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PRESENTACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL 

El present document “Balanç i propostes de les necessitats d’equipaments al barri del Poble Sec de Barcelona” 

ha estat elaborat per l’empresa Actíva Prospect per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants 

Montjuïc. Direcció de Llicències i Espai Públic. 

La finalitat de l’estudi és disposar d’un balanç de la disponibilitat d’equipaments i el seu ús en relació a la població 

resident a la zona i a la projecció de població del barri per l’any 2025 elaborada pel Departament d’Estadística 

de l’Ajuntament de Barcelona.  

Els treballs han aplicat la definició d’equipament que s’estableix a la publicació Bases per a l’elaboració del Pla 

d’equipaments de Barcelona. Primera fase: Coneixement, de l’Ajuntament de Barcelona (2007)1.  

S’ha emprat la metodologia d’anàlisi que s’ha utilitzat en altres àmbits territorials de la ciutat de Barcelona, 

adaptant-lo a les característiques del Poble Sec on la intervenció urbanística no suposa un creixement de 

població en nous habitatges, sinó que s’ha basat en l’actual població resident i en la seva projecció a 10 anys 

vista. 

L’objectiu final és disposar d’elements que donin suport a la presa de decisions en actuacions sobre la 

planificació i programació dels equipaments per tal que s’ajustin als estàndards i normatives de referència i 

donin resposta satisfactòria a les necessitats de la seva població. 

L’anàlisi i balanç dels equipaments s’ha dividit en 16 àmbits temàtics: 

1. Cultura 
2. Participació social 
3. Educació 
4. Esport 
5. Salut 
6. Serveis Socials 
7. Infància 
8. Joventut 
9. Dona 
10. Persones amb discapacitat 
11. Gent Gran 
12. Habitatges dotacionals 
13. Economia col·laborativa 
14. Proveïment i subministrament 
15. Tècnic i administratiu 
16. Emergències i seguretat 

El document està estructurat en cinc capítols i diversos annexos: 

A l’inici del document es presenta la metodologia utilitzada i la delimitació territorial. 

                                                             

1La definició d’equipament és el conjunt d’espais o d’instal·lacions definides i diferenciades de la via pública (sovint ubicades en una part o en 
la totalitat d’un edifici), que compta amb unes infraestructures de dimensions estandarditzades, per a unes activitats i usos específics i propis 

A continuació s’aporta una caracterització demogràfica de l’àmbit d’estudi. Es quantifica la població resident per 

franges d’edat per tal de fer el balanç entre els equipaments existents i les necessitats de les persones que hi 

resideixen, tant en l’actualitat com en la població projectada a 10 anys vista. 

El cos principal del treball es troba en el capítol d’Anàlisi i balanç de les necessitats d’equipaments, que consisteix 

en analitzar cada àmbit temàtics, i per cada un d’ells, incorpora:  

 Les característiques dels equipaments públics existents, complementat amb els equipaments 

concertats i privats, i si és el cas, i els equipaments públics previstos. 

 Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments 

 Balanç de la dotació actual d’equipaments 

Com a conclusió, al final de d’Anàlisi de les necessitats d’equipaments, es sintetitza conjuntament el balanç de 

tots els àmbits. 

Als annexos s’aporta una relació de documentació consultada i les sigles i acrònims utilitzats. 

 

Metodologia de treball 

La realització de l’estudi de Balanç i propostes de les necessitats d’equipaments al barri del Poble Sec de 

Barcelona s’ha basat, en primer lloc, en un treball quantitatiu d’obtenció i tractament de dades estadístiques 

disponibles i, en segon lloc, un treball qualitatiu sobre l’inventari i la caracterització dels equipaments actuals i 

l’ús que se’n fa. 

En concret, el procés ha estat: 

 Recopilació de dades estadístiques (de població, projeccions demogràfiques i d’ús dels equipaments) 

 Cerca d’informació a través de documentació, memòries informació a la web, etc. 

 Treball de camp amb contacte amb les persones responsables de la gestió dels equipaments. 

 Revisió normativa i d’estudis referents als diversos àmbits d’equipaments. 

 Reunions amb els representants del Districte de Sants -Montjuïc. 

 Una reunió de treball i contrast tècnic amb els membres de l’equip de l’Àrea de Serveis a les Persones i 

al Territori del Districte. 

 

Pel que fa al tractament dels equipaments, l’estudi es basa en l’anàlisi de la xarxa pública, però es tenen en 

consideració els equipaments privats i concertats en aquells àmbits que complementen l’oferta i que és 

convenient tenir en compte a l’hora de planificar un territori. 

 

d’un servi dirigit a la ciutadania o a uns usuaris determinats (raó de ser de l’equipament). L’equipament és la infraestructura que fa possible 
la posada en marca i la prestació d’un servei o d’un conjunt determinat de serveis.  
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DELIMITACIÓ TERRITORIAL 

 

L’àmbit territorial d’estudi es defineix en dos nivells de delimitacions territorials2: 

 

Hi ha una ‘zona d’intervenció’ que és pròpiament l’àrea d’estudi de la població que es centra en el Barri del 

Poble Sec. 

 

 

 

 

 

i una ‘zona d’influència’ per l’anàlisi dels equipaments existents. 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostren en el plànol, els àmbits territorials utilitzats: 

 

 

 

 

                                                             

2 Prenent en consideració la delimitació territorial de l’Ajuntament t de Barcelona, Departament d’Estadística.  

Mapa 1 Àmbits territorials  

 

Font: Elaboració pròpia. 

Zona d’Intervenció = 

Barri 

Poble Sec – Parc de Montjuïc 

(Àrees Estadístiques Bàsiques: 
56- 57- 58- 59) 

= Zona d’Influència 
+ Àrea pròxima dels barris : 

- Sant Antoni (AEB 51 i 55) 
- Raval (AEB 1,2,3,4 i 5) 

Zona d’Intervenció + 
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CARACTERITZACIÓ DEMOGRÀFICA 

En aquest apartat s’exposen dades de població referents a la zona d’intervenció (Barri del Poble Sec) facilitades pel Departament d'Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, corresponents a la lectura del Padró Municipal d’Habitants 

a 30 de juny de 2015 i també les dades resultants de la projecció demogràfica pel 2025 elaborades pel Departament d’Estadística, Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

En primer lloc, s’aporten les dades poblacionals dels grups d’edat d’interès per la definició de necessitats d’equipaments. En la taula 1 es proporciona la població (en percentatge columna i en nombres absoluts) per grups d’edat 

segons una agrupació que respon als requeriments de serveis que van dirigits a: atenció a la infància, la joventut, l’educació d’infants i joves, l’atenció a les persones grans, entre d’altres.  

D’aquesta manera, si es consideren els serveis existents i els col·lectius als quals van dirigits aquests serveis, es poden establir les següents agrupacions d’edat:  

 0-2 anys. Escoles bressol. 

 3-11 anys. Escoles d’educació infantil de 2n. cicle i primària. 

 12-15 anys Instituts d’educació secundària obligatòria. 

 16-17 anys. Instituts d’educació secundària postobligatòria. 

 12 a 29 anys. Espai Jove 

 65-79 anys i majors de 80 o més anys, pel que fa a l’atenció a la gent gran (Residències i Centres de Dia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1 Població i distribució per grups d’edat, 2015-2025. 

Estructura d'edats de la població 2015 2025 Variació 

  % Absoluts % Absoluts % 

    Població de 0 a 2 anys 2,6 1.034 2,4 1.010 -2,3 

    Població de 3 a 11 anys 7,0 2.820 7,4 3.191 13,2 

    Població de 12 a 15 anys 2,8 1.120 3,3 1.409 25,8 

    Població de 16 a 17 anys 1,5 603 1,6 691 14,6 

    Població de 14 anys o menys 11,7 4.686 12,2 5.242 11,9 

    Població de 12 a 29 anys 17,9 7.216 17,4 7.470 3,5 

    Població de 15 a 29 anys 15,9 6.384 15,0 6.430 0,7 

    Població de 30 a 64 anys 54,9 22.076 54,7 23.492 6,4 

    Població de 65 a 79 anys 11,1 4.444 12,2 5.230 17,7 

    Població de 80 anys o més 6,5 2.627 5,9 2.521 -4,0 

Total població 100,0 40.217 100,0 42.915 6,7 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de població del Departament d'Estadística de l’Ajuntament de 

Barcelona, lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30 de juny de 2015 i de les projeccions 

demogràfiques pel 2025 elaborades pel Departament d’Estadística, Gabinet Tècnic de Programació de 

l’Ajuntament de Barcelona  

Població en edat 
escolar 

Total de població 

La síntesi del grups d’edat amb major incidència 

sobre la planificació d’equipaments són: 

0-2 anys. 1.034 nens/es 

3-11 anys.  

12-15 anys. 4.543 Població escolar 

16-17 anys. 

De 12 a 29 anys. 7.216 joves 

De 65 anys o més. 7.071 persones grans 
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Taula 2 Distribució de la població per grups d’edat quinquennal i sexe, a 2015 i projecció 2025.  

Estructura d'edats de la població. Homes 2015 2025 

  % Població % Població 

0-4 4,6 904 3,2 636 

05-09 4,0 800 3,5 681 

10-14 3,7 726 3,8 757 

15-19 3,9 770 3,6 716 

20-24 5,0 985 4,1 812 

25-29 7,9 1.578 5,0 986 

30-34 10,6 2.100 6,1 1.197 

35-39 11,5 2.281 6,9 1.362 

40-44 9,9 1.970 8,6 1.700 

45-49 8,1 1.617 8,7 1.712 

50-54 6,9 1.372 7,3 1.430 

55-59 5,5 1.099 6,8 1.331 

60-64 4,5 901 5,9 1.171 

65-69 3,9 766 4,8 936 

70-74 3,2 641 4,3 839 

75-79 2,6 507 3,5 690 

80-84 2,4 470 2,7 526 

85-89 1,4 275 1,5 291 

90 -94 0,4 74 0,8 165 

95 o més 0,1 16 0,3 57 

Total 100,0 19.852 100,0 17.994 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de població del Departament d'Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

l’Ajuntament de Barcelona 

Estructura d'edats de la població. Dones 2015 2025 

  % Població % Població 

0-4 3,8 770 3,1 608 

05-09 3,8 778 3,3 651 

10-14 3,5 708 3,4 665 

15-19 3,4 695 3,5 687 

20-24 4,4 886 4,3 853 

25-29 7,2 1.470 5,3 1.037 

30-34 10,2 2.081 5,8 1.134 

35-39 9,7 1.973 6,9 1.359 

40-44 8,2 1.665 8,4 1.652 

45-49 7,4 1.498 8,3 1.637 

50-54 6,8 1.376 7,0 1.374 

55-59 5,9 1.193 7,0 1.377 

60-64 4,7 950 6,7 1.320 

65-69 4,7 947 6,2 1.212 

70-74 3,9 799 5,3 1.037 

75-79 3,8 784 5,2 1.026 

80-84 4,1 837 4,2 832 

85-89 2,9 591 3,1 614 

90 -94 1,4 286 2,2 429 

95 o més 0,4 78 1,0 196 

 100,0 20.365 100.0 19.699 

, lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30 de juny de 2015 i d’Estadística, Gabinet Tècnic de Programació de 

Hi ha un total de 19.852 homes, 

que suposen un 49,4% de la població. 

Hi ha un total de 20.365 dones, 

que suposen un 50,6% de la 

població. 

El barri té una 

població de 

40.217 

persones 
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A continuació es mostra la piràmide d’edats de la població del barri del Poble Sec. Al primer gràfic es mostren els valors absoluts i al segon, en percentatge, sobreposant els valors de la projecció pel 2025. La tendència en el futur és 

d’un perfil envellit de població respecte l’estructura d’edats de 2015, amb un menor pes dels grups d’edat per sota dels 44 anys i també especialment inferior, entre els 0 i els 9 anys.  

 

 

  

Gràfic 1 Piràmide d’edats del barri del Poble Sec, 2015  

Valors absoluts 

Gràfic 2 Piràmide d’edats estimada pel 2025 , superposada  amb la de 2015, del barri del Poble Sec 

Percentatges  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de població del Departament d'Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, 

lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30 de juny de 2015. . 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les projeccions demogràfiques pel 2025 pel Departament d’Estadística, 

Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona.  
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A continuació es mostren els valors en percentatge de les piràmides d’edat del Poble Sec sobreposant els valors de la ciutat de Barcelona, tant pel 2015 com pel 2025.   
 
En el 2015, les cohorts  més rellevants al Poble Sec són les compreses entre els 25 i els 49 anys, amb un pes relatiu força més superior al que tenen aquetes edats pel conjunt de la ciutat. També destaca al Poble Sec un menor pes de 
la població més envellida (especialment entre els 60 i 84 anys). .  
 
En la projecció pel 2025, si bé el Poble Sec mostra una tendència a l’envelliment similar a l’observat en la piràmide projectada per la ciutat de Barcelona, la principal diferència s’observa a la base de la piràmide, amb un menor pes 
relatiu en totes les edats per sota dels 25 anys.  
 

 

 

 

Gràfic 3 Piràmide d’edats del barri del Poble Sec superposada amb la de Barcelona ciutat , 2015  

Percentatges 

Gràfic 4  Piràmide d’edats estimada del barri del Poble Sec superposada amb la de Barcelona ciutat , 2025 

Percentatges  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de població del Departament d'Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, 

lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30 de juny de 2015  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les projeccions demogràfiques pel 2025  pel Departament d’Estadística, 

Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona.  
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ANÀLISI I BALANÇ DE LES NECESSITATS D’EQUIPAMENTS 

En aquesta part s’exposen les necessitats d’equipaments derivades de les estimacions de població i de l’aplicació dels criteris i normatives, en cada àmbit. 

En primer lloc, es realitza la definició de les tipologies d’equipaments per a la planificació d’equipaments distribuïdes en els diferents àmbits (Vegeu taula de la pàgina següent).  

A continuació, per a cada àmbit: 

1) Es caracteritzen els equipaments públics existents i, en els casos pertinents, es citen altres equipaments (concertats i privats) que no són públics però que es tenen en consideració per a la planificació. 

2) S’aporten els criteris i referències per tal de fixar les dotacions d’equipaments  

3) Es realitza el balanç de la dotació actual d’equipaments. 

Finalment, s’aporta una síntesi del balanç d’equipaments on es resumeix la dotació actual i el balanç que se’n fa. 

 
En cada àmbit es relacionen els equipaments identificats, en base als criteris territorials següents:  
 

Dins de la zona d’influència:  

 Equipaments Poble Sec .  

Engloba els equipaments de proximitat que identifiquem amb el barri, pel seu arrelament al territori i ala comunitat que proveeixen serveis bàsics, primaris i universals i fomenten la relació de veïnatge.  

En concret, conté els equipaments ubicats a la zona d’intervenció, es a dir, al Poble Sec – Parc de Montjuïc, corresponents a les àrees estadístiques vinculades al Poble Sec (56-57-58-59 AEI Parc de Montjuïc).  

En aquest sentit, en la valoració de la dotació actual d’equipaments és rellevant destacar les dificultats d’accés als equipaments que hi ha ubicats al Parc de Montjuïc, degut a les característiques orogràfiques del terreny.  

 

 Equipament  barris contigus  

Engloba els equipaments ubicats a la zona d’influència, és a dir, a les àrees estadístiques bàsiques seleccionades per la seva proximitat amb el Poble Sec, en concret, una part del barri de Sant Antoni i una part del barri del 

Raval.  

En aquest sentit, en la valoració de la dotació actual d’equipaments és rellevant prendre en consideració l’ús que la població d’ambdós barris (Poble Sec i barri contingu) fa d’aquests equipaments, i en conseqüència, el nivell 

de saturació que es pot produir en els mateixos.  

