rotondes 1 

La Salut 1 

La zona cercana a l'escola Antoni Botey 1 

Les carreteres 1 

Llefià Baixa 1 

Los planetes 1 

Ninguna 1 

No em sento insegura al barri. 1 

No hi ha una zona concreta 1 

París (poca visibilidad) 1 

Parque de la Dona 1 

Parques palmeres 1 

Passatge Gloria 1 

Piràmides 1 

Plaza de la Amistad 1 

Plaza entre Sant Cebrià i muntanya  1 
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Poco il·luminades 1 

Pompeya 1 

Por donde este la policía 1 

Por la Torres del Huevo 1 

Rambla Floridablanca 1 

Sagrada Família 1 

Sant Eduard 1 

Tarragona  1 

Tota Badalona 1 

Zones tancades Esportives 1 

 

El qüestionari permetia fer fins a 2 propostes. S’han recollit un total de 135 propostes. Aquelles més semblants 

han estat agrupades per tal de facilitar l’anàlisi de les dades. 

 

Propostes Nombre de 
respostes 

Més vigilància policial (a peu, secreta, de barri, de nit...) 87 

Més il·luminació 18 

Senyalització, semàfors, pas de vianants 5 

Més seguretat 4 

Millora accessos: voreres, pilones 4 

Més accions de civisme 4 

Camara 3 

Acabar con el trafico de drogues 2 

Més control 2 

Control del transit de vehicles. 1 

Menys velocitat cotxes 1 

Netejar l'abocador il·legal que hi ha ara. 1 

Que los jovenes no hagan tanto ruido hasta altas horas de la noche 1 

Tancar al públic zones esportives 1 
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7. Considera que és més útil que hi hagi un punt fix de recollida de 

voluminosos i de productes especials o que la deixalleria mòbil vingui 

diferents dies com ara i haver de trucar per a la recollida de mobles? 

 

 
Nombre 

Punt fix 140 

Camió mòbil 109 

Ambdós 5 

Ns/Nc 11 

Total 265 

 

 

8. Quins elements del mobiliari urbà creu que s’han de reposar, reforçar o 

col·locar i on? 

 Nombre Percentatge 

Papereres 160 60,4% 

Pilones 23 8,7% 

Bancs 123 46,4% 

Arbres 86 32,5% 

Fonts 161 60,8% 

Ns/Nc 20 7,5% 
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9. Què introduiria en els nostres parcs i places per millorar i augmentar el seu 

ús? 

 

 
Nombre Percentatge 

Àrees verdes i flors 125 47,2% 

Estructures d’esport 148 55,8% 

Gronxadors especials 86 32,5% 

Separació grups edat 146 55,1% 

Ns/Nc 22 8,3% 
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Altres: 

El qüestionari permetia indicar altres mesures per fomentar l’ús dels parcs  i les places. S’han fet un total de 

22 propostes. 

Altres Nombre de respostes 

Més personal de neteja 4 

Piscina municipal 2 

Pipi cans fora dels parcs 2 

Biblioteca para todas las edades. 1 

Campus deportivos varios 1 

Casal cultural que facin tallers monogràfics (cuina, ioga, pilates, cates) 1 

Centres per esdeveniments de foment del civisme, respecte i estimar el barri. 1 

Centres veïnals 1 

Conservatori públic 1 

Escola de música i teatre. 1 

Espacios para jóvenes y que se cuiden 1 

Espais familiars o reforçar competències parentals. 1 

Espais per entitats  1 

Més espais i entitats lúdics pels infants 1 

Millor dotació dels parcs 1 

Tot en conjunt 1 

Unitats compartides Gent gran / vivendes lloguer social 1 
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10. Considera que és necessari fomentar equipaments i espais per donar 

serveis a:  (puntuar de l’1 a 5) 

Gran part dels enquestats no responen aquesta pregunta tal i com es demanava, i no indiquen el grau de 

prioritat. Només indiquen amb una “x” els equipaments corresponents, sense atorgar-li un grau de priorització. 

