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INFORME DE RESULTATS DEL TALLER EQUIPAMENTS
PROCÉS PARTICIPATIU REPENSEM L’ESPAI FIRAL DE MONTJUÏC

1. DADES GENERALS

Dia: 24 de novembre de 2021
Hora: 18.00 a 20.00 h
Lloc: Espai Bombers, Carrer de Lleida, 30, 08004 Barcelona

Assistència ciutadania i Fira (32):

Marc Serra, Fira de Barcelona
Joan Angulo, Fira de Barcelona
Santiago Navarro Massa, veí
David Russell, veí
Lluís Noguera, Caixaforum
Pere-Ramon, Belinchón Galofré, veí
Joan Termes Roig, Comissió museu
transports bcn
Marta Campos, Diari La Marina
Anna Valls, Institut del Teatre
Oriol Vidal Pujol-Xicoy, veí
Lisa Marrani, FAVB
Piedad Barragan, veïna
Manel Alfaro, veí
Sergi Gàzquez Cabañas, AV del Poble-sec

Victor Sanchez, Fundació Mies
Josep Maria Cruset, veí
Jordi  Goñi, Associació Casa de la
Premsa (Sants-Montjuïc)
Montserrat Masset, veïna
Tatiana, Soler Pastor, veïna
Mercè Sabartés Ruescas, Fundació Joan
Miró
Marta Traveria Martinez, Castellers de
Poble-sec
Jose Garriga Simó,Vocalia urbanisme AV
Esquerra Eixample
Joan Marc Montserrat ,Associació Camí
Amic
Josep Guzman, CERHISEC

Víctor Magrans Julià,Museu Nacional
d'Art de Catalunya
Joaquina Cabré Recio, veïna
Clara Aler, veïna
Roberto Andrés, veí
Elisabet Jano, veïna
Cesar Maria Varas, veí
Manuel Marina, veí
Francesc Solà, veí i vinculat a Fira de
Barcelona

Representants de l’Ajuntament (16):
Aida Guillén, Gerenta Districte de Sants Montjuïc
Ling Ling Masferrer, Consellera de districte
Natalia López, Barcelona Regional
Juan Carlos, Montiel, Barcelona regional
Andres Garcia, Barcelona Regional
Jordi Mercader, Barcelona Regional
Eudosio Gutiérrez, Conseller de districte
Carolina López, Consellera de districte
Alicia Puig, assessora Segona Tinença d’Alcaldia
Xavier Martin, referent del Parc de Montjuïc
Montse  Canales, referent Direcció de Serveis a les Persones i al Territori Districte de Sants-Montjuïc
Ancor Mesa Méndez, Conseller de districte
Josep Perez Calvo, Conseller de districte
Carme Ruiz, participació Ecologia Urbana
Anna Sánchez, participació Ecologia Urbana
Gerard Lillo, participació Districte de Sants-Montjuïc
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2. PLANTEJAMENT GENERAL DE LA SESSIÓ

1. Benvinguda institucional, presentació de la sessió.
2. Presentació d'antecedents i estat de la qüestió dels equipaments públics en el Districte de

Sants-Montjuïc. (El contingut complet de l'exposició es troba en la presentació penjada al Decidim
així com els materials lliurats).

3. Debat sobre els equipaments en el nou espai firal.

3. SÍNTESI DE TEMES CLAUS A PARTIR DEL TREBALL DE GRUPS

En aquest punt es fa una síntesi dels temes claus de totes les aportacions rebudes. En el següent punt es
desenvolupen totes les aportacions recollides, desglossades segons cada grup de treball.
Aquest llistat és una base de temes claus per revisar, corregir, i preparar el debat de consens a treballar en la
sessió final de conclusions.

1. ÚS SANITARI: Hi ha molt consens en el fet que el CAP Manso és insuficient per als barris del
voltant, per tant, hi ha una necessitat d’un equipament sanitari principalment dels barris del
Poble-sec i Font de la Guatlla.

2. ÚS POLIVALENT I SOCIOCULTURAL: Hi ha molt consens en generar un espai polivalent,
flexible per a usos i activitats socials i culturals del teixit social i entitats dels 3 barris, que es
pugui compatibilitzar amb els usos i activitats firals.

3. ÚS SOCIAL: En els dos grups s’identifiquen les persones grans, joves i la infància com els
col·lectius amb majors necessitats d’espais i equipaments. S’argumenta que l’espai firal té
bones condicions per ubicar una residència per a persones grans amb una mirada dels tres
barris. També es planteja la necessitat de casals, habitatges per a aquest mateix col·lectiu,
així com equipaments per als infants i joves.