 

 Altres equipament s 

Engloba els equipaments els quals l’abast poblacional va més enllà del districte de Sants –Montjuïc, és a dir, equipaments de ciutat o d’escala territorial superior. 

Fora de la zona d’influència  

 Equipament  Districte Sants-Montjuïc  

Engloba els equipaments ubicats dins el districte i fora de la zona d’intervenvió, és a dir, fora del Poble- Sec i Parc de Montjuïc. Aquests equipaments també denominats de desconcentració perquè proveeixen serveis amb 

un cert grau d’especialització adreçats a col·lectius específics o al conjunt de la població que, si bé, el fet que s’ofereixin dóna cobertura a la població del Poble Sec, la seva ubicació allunyada del mateix els fa menys accessibles.  
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A continuació, es relacionen les diferents tipologies d’equipaments citats per cada un dels àmbits, diferenciant 

aquells que són de proximitat (o de barri) d’aquells que són més de districte i d’escala urbana (nivell de ciutat). 

 

Taula 3 Tipologies d’equipaments 

ÀMBITS EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT EQUIPAMENTS DE DISTRICTE  O CIUTAT 

1. Cultura - Biblioteca 
- Centre cívic 
- Centre sociocultural 

- Espai escenicomusical 
- Espai d’arts visual 
- Centre cultural polivalent 
- Museu 

 

2. Participació 
social 

- Casal de barri  
- Espai per a entitats 

-  

3. Educació - Escola Bressol (EBM) 
- Escola d’Educació Infantil i Primària 
- Institut d’Educació Secundària 

Obligatòria (ESO) 

- Institut d’Educació secundària 
postobligatòria (batxillerats) 

- Institut d’Educació secundària 
postobligatòria (cicles formatius) 

- Centre de Formació de Persones Adultes 
- Escola de Música  
- Centre de Normalització Lingüística 
- Serveis Educatius (CRP) 

4. Esport  - Complex Esportiu 
- Pista poliesportiva 
- Pavelló poliesportiu 
- Camp de futbol 
- Piscina 
- Instal·lació esportiva especialitzada 

5. Salut - Centre d’Atenció Primària (CAP) - Centre de salut especialitzat 
- Centre de Salut Mental per a Adults 

(CSMA) 
- Centre de Salut Mental per a Infants i 

Joves (CSMIJ) 
- Centre de desenvolupament infantil i 

d’atenció precoç (CIDIAP) 
- Centre d’Atenció Drogodependències 

(CAS) 
- Hospital 
- Centre sociosanitari 
- Institut d’investigació 

6. Serveis Socials - Centre de Serveis Socials (CSS) 
 

- Menjador social 
- Centre d’inclusió social 
- Equip d’Atenció a la Infància i a 

l’Adolescència (EAIA) 

7. Infància - Espai familiar i ludoteca 
- Casal infantil 

 
 
 
 
 
 

                                                             

3 Els habitatges dotacionals es poden destinar a joves, gent gran o altres col·lectius amb necessitats. Es consideren com a equipament per la 
funció que realitzen. 

Taula 3 Tipologies d’equipaments 

ÀMBITS EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT EQUIPAMENTS DE DISTRICTE  O CIUTAT 

8. Joventut - Casal de joves - Punt d’informació juvenil 
- Espai jove 
- Buc d’assaig 
- Centre de suport per a famílies amb 

fills/es adolescents 

9. Dona - Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) 

- Casa emergència 
- Punt de Trobada 

10. Persones amb 
Discapacitat 

 - Centre ocupacional 
- Centre especial de treball 
- Llar- Residència per a persones amb 

discapacitat 
- Centre de dia – Centre residencial de 

primera acollida 

11. Gent Gran - Casal i espai per a la Gent Gran 
 

- Residència i Centre de dia per a Gent Gran 

12. Economia 
col·laborativa 

  

13. Habitatges 
dotacionals 

 - Habitatges dotacionals3 

14. Proveïment i 
subministrament 

- Mercat alimentari - Mercat no alimentari 
- Hort urbà 

15. Tècnic i 
administratiu 

- Punt verd de Barri 
- Arxiu municipal de Districte 

- Oficina d’Atenció al Ciutadà 
- Administració de la Seguretat Social 
- Consolat 

16. Emergències i 
Seguretat 

 - Parc de Bombers 
- Comissaria dels Mossos d’Esquadra 
- Caserna de la Policia Nacional 
- Comissaria de la Guàrdia Urbana 
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1. ÀMBIT DE CULTURA 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Castell de Montjuïc 

Carretera de Montjuïc, 66 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 33.420m2. Ha tingut 670.526 visitants (dades de 

2015). El castell està rodejat d'un fossat, delimitat per baluards 

i actualment acull un museu, cedit a la ciutat des de l'any 1960.  

Ha estat inscrit al registre de Béns Culturals d'Interès Nacional. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Poble Espanyol 

Avinguda Francesc Ferrer i Guardia, 13-27 

 

 

 

Barri del Poble Sec– Parc de Montjuïc 

Superfície: 21.048 m2. Ha tingut 1.221.647 visitants (dades de 

2015). Conté el Museu d'Arts Gràfiques, el Museu d'Art, 

Indústries i Tradicions Populars i el Monestir del Poble 

Espanyol.  

Ha estat inscrit al registre de Béns Culturals d'Interès Local.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Pavelló Mies Van der Rohe - Institut 

Municipal Fundació Mies Van der Rohe 

Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 7 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec– Parc de Montjuïc 

Superfície: 1.026m2, dels quals 464m2 són de superfície coberta, 

292 m2 corresponen al paviment exterior i 270m2 destinats a la 

superfície dels llacs. Ha tingut 86.488 de visitants (dades de 

2015). 

Servei de lloguer per a celebracions, activitats socials i 

corporatives. Disposa de servei de visita guiada. Ha estat inscrit 

al registre de Béns Culturals d'Interès Nacional. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Centre d’Interpretació Històrica.  

Refugi 307 

Carrer Nou de la Rambla, 169 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Consta de 3 entrades. L'entrada est (per on s'inicien les visites), 

la central (abandonada) i l’oest (per on acaben les visites). 

Consta de 400 metres de túnels de 2,1 metres d'alçada i entre 

1,5 i 2 metres d'amplada. Hi ha lavabos, una font, una infermeria, 

una sala d'infants i una llar de foc. Pertany al Museu d’Història 

de Barcelona. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona 

Fundació Joan Miró 

Avinguda de l’Estadi, 75 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 4.574 m2. Ha tingut 451.559 de visitants (dades de 

2015). 

Consta de servei de Biblioteca (Jacques Dupin i Sala Josep Lluís 

Sert) i amb l’arxiu de la Fundació Miró. D’accés lliure i gratuït. 

Conté una llibreria i una botiga especialitzades en Joan Miró i un 

restaurant- cafeteria amb capacitat per a 70 persones a 

l'interior i 60 a l'exterior. Ha estat inscrit al registre de Béns 

Culturals d'Interès Nacional. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Fundació 

Joan Miró. 

Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni 

Samaranch 

Avinguda de l’Estadi, 60 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 1.809m2. Ha tingut 57.504 visitants (dades de 2015). 

Ofereix una exposició permanent sobre les ciutats seu de les 

Olimpíades des de Barcelona 1992 fins a Londres 2012. Consta 

d’un auditori gran que es pot llogar. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Fundació 

Barcelona Olímpica. 

Pavelló de les Arts Gràfiques. Museu 

d’Arqueologia de Catalunya 

Passeig de Santa Madrona, 37-43 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Ha rebut 35.351 visitants (dades de 2015). Disposa de botiga i 

llibreria i d'un servei de fotografia. Ha estat inscrit al registre de 

Béns Culturals d'Interès Nacional. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la 

Generalitat de Catalunya. 

Centre de Documentació i Museu de les 

Arts Escèniques (MAE) 

Plaça Margarida Xirgu, 6-8 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Edifici de diverses plantes, seu central de l’Institut del Teatre.  

A la tercera planta, hi ha les oficines del Centre de Documentació 

i el Museu de les Arts Escèniques.  

A la segona planta hi ha la biblioteca, que consta de 49 punts de 

treball, fotocopiadora d’autoservei, 6 ordinadors, 6 pantalles, 

WI-FI, punts de connexió a xarxa elèctrica per a ordinadors 

portàtils i guixetes de custòdia d’objectes personals. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Museu Etnològic 

Passeig de Santa Madrona, 16 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Ha tingut 56.700 visitants (dades de 2015). Es troba en un 

extrem dels jardins de Laribal, de forma geomètrica hexagonal. 

Consta de 3 plantes. A través de la planta inferior s'accedeix a la 

zona visitable i a les dependències tècniques i despatxos de 

treball. A les dues plantes superiors s'hi acullen les exposicions. 

Sobre el vestíbul s'hi troba la sala d'actes. Disposa d'una zona 

d'aparcament exterior.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Mirador del Palau, 6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: de gairebé 50.000m2. Ha tingut 717.211 visitants 

(dades de 2015). 

Està dividit en 9 zones: la Sala Oval amb 1.600m2 de superfície; 

la Cúpula, amb 300m2 situada a la primera planta; el Hall 

d'entrada, amb 400m2 de superfície i situat a la entrada del 

palau; el balcó de Barcelona i l'entrada al Palau, de 400m2; la 

Sala Sert; el Restaurant Òleum, amb superfície de 230m2; els dos 

auditoris, en format d'amfiteatre; les terrasses mirador, de més 

de 1200m2, amb visió de 360º de la ciutat.  

Disposa de suports audiovisuals, aparcament privat, camerinos, 

equips tècnics, servei de restauració, visites especials i obertura 

de sales per a esdeveniments. Ha estat inscrit al registre de Béns 

Culturals d'Interès Nacional. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat pel consorci del 

MNAC. 

Jardí Botànic. Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona. 

Carrer Doctor Font i Quer, 2 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Ha tingut 10.621 de visitants (dades de 2015). Consta de tres 

edificis: el pavelló d’entrada i centre d’acollida (de 2.303m2); els 

laboratoris del passeig del migdia (de 1.325m2); i l’ampliació 

dels laboratoris al carrer Doctor Font i Quer (de 1.821 m2). 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat pel consorci 

format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya. 

Museu de la Guàrdia Urbana 

Carrer de la Guàrdia Urbana, 3 

 

Barri del Poble Sec– Parc de Montjuïc 

Situat a la planta baixa de l'edifici de la Guàrdia Urbana. Entrada 

lliure per a tothom de dilluns a divendres de 10 a 14h. S'hi inclou 

documentació i elements simbòlics d'aquest cos de policia. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona 
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Mercat de les Flors – Antic Palau de 

l’Agricultura 

Carrer Lleida, 59 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Ha tingut 41.972 espectadors (dades de 2014).  

Disposa de quatre sales: Sala MAC (Maria Aurèlia Capmany), 

amb un aforament de 436 persones assegudes i 700 persones 

sense grades; Sala OM (Ovidi Montllor), amb un aforament de 

320 persones assegudes; Sala PB (Pina Bausch), sala polivalent 

de 240 m2, amb capacitat per a 100 localitats; Sala Sebastià 

Gasch, amb 80 localitats. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per un consorci 

entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 

Teatre Grec 

Passatge de Martras, 29 

Barri del Poble Sec 

Teatre a l’aire lliure de 460 m² amb un aforament de 1.900 

persones.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Teatre Lliure – Antic Palau de 

l'Agricultura 

Plaça Margarida Xirgu, 1 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Ha tingut 103.742 espectadors (dades de 2014).  

Disposa de la Sala Fabià Puigserver, amb capacitat per a 720 

espectadors i 330m2. També consta d'un espai lliure de 330m2, 

format per una sala amb configuració de grada a quatre bandes 

i capacitat de fins a 172 espectadors. Disposa de restaurant. 

Mitjançant el programa Apropa Cultura, hi ha hagut 1.100 

espectadors i 60 col·lectius de diversos centres socials en 

situació d'exclusió de risc social durant la temporada 2015-

2016. Ha estat inscrit al registre de Béns d'Interès Urbanístic. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Fundació 

Teatre Lliure. 

Filmoteca de Catalunya 

Plaça Salvador Seguí, 1-9 

 

 

Barri del Raval 

Ha tingut 148.623 espectadors, amb un promig de 107,5 

espectadors per sessió.  

Consta de diferents espais d'exposició permanent, exposició 

temporal, biblioteca i 2 sales de cinema. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Biblioteca Francesc Boix 

Carrer de Blai, 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Edifici de 2.641 m2 dividit en 3 plantes. La primera planta conté 

una sala infantil i el mostrador de préstec; la segona planta acull 

la secció de música, cinema i art (àudios), l’espai jove (còmics, 

novel·la fantàstica i viatges), espai multimèdia (14 ordinadors) 

i l’espai de suport (sales polivalents amb capacitat fins a 40 

persones) i a la tercera planta hi ha la secció d’adults (novel·les 

i assaig). 

Disposa de 42.859 documents; amb 22.171 persones inscrites i 

una mitjana diària de 376 visitants i de 303 préstecs (dades de 

2015). 

Titularitat: Consorci de Biblioteques de Barcelona, format per la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 

Centre Cívic el Sortidor 

Plaça Sortidor, 12 

 

 

 

 

 

 

Superfície: 1.010 m2. Ha tingut 1.863 inscrits a 165 activitats de 

formació, 5.913 assistents a 56 activitats de difusió cultural i 91 

usos d’espais per part d’entitats (dades de 2015). 

Cedeix espais a entitats i col·lectius del barri. Hi tenen la seu la 

Ludoteca Poble Sec (vegeu apartat infància), el Casal de Gent 

Gran Poble Sec (vegeu apartat Gent Gran) i el Projecte “Treball 

als Barris” (vegeu apartat economia col·laborativa). 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Consta de diferents espais de cessió: cuina per 60 persones (70 

m2), sala per 50 persones (50 m2), sala per 30 persones (50 m2), 

2 sales per a 30 persones, sala d’actes per 150 persones (120 

m2) i sala d’expressió per 80 persones (100 m2). 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Museu Marítim de Barcelona – Reals 

Drassanes 

Avinguda Drassanes, 1 

 

 

 

 

 

 

Barri del Raval 

Ha tingut 219.115 de visitants (dades de 2015). 

Seu del Museu Marítim de Barcelona i del Centre de 

Documentació Marítima, l’Arxiu General del Museu i una 

Biblioteca. Té cafeteria i espais per llogar. Compta amb 

l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la 

Mediterrània per a tasques d’investigació. Ha estat inscrit al 

registre de Béns Culturals d'Interès Nacional. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat pel Consorci 

format per l’Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i 

Autoritat Portuària de Barcelona. 

Filmoteca de Catalunya 

Plaça Salvador Seguí, 1-9 

 

 

Barri del Raval 

Ha tingut 148.623 espectadors, amb un promig de 107,5 

espectadors per sessió.  

Consta de diferents espais d'exposició permanent, exposició 

temporal, biblioteca i 2 sales de cinema. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Centre Cívic Drassanes 

Carrer Nou de la Rambla, 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Raval 

Superfície: 1.187m2. Ha tingut 1.308 inscrits a 125 activitats de 

formació, 9.668 assistents a 139 activitats de difusió cultural i 

353 usos d’espais per part d’entitats (dades de 2015). 

Cessió d’espais a entitats i col·lectius del barri, seu del Casal 

Infantil Drassanes (vegeu apartat infància). 