En conseqüència, no s’han calculat els percentatges dels diferents graus de priorització perquè resultarien molt 

baixos. Els gràfics només s’han elaborat a partir de les respostes amb priorització. 

 

 
Grau de prioritat   

 1 2 3 4 5 X Ns/Nc 

Joves 18 20 15 11 37 94 70 

Gent Gran 8 14 26 17 32 67 101 

Ludoteca 16 9 16 18 34 53 119 

Centre de dia 7 14 20 23 33 45 123 

Escola bressol 14 14 18 21 24 51 123 
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11. Quin tipus de comerç creu que falta en el seu barri? 

El qüestionari permetia que s’indiquessin fins a 3 opcions. S’han fet un total de 233 propostes 

Comerç 
Nombre de 
respostes 

Peixateria 32 

Ferreteria 23 

Merceria 18 

Llibreries 14 

Supermercat 11 

Esports 11 

Roba 10 

Comerç de proximitat 8 

Millorar el mercat 7 

Bars Musicals 6 

Carnisseria 6 
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Papereria 6 

Informàtica, tecnologia i electrònica 6 

Queviures 4 

Més comerç espanyol 4 

Roba d'infants 4 

Sabateries 3 

Música, discos, CD's, instruments. 3 

videojocs 3 

Comerç de qualitat 2 

Copisteria 2 

Menys fruiteries 2 

Forn de pa 2 

Còmics 2 

Roba per joves 2 

Centre comercial 2 

Venta de premsa 2 

Joguets 2 

Electrodomèstics 2 

Tintoreria 2 

Associciacions canàbiques i Grow Shops 1 

Bancs o caixes 1 

Comerç solidari. 1 

Comida preparada. 1 

Deporte de montaña 1 

Distracció per joves 1 

Evitaría grandes supermercados  1 

Estètica 1 

Joieries 1 

Quioscos 1 

Mercaderies 1 

Tipo turístic 1 

Un Burger King 1 

Roba  1 

Per animals 1 

Comercio artesanal. 1 

Bicicletes 1 

Negoci de nadons 1 

Estanco 1 

Cava de cigars 1 

Cafeterias estilo modernas 1 

Mòbils 1 
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Zonas comerciales 1 

Fotografia 1 

Agencias de viaje 1 

Roba d'adults 1 

Menjar ecològic 1 

Corseteries 1 

Gelateria 1 

Herboristeries 1 

Restaurantes 1 

Churrería 1 

 

 

12. Creu que cal comunicar millor amb transport públic el barri? 

 

 
Nombre 

Sí 79 

No 159 

Ns/Nc 27 

Total 265 
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En quines zones? 

En qüestionari permetia indicar les zones que cal comunicar millor amb el transport públic. S’han recolit un 

total de 39 propostes. 

Zones 
 Nombre de 

respostes 

Llefià Alta 6 

Totes les zones 4 

Can Ruti 3 

Badalona amb hospital Vall d'Hebron 2 

Carrer Mare de Deu de Lorda 2 

Llefià 2 

Sant Crist 2 

A Bon Pastor 1 

Av Amèrica 1 

Barcelona 1 

Bufalà i Gorg 1 

Calle Bellavista 1 

Carrer circumval·lació, Marques de Sant Mori 1 

Donde esta la Iglesia porque los papeles los arrancan 1 

El Mercat 1 

En la plaça de la piràmide 1 

En quasi tot el barri 1 

Glòries BCN. 1 

Han quitado el autobus que va a San Pablo y no hay para ir a sitios como la Llagosta 1 

Nit 1 

On la gent tingui dificultat per anar caminant 1 

Para todo San Antonio 1 

Plaça de Trafalgar, Ronda de Sant Antoni 1 

Pomar, Bufalà 1 

Reforçar linies on hi ha + utilització i zones amb + pendent. (Important contemplar i 
potenciar carrils bici, voreres amplies) 