4. ÚS ESPORTIU: Els dos grups identifiquen el pavelló Itàlia com un espai adient per ubicar usos
esportius. S’emfatitza que els barris tenen un dèficit d’aquest tipus d’equipaments.

5. ÚS CULTURAL: La cultura referida, en aquest cas, a la reformulació museística, la ciència,
l’educació ambiental, l’art i nous oficis, la formació i els usos bibliotecaris, sembla un
element clau per potenciar el nou espai firal i promoure  la seva vinculació amb els barris.

4. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Aportacions grup 1

En aquest grup participen representants de les associacions de veïns dels barris de l’entorn i representants
dels equipaments del voltant de l'espai firal com el CaixaForum, Fundació Miró, Fundació Mies Van der Rohe
i el Museu Nacional de Catalunya – MNAC i de Fira.
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Les persones participants en aquest grup han reflexionat sobre la importància d'establir vincles entre els
equipaments existents a l'espai firal i els barris. Per afavorir la seva relació, per una banda, es proposa la
creació d'espais i equipaments que s'han detectat com a necessitats del veïnat com ara un CAP, serveis
d'habitatge i sociosanitaris per a les persones grans i/o amb discapacitats, així com equipaments esportius i
espais polivalents per a diferents entitats de barri i veïnat. Per altra banda, es recomana afavorir els vincles
entre els equipaments ja existents i els barris, en aquest sentit, la reformulació de l'espai museístic i
patrimonial del voltant i la creació d'un "Espai Ciència" s'identifiquen com oportunitats per teixir i enllaçar les
diferents escales d'activitats i recursos dels barris amb els equipaments d'escala ciutat que es troben al
voltant de l'espai firal. Fira explica la seva voluntat de no deixar aquests espais i mantenir la seva activitat, si
bé amb una nova concepció de model firal integrat a la ciutat.

Equipaments de barri proposats

● Crear un Centre d'Atenció Primària (CAP) que doni servei al veïnat dels barris de la part alta del
Poble-sec i de la Font de la Guatlla. S'esmenta que el CAP Manso està molt carregat i allunyat. Des de
Barcelona Regional (BR) s’explica que a Magòria hi ha plantejat posar-hi un Centre Sociosanitari.

● Les persones participants plantegen utilitzar el Palau de Congressos com un espai on, a més de fer
congressos, es pugui compartir amb un espai polivalent, flexible per als usos veïnals (ludoteca, centre
cívic, biblioteca, associacions veïnals). Des de Fira de Barcelona s'explica que és complicat i cal
estudiar aquesta compatibilitat; en tot cas, es pot recollir la necessitat i trobar-hi altres espais que
siguin més compatibles considerant el funcionament dels esdeveniments i necessitats de l'activitat
firal.

● Crear habitatges tutelats per a les persones grans. Al Poble-sec actualment no existeix aquest
equipament dotacional.

● Situar un centre de dia per a gent gran i/o per a persones amb diversitat funcional. Ara, els barris del
voltant tenen una població molt envellida i als equipaments existents no hi ha places suficients per a
aquesta funció.

● Crear una residència pública per a les persones grans. La ubicació de l’espai firal és molt adient per
donar servei als tres barris propers. És un nucli que aborda aquesta necessitat des d'una perspectiva
dels tres barris del voltant.

● Crear un equipament esportiu al Pavelló Itàlia, ja que es considera que té les condicions adients. El
dèficit d'equipaments esportius és evident en els tres barris i es demana major celeritat perquè el
Palau d'Esports sigui per als barris. Si aquesta intervenció es demora massa, es pot aprofitar
l'oportunitat de la transformació de l'espai firal per introduir-hi usos esportius per als barris.

Equipaments de barri/ciutat proposats

● Crear un Espai Ciència on hi hagi equipaments de divulgació, amb l'avantatge que té la proximitat del
veïnat i d'altres equipaments com un possible CAP, un eix cultural, el Jardí Botànic i la mateixa natura
de la muntanya que poden estar relacionats amb la ciència. Aquesta proposta plantejada pel
CaixaForum, té el suport de les persones participants i de la resta d'equipaments.

● Reformulació d'espais museístics i patrimonials, aprofitant la proximitat dels equipaments museístics
existents i l'ampliació del MNAC i vinculant-ne l'activitat al barri. Aquesta proposta plantejada pel
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MNAC, té el suport de les persones participants i de la resta d'equipaments.

● Generar espais polivalents que puguin acollir esdeveniments diversos. Per fer-ho se suggereix l'ús
compartit d'espais existents que no tinguin un ús continuat.