Consta de dues plantes amb diferents espais: gimnàs per 25 

persones (80 m2), sala Frederica Montseny per 80 persones (95 

m2), sala per 30 persones (40m2), sala per 25 persones (55m2), 

2 sales per 20 persones (45m2), 2 sales per 15 persones (20m2), 

sala per 12 persones (15m2). 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Centre Cívic Cotxeres Borrell 

Carrer Viladomat, 2-8 

 

 

 

 

 

Barri de Sant Antoni 

Superfície: 1.773m2. Ha tingut 2.632 inscrits a 213 activitats de 

formació, 7.187 assistents a 101 activitats de difusió cultural i 

189 usos d’espais per part d’entitats (dades de 2015). 

Dóna suport a entitats i col·lectius del barri amb cessió d’espais. 

Consta de l’Espai Escènic Avel·lí Artís Gener 'Tísner' per a 175 

persones (275 m2), sala per a 80 persones (107 m2), sala per a 

50 persones (70 m2), i sala per a 20 persones (20 m2). 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver 

Carrer Comte Borrell, 44 

 

 

Barri de Sant Antoni 

Edifici de 1.480 m2 de tres plantes amb soterrani. Disposa de 

42.167 documents; amb 20.080 inscrits i una mitjana diària de 

570 visitants i de 431 préstecs (dades 2015). 

Titularitat: Consorci de Biblioteques de Barcelona, format per la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 
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Equipaments concertats i/o privats 

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es 

tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles. 

Barri del Poble Sec 

 Sala Hiroshima. Carrer Vila i Vilà 61-69. Emplaçament de 850m2. Disposa de 3 sales: un bar, una sala 

escènica de 196m2, amb aforament per a 120 persones i una sala per a música (sala 2) de 135m2 i amb 

un aforament per a 230 persones. 

 Teatre Apolo. Avinguda del Paral·lel, 59. Escenari de 24x21m. Capacitat de 951 localitats. Ofereix servei 

d’acomodació, servei de guarda-roba, servei de bar, servei de pàrquing i servei de lloguer d’espais. 

 Teatre Victòria. Avinguda del Paral·lel, 67. El teatre consta de 3 pisos: planta baixa, primer i segon pis. 

Conté una platea amb 870 localitats i un amfiteatre amb 354, amb una capacitat total de 1224 persones. 

Escenari amb una amplada de boca de 12m, superfície de 230m2 i 10m de fondària. 

 El Molino. Carrer Vila i Vilà, 99. Espai dividit en una Platea, amfiteatres, un bar, una sala d’assajos i una 

sala polivalent. 

 Espai La Barranco. Passeig de Montjuïc, 70. Espai de creació artística i de producció de documentals i 

obres teatrals amb una forta empremta poètica i social. 

 Fundació Fran Daurel. Avinguda de Francesc Ferrer Guàrdia, 13-27. Recinte de 2500m2, amb 300 obres 

i diverses sales d'exposició permanent, sala per exposicions temporals i un auditori. Consta d’un jardí de 

5.000m2 de terreny, amb 41 escultures de gran format. Ha tingut 209.223 visitants (dades de 2014). 

 Teatre Condal. Avinguda del Paral·lel, 91. Aforament per a 697 persones. Dimensions de la sala: Ample 

màxim de 2460 cm, fons des de la boca: 2.520 cm i alçada màxima de 900 cm. Conta de 2 accessos a 

platea. Disposa de 3 camerinos individuals i 2 col·lectius. 

 Teatre La Vilella. Passeig de l'Exposició, 95-97. Passeig de l’exposició, 95. Espai gestionat per la 

Companyia Sargantana, remodelació de l’antiga fàbrica de sifons La Vilella,  

 La Piconera. Carrer Sancho Marraco, 6. Espai gestionat per la Companyia Sol Picó destinat a la dansa. 

Consta d’un taller escenogràfic, dues oficines i dues sales d’assaig (120 m2 i 49m2), disponibles per 

lloguer.  

 

Barri del Raval 

 Espai BARTS. Avinguda Paral·lel, 62. Espai que consta de dues sales: la principal amb aforament de 900 

persones, i la sala club de 130 espectadors; i 5 camerinos.  

 Tantarantana Teatre. Carrer Flors, 22. L’espai conté una sala (380m2) amb 125 localitats i camerí únic 

per 8 persones (disponible per lloguer). 

 Sala Fènix. Carrer de la Riereta, 31. Sala amb aforament per a 50 espectadors.  

 Teatre El Llantiol. Carrer de la Riereta, 7. Sala amb aforament de 100 persones.  

 Teatre del Raval. Carrer de Sant Antoni Abad, 12 . El teatre està situat a les instal·lacions de la Parròquia 

de Nostra Senyora del Carme.  

Barri de Sant Antoni 

 Espai ONCE. Carrer Sepúlveda, 1. Conté una biblioteca i un auditori, d’ús privat per la Fundació ONCE.  

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Arxiu: segons el Reglament del Sistema Municipal d’Arxius del 29 d’octubre de 2010 es disposarà d’un arxiu per 

districte. En el cas del Districte de Sants – Montjuïc, aquest arxiu està ubicat a la seu del districte (fora de la zona 

d’intervenció).  

Biblioteques: El servei de biblioteca pública s’ha de prestar en municipis de més de 5.000 habitants segons la 

Llei 4/1993, del 1 de desembre de 2010. 

El Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010 (1998) de l’Ajuntament de Barcelona distingeix entre biblioteca 

central urbana, biblioteca de districte i biblioteca de barri. En relació als dos segons nivells, els criteris que 

s’estableixen són els següents:  

- Biblioteca de districte per a poblacions de 75.000-150.000 habitants, amb 45–60 hores d’obertura 

setmanals, 0,75 volums per habitant (fons de 75.000 volums) i de 2.000 a 3.000 m2 de superfície de 

programa i 2.600-3.900m2 de superfície construïda. 

- Biblioteca de barri (proximitat) per a poblacions de 10.000-25.000 habitants, amb 30-40 hores d’obertura 

setmanals, 0,75 volums per habitant (fons de 20.000 volums) i de 500 a 650 m2 de superfície de programa 

i 650-845m2 de superfície construïda.  

En el document Biblioteques de Barcelona 10 anys +. Nous reptes i noves oportunitats (2011) de l’Ajuntament de 

Barcelona, es revisen i s’actualitzen els criteris i previsions anteriorment esmentades. S’estableix:  

- Una xarxa de 50 equipaments de proximitat a la ciutat i la Biblioteca Central Urbana. 

- Més del 60 % de la població de Barcelona amb carnet de biblioteca. 

- Una biblioteca a uns 800 metres de les llars (aproximadament, 20 minuts a peu). 

- Pel que fa al Districte de Sants-Montjuïc el mapa de biblioteques previst pel 2020, indica actuacions de 

millora en la biblioteca de Vapor Vell (de districte), i la construcció de dues biblioteques de proximitat (La 

Bordeta – Can Batlló i La Marina del Prat Vermell), mencionant també l’existència de les biblioteques de 

proximitat de Poble Sec i Francesc Candel. 

A la ‘Memòria 2015 de Biblioteques de Barcelona, les mitjanes al 2015 a nivell de ciutat són: 



 

[ANÀLISI I BALANÇ DE LES NECESSITATS D’EQUIPAMENTS]  Balanç i propostes de les  necessitats d’equipaments al barri del Poble Sec de Barcelona. Actíva Prospect. Desembre  2016. Pàg. 13 

- Superfície per Biblioteca: 1.573 m2. 

- Superfície de biblioteca per1.000 habitants: 39, 2 m2. 

- Volums per habitant 1,5  

En el ‘Mapa de Lectura Pública de Catalunya’ (actualització 2014).del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya Els estàndards que s’estableixen es basen en les directrius de l’IFLA4 i són: 

- Ràtio de documents de lliure accés per habitant en 1,5 (per municipis de més de 200.000 habitants). 

S’exclouen col·leccions locals o fons especialitzats. 

- Superfícies de les biblioteques: 

Per les Biblioteques de Proximitat de les xarxes urbanes: 1.600 m2 per les. (per una àrea d’influència de 

40.000 habitants) 

Per les Biblioteques Centrals i les de Districte a la ciutat de Barcelona: 1.970m2 (per municipis de 30.000 

habitants), 2.550m2 (per municipis de 50.000 habitants), 3.900m2 (per municipis de 100.000 habitants) 

i 4.500 m2 (per municipis de 100.000 habitants). 

En el document ‘Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya’ elaborat el 2008 per Departament de 

Cultura de la Generalitat i Diputació de Barcelona, els estàndards són coincidents. Es remarca el concepte de 

biblioteca com a espai social de trobada i centre d’aprenentatges que defineixen 4 grans zones d’espais (la zona 

d’acollida i promoció, la zona infantil, la zona general i la zona de treball intern. 

Aplicant la ràtio de 1,5 volums per habitant, per la població de l’àrea de la zona d’intervenció (40.217 persones) 

corresponen 60.325,5 volums. L’any 2015, la Biblioteca Francesc Boix, disposava de 42.859 volums, xifra 

insuficient en 17.466,5 volums per cobrir la població del barri en base a l’aplicació de la ràtio. 

Pel que fa a la ubicació, està situada en un punt proper al centre del barri del Poble Sec, fet que afavoreix l’accés 

de la població. 

Pel que fa a la superfície els 2.641 m2 disponibles respon als requeriments d’una biblioteca de proximitat 

(cobreix per un equivalent de servei a una població de 50.000 habitants). 

 

Centres Cívics:  Els Centres cívics s’entenen com a equipaments culturals de proximitat vinculats a un barri amb 

un indicatiu de població mínim de 15.000 persones. Cal tenir en compte les característiques físiques (com la 

connectivitat, l’orografia i accessibilitat), la dinàmica sociocultural del territori i la trajectòria pròpia del centre 

cívic. 

El Document de treball per l’elaboració del Pla de Centres cívics de l’Ajuntament de Barcelona (2012) estableix: 

- Les Funcions dels Centres Cívics: 1)Informació, 2)Formació, 3)Difusió i divulgació cultural, 4)Foment i 

suport a la creació i 5) Suport a les iniciatives culturals de proximitat. 

- El Catàleg de serveis dels Centres Cívics: 1)Servei d’Informació, 2)Servei d’activitats formatives, 3)Servei 

d’actuacions i espectacles, 4)Servei d’exposicions, 5)Servei de seminaris, debats i conferències, 6)Servei 

de cessió i lloguer d’espais, 7)Servei de suport a grups i entitats, 8)Servei de cicles, festes i tradicions i 

9)Servei de suport a la creació. 

El Programa Funcional i descripció dels Espais dels Centres Cívics municipals de l’Ajuntament de Barcelona  

(2014), defineix les àrees bàsiques i les superfícies mínimes orientatives d’un centre cívic: 

- Recepció i informació 125 m2 

                                                             

4 Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris. 

- Sala d’actes polivalent 428 m2 

- Sala d’exposicions 120 m2 

- Espai social  80 m2 

- Tallers bàsics (expressió corporal, arts plàstiques, taller polivalent) 300 m2 

- Espai de treball de l’equip gestor 52 m2 

- Sala de reunions, aula   30m2 

- Locals tècnics i magatzem general 132 m2 

El total de superfície útil necessària de les àrees bàsiques és de 1.267 m2 als quals es poden afegir altres espais 

complementaris com sales de reunions per entitats, tallers especialitzats, i bucs o laboratoris audiovisuals. 

 

Balanç de la dotació actual d’equipaments 

La síntesi de la situació actual de l’àmbit de Cultura es sintetitza en el següent quadre: 

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

9 Monuments   

13 Espais expositius / museus 1 Museu en barri contigu.  

4 Teatres / Cinemes 1 Cinema en barri contigu.  

4 Centres Cívics 
2 d’aquests ubicats en dos barris 
contigus. 

 

2 Biblioteques (de proximitat) 1 d’aquestes en barri contigu. 
Hi ha mancança en el fons 
documental per cobrir la població 
del barri. 

Equipaments privats 

14 Teatres o sales per espectacles escènic-musicals i audiovisuals, 5 d’aquests en barri contigu. 

1 espai seu d’una fundació en barri contigu.  

 

 



 

[ANÀLISI I BALANÇ DE LES NECESSITATS D’EQUIPAMENTS]  Balanç i propostes de les  necessitats d’equipaments al barri del Poble Sec de Barcelona. Actíva Prospect. Desembre  2016. Pàg. 14 

2. ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ SOCIAL 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Centre Cultural Albareda 

Carrer Albareda, 22 – 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Superfície: 1.840 m2. Ha tingut 7.749 inscrits a 235 activitats de 

formació, 6.849 assistents a 97 activitats de difusió cultural i 

228 usos d’espais per part d’entitats (dades de 2015). 

Centre cultural especialitzat en la música, que cedeix espais a 

entitats i col·lectius del barri. 

Consta de diferents espais de cessió: pati (235 m2), sala d’actes 

per 160 persones (181 m2), sala d’expressió (83 m2), sala 

d’informàtica per 14 persones (37 m2), sala de reunions (35 m2), 

sala de manualitats (36 m2), sala polivalent (45 m2), sala taller 

(34 m2), i set cabines insonoritzades de les quals 3 tenen equip 

de so, bateria, amplificadors, guitarra i baix (entre 17 i 34 m2). 

Consta de sala d’exposicions, sala d’informàtica, espai de 

trobada i espais destinats a la cultura popular del barri. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Casa del Mar 

Carrer Albareda 1-13 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Superfície: 3.500m2. Es cedeixen les aules i l’auditori a les 

diferents entitats culturals del barri. 

Conté un auditori a la planta baixa amb aforament per 228 

persones i un restaurant; a la planta primera té una aula per 25 

alumnes, una aula per 30 alumnes i una aula per 50 alumnes i 

l’espai que ocupa el Casal de Gent Gran del Mar (vegeu apartat 

Gent Gran); a la segona planta disposa de despatxos, i d’una 

hostatgeria per mariners. 

Titularitat: Institut Social de la Marina, gestionat per la 

Generalitat de Catalunya. 

Casal Concòrdia 

Carrer Concòrdia, 33 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Superfície: 222m2. Seu de la Coordinadora d’Entitats del Poble 

Sec, de l’Espai per la Infància (vegeu apartat infància) i del Pla 

d’acollida Poble Sec per a Tothom. 

El Pla d’acollida Poble Sec per a Tothom té 1.270 usuaris (dades 

del 2015) i s’imparteixen cursos de català, castellà i anglès, 

informàtica. Disposa d’una assessoria laboral per a joves i 

adults, i una assessoria psicològica i jurídica per a dones.  

Titularitat: Diputació de Barcelona, gestionat per la 

Coordinadora d’Entitats del Poble Sec. 

Casal Elkano – Centre d’Entitats Poble 

Sec 

Carrer Elkano, 24 

 

 

Barri del Poble Sec 

Superfície: 340m2. Seu de diverses d’entitats del districte. 

Consta de dues plantes. A la planta baixa hi ha l’espai d’entrada, 

dos magatzems i sala polivalent, a la planta primera 5 sales de 

reunions i banys.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la 

Coordinadora d’Entitats del Poble Sec.. 

Associació de Veïns del Poble Sec 

Carrer Margarit, 23 

 

Barri del Poble Sec 

Superfície: 117m2. Seu de la Unió d’Associacions de Veïns del 

Poble Sec, que agrupa quatre AAVV del barri. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per l’Associació 

de Veïns del Poble Sec. 