1 
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13. Renovació de la Plaça Trafalgar 

Pregunta: L’AV de Sant Antoni de Llefià i les entitats del barri amb les que col·laborem estretament hem valorat 

que després de 30 anys de la construcció de la Plaça Trafalgar, un dels eixos de centralitat del barri, cal renovar-

la per actualitzar-la a nous usos i valors (accessibilitat, més espais verds i menys de formigó, lleure actiu, espais 

per a les entitats, àrees per a grups d’edat,...). És per això que demanem el seu suport per plantejar aquesta 

renovació. En el marc d’aquest procés participatiu convocarem una sessió monogràfica per parlar d’aquest 

tema. Estaria d’acord en donar-nos el seu suport? 

 
Nombre 

Sí 212 

No 26 

Ns/Nc 27 
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14. Què voldria afegir? 

S’han recollit comentaris de 129 persones. Cal subratllar que en aquest recull que es detalla seguidament s’han 

eliminat els comentaris que només indicaven “res”, “res més”, “no”, “nada”, “nada más”, “de todo un poco”, 

“gràcies”. Els comentaris es presenten agrupats segons temàtiques. En el cas que una sola persona hagi fet un 

comentari que feia referència a dues temàtiques diferents s’han desglossat de forma separada. 

Mobilitat 

Comentaris referents al a circulació, al transport públic, als vials, l’aparcament i les voreres. 

Més zona d'aparcament 2 

¿Carril bici para conectar con el centro de Badalona y con la ciudad de Barcelona? Carril bici real de 
transporte, no de "esbarjo" para el fin de semana que tenemos en Badalona. 

1 

Ascensors per l’accés Juan Valera 1 

Cal millorar la mobilitat a tota la ciutat fent una ciutat de mobilitat "integradora". 1 

Control sentido circulació calles. 1 

El 30% de als aceras del barrio estan mal. 1 

El barri es nota molt degradat. Es veu clarament en el camí entre metro L2 Artigues-Sant Adrià cap a metro 
L10 La Salut Llefià. Sobretot voreres i manca de mobiliari urbà actualitzat seguint l'exemple de la Pl. de la 
Piràmide, darrera del LIDL d'Alfons XIII que es nota entorn reurbanitzat i actualitzat. 

1 

El servei de l’autobús B3 es suficient però no així l'interior dels vehicles, n'hi ha uns quants que per les 
persones grans els accessos als seients es força difícil. 

1 

Entre carrer Aribau i Lleó Fontova un pas de vianants. 1 

Estoy de acuerdo en que hay que reformar la plaza, pero tenemos muchas calles en peor estado. 1 

Faria el carrer Pérez Galdós totalment peatonal, evitant així que durant algunes hores del dia no hi hagi 
cotxes i la resta d'hores sí. 

1 

Fomentaría zonas más amplias y dentro de las posibilidades arreglar más las calles para mejorar el tránsito. 
Ampliación de calles. 

1 

Mejor acceso para parcar los vehiculos. 1 

Que fos accessible a nivell de mobilitat reduïda 1 

Rampes més accessibles i menys empinades 1 

Control plazas minusválidos. Recuperación aparcamientos en las rampas peatonales. 1 

Més connexió 1 

Priorizaria el arreglo de calles que lo necesitan al de la plaza Trafalgar. 1 

Muchos huecos en las aceras. 1 
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Vegetació i espais verds 

Comentaris referents a les zones verdes, l’arbrat i escocells. 

En el parc de la Solidaritat del Antoni botey haurieu de tallar els "arbustos" degut a que s'omple de mosquits y no 
poden jugar els nens. 

3 

Més espais verds 3 

Al carrer Sant Antoni Abat, els sots dels arbres han de tapar-se, perill de sopeig. També s'han de podar els arbrets, 
que el fruit quan cau embruta molt les voreres. 