● Creació d'una residència creativa que pugui vincular els barris i la muntanya amb l'espai firal.

Aportacions grup 2

En major proporció, en aquest grup participen veïns i veïnes dels barris del Poble-sec i la Font de la Guatlla.
Així mateix, veïnat d'altres barris com la Marina, Horta i les Corts. També alguna persona representant
d'institucions culturals i educatives.

Arran de reflexionar sobre les necessitats del veïnat, s'han proposat crear nous equipaments i millorar alguns
existents. Durant la dinàmica participativa, el veïnat ha trobat vincles entre alguns usos d'equipaments, com:
(1) Equipament educatiu / museu / biblioteca, (2) Equipament cultural i lleure: Infància / Jovent / Gent gran.
Pel que fa a l'equipament (1) Equipament educatiu / museu / biblioteca, es destaca l'oportunitat de crear un
espai vital i obert al barri, que ofereixi activitats culturals, educatives i econòmiques. Pel que fa a
l'equipament (2) Equipament cultural i lleure: Infància / Jovent / Gent gran, es destaca l'oportunitat de crear
un espai polivalent on puguin conviure activitats per diferents rangs d'edat.
Complementàriament, s'ha suggerit crear i millorar equipaments d'ús sanitari, esportiu i educatiu - cultural
(aula ambiental).

Equipaments de barri proposats

● Crear un Centre d'Atenció Primària (CAP) que doni servei al veïnat dels barris propers. S'esmenta que
hi ha un dèficit d'equipaments sanitaris.

● Es considera necessari renovar el CAP Manso per donar un millor servei al veïnat.

● Crear un equipament esportiu al Pavelló Itàlia, tenint en compte que les seves dimensions són ideals.
A més, es puntualitza que els espais esportius són necessaris per socialitzar, sobretot entre les
persones nouvingudes.

● Crear una aula ambiental per promoure l'educació ambiental i la cultura de la sostenibilitat. Es
considera necessari promoure l'ús de mitjans de mobilitat sostenible com els vehicles de mobilitat
personal: bicicletes, patinets, etc. Al respecte, l'equip tècnic de Barcelona Regional explica que hi
haurà una aula ambiental al C/ Motors (la Marina del Prat Vermell).

● Crear un casal de gent gran, situat en un espai de fàcil accés. Es comenta la possibilitat de combinar
els usos i activitats d'aquest espai amb altres tipus de serveis com, per exemple, un casal infantil i un
espai per a joves.

● Crear un equipament que doni servei a la infància i al jovent dels barris propers. Es comenta que hi
ha un dèficit d'espais recreatius i educatius per als infants i joves en aquest entorn.

● Respecte a la ubicació de l'equipament per a infants i joves dins de l'espai firal, es puntualitza
l'oportunitat d'unir els teixits dels barris de la muntanya i del pla.
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● Crear una biblioteca dins de l'espai firal. Es considera que la ubicació és cèntrica per donar servei als
barris propers. A més, s'esmenta que l'espai firal compta amb espai suficient per crear una biblioteca
amplia on es puguin fer activitats pel veïnat (per exemple tallers) i on es pugui incorporar un gran
fons documental. S'esmenta la biblioteca del Vapor Vell com una referència a tenir en compte.

Equipaments de barri/ciutat proposats

● Crear una escola d'artesania on s'ensenyin antics oficis.

● Crear un campus de formació professional on s'ensenyi arts escèniques, hostaleria i turisme.
S'esmenta que a la ciutat hi ha una mancança de places públiques per estudiar aquestes formacions.

● En relació amb l'institut de formació professional, es proposa crear un museu de les arts escèniques,
que inclogui una biblioteca i un arxiu. Es considera que comptar amb espais educatius i culturals
dona l'oportunitat d'oferir activitats culturals obertes als barris propers.

● Crear el Museu del Transport de Barcelona al Palau de Comunicacions i Transports, tenint en compte
les dimensions d'aquest espai i els seus antecedents històrics. Aquest museu s'imagina com un espai
cultural obert als barris, amb activitats culturals, educatives i econòmiques.

● En relació amb les activitats educatives del Museu del Transport de Barcelona, se suggereix que
estigui relacionat amb l'Institut de Formació Professional.

● Com activitats econòmiques s'esmenta l'oferta d'activitats turístiques i creació de llocs de treball. Es
puntualitza la necessitat d'entendre els museus com espais vitals. S'esmenta el Museu Marítim com
una referència a tenir en compte.
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5. FOTOS
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