 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Casa del Món 

Carrer de les Tàpies, 1-3 

 

 

 

Barri del Raval 

Superfície: 1.323 m2.Seu de l’entitat Ladefe.cat – 

Organitzacions per a la Justícia Global. L’espai està dividit en 2 

plantes, amb 2 sales de treball a la planta baixa (435m2 i 

350m2), i altres 2 sales a la 1ª planta (289m2 i 249m2). Les 

sales es cedeixen a les entitats associades a Lafede.cat. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per Ladefe.cat. 

Casal de Barri Folch i Torres 

Carrer Reina Amàlia, 31 

 

 

 

 

Barri del Raval 

Superfície: 500m2, distribuïts en dues plantes (a la planta baixa 

en 2 sales i a la primera planta en 3 sales). Aproximadament, rep 

una visita de 150 persones / dia. Es duen a terme exposicions, 

tallers i el Projecte Franja  adreçat a joves de 12 a 16 anys (30 

places), i es treballa el temps lliure extraescolar, el reforç a 

l’estudi, orientació laboral, prevenció de la salut, lleure, cultura. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 

Equipaments concertats i/o privats 

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es 

tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles. 

Barri del Raval 

 Ateneu del Raval. Carrer Reina Amàlia, 3. Espai cultural gestionat per l’Associació Cultural Ateneu del 

Raval amb serveis de formació, participació social i sensibilització. Es duen a terme classes d’art, teràpia 

per a persones amb problemes de salut mental i mostres de teatre. 

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Casals de Barri: segons el Pla Estratègic 2015 – 2018 pels  Casals de Barri de Barcelona es descriuen els serveis 

bàsics que ha de disposar aquest equipament, així com els espais bàsics i les seves dimensions. Es consideren un 

equipament de proximitat, un per barri en cas de no tenir a prop (uns 500m) suficients infraestructures per a la 

promoció social de caire intergeneracional (centre cívic). 

Cartera de Serveis Bàsics:  

- Servei d’atenció a la ciutadania 

- Espai de trobada 

- Serveis de promoció i suport a l’associacionisme (cessió d’espais i lloguers) 

- Servei de promoció del voluntariat 

- Servei de suport a les iniciatives de veïns i veïnes, grups i entitats 

- Servei d’activitats socioculturals, formatives i lleure 

- Servei de festes i tradicions 
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Estructura bàsica d’espais: 

- Recepció i informació   12 m2 

- Espai de trobada   25 m2 

- Sala d’actes, vestuaris   100 m2 

- Espai social  80 m2 

- Espai de treball intern   40 m2 

- 3 Sales tallers  50m2/sala 

- Magatzems  20 m2 

El total de superfície útil necessària de les àrees bàsiques és de 427 m2 als quals es poden afegir altres espais 

complementaris com sales de manipulació, tallers de cuina, altres. 

 

Balanç de la dotació actual d’equipaments  

La síntesi de la situació actual de l’àmbit de Participació social es sintetitza en el següent quadre: 

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

1 Casal de Barri  Ubicat en un barri contigu. Hi ha mancança de casal de barri. 

5 Espai per a entitats 1 d’aquests en un barri contigu.  

Equipaments privats 

1 espai per a entitats i activitats cíviques en barri contigu. 
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3. ÀMBIT D’EDUCACIÓ 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

EBM Forestier 

Carrer dels Segons Jocs 

Mediterranis, 2-6 

 

Barri del Poble Sec 

Escola bressol municipal.  

Capacitat per a 74 alumnes. Núm. alumnes: 74. 

Centre de referència per a la escolarització de l’alumnat amb sordesa 

bilingüe (llengua oral i de signes). 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

EBM Nic 

Passeig Exposició, 5-23 

Barri del Poble Sec 

Escola bressol municipal. 

Capacitat per a 83 alumnes. Núm. alumnes: 83. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

LLI La Gavina 

Carrer Concòrdia, 68 – 74 

Barri del Poble Sec 

Escola bressol municipal. 

Capacitat per a 48 alumnes. Núm. alumnes: 48. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Escola de Bosc de Montjuïc 

Avinguda Miramar, 7-11 

 

Barri del Poble Sec 

Centre d’educació infantil i primària.  

Ofereix 1 línia d’educació infantil i primària. 

Capacitat per a 225 alumnes. Núm. alumnes: 225. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Escola Mossèn Jacint Verdaguer 

Carrer Lleida, 32 

 

Barri del Poble Sec 

Centre d’educació infantil i primària.  

Ofereix 2 línies d’educació infantil i primària. 

Capacitat per a 450 alumnes. Núm. alumnes: 400. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Escola Poble Sec (Carles I) 

Passeig Exposició, 1-3 

 

Barri del Poble Sec 

Centre d’educació infantil i primària.  

Ofereix 2 línies d’educació infantil i primària. Capacitat per a 425 

alumnes. Núm. alumnes: 400. Té dos grups a P3, P4, P5, 2n,  3r i a 6è. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Escola El Polvorí 

Camí del Polvorí, 8-10 

Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc 

Centre d’educació infantil i primària.  

Ofereix 1 línia d’educació infantil i primària.  

Capacitat per a 225 alumnes. Núm. alumnes: 140. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Escola Tres Pins 

Carrer Trens Pins, 28 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Centre d’educació infantil i primària.  

Ofereix 1 línia d’educació infantil i primària. 

Capacitat per a 225 alumnes. Núm. alumnes: 225. 

Centre de referència per a la escolarització de l’alumnat amb sordesa 

bilingüe (llengua oral i de signes). 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Secció d’Institut Bosc de 

Montjuïc 

Avinguda Miramar, 11 

Barri del Poble Sec 

Centre d’educació secundària obligatòria (ESO). 

Ofereix 2 línies d’ESO.  

Capacitat per a 240 alumnes. Núm. alumnes: 240. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Institut Consell de Cent 

Carrer Carrera, 25 

 

Barri del Poble Sec 

Centre d’educació secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria 

(Batxillerat) de referència per a l’escolarització d’alumnat amb sordesa. 

Agrupaments en modalitat bilingüe (llengua de signes i llengua oral). La 

ratio d’alumnes per aula és de 27. 

Ofereix 3 línies d’ESO desdoblades en 4 grups i 2 línies de Batxillerat (1 

d’artístic, 1 que combina el d’humanitats i ciències socials amb el de 

ciències i tecnologia).  

Capacitat per a 464 alumnes. Núm. alumnes: 411. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Institut Obert de Catalunya 

Avinguda Paral·lel, 71 – 73 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Centre de referència d’educació a distància i no presencial, amb una 

àmplia oferta d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació 

professional, cursos d’accés a cicles de grau superior, escola d’adults, 

formació no reglada, entre d’altres.  

Alumnat curs 2013-2014: 4.851 Idiomes; 7.250 PACCFGS-CAS; 12.327 

FP; 2.389 Batxillerat; 7.599 GES.  

Titularitat: Generalitat de Catalunya.  

Institut del Teatre 

Plaça Margarida Xirgu, 6-8 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Situat a la Ciutat del Teatre, l’Edifici Barcelona de 24.000m2, inclou els 

teatres Estudi (amb 130 localitats) i Ovidi Montllor (amb 320 localitats), 

una biblioteca pública, una sala d’exposicions, restaurant, despatxos, 

l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), el Conservatori Superior de 

Dansa (CSD) i l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic – 

Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD).  

També disposa de diversos espais per llogar: dos teatres, atri, auditori, 

aules (de cos, d’interpretació, de teoria i de veu), gimnàs i plató.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Diputació de 

Barcelona. 

Institut del Teatre. Escola 

d’Ensenyament Secundari i 

Artístic -Conservatori 

Professional de Dansa 

(EESA/CPD)  

Plaça Margarida Xirgu, 6-8 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Ofereix estudis integrats de d’educació secundària (règim general) i 

estudis professionals de dansa en diverses especialitats. 

Educació Secundària Obligatòria (ESO) 

Ofereix 1 línia d’ESO. 

Capacitat per a 120 alumnes. Núm. alumnes: 129. 

Estudis professional de dansa 

Ofereix 3 línies d’estudis professionals de dansa, en les especialitats de 

contemporània, d’espanyola i de clàssica. 

Capacitat per a 270 alumnes. Núm. alumnes: 235. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Diputació de 

Barcelona. 

Escola Superior d’Art Dramàtic 

(ESAD) de l’Institut del Teatre 

Plaça Margarida Xirgu, 6-8 

 

Barri del Poble Sec 

Centre d’estudis superiors d’art dramàtic, en les titulacions de: Direcció 

escènica i dramatúrgia; Escenografia i Interpretació. També ofereix 

formació de postgrau i formació continuada d’especialització.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Diputació de 

Barcelona. 

Conservatori Superior de Dansa 

(CSD) de l’Institut del Teatre 

Plaça Margarida Xirgu, 6-8 

 

Barri del Poble Sec 

Centre d’estudis superiors de dansa en les titulacions de: Coreografia i 

interpretació; Dansa i Pedagogia de la dansa. També ofereix formació 

continuada d’especialització.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Diputació de 

Barcelona. 

INEFC Barcelona UB 

Avinguda de l’Estadi, 12 – 22 

 

 

 

Superfície: 30.670m2. 

Ofereix estudis superiors universitaris de Grau en Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport. Centre adscrit a la Universitat de Barcelona. 

Ofereix el CFGM de Tècnic/a Esportiu als alumnes de Grau, o 

llicenciats/des en el Grau en diferents esports segons demanda. 
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Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

EBM Mont Tàber 

Carrer de Santa Elena, 4 

Barri del Raval 

Escola bressol municipal. 

Capacitat per a 84 alumnes. Núm. alumnes: 84. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

EBM Cadí 

Carrer Om, 11 

 

 

 

 

Barri del Raval 

Escola bressol municipal. 

Capacitat per a 41 alumnes. Núm. alumnes: 41. 

Espai familiar: 3 grups de 14 persones (42 places), amb totes les places 

cobertes. 

Ja tenim un fill (Espai nadó): 1 grup de 12 persones, amb totes les places 

cobertes. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

EBM Els Tres Tombs 

Carrer Manso, 28 

Barri de Sant Antoni 

Escola bressol municipal. 

Capacitat per a 73 alumnes. Núm. alumnes: 73. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Escola Collaso i Gil 

Carrer Sant Pau, 101 

 

Barri del Raval 

Centre d’educació infantil i primària.  

Ofereix 2 línies d’educació infantil i primària. 

Capacitat per a 450 alumnes. Núm. alumnes: 430. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Escola Rubén Darío 

Ronda de Sant Pau, 38 

 

Barri del Raval 

Centre d’educació infantil i primària.  

Ofereix 1 línia d’educació infantil i primària. 

Capacitat per a 225 alumnes. Núm. alumnes: 225. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Escola Ferran Sunyer 

Carrer Viladomat, 2 

 

Barri de Sant Antoni 

Centre d’educació infantil i primària.  

Ofereix 2 línies d’educació infantil i primària.  

Capacitat per a 450 alumnes. Núm. alumnes: 480. Té tres grups a 3r. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Institut Milà i Fontanals 

Plaça Josep M. Folch i Torres, 1 

 

 

 

 

Barri del Raval 

Centre d’educació secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria 

(Batxillerat). 

Ofereix 3/4 línies d’ESO (3grups a 1r i 2n i 4 grups a 3r i 4t) i 2/1L línies 

de Batxillerat (d’humanitats i ciències socials i de ciències i tecnologia, 

amb2 grups a 1r i 1 grup a 2n). 

Capacitat per a 560 alumnes. Núm. alumnes: 373. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Conservatori Superior de Música 

del Liceu 

Carrer Nou de la Rambla, 88 

 

 

 

 

 

 

Superfície: 10.000m2 (accessos pels carrers Estel i Tàpies). Distribuït en 

set plantes. De la primera a la cinquena planta, hi ha 90 aules destinades 

al Títol Superior de Música. A la 6a planta hi ha la biblioteca, amb aula 

de consulta per a 70 persones i un estudi d’enregistrament. En les dues 

plantes subterrànies, hi ha l’auditori (amb 400 localitats), Sala de 

Cambra, Sala d’Orquestra, espais per a la pràctica musical i una 

cafeteria.  

Ensenyaments superior de música, en les especialitats d’interpretació 

(diversos instruments) per a 35 alumnes, així com també especialitats 

 

 

 

 

Barri del Raval 

de composició i pedagogia i màsters. També ofereix les proves d’accés 

al grau superior. Ha tingut un total aproximat de 700 alumnes.  

Titularitat: Generalitat de Catalunya, gestionat per la Fundació 

Conservatori del Liceu.  

Escola Oficial d’Idiomes 

Barcelona Drassanes (EOIBD) 

Avinguda Drassanes, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Raval 

S’imparteixen cursos en règim d’estudis oficials en 15 idiomes 

(alemany, àrab, català, coreà, xinès, espanyol, euskera, francès, grec, 

anglès, italià, japonès, neerlandès, portuguès i rus), d’Anglès per a 

professorat no universitari, d’idiomes en règim d’estudis no oficials i 

cursos de C1 i C2. 

En el curs 2015-2016 ha tingut 9.078 alumnes matriculats.  

Disposa de 52 aules per a 30 alumnes, 1 aula d’informàtica amb 30 

ordinadors, 1 laboratori d’idiomes amb 30 cabines, 1 sala d’actes amb 

175 localitats (que es pot llogar) 1 sala d’actes amb 100 localitats 

(situada a l’edifici annex d’Avinguda Drassanes, 3, que es pot llogar), 

una biblioteca, una llibreria, un espai d’alumnes (aula d’estudi) i una 

cafeteria.  

Titularitat: Generalitat de Catalunya i Consorci d’Educació de Barcelona. 

CFA Barri Gòtic 

Passatge Gutenberg, 6 

 

 

Barri del Raval 

Cursos reglats d’anglès, català, espanyol, francès , informàtica, formació 

per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, i formació 

bàsica. 

Capacitat per a 730 alumnes. Núm. alumnes: 527. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

CFA Maria Rúbies 

Rambla del Raval, 29-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Raval 

Cursos reglats d’anglès, català, espanyol i francès. 

Capacitat per a 420 alumnes. Núm. alumnes: 240. 

Autoformació: educació secundària obligatòria per a adults; curs 

específic d'accés als cicles formatius de grau mitjà; formació per a les 

proves d'accés als cicles formatius de grau superior; curs de preparació 

per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys.  

Usuaris: 750 persones (dades de 2015).  

Consta d’una sala biblioteca amb 5 professors a disposició de les 

consultes que vulguin formular els alumnes. Aforament: per a 110 

persones. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

CESIRE 

Avinguda de les Drassanes, 10 

Barri del Raval 

Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la 

Recerca Educativa 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Rosa Sensat 

Avinguda Drassanes, 3 – 5 

 

 

 

 

Barri del Raval 

Seu de diferents entitats educatives: Fundació Artur Martorell, 

Associació de Mestres Rosa Sensat, Escola Lliure el Sol, EOI Drassanes, 

Associació Catalana d’Escoles de Música, Fundació Olof Palme, i la 

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. 

Conté aules, biblioteca, i espais per les associacions.  

Titularitat: Fundació Bancària “la Caixa”, gestionat per la Generalitat de 

Catalunya.  
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Equipaments concertats i/o privats 

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es 

tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles. 

Barri del Poble Sec 

Escoles d’educació infantil 

 Jesús Maria. Carrer Tamarit, 80. 93 424 02 30. (Barri del Poble Sec) Centre privat d’educació infantil de 

primer cicle (0-2 anys). Capacitat per 64 alumnes. Núm. Alumnes: 64. Centre concertat d’educació infantil 

de segon cicle (3-5 anys). Capacitat per 150 alumnes. Núm. Alumnes: 150. 

 LLIPR Rialla. Carrer Mata, 4 – 8. 93 441 70 23l. (Barri del Poble Sec) Centre privat d’educació infantil. 