1 

Falta de riego en ctra Antigua de Valencia entre mena y Andres Segovia. 1 

Les palmeres no aporten ombra quan hi ha un acte públic a prop del rellotge. Caldria complementar més ombra. 1 

M'agradaria que hi hagués més verd, més arbre i alguns gronxadors per a fer esport, execici…que no son molt 
cars. 

1 

Decoració amb vegetació i font. 1 

Zones amb ombra a les places del barri per l'estiu. Pipican separat de zones de parcs/jardins. 1 

Zona Verda, camp esportiu (basquet), ampliar el parc infantil, zona WI-FI 1 

Els jardins de la plaça dan pena. Més espais verds i renovar els gronxadors. 1 

S'hauria de fomentar molt més els espais verds i els horts urbans en on la ciutadania pogués col·laborar. 1 

Sagrada Familia no lo riegan. Esta todo mal y no lo arreglan 1 

Replantar huecos libres de palmeras y jardin entorno 1 

 

Seguretat 

Comentaris referents a la seguretat, la policia i la vigilància a l’espai públic. 

Constante vigilancia de todo lo aquí preguntado. 1 

Falta Seguridad policial, faltan parques infantiles de calidad, falta limpieza el fin de semana. 1 

Falta vigilància per part de la policia local, en tema seguretat ciutadana, només es dediquen a multar els vehicles 
que estan mañlament estacionats. 

1 

Más policia 1 

Más seguridad en las zonas Plaza Trafalgar y aledanos. 1 

Més patrulles que facin guàrdia per multar les persones que no recullin les cagades de gos. 1 

Més seguretat 1 

Més vigilància de la policia 1 
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Animals 

Comentaris referents als pipicans i a l’ús dels animals domèstics a l’espai públic. 

Controlar acceso perros a la plaza Trafalgar (cacas por toda la plaza), controlar horario apertura comercios. 1 

El pipican de la calle Doctor trueta esta totalmente abandonado y al parque contiguo desaprovechado totalmente. 1 

No poner pipican cerca de la plaza/parque. 1 

S'ha de conscienciar a la gent que te gossos que recullin els excrements o que paguin un impost anual./Posar-hi 
moltes papereres i cendres i molt a prop, aconseguirem carrers més nets. 

1 

Que las personas que tienen perros sean un poco más limpios y educados 1 

Zonas habilitadas para perros, que no sean reductos tipo celda 4x4m. 1 

Y el problema de los perros. 1 

Pipican 1 

Sitios para los perros en condiciones y fuentes para ellos, y los fuegos artificiales en las fiestas. 1 

Cal treballar el civisme amb els gossos. Campanyes de recollida de brossa de manera correcta 1 

 

Neteja   

Comentaris referents a la neteja de l’espai públic i a aspectes de salut pública. 

El barrio, en general, esta muy sucio y en comparacion con otras zonas, poco vigilado. 1 

Que hi hagi més fumigació en estiu per acabar amb les "cuques". 1 

Que tenemos cucarachas y muchas en Sant Antoni Abad y no se hace NADA. 1 

Más limpieza en la calle sobretodo es civicoponer una , para sancionar - y sobretodo fumigar, esta lleno de 
cucarachas. 

1 

Neteja dels carrers de Sant Antoni de llefià. Manteniment de l'asfalt dels carrers; hi ha molts forats. 1 

Mejora sanidad. 1 

Tenemos muchas cucarachas de hace un año atrás y no se pone solución. Calle San Antonio Abat nº 13. 1 

Tenim al nostre edifici un problema amb els coloms i els seus excrements. La façana i la vorera molt bruta. 1 
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Places 

Comentaris referents al disseny, els usos i la qualitat de l’espai públic de les places. 