Capacitat per 44 alumnes. Núm. Alumnes: 44. 

Escoles d’educació infantil i primària. 

 Sant Pere Claver. Carrer Vila i Vilà, 14. 93 441 80 06. (Barri del Poble Sec). Centre concertat d’educació 

infantil de segon cicle i d’educació primària. Ofereix 1 línia d’educació infantil i primària. Capacitat per 

225 alumnes. Núm. Alumnes: 206.  

Escoles infantil, primària i secundària (obligatòria i postobligatòria) 

 Sant Francesc Xavier. Carrer Bòbila, 26. (Barri del Poble Sec) 93 424 57 91. Centre privat d’educació 

infantil i centre concertat d’educació primària i secundària obligatòria. Ofereix 1 línia d’educació infantil, 

primària i secundària obligatòria. Educació infantil i primària: capacitat per 225 alumnes. Núm. Alumnes: 

157. ESO: capacitat per 120 alumnes. Núm. Alumnes: 96. 

 Anna Ravell. Carrer Blasco de Garay, 52. 93 442 50 27. (Barri del Poble Sec).Centre concertat d’educació 

infantil, primària, secundària obligatòria (ESO)i postobligatòria (batxillerat científic i humanístic). 

Ofereix 2 línies d’educació infantil i primària i 3 línies d’ESO i 2 línies de batxillerat. En l’educació infantili  

primària té capacitat per 450 alumnes. Núm. Alumnes: 360. En l’ESO té capacitat per a 360 alumnes. 

Núm. Alumnes: 314. En el Batxillerat té capacitat per a 140 alumnes. Núm. Alumnes: 100.  

Escoles d’educació especial. 

 Escola d’Educació Especial ASPACE. Carrer Tres Pins, 31 – 35. (Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc). 

Centre concertat d’educació especial en les etapes d’educació infantil de segon cicle i educació primària, 

dels 3 als 21 anys. Capacitat per a 96 alumnes (92 en concert). Núm. alumnes: 92.  

 

                                                             

5 Títol propi de la Generalitat de Catalunya, dins dels ensenyaments artístics i en l’àmbit de les arts gràfiques i disseny pertanyent a  la família 
professional de Teatre. 

Centres gremials – professionals 

 Col·legi del Teatre de Barcelona. Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 13. (Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc). Centre privat autoritzat pel Departament d’Ensenyament per oferir el Cicle Formatiu de Grau 

Superior en Tècniques d’actuació teatral5 i altres cursos no reglats. El CFGS té Capacitat per 36 alumnes. 

Núm. Alumnes: 36.  

Ensenyaments musicals i dansa 

 Escola Taller de Blues de Barcelona. Recinte de Poble Espanyol. Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 13. 

(Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc). Centre privat que imparteix ensenyaments musicals sense títol 

oficial (Ensenyaments de música article 48.3 LOE).  

 La Sala Escola de Música del Poble Sec S.L Carrer Blasco de Garay, 40. (Barri del Poble Sec). Centre privat 

que imparteix ensenyaments musicals sense títol oficial (Ensenyaments de música article 48.3 LOE) 

Barri del Raval 

Escoles d’educació infantil i primària. 

 Centre Educatiu Griselda. Disposa de dos edificis. Ronda de Sant Pau, 42-44.. (Barri del Raval). Centre 

concertat d’educació infantil de de segon cicle. Carrer Parlament, 30. (Barri de Sant Antoni) Centre 

concertat d’educació primària. Ofereix 1 línia d’educació infantil i primària. Capacitat per 225 alumnes. 

Núm. alumnes: 157.  

Escoles infantil, primària i secundària (obligatòria i postobligatòria) 

 Escola Pía Sant Antoni. Ronda de Sant Pau, 72. Carrer dels Salvador, 4. (Barri del Raval). Centre concertat 

d’educació infantil de primer cicle, d’educació infantil de segon cicle i primària, secundària obligatòria 

(ESO) i postobligatòria (batxillerat d’humanitats i ciències socials, ciències i tecnologia i arts), PFI 

(Auxiliar d’Hoteleria; Auxiliar d’Imatge Personal; Auxiliar en vendes, ficina i atenció al públic; i Auxiliar 

en activitats d’oficina i serveis administratius generals) i CFGS (Tècnic/a Superior en Educació Infantil) 

i formació ocupacional (Administració i Gestió) i formació ACTIC (Acreditació de competències en 

tecnologies de la informació i la comunicació).  

Ofereix 4 línies d’educació infantil i primària, a P3 i P4 té tres grups; 4 línies d’ESO; 3 línies de batxillerat; 

4 especialitats de PFI; 1 línia CFGS.  

Capacitat d’alumnes d’educació infantil i primària: 850. Núm. d’alumnes: 814. Capacitat d’alumnes d’ESO: 

480. Núm. d’alumnes: 458. Capacitat d’alumnes de Batxillerat: 210 alumnes. Núm. d’alumnes: 180. PFI. 

Núm. Alumnes: 42. .CFGS. Núm. d’alumnes: 25.  
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L’escola disposa d’un servei de centre infantil i juvenil: el Casal de Joves Calassanç (vegeu apartat 

joventut).  

 Centre Educatiu Cintra. Carrer Riereta, 21. (Barri del Raval). Centre concertat d’ESO per alumnes amb 

dificultats i amb programes especialitzats per a la inserció al món laboral. Capacitat per 48 alumnes. 

Núm. Alumnes: 50.  

Ensenyaments musicals i dansa 

 Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals. Carrer Requesens, 3. (Barri del Raval). Centre privat 

que imparteix ensenyaments musicals sense títol oficial (Ensenyaments de música article 48.3 LOE) de 

jazz, música moderna, latin, flamenc, rock, tradicional i clàssica. Aquest centre està autoritzat pel 

Departament d’Ensenyament per oferir ensenyaments artístics superiors de música (títol superior) en 

diverses especialitats: interpretació (en l’àmbit del Jazz i la música modera, o bé, en flamenc), en 

composició i en pedagogia musical.  

 Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval. Carrer de Tàpies, 9. (Barri del Raval). Escola de música, teatre 

i dansa per a nens i joves que imparteix ensenyaments sense títol oficial (Ensenyaments de música i 

dansa article 48.3 LOE).  

Barri de Sant Antoni 

Escoles d’educació infantil 

 Llar d’infants Apolo X. Avinguda Paral·lel, 110. (Barri de Sant Antoni). Centre privat d’educació infantil. 

Capacitat per 60 alumnes. Núm. Alumnes: 59. 

 Parvulari Betlem. Avinguda Mistral, 20. (Barri de Sant Antoni).Centre privat d’educació infantil. Núm. 

alumnes: 21 (dades 2015-2016, facilitades pel CEB).  

Escoles d’educació infantil i primària. 

 Sagrat Cor Aldana. Carrer Aldana, 1. (Barri de Sant Antoni). Centre concertat d’educació infantil i 

primària. Capacitat per 41 alumnes. Núm. alumnes: 41. (primer cicle educació infantil). Ofereix 1 línia 

d’educació infantil i primària. Capacitat per 225 alumnes. Núm. alumnes: 215.  

Escoles infantil, primària i secundària (obligatòria i postobligatòria) 

 Centre Educatiu Salesià de Sant Josep. Carrer Rocafort, 42. (Barri de Sant Antoni). Centre concertat 

d’educació infantil i primària, d’ESO i batxillerat (privat). Ofereix 1 línia d’educació infantil i primària. 

Capacitat per a 225 alumnes. Núm. d’alumnes: 232. Ofereix 3 línies d’ESO, amb 4 grups de 3r. Capacitat 

per a 390 alumnes. Núm. d’alumnes: 377. Ofereix 2 línies de Batxillerat (de ciències i tecnologia i 

d’humanitats i ciències socials). Capacitat per a 140 alumnes. Núm. d’alumnes: 109.  

 

Centres gremials – professionals 

 Centre d’Estudis Aites. Avinguda Paral·lel, 158. (Barri de Sant Antoni). Centre privat de formació d’adults 

i de formació no reglada en seguretat privada, preparació d’oposicions en el àmbit dels diferents cossos 

de seguretat i graus superiors.  
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Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Els estàndards i referències d’aquest apartat es basen en les dades corresponent a l’alumnat del curs 2015-2016 

facilitades pel Consorci d’Educació de Barcelona. Gabinet de Gerència i a les normatives vigents6. 

Educació infantil. Escoles Bressol 

El percentatge d’escolarització de la població de 0 a 2 anys al districte és del 40,2% i al conjunt de la ciutat del 

42,5%. 

Sants-Montjuïc, escolaritza el 20,3% en EEBB públiques i Barcelona ciutat escolaritza el 20,0% en les EEBB 

públiques. 

Al barri del Poble Sec hi ha una població de 0 a 2 anys de 1.034nens/es7 

Educació infantil i primària (de 3 a 11 anys) 

La taxa d’escolarització de la població de 3 a 11 anys al districte és del 77,3%. A la ciutat és del 99,2%. 

El percentatge d’escolarització en centres públics al districte és del 43,7% i a la ciutat és del 42,9%. 

La ràtio d’alumnes per aula és de 25 nens/es. 

Al barri del Poble Sec hi ha una població de 3 a 11 anys de 2.820 nens/es8 

Educació secundària obligatòria (de 12 a 15 anys) 

La taxa d’escolarització de la població de 12 a 15 anys al districte és del 86,3% i al conjunt de la ciutat és del 

107,3%. 

El percentatge d’escolarització en centres públics al districte és del 48,0% i a la ciutat és del 38,5%. 

La ràtio d’alumnes per aula és de 30 nois/es. 

Al barri del Poble Sec hi ha una població de 12 a 15 anys de 1.120 nois/es9 

 

                                                             

6 La ràtio de 25 alumnes per aula d’educació primària i 30 alumnes per aula d’educació secundària obligatòria, són els que 
estableix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. La ràtio de 35 alumnes per aula en l’educació secundària 
obligatòria s’estableix al Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims de centres que  
imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, de la primària i de la secundària. Aquests criteris també es 
recullen al Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics. No s’ha aplicat el sostre d’augment fins a un 20% la capacitat d’alumnes per aula, 
fixat en el Reial Decret-llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit 
educatiu. 

 
 

Educació secundària postobligatòria  

La taxa d’escolarització de la població de 16 a 17 anys a batxillerat al districte és del 60,3% i al conjunt de la 

ciutat és del 88,9%.  

El percentatge d’escolarització a batxillerat en centres públics al districte és del 31,1% i a la ciutat és del 33,0%. 

La taxa d’escolarització de 16 a 17 anys a cicles formatius al districte és del 129,8%. A la ciutat és del 137,2%.  

El percentatge d’escolarització en centres públics de cicles formatius al districte és del 77,6% i a la ciutat és del 

61,2%. 

La ràtio d’alumnes per aula és de 35 nois/es. 

Al barri del Poble Sec hi ha una població de 16-17 anys de 603 nois/es10 

Alguns criteris generals que s’han tingut en compte: 

Al document de Mapa Escolar dels ensenyaments bàsics de la ciutat de Barcelona. –Document de criteris–11 hi ha 

tres criteris a considerar: 

- Millorar la cobertura del sector públic a Primària i Secundària a tots els districtes. 

- El fet de garantir, a nivell de capacitat, la continuïtat de les places de 6è. De primària al 1r. D’ESO pública. 

- Preveure les necessitats constructives derivades de les noves actuacions urbanístiques planificades per 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Escoles de Música 

Es tendeix a considerar la necessitat d’una escola de música pública per districte. L’Ajuntament de Barcelona 

fomenta la creació d’escoles de música amb el repte de constituir una xarxa pública amb presència a tots els 

Districtes de la ciutat, que en el curs 2016-2017 compta amb 5 escoles en funcionament als districtes d’Horta 

Guinardó, Sarrià Sant Gervasi, Eixample, Nou Barris i Sant Andreu. En el pla de reordenació de la Plaça de Les 

Glòries, al Districte de Sant Martí, està planificada la construcció de la sisena Escola Municipal de Música de la 

ciutat12. 

 

  

7 Font: Ajuntament de Barcelona, Departament d’Estadística, Lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30 de juny de 2015.  

8 Ídem anterior. 

9 Ídem anterior. 

10 Ídem anterior. 
11 Aprovat pel Consorci d’Educació de Barcelona el 10 de maig de 2006. 

12 En base a la Mermòria 2015 de l’IMEB.  
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Balanç de la dotació actual d’equipaments  

La síntesi de la situació actual de l’àmbit d’Educació es sintetitza en el següent quadre: 

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

EEBB 

6 Escoles Bressol públiques amb 
403 places  

 

 

(4 EEBB privades amb 189 
places) 

 

3 EEBB públiques són fora del barri 
(amb 198 places).  

 

 

2 EEBB són en barris contigus (amb 
81 places). 

Fixant l’objectiu d’escolarització en centres 
públics igual a la mitjana del districte 
Sants-Montjuïc en el 20,3%, per la 
població infantil de 0 a 2 anys del Poble Sec 
de 1.034 nens/es, es requereixen 210 
places públiques.  

No hi ha dèficit / Hi ha dèficit de 5 places 
públiques (barri). 

Educació. Infantil i Primària 

 

 

8 Escoles d’Educació Infantil i 
Primària amb 12 línies d’oferta i 
2.674 places.  

 

(7 Escoles privades amb 16 línies 
d’oferta i 3.500 places) 

Hipòtesi d’Escolarització del 100% 
de la franja d’edat. 

 

3 Escoles públiques són fora del 
barri (amb 1.125 places) 

 

 

4 Escoles privades són en barris 
contigus (amb 1.525 places) 

Fixant l’objectiu d’escolarització en centres 
públics igual a la mitjana del districte de 
Sants-Montjuïc en el 43,7% (superior al de  
la ciutat 42,9%), per la població de 3 a 11 
anys del Poble Sec de 2.820 nens/es, es 
requereixen 1.233 places públiques.  

No hi ha dèficit.  

Ed. Secundària obligatòria 

 
 

 

4 Instituts d’Educació Secundària 
Obligatòria amb 9 línies d’oferta i 
1.044 places.  

 

(4 Escoles privades ofereixen 12 
línies d’ESO i 1.350 places) 

Hipòtesi d’Escolarització del 100% 
de la franja d’edat. (* 120 places són 
d’ESO integrada a estudis artístics) 

 

1 Institut és en barri contigu (amb 
360 places) 

 

 

2 Escoles privades són en barris 
contigus (amb 870 places) 

Fixant l’objectiu d’escolarització en centres 
públics igual a la mitjana del districte de 
Sants-Montjuïc en el 48,0% (superior al de  
la ciutat 38,5%), per la població de 12 a 15 
anys del Poble Sec de 1.120 nois/es, es 
requereixen 538 places públiques.  

No hi ha dèficit. comptant amb les places 
d’ESO integrada d’EESA/CDP. Si no 
s’inclouen en el còmput, a 10 anys vista 
manquen 113 places, 1 L. 

 

Ensenyaments postobligatoris 

 

 

2 Instituts d’Educació Secundària 
Obligatòria amb 4 línies de 
Batxillerat i 280 places.  

 

(3 Escoles privades ofereixen 7 
línies de Batxillerat amb 490 
places) 

Hipòtesi d’Escolarització del 80% de 
la franja d’edat. 

 

1 Institut és en barri contigu (amb 
140 places) 

 

 

2 Escoles privades són en barris 
contigus (amb 350 places) 

Fixant l’objectiu d’escolarització en centres 
públics igual a la mitjana del districte de 
Sants-Montjuïc en el 31,1% (inferior al de  
la ciutat 33,3%), per la població de 16 a 17 
anys del Poble Sec de 603 nois/es, es 
requereixen 150 places públiques.  

No hi ha dèficit./Hi ha dèficit de 10 
places (barri)  

A deu anys vista , mantenint l’objectiu 
d’escolarització en el 31,1% per a la 
població projectada de 16 a 17 anys de 691 
nois/es, es requereixen 172 places. 

Hi ha dèficit en 32 places públiques  

Ensenyaments postobligatoris 

 

No hi ha centres públics amb 
oferta de Cicles Formatius. 

 

 

Hipòtesi d’Escolarització del 80% de 
la franja d’edat. 

 

 

 

 

Fixant l’objectiu d’escolarització en centres 
públics igual a la mitjana del districte de 
Sants-Montjuïc en el 77,6% (superior al de 
la ciutat 61,2%), per la població de 16 a 17 
anys del Poble Sec de 603 nois/es, es 
requereixen 374 places públiques.  

(1 escola privada i 1 centre privat 
ofereixen 2 línies de Cicles 
Formatius de Grau Superior amb 
61 places) 

1 centre privat és en barri contigu 
(amb 25 places) 

Hi ha dèficit perquè no hi ha cap centre 
públic amb oferta de Cicles Formatiu s.  

A deu anys vista , mantenint l’objectiu 
d’escolarització en el 77,6% per a la 
població projectada de 16 a 17 anys de 691 
nois/es, es requereixen 429 places. 

S’agreuja el dèficit.  

Ensenyaments artístics 

4 escoles privades amb oferta 
d’ensenyaments musicals no 
reglats.  

1 Centre públic amb oferta 
d’estudis professionals de dansa. 

1 Centre privat amb oferta 
d’ensenyaments artístics, amb 
oferta de Cicle Formatiu de Grau 
Superior en tècniques d’actuació 
teatral (Arts plàstiques i disseny) 

 

2 centres privats són en barris 
contigus. 

 

Hi ha manca d’una escola de música 
pública al Districte de Sants – Montjuïc. 

 

 

 

  

Formació superior  

 

1 centre públic amb oferta 
d’estudis superiors en ciències de 
l’activitat física i l’esport.  

4 centres públics amb oferta 
d’estudis superiors d’art dramàtic 
dansa i música  

1 centre privats amb oferta 
d’estudis superiors de música 

 

 

 

 

 

1 dels centres públics és en un barri 
contigu. 

 

Aquest centre és en un barri contigu. 

 

 

No hi ha dèficit. 

Formació per a persones 
Adultes 

2 centres públics de formació 
d’adults a barris contigus. 

1 centre privat de formació 
d’adults en barri contigu. 

 

 

El districte compta amb oferta 
pública de formació d’adults al CFA 
Sant Raimon de Penyafort, del barri 
de la Marina. 

 

 

No hi ha dèficit. 

Serveis Educatius 

1 centre de recursos pedagògics 
específic de suport a la innovació 
i la recerca educativa en barri 
contigu. 

 

El districte compta amb un centre de 
recursos pedagògics al Carrer 
Olzinelles, 73, al barri de la Bordeta. 

 

No hi ha dèficit. 

Escola Oficial d’idiomes 

1 escola oficial d’idiomes en barri 
contigu. 

 

El districte compta amb una escola 
Oficial d’idiomes al barri de Sants., 

 

No hi ha dèficit. 

Equipaments privats 

4 Escoles d’educació infantil de primer cicle (dues de les quals són en barris contigus) 

7 escoles d’educació infantil de segon cicle i primària (4 escoles són en barris contigus), de les quals 4ofereixen ESO, 3 
ofereixen Batxillerat i 1 ofereix CFGS.  

1 Escola d’Educació Especial.  

1 Centre educatiu que ofereix ESO per alumnes amb dificultats i programes especialitzats per a la inserció laboral (en 
barri contigu). 

2 Centres amb oferta d’ensenyaments artístics (teatre i dansa) i música (un d’aquests en barri contigu). 

3 Centres amb oferta d’ensenyaments musicals (un d’aquests en barri contigu).  

1 Centre amb oferta de formació d’adults (en barri contigu). 
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4. ÀMBIT DE L’ESPORT 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Complex Esportiu Municipal 

Piscines Bernat Picornel 

Avinguda de l’Estadi, 30 – 38 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 15.587m2. Disposa d’un espai fitnes, una piscina coberta i 

una exterior i una pista de pàdel. Permet el lloguer de pistes de pàdel 

i la realització activitats dirigides. Hi ha una mitjana de 6.215 

persones abonades al mes. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per l’Aigua Esport i 

Salud, SL. 

Complex Esportiu Municipal Pau 

Negre – Parc del Migdia 

Passeig Olímpic, 4 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 34.558 m2. Disposa d’un camp de gespa artificial (100m x 

63m) destinat a hockey sobre gespa i a Futbol 7.  

L’estadi Parc del Migdia disposa d’una pista d’atletisme de 400 

metres i 6 carrers, tenint el camp central de gespa artificial utilitzat 

també per Hockey sobre herba.  

Disposa d’una recta de 60 metres per salt de longitud i triple salt, i 

una altra de 54 metres destinada al salt d’alçada i una sala de 

musculació de 120 metres quadrats. Capacitat de 1314 espectadors.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per SEAE SL. 

Complex Esportiu Municipal La 

Bàscula  

Carrer Foc, 132 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 25.762 m2. Disposa d’un camp de futbol 11, un camp de 

futbol 7, una pista poliesportiva coberta, una sala polivalent, una sala 

d’activitats, 8 vestuaris i magatzems pers les entitats. Es poden llogar 

espais i acull el Campus Olímpia (casal d’estiu esportiu organitzat per 

entitats esportives).  

Hi ha la seu de diverses entitats esportives. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per Llop Gestió 

Esportiva SL. 

Piscina Municipal de Montjuïc 

Avinguda Miramar, 31 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Disposa de dues piscines exteriors (una de 33m i l’altra de 25), i un 

rocòdrom. Té una grada amb 4.100 seients i espai per a 200 persones 

dempeus. 

Titularitat Ajuntament de Barcelona, gestionat per Aigua, Esports i 

Salut, S.L. 

Camp Municipal de Futbol la Satalia 

Passeig de la Exposició, 25 

 

Barri del Poble Sec 

Disposa d’un camp de Futbol 11 i un camp de Futbol 7 de gespa 

artificial. També té un bar i 8 vestuaris amb dutxes i lavabos. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per l’Associació de 

Veïns Poble Sec. 

Camp Municipal de Futbol Julià de 

Campmany 

Carrer Segura, 31 – 33 

 

Barri del Poble Sec 

Superfície: 9.519 m2. Disposa d’ un camp de futbol 11 de sauló i una 

estructura per practicar Cricket; 4 vestuaris amb dutxes i lavabos i 

lavabos públics. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per Llop Gestió 

Esportiva SL. 

Camp Municipal de Rugbi la 

Foixarda 

Camí de la Foixarda, 20-26 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 19.009 m2. Disposa d’un camp de rugbi de gespa artificial 

amb xarxa de drenatge i reg. Actualment, la capacitat és d’uns 800 

espectadors. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat pel Federació 

Catalana de Rugbi. 

Camp Municipal de Beisbol Carlos 

Pérez de Rozas 

Carrer de Pierre de Coubertin, 9-11 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 30.259m2. Disposa d’un estadi de beisbol de gespa 

natural amb una superfície de 13.289m2. Aforament per a 1.000 

persones amb tribuna de 25 localitats. Disposa de zona 

d’aparcament. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol. 

Camps Municipals de Tir Olímpic 

Carretera de Montjuïc, 29-31 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 5.599 m2. Consta de 2.900 abonats (2013). 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Camps Municipals de Tir amb Arc 

dels Fossars dels Castells de 

Montjuïc 

Carretera de Montjuïc, 62 – 68 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 5.081m2. Disposa d’una zona de tir de 90m de fons, amb 

18 carrers, amb 72 posicions de tir, una àrea de descans i magatzems 

de material esportiu, dutxes i lavabos. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Federació 

Catalana de Tir Amb Arc. 

Centre Municipal Escalada 

Foixarda 

Camí de la Foixarda, 14-18 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Rocòdrom en recinte tancat de tipus boulder. 

 

Titularitat Ajuntament de Barcelona, gestionat per Salas de Escalada 

S.L. 

Centre Municipal de Tennis 

Montjuïc 

Carrer Foixarda, 2 – 16 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície 14.449 m2. Disposa de 3 pistes de pàdel, 6 pistes de tennis 

de terra batuda, un camp de frontó, una piscina exterior, 2 pistes de 

swingbol, bar i restaurant, solàrium amb zona de gespa i un gimnàs 

amb zona de musculació. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Reial Societat 

Tennis Pompeia. 

Pista Poliesportiva Municipal les 

Tres Xemeneies 

Carrer Vila i Vilà, 34 

 

Barri del Poble Sec 

Disposa d’una pista de futbol-sala coberta (900m2), dues pistes 

transversals de bàsquet, una pista longitudinal de bàsquet i una pista 

de voleibol. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Coordinadora 

d’Entitats del Poble Sec. 

Estadi Municipal Joan Serrahima 

Carrer Polvorí, 3-5 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 33.861m2. Disposa d’una pista d’atletisme de 8 carrils 

(400 metres), una zona de llançament, un camp de gespa natural 

polivalent per a practicar futbol o rugbi, una zona de salt, serveis 

mèdics, un quiosc i un bar.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per l’Agrupació 

Atlètica Catalunya. 

Estadi Olímpic de Montjuïc Lluis 

Companys 

Passeig Olímpic, 17 – 19 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 53.627m2. Capacitat per a 56.000 persones. Disposa d’un 

camp de futbol de gespa natural (105mx67m), auditori, llotja i 

terrasses. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per Barcelona 

Serveis Municipals S.A. 

Palau Sant Jordi 

Passeig Olímpic, 5 – 7 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 27.976m2. Pavelló esportiu amb capacitat per a 17.960 

persones. Disposa d’aparcament  

Titularitat Ajuntament de Barcelona, gestionat per Barcelona Serveis 

Municipals S.A. 

Pistes Municipals d’Aeromodelisme 

Montjuïc 

Carrer Doctor Font i Quer, 1 – 5 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Conté un circuit d’automodelisme amb paviment de terra i un altre 

d’asfalt. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Real Aero Club 

Barcelona Sabadell – Aeromodelisme.  
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Escola Municipal d’Hípica la 

Foixarda 

Avinguda  Montanyans, 14-16 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 8556 m2. Ofereix un servei de doma clàssica, salt 

d’obstacles, bàsquet a cavall, volteig i enganxos. També ofereix 

hipoteràpia, un servei de pupil·latge i l’opció de competició. Disposa 

de tres pistes condicionades per aquests esports.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per Serveis 

Esportius en Marxa. 

 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Centre Esportiu Municipal Can 

Ricart 

Carrer Sant Oleguer, 8-10 

 

Barri del Raval 

Disposa d’una pista triple poliesportiva per futbol 7, una piscina 

coberta amb vas esportiu de 25m i tres sales amb equipament per 

activitats de condicionament físic. Hi ha una mitjana de 4.954 

persones abonades al mes. 

Titularitat Ajuntament de Barcelona, gestionat pel Club Lleuresport. 

Centre Esportiu Municipal Aiguajoc 

Borrell 

Carrer Compte Borrel, 21 

 

 

Barri de Sant Antoni 

Disposa d’una pista d’esquaix, una pista bàsica poliesportiva de 

futbol 7 i bàsquet, piscina coberta amb vas de 20m (7 carrils), 3 sales 

especialitzades amb maquinària i 2 sales polivalents. Hi ha una 

mitjana de 3.956 persones abonades al mes. 

Titularitat Ajuntament de Barcelona, gestionat per Aiguajoc-Borrell, 

SA. 

Pista Poliesportiva Municipal 

Drassanes 

Avinguda Drassanes, 8 

Barri del Raval 

Disposa d’una pista doble poliesportiva a l’aire lliure per a futbol 

sala, bàsquet i handbol, etc. 

 

Titularitat Ajuntament de Barcelona. 

Pista Poliesportiva Municipal 

Aurora 

Carrer Aura, 24 

Barri del Raval 

Disposa d’una pista bàsica poliesportiva per futbol 7 i bàsquet, amb 

grades per 70 persones.  

 

Titularitat Ajuntament de Barcelona. 

Equipaments esportius a l’espai 

públic 

Avinguda Drassanes, 10 

Carrer de Sant Pau, 89 

Plaça Folch i Torres 

 

Barri del Raval 

Instal·lacions esportives ubicades en espais públics:  

Rocòdrom 

Pista Municipals de petanca Jardins de Sant Pau, amb una pista 

bàsica poliesportiva de bàsquet i dues pistes de petanca a l’aire lliure. 

Està equipada amb taules de Ping Pong.  

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 

Equipaments concertats i/o privats 

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es 

tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles. 

                                                             

13 Decret  95/2005, de 31 de maig,. (DOGC núm. 4397 - 02/06/2005) 

Barri del Poble Sec 

 Gimnàs Club Doksuri. Carrer Salvà, 17. (Barri del Poble Sec). Disposa de dues sales d’entrenament i una 

sala d’escalfament. Es realitzen arts marcials, defensa personal, taekwondo, boxa i muay-thai. 

 

Barri de Sant Antoni 

 Esportiu Rocafort. Carrer Florida blanca, 41 (Barri de Sant Antoni). Conté un espai d’squash i raquetball, 

zona d’aigües termals, piscina, sala de musculació i fitness i pista de futbol sala (es lloguen els espais). Es 

duen a terme gran varietat d’activitats dirigides. 

 Gym Fira. Carrer Joaquim Blume, 4. (Barri de Sant Antoni). Superfície: Té 160 abonats. 500 m2 repartits 

en 2 plantes. El local conté una sala de màquines i entrenament personal, una sala polivalent d’activitats 

i vestuaris. 

 Fitness Place. Carrer Vila de Vilà, 50. (Barri de Sant Antoni). Disposa de sala de musculació, dues pistes 

d’squash, bany de vapor, sauna finlandesa, taquilles, màquines de rajos u.v.a, solàrium, assessorament 

esportiu i nutricional i venta de suplements esportius. 

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments 

Com a referències principals es sintetitzen: 

a) En l’àmbit de Catalunya s’ha elaborat el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya 

(PIEC)13 (2005) i els Estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del PIEC de la Generalitat de 

Catalunya. Consell Català de l’Esport (2008). 

b) En l’àmbit de ciutat es disposa del Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona (2003), elaborat per l’Ajuntament 

de Barcelona, que defineix els grans eixos d’actuació en aquest àmbit, el Pla Estratègic de l’Esport de 

Barcelona 2012-2022. Ajuntament de Barcelona (2012)  

Segons les directrius del PIEC, la població usuària d’una instal·lació esportiva és majoritàriament aquella que viu o 

treballa a uns 600 metres aproximadament (menys de 15 minuts caminant). 

El Pla d’Equipaments esportius, tal i com preveu el PIEC, ha de partir d’una xarxa bàsica que permeti la utilització per 

part de tots els col·lectius: escolar, esportistes de competició i població practicant i que tinguin caràcter permanent.  

Així mateix, planteja la relació entre el cost de l’equipament i el nivell d’utilització que aquest permet. En aquest sentit, 

es planteja que els ciutadans tinguin un complex esportiu (ja sigui de la xarxa pública com de la privada) a un temps 

no superior als 15 minuts caminant. 