No hace falta sacar la petanca de la plaza Trafalgar 11 

Mejorar entorno plaza Trafalgar. Reponer arboles, cambiar bancos, alumbrar aceras, etc. 1 

Plaza Trafalgar asientos más cómodos. 1 

Un parking soterrani públic a la plaça Trafalgar i un edifici per poder celebrar actes (concerts, actuacions…)  1 

La mejora de la plaza trafalgar es prioritario para el uso de los vecinos. 1 

La petanca en la plaza Trafalgar hace una función social, no solo deportiva, y sacarla no seria bueno. 1 

La Plaza Trafalgar s'està convertint en un gran pipican. Tot i que hi ha amos resposables, els menys. Estic fart de 
verue gossos a les zones infantils, i a la plaça totalment deslligats. La resposte dels amos es sempre la mateixa 
que no tenen lloc per portar al gos. I això no en cert perque a pocs metres tenen un a la Plaça dels Països 
Catalans. 

1 

El chiringuito de pa petanca que estuviese en condiciones. En la plaza Trafalgar se hace ruiro de noche. 1 

Poner WC útiles y gratuitos en la plaza. Para la reforma de la plaza no es necesario sacar la petanca. 1 

Si es posible que en el paque de Trafalgar no se hagan mítines políticos del PP. 1 

Que al final de la plaza hubiera un corral. 1 

Al parc només té palmeres , formigó i bancs. Un espai d'aquestes dimensions podria aprofitar-se posant espai 
per als més petits, espais més acollidors per poder xerrar tranquil·lament, incorporació d'espais per poder 
pendre un café o un refresc mentres els nens juguen 

1 

Cal renovar totalment la plaça Azorín 1 

En el parque de la calle Bartomeu pusieron hierbas en vez de poner algo más bonito y encima lleno de basura, 
eso ha provocado estar infectados de ratas y es un parque para niños. 

1 

 

Equipaments 

Comentaris referents a tipologies d’equipaments específiques. 

Ludotecas, casals. 1 

Necessitem una segona biblioteca més aprop de Perex Galdós en Llefià per que l'altra esta lluny. 1 

Estudio de grabación 1 

Sobretodo para gente mayor, centros. 1 

Un escenari fixe i més verd. 1 

Zona infantil y juvenil.  1 
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Esport 

Comentaris referents a instal·lacions esportives. 

Un skatepark (parc per patinar), per qualsevol esport extrem com l'skate, scooter, BMX, etc. Yo podria aportar un 
planol per a la creació. (Si necessiteu alguna cosa 639786742) 

1 

Skatepark. 1 

Que pongan un campo de futbol sala o cancha de baloncesto en la Av Africa. 1 

Zona de Deportes 1 

Zona de l'esport para les persones, sobre tot per als nens. 1 

Campos de futbol sala públicos, que solo hay en los colegios. 1 

Espais que fomentin l'esport. 1 

Barras de "street workout". "skatepark"  1 

Zona de parc, practicar esport. 1 

Un lugar para que los niños puedan jugar a la pelota pero que todos puedan disfrutar del espacio, y mesas de 
ping-pong. 

1 

 

Mobiliari urbà 

Comentaris de caràcter general referents al mobiliari urbà. 

Font 4 

Fuentes, Espacios Deportivos, Arboles, Flores. 1 

Més bancs i espais separats per edats 1 

Reponer los arboles, farolas iguales, bancos en condiciones, acabados estéticos de más calidad y más accesibles 
para algún chiringuito o bar. 

1 

Cal arreglar la barana del carrer Goya amb Bellavista 1 

Renovar bancos, alumbrados. 1 

 

Comerç, oci i activitats 

Comentaris referents al comerç, les activitats culturals i l’oci. 

Que vinguin amb més freqüència la gent de la feria i fer a vegades circs de pallassos. 2 

Comercio local autóctono. Revisión horarios comercios. 1 

Centro de ocio para salir de fiesta los findes como carpa Titus, porque no hay ninguno en el barrio y nos tenemos 
que mover mucho. 