Posteriorment, en el PAM 2008-2011 (2008), l’Ajuntament de Barcelona revisa els anteriors criteris de proximitat, 

situant un centre esportiu municipal a uns 400 metres de les llars (menys de 10 minuts caminants). Recentment, en 
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l’actual PAM 2012-15 (2012), l’Ajuntament de Barcelona aposta per ampliar la xarxa d’equipaments esportius per tal 

d’augmentar la proximitat de l’esport a la ciutadania. 

Els Estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del PIEC del 2008 estableixen el “Cens d’equipaments 

esportius de Catalunya” (CEEC) i els “Mapes d’instal·lacions i equipaments esportius del Municipi” (MIEM) com a eines 

per la gestió i planificació dels diferents àmbits territorials i tipus d’instal·lació, assenyalant les mitjanes de cobertura 

preteses per cada tipus d’equipament per grandària de la població quan la xarxa bàsica estigui completa. 

 

Tipus d’instal·lació 
Mitjana de cobertura a 

Catalunya 
Mitjana de cobertura a poblacions >500.000 

hab. 

ATL-Camps d’atletisme 67.752 habitants 122.367 habitants 

PCO-Piscines cobertes 24.915 habitants 27.908 habitants 

CAM-Camps esportius 8.544 habitants 20.394 habitants 

SAL-Sales esportives 5.820 habitants 6.440 habitants 

PAV-Pavellons esportius 9.547 habitants 21.210 habitants 

POL-Pistes poliesportives. 2.626 habitants 4.850 habitants 

El Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona 2012-2022, tracta la xarxa d’equipaments esportius incorporant els de 

titularitat pública i privada i planteja un temps homogeni d’accés de 10 minuts a peu des de tota la trama urbana de 

la ciutat. 

A més de plantejar la millora de la dotació d’equipaments (instal·lacions convencionals), posa èmfasi en l’ús de l’espai 

públic coma suport a la cohesió social i proposa la previsió d’espais per la pràctica de l’esport quan es dissenya una 

nova plaça o parc. Igualment exposa la conveniència de promoure l’ús social dels espais esportius dels centres 

educatius en horari no lectiu. 

 

                                                             

14 Esport que consisteix en una barreja dels esports de l’esquaix, el tennis, el frontó, el ping-pong i el pàdel.  

Balanç de la dotació actual d’equipaments 

La síntesi de la situació actual de l’àmbit d’Esport es sintetitza en el següent quadre: 

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

5 Complexos esportius En 4 dels 5 complexos hi ha un total 
de 4 piscines (3 cobertes i 1 
descoberta), 1 pista d’atletisme, 3 
pistes poliesportives cobertes, 1 
camp de futbol 11, 1 camp de futbol 
7, 1 pista d’esquaix, 1 pista de pàdel, 
2 camps de hockey i 11 sales 
polivalents i per activitats. 

 

1 dels complexes en barri contigu. 

No hi ha dèficit. 

2 Piscines exteriors També inclouen un rocòdrom. No hi ha dèficit. 

2 Camps de Futbol 11 En un dels camps també hi ha un 
camp de Futbol 7. 

No hi ha dèficit. 

1 Camp de Rugbi   

1 Camp de Beisbol   

2 Camps de Tir Olímpic   

1 Centre d’Escalada   

1 Centre amb 6 pistes de tennis També inclou 1 piscina exterior, 3 
pistes de pàdel, 1 pista de frontó, 2 
pistes de swingbo14l. 

 

5 Pistes poliesportives  1 de les pistes conté 1 pista 
poliesportiva coberta (PAV) i 2 
pistes a l’aire lliure. 

2 de les pistes poliesportives en 
barris contigus 

Hi ha mancança de 3 pistes 
poliesportives (POL: Pistes poliesportives 
a l'aire lliure (>400 m2). 

1 Estadi d’Atletisme També inclou una zona de 
llançament, 1 camp polivalent i zona 
de salts. 

No hi ha dèficit. 

1 Estadi Inclou un camp de futbol 11.  

1 Pavelló   

1 Circuit d’aeromodelisme   

1 Centre d’hípica   

Equipaments privats 

4 Gimnasos, 3 dels quals en barris contingus.  
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5. ÀMBIT DE LA SALUT 

Característiques dels equipaments públics existents a la zona d’intervenció 

En aquest àmbit no es fa distinció dels equipaments en funció del barri on es troben, ja que la delimitació de les 

àrees bàsiques de salut respon a criteris diferents als de la divisió de la ciutat per barris i els equipaments que 

s’indiquen a continuació són els que atenen a la població del barri del Poble Sec. .  

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

CAP Les Hortes 

Nou de la Rambla, 169-175 

 

 

Barri del Poble Sec 

Centre d’Atenció Primària de nova construcció. Disposa de 2.120 m2  

Dóna servei a una població de 24.723 habitants de l’ABS 3A Les Hortes –

Poble Sec, que dóna servei a la part sud del barri de Poble Sec. 

Titularitat: forma part de la xarxa sanitària pública, gestionat per l’EAP 

Poble Sec SL, entitat de base associativa (EBA). 

CAP Doctor Carles Ribas 

Carrer del Foc, 112 baixos 

 

 

 

Barri de la Marina del Port 

Situat al límit i fora de la zona d’influència, dins el Districte. 

Centre d’Atenció Primària que disposa de 1.690 m2. 

Dóna servei a una població de 30.785 habitants de l’ABS 3 C Zona Franca, 

barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc. 

Titularitat: forma part de la xarxa sanitària pública, gestionat per l’Institut 

Català de Salut. 

CAP La Marina 

Carrer Amnistia Internacional, 8 

 

 

 

Barri de la Marina del Port 

Situat fora de la zona d’influència, dins el Districte. 

Centre d’Atenció Primària que disposa de 2.500 m2. 

Dóna servei a una població de 18.327 habitants de l’ABS 3 H La Marina, 

donant servei al barri del Poble Sec. 

Titularitat: forma part de la xarxa sanitària pública, gestionat per l’Institut 

Català de Salut. 

CAP Manso 

Carrer Manso, 19 

 

 

 

 

Barri de Sant Antoni 

Centre d’Atenció Primària que disposa de 17.306 m2. 

Dóna servei a una població de 106.891 habitants del districte de 

l’Eixample (ABS 2A, 2B i 2D) i al districte de Sants – Montjuïc 

corresponent a l’ABS 3 B Poble Sec – Font de la Guatlla, donant servei a la 

part nord del barri del Poble Sec. 

Titularitat: forma part de la xarxa sanitària pública, gestionat per l’Institut 

Català de Salut. 

Fundació Hospital Sant Pere 

Claver 

Carrer Vila i Vilà, 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Salut Mental d’Adults Montjuïc (CSMA) 

Centre de Salut Mental que ofereix atenció especialitzada a la salut mental 

i d’assistència psiquiàtrica a persones de 18 anys o més, i corresponents a 

les ABS 3 A, 3 B, 3 C i 3H. 

Està format per un equip de psiquiatres, psicòlegs, treballador social, 

infermera i personal administratiu. 

Titularitat: forma part de la xarxa sanitària pública, gestionat per la 

Fundació Hospital Sant Pere Claver. 

Programa per Persones Sense Sostre 

Programa assistencial integrat a l’Equip de Salut Mental per Persones 

Sense Sostre (ESMESS). L’equip realitza tractament integral en salut 

                                                             

15 LLEI 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) / Decret 10/2013 de delimitació de les regions 
sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut. (DOGC 6287 de 1-2-2013) 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

mental a persones sense llar amb trastorns mentals greus que són atesos 

pels Serveis Socials específics de l’Ajuntament de Barcelona per aquesta 

població a la ciutat. 

Titularitat: forma part de la xarxa sanitària pública, gestionat per Sant 

Pere Claver – Fundació Sanitària i els Serveis de Salut Mental de Parc 

Sanitari Sant Joan de Déu. 

No s’han inclòs les dades del CAP Drassanes, el CUAP Pere Camps i el Centre d’Atenció i Seguiment – Sala 

Baluard. Si bé es tracta d’equipaments ubicats dins la zona d’influència de l’estudi, donen servei a la població 

del barri del Raval.  

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Pel que fa als Centres d’atenció primària:  

La normativa15 estableix una Àrea Bàsica de Salut (ABS) com a demarcació geogràfica amb uns 25.000 habitants 

que es delimiten per factors geogràfics, socials i epidemiològics. 

En el document Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. Els serveis per a la salut: mirant cap al futur. 

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2010) indica mantenir com a criteris orientatius una ABS entre 

5.000 i 25.000 habitants i, excepcionalment, en l’àmbit urbà fins a 40.000 habitants. 

En aquest marc els Equip d’Atenció Primària (EAP) formats per metges de medicina general o capçalera, 

pediatres, odontòlegs–estomatòlegs, personal d’infermeria, assistents socials i personal administratiu donen 

servei a través dels Centre d’Atenció Primària (CAP). 

Les Àrees Bàsiques de Salut de la zona d’intervenció amb el detall de les divisions i de la població16 que atenen, 

són: 

Districte de Sants – Montjuïc: 

3-A. Les Hortes – Poble Sec (població 24723) 

3-B. Poble Sec – Montjuïc (població 24.415) 

3 C Zona Franca (població 15.085) 

3 H La Marina (població 18.327) situada fora de la zona d’influència però dóna servei al Poble Sec. 

  

16 Font: Dades del Registre Central d’Assegurats, del Servei Català de Salut, 2016 facilitades per la Direcció d’Estratègia, 
Coordinació i Comunicació. Regió Sanitària de Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona (2016).  
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Els Centres d’Atenció Primària de la zona d’influència són: 

 CAP Les Hortes dóna servei a l’ABS 3 A 

 CAP Manso dóna servei a les ABS 2 A, 2 B, 2 D i 3 B 

 CAP Doctor Carles Ribas dóna servei a la ABS 3C. (tot i situar-se al límit i fora de la zona d’influència) 

 CAP LA Marina, dóna servei a l’ABS 3H i al Barri del Poble Sec (tot i situar-se fora de la zona 

d’influència) 

Pel que fa als Centres de salut mental: els estàndards existents fan referència a la composició i ràtios dels 

equips bàsics dels centres, i no als equipaments. Les ràtios orientatives17 per dimensionar-los són: 

 Centres de salut mental per adults (CSMA): 1 psiquiatre per 16.600 habitants, 1 psicòleg per 21.000 

habitants, 1 diplomat en infermeria per 23.500 habitants i 1 treballador social per 50.000 habitants. 

 Centres de salut mental per a infants i joves (CSMIJ): 1 psiquiatre per 55.500 habitants, 1 psicòleg per 

27.400 habitants, 1 diplomat en infermeria per 200.000 habitants i 1 treballador social per 200.000 

habitants. 

Actualment el districte de Sants – Montjuïc compta amb al Carrer Vila i Vilà, 16 amb els serveis del Centre de Salut 

Mental d’Adults de Montjuïc i Servei d’Atenció a Immigrants i Refugiats amb trastorns mentals; i al Carrer Gavà 

70-72, a Cal Muns, s’ofereixen els següents serveis: Centre de Salut Mental d’Adults de Sants  el Centre de Salut 

Mental d’Infants i Joves de Sants – Montjuïc, l’Equip d’Atenció al Menor (EMA), l’Hospital de Dia per 

Adolescents en Salut Mental (Carrer Mare de Déu del Port, 344-346). 

Pel que fa als Centres d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS): segons diversos documents (Pla 

d’acció sobre drogues de Barcelona 2013-16. (2013), el Pla operatiu d’integració de les addiccions a la xarxa 

sanitària de la ciutat de Barcelona 2010-2014 (2010) el Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya 

(2006), entre altres) per definir el número d’equipaments que necessita la ciutat i els districtes on s’ubiquen es 

tindrà en compte la prevalença de residents consumidors de drogues en cadascun dels districtes de la ciutat a 

partir de l’Índex de consum problemàtic de drogues (ICPD).  

D’acord amb el de la Generalitat de Catalunya, l’atenció a les drogodependències serà integrada a la xarxa 

sanitària i dels serveis de la ciutat (tant atenció primària, especialitzada, etc.) i especialment a la salut mental.  

Actualment el districte de Sants – Montjuïc, compta amb el CAS Sants (Comtes de Bell-lloc, 138) i també amb la 

Unitat d’Addiccions – Hospital Clínic (carrer Rosselló, 161), fora de la zona d’influència. 

                                                             

17 Ordre 166/2002 de 13 de maig, per la qual es regulen els estàndards de qualitat que han de complir els centres, serveis i 
establiments de salut mental d’utilització pública de Catalunya. 

Pel que fa als Centres de dia, hospitals de dia per adults, i hospital de dia infantil: els serveis 

d’hospitalització psiquiàtrica i els centres de dia d’atenció a la salut mental que donen cobertura al districte de 

Sants – Montjuïc son l’Hospital de Dia per Adolescents (Mare de Déu del Port, 344-346).  

Pel que fa als Centres d’Urgències d’Atenció Primària:  

 el CUAP Manso (Manso, 19) dóna servei d’urgències d’atenció primària al Poble Sec;  

 el Centre d’Atenció Pediàtrica Integral (CAPI Barcelona Esquerra al Carrer Numància 7-13) dóna 

servei d’urgències pediàtriques al Poble Sec dins de l’Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra que 

engloba els districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià – Sant Gervasi i Esquerra de l’Eixample 

 l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (Villarroel 170) dóna servei d’urgències d’atenció 

primària al districte de Sants – Montjuïc. 

 

Balanç de la dotació actual d’equipaments 

La síntesi de la situació actual de l’àmbit de Salut es sintetitza en el següent quadre: 

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

4 CAP (Centres d’Atenció 
Primària)  

El  CAP Manso ofereix també servei 
d’Urgències d’Atenció Primària 

No hi ha dèficit. 

1 CAPI (Centre d’Atenció 
Pediàtrica Integral)  

El CAPI que dóna servei al Poble Sec 
està situat al barri de Sants. 

No hi ha dèficit. 

1 Hospital L’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona dóna servei 
d’urgències d’atenció primària al 
districte. 

No hi ha dèficit. 

2 CAS (Centre d’Atenció i 
Seguiment de 
drogodependències) 

Els dos centres amb què compta el 
districte, es troben ubicats fora del 
barri del Poble Sec. 

No hi ha dèficit. 

2 CSMA Un dels centres està situat al barri 
de la Bordeta. 

No hi ha dèficit. 

1 CSMIJ Aquest centre està situat al barri de 
la Bordeta. 

No hi ha dèficit. 

1 Hospital de dia per Adolescents 
en Salut Mental 

Aquest centre està ubicat al barri de 
la Marina. 

No hi ha dèficit. 

Equipaments privats 
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6. ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Centre de Serveis Socials Poble-

Sec 

Carrer del Roser, 15 

 

Barri del Poble Sec 

Centre de tres plantes i 600 m2 de superfície.  

Dóna servei a usuaris dels barris del Poble Sec i la Font de la Guatlla. 

Atén a gent gran, infància, famílies i persones immigrades. 2.354 

persones ateses (dades 2015).  

El personal que disposa és: 1 director/a, 3 administratius/ves, 1 

psicòleg/òloga, 14 treballadors/es socials i 4 educadors socials i 2 

educadors medi obert.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Equipament Integral Poble Sec 

Edifici Tomàs Tortejada 

Carrer Font Honrada, 8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Servei d’accés directe adreçat a persones sense llar, a excepció el servei 

de menjador que funciona per derivació. 

L’edifici té 4 plantes. La planta baixa conté la recepció, espai per 

personal i magatzem. La 1ª planta conté el SAIER. La 2ª planta disposa 

del Servei de Dutxes (6 dutxes, dues adaptades); el Servei de Menjador 

amb capacitat per 40 persones; i una sala d’infermeria. A la 3ª planta 

estan els despatxos dels professionals, el punt de trobada, una sala 

polivalent i una terrassa. 