1 

Més locals, per qualsevol activitat. 1 

Que gracies als immigrants el barri encara es viu. Els nadius deixen el comercos i gracies a ells tenim quasi de tot. 1 

Más actividades para la gente joven. Lugares de aprendizajes distintos. 1 

Activitats lúdiques per a totes les edats. 1 

Principalmente el apoyo a los jovenes par que tengan un futuro y policias para vigilar. 1 

Vigilar horarios de tiendas para la venta de alcohol. 1 
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Comentaris generals 

Comentaris de caràcter general del barri, o no inclosos en les temàtiques anteriors. 

Es necessari fer més publicitat de tota la feina que arribi fins a aquells que no estan "pendents" de la informació. 1 

Molts ànims i força per millorar el barri. 1 

Mejoras en el barrio. 1 

Que la alcaldesa no se olvide del pueblo. 1 

Que l'ajuntament tingui una resposta inmediata a les mancances del barri. 1 

Que Badalona som tothom i no només del camp de la Penya cap a Montgat. Que volem un millor barri i 
l'Ajuntament s'ha d'implicar, els veïns sols no podem fer res 

1 

Que el barrio no sea tan tercermundista. Total dejadez. 1 

S'hauria de fer més treball de conscienciació amb els veïns per poder respectar les reformes que es fàcil al barri. 1 

Un mejor barrio para todas las personas de todas las edades y más espacio público para todos. 1 

Reivindicar més recursos i serveis d'atenció a persones amb major dificultat espais que recolzament 
laboral…ampliació de personal en els servais socials. 

1 

Averia aigua més d'un any al carrer Azorín 1 

Obras en el Día rapido. 1 

 

 

 

 

15. Conclusions  

 En termes generals, no existeixen posicions molt extremes, si bé existeix una demanda clara d’una millora 

de la qualitat de l’espai públic. Concretament, pel què fa a la il·luminació, el manteniment general (neteja, 

pavimentació de carrers, mobiliari urbà) i també respecte als espais destinats als vianants. En canvi, a nivell 

de transport públic, es considera que el barri està ben abastit. 

 No s’han recollit dades com l’edat, de manera que desconeixem si els perfils són variats o molt semblants, 

un element que segur que hauria permès matisar les dades i aprofundir en el coneixement de les 

necessitats específiques de la població. 

 Respecte la neteja de l’espai públic, els enquestats reconeixen mitjanament que la responsabilitat és 

compartida, tant de l’administració com de la mateixa ciutadania.  



Enquesta sobre l’espai públic de Sant Antoni de Llefià  

 

 

31 

 

 Respecte la forma de recollida de residus proposada, un punt fix o un camió mòbil no existeix una posició 

molt clara, si bé poc més de la meitat opta per l’opció del punt fix. 

 Pel què fa al mobiliari urbà, es detecta la mancança de papereres i fonts principalment. Cal subratllar que 

no es considera que les pilones siguin un element a millorar. 

 Als parcs i les places, es proposa introduir àrees separades per grups d’edat i estructures per fomentar 

l’esport. Respecte la separació dels grups d’edat, en aquest cas hauria estat interessant poder saber els 

grups d’edat que opten per aquesta política. 

 Es fa difícil valorar els resultats de l’enquesta pel què fa a la priorització dels equipaments, ja que gran part 

dels enquestats no ha resposta la pregunta tal i com es demanava i no ha determinat el grau de 

priorització. Per tant la mostra usada per fer la priorització s’ha reduït considerablement. Existeix una clara 

demanda de més equipaments per joves i pel foment de la lectura (ludoteca). No tenen una priorització 

tant polaritzada equipaments com l’escola bressol i existeix un consens intermig respecte el centre de dia. 

 Existeix un clar suport per la reforma de la Plaça Trafalgar. 