Capacitat del Punt de Trobada: 60 persones en 2 torns. Capacitat del 

Servei de Dutxes: 30 persones. Capacitat del Servei de Menjador: 70 

places en 2 torns. Assistència diària de 120 persones. Van ser ateses 

1052 persones a l’any. El servei de dutxes va funcionar al 97% i el servei 

de menjador al 86%. (Dades de 2015).  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per PROGESS. 

Menjador Social 

Avinguda Paral·lel, 97 

 

Barri del Poble Sec 

Menjador amb capacitat per a 150 persones i una assistència diària 

d’entre 250 i 260 persones. Ofereix un màxim de 3 usos per persona, 

tots els dies de la setmana i festius, en horari de 12.00 a 13.00 hores. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, de gestió externalitzada.. 

Centre Residencial d’Inclusió 

Creu dels Molers 

Carrer Creu dels Molers, 21 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Centre residencial d’inclusió adreçat a acollir persones en situació de 

sense llar. Inclou l’Alberg, recurs residencial de 24 hores, d’estada 

temporal i també s’ofereix recolzament integral a la persona albergada 

a través d’acompanyament i seguiment social, cobertura de necessitats 

bàsiques (alimentació i higiene).  

Disposa de 90 places en habitacions individuals, per a homes de 18 a 64 

anys. S’han atès a 195 persones que ha suposat 18.202 estades (dades 

2015).  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat mitjançant concert per 

Sant Joan de Déu Serveis Socials.. 

Serveis de Suport Bona Voluntat 

en Acció 

Passeig de Montjuïc, 70 

 

 

 

 

Compta amb un servei d’acollida d’ una treballadora social. Es realitzen 

plans de treball personalitzats, taller d’inserció laboral, formació en 

idiomes, informàtica i oficis, repartiment d’aliments, roba, productes 

d’higiene i de la casa. També disposa de servei de centre obert.  

L’any 2015 ha tingut 304 persones usuàries del servei d’acollida; 204 

persones assistents al taller laboral; 513 alumnes dels cursos de 

 

 

Barri del Poble Sec 

formació; 524 persones ateses al servei d’alimentació; 280 persones 

ateses al servei de roba i 177 infants atesos al centre obert.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per l’Associació Buena 

Voluntad en Acción. 

Oficina SAIER – Servei d’Atenció 

a Immigrants, Emigrants i 

Refugiats 

Edifici Tomàs Tortejada 

Carrer de la Font Honrada, 8-10 

Barri del Poble Sec 

Servei municipal d’informació i assessorament en matèria 

d'immigració, refugi, emigració i retorn voluntari a qualsevol ciutadà. 

 

 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Seu Central SAIER – Servei 

d’Atenció a Immigrants, 

Emigrants i Refugiats 

Av. Del Paral·lel, 202 

 

Barri Sant Antoni 

Servei municipal d’informació i assessorament en matèria 

d'immigració, refugi, emigració i retorn voluntari a qualsevol ciutadà. 

Disposa d’un equip de 50 professionals compost per advocats, 

treballadors socials, psicòlegs, i tècnics per la inserció laboral. 

S’ha atès un total de 1.000 persones (dades de 2015).  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Oficina d’Afers Socials i Famílies 

de Barcelona – Ciutat Vella 

Carrer Nou de Sadurní, 5 

Barri del Raval 

Superfície: 100m2. Oficina d’orientació i tràmit dels recursos i serveis de 

la Generalitat de Catalunya en l'àmbit d'afers socials i famílies. 

 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

 

Equipaments concertats i/o privats 

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es 

tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles. 

Barri del Poble Sec 

 Llar Pere Barnés. Carrer Puig i Xoriguer, 14-16. (Barri del Poble Sec). Superfície: 1.000 m2. Residència per 

a persones sense llar, amb capacitat per a 30 persones, actualment totes els places estan ocupades. 25 

places són concertades amb l’Ajuntament de Barcelona i 5 places subvencionades per la Generalitat de 

Catalunya. L’edifici té 4 plantes i disposa d’espai administratiu i menjador a la planta baixa; a la 1ª i 2ª 

planta les habitacions amb lavabos; i a la 3ª planta un espai polivalent i una sala per a tallers. Titularitat: 

Fundació Fèlix Llobet Nicolau, gestionat per la Fundació Arrels.  

 Taller terapèutic de recuperació d’habilitats-Fundació Arrels. Carrer Puig i Xoriguer, 17. (Barri del Poble 

Sec). Servei de tallers de manualitats per a usuaris de la fundació per desenvolupar les habilitats manuals. 

Capacitat per 15 persones actualment atén a 14 usuaris.  
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 Caritas Poble Sec. Plaça Nova,1. Aquesta seu dóna servei als arxiprestats de Poble Sec, Ciutat Vella, Sant 

Antoni i Camp de l’Arpa. L’equip de treballadors/es socials dóna servei d’acollida i acompanyament als 

usuaris del centre. Disposen del projecte d’unitats de convivència per a persones grans amb un pis al 

barri del Poble Sec amb 10 places (totes ocupades) i serveis compartits. Aquesta unitat rep el suport d’un 

equip format per treballadors/es socials, educadors/es socials i treballadors/es familiars. Aquest centre 

també ofereix un punt d’atenció amb una treballadora social un cop per setmana a un espai cedit per la 

Parròquia de Santa Madrona, en el qual s’atenen consultes.  

Barri del Raval 

 Centre Obert-Fundació Arrels. Carrer de la Riereta, 24. (Barri del Raval). Servei de centre de dia per a 

persones sense llar. Disposa de dutxes, farmaciola, espai d’estada, servei d’esmorzar i espai de relació 

amb activitats (música i teatre). Aforament per a 100 persones.  

 Espai Social Raval. Carrer Sant Pau, 114 – 116. (Barri del Raval). Espai per infants(55 places) i per a joves 

(20 places) dins del projecte de suport als deures i activitats de lleure. Espai per gent gran dins del 

projecte acompanyament al deteriorament cognitiu (30 places). Titularitat: Fundació Catalunya – La 

Pedrera. 

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis: 

Centres de serveis socials (Equip Bàsic d’Atenció Social Primària) 

El centre de serveis socials és el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atén els ciutadans i 

ciutadanes de forma personalitzada i està integrat per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals 

amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. 

L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i 

grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió. La seva acció està orientada a 

l'atenció individual, familiar i col·lectiva. Ofereix atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i 

prestacions als quals es pot accedir. També promou mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció 

a maltractaments. 

El centre opera amb els serveis, entitats i associacions de la zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció 

social. D'aquesta manera es contribueix a prevenir el risc d'exclusió i s'enforteixen els llaços de cohesió social. 

L'equip professional està format per educadors/es, psicòlegs/es i treballadors/es socials. Aquests professionals 

són els que valoren la situació personal i social per determinar l'orientació més adequada. 

mb l’aprovació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, juntament amb l’aprovació i desplegament 

del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, estableixen com 

a criteris orientatius de professionals dels EBASP (Equips Bàsics d’Atenció Social Primària) en: 3 treballadors/es 

socials i 2 educadors/es socials per cada 15.000 habitants. A més a més hi ha professionals com psicòlegs, 

educadors de carrer i administratius. 

A la zona d’influència hi ha 40.217 persones. Correspondria un equip de 8-9 treballadors/es socials i 6 

educadors/es. 

El document de Mesura de govern Pla d’Inclusió social de Barcelona 2012-2015. Barcelona una ciutat per les 

persones (2012) de l’Ajuntament de Barcelona, no s’introdueix variacions als criteris esmentats. 

En el Contracte Programa 2016-2019, signat (2016) entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 

la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, s’acorda incrementar la ràtio de professionals dels 

Equips Bàsics d’Atenció Social en 90 professionals més fins a 2019. 

Centres d’inclusió social 

No hi ha criteris dotacionals definits, però el Pla Municipal per a la Inclusió Social Barcelona Inclusiva 2005-2010 

(2005) estableix que el conjunt d’equipaments i serveis per a persones sense llar, malgrat ser equipaments de 

centralitat, han d’estar distribuïts a la ciutat amb un criteri d’equilibri territorial), amb presència a tots els 

districtes. El Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016 (2009), planteja com a Xarxa d’Habitatges d’Inserció, la 

disposició d’uns 120 nous habitatges d’inclusió (apartaments amb suport social), dels quals, 54 públics. 

Al Pla Municipal per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 (2012), es posa èmfasi en actuacions i serveis 

adreçats a persones vulnerables i en situació de pobresa i, en l’àmbit de l’habitatge a la dotació d’equipaments 

per pal·liar situacions d’urgència i necessitat social (ex. Processos de desnonament, persones sense llar, etc.) 

En el Contracte Programa 2016-2019, entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 

de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, també s’acorda un suport econòmic per a desenvolupar el programa 

municipal d’atenció a les persones sense llar, de 370.000€ entre 2016 i 2019.  

 

El Districte de Sants – Montjuïc compta a l’edifici Cal Muns (Carrer Gavà 70-72) com a recurs assistencial per a 

persones en risc d’exclusió social. Aquest recurs està gestionat per la Fundació Sant Pere Claver Serveis Socials. 
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Balanç de la dotació actual d’equipaments  

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

EBASP 1 Centre de Serveis Socials  No hi ha dèficit. 

Equipament integral 
Adreçat a persones sense llar No hi ha dèficit. 

Centre residencial 

Menjador social   No hi ha dèficit. 

Centre amb serveis de 
suport 

Ofereix servei d’acollida, plans de treball, 
tallers,  formació, distribució d’aliments i 
roba i centre obert. 

No hi ha dèficit. 

SAIER Oficina i seu central en barri contigu. No hi ha dèficit. 

Equipaments privats 

1 Centre residencial amb menjador per a persones sense llar. 

1 Centre amb servei de tallers terapèutics. 

1 Centre amb servei de centre de dia per a persones sense llar, en barri contigu. 

1 Centre amb serveis de suport a infants, adolescents i gent gran, en barri contigu. 
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7. ÀMBIT DE LA INFÀNCIA 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

CDIAP Sants – Montjuïc 

(ASPACE) 

Centre Pilot Arcàngel Sant 

Gabriel 

Carrer Tres Pins, 31-35 

 

Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc 

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç que dóna servei al 

Districte de Sants-Montjuïc.  

Ha atès a 670 nens i nenes de 0 a 6 anys i a les seves famílies (dades de 2015). 

Compta amb un equip de 17 professionals de les especialitats de 

neuropediatria, psiquiatria, terapeutes, treball social, fisioterapeutes i 

logopèdia. 

Titularitat: forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya, gestionat per l’Associació de Paràlisi Cerebral (ASPACE). 

Ludoteca Poble Sec 

Centre Cívic El Sortidor 

Plaça del sortidor, 12 

 

 

Barri del Poble Sec 

Consta de dues plantes, una per nens/es de 0-4 anys i l’altra pels de 5-12 

anys. Capacitat per a 30 famílies amb nens/es de 0 a 4 anys, usuaris 40 

persones. Capacitat per a 30 nens/es de 3 a 5 anys, usuaris 25 infants.  

S’ofereix el projecte “Vine a jugar al barri”, que promou l’acollida dels 

nouvinguts al barri del Poble Sec. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per Progess.  

Espai per la Infància – Casal 

Concòrdia 

Carrer Concòrdia, 33 

 

Barri del Poble Sec 

Disposa de 35 places, actualment ocupades amb el servei de centre obert per 

a nens/es entre els 8 i els 16 anys. També s’ofereix un grup de reforç escolar 

i servei d’atenció psicològica.  

Titularitat: Diputació de Barcelona, gestionat per la Coordinadora d’Entitats 

del Poble Sec . 

 

L’EMB Cadí disposa d’un Espai Familiar i un Espai Nadó per a infants i les seves famílies, explicats en l’àmbit 

d’educació. 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Casal Infantil Drassanes 

Centre cívic Drassanes 

Carrer Nou de la Rambla, 43 

Barri del Raval 

Disposa de 4 sales de 45 m2. Capacitat: per a 46 infants de 3 a 12 anys, 

dividits en 4 grups per edats. Totes les places estan cobertes. 

Duen a terme activitats de lleure i reforç escolar.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Centre Obert Joan Salvador 

Gavina 

Carrer Om, 13-17 baixos 

 

 

Barri del Raval 

Disposa de 9 sales amb aforament fins a 10 persones i 3 despatxos. Capacitat: 

per a 80 infants d’entre 4 i 14 anys. Totes les places estan cobertes. 

Servei de seguiment sociofamiliar, reforç escolar, atenció psicoterapèutica i 

activitats de lleure.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Fundació Joan 

Salvador Gavina. 

Menjador escolar Joan 

Salvador Gavina 

Carrer Nou de la Rambla, 39-

41 baixos 

Barri del Raval 

Menjador escolar per a infants fins els 12 anys i joves fins 18 anys.  

Capacitat: per a 58 persones (places públiques), actualment 20 places 

cobertes. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Fundació Joan 

Salvador Gavina . 

EAIA Sants – Montjuïc 

Avinguda Paral·lel, 196 

 

 

 

Barri de Sant Antoni 

Equip d’atenció a la infància i adolescència que dóna servei a Poble Sec. Atén 

a nens/es entre els 0 i 18 anys i l’any 2015 han atès a 430 infants i joves. 

Està compost per 10 professional (3 psicòlegs, 3 treballadors socials, 2 

pedagogs i 2 educadors). L’espai té dues plantes amb recepció, sala de 

reunions i sala de treball.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 

Equipaments concertats i/o privats 

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es 

tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles. 

Barri del Poble Sec 

 Centre Socioeducatiu Poble Sec. Carrer Poeta Cabanyes, 78-80. (Barri del Poble Sec). Servei de centre obert 

gestionat per la Fundació Pere Tarrés. Servei d’atenció integral a famílies amb infants entre 6 i 12 anys. 

Aforament per a 40 persones. Usuaris: 160 infants (3 a 12 anys), i 80 joves (12 i 18 anys), 100 unitats 

familiars.  

Barri del Raval 

 Casal dels Infants. Carrer Reina Amàlia, 22 (Barri del Raval). Servei gestionat pel Casal dels Infants. Disposa 

de servei de centre obert per infants entre 3 i 16 anys, amb 3 grups amb una capacitat de 240 infants, i 235 

usuaris actualment. També s’ofereix un espai matern infantil amb 50 usuaris, i guarderia per a infants de 

0 a 3 anys durant els cursos per mares amb 25 infants. També disposa de Unitat d’Escolarització 

Compartida amb 20 places, totes ocupades.  

 Espai Socioeducatiu Estel d’Assís. Rambla del Raval, 15-18 (Barri del Raval). Servei de centre obert gestionat 

per l’Associació Educativa Integral del Raval. Capacitat per 105 infants entre els 3 i 14 anys. Superfície: 

120m2. Consta d’una sala polivalent, biblioteca i despatx. 

 Centre obert el Campanar. Carrer Bisbe Laguarda, 1r A (Barri del Raval). Servei de centre obert gestionat 

per la Fundació Social el Raval. Capacitat per 45 infants de 3 a 12 anys.  
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Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis: 

Casal infantil i ludoteca: equipament de proximitat (barri), que s’adrecen a infants de 4 a 12 anys i, 

complementàriament, inclouen serveis per a la petita infància (0 a 3 anys) i per a la població de 12 a 16 anys. La 

superfície útil de l’espai està entre 120 i 475 m2 (pati a part), amb 50m2 de d’espai útil per al joc si la ludoteca 

només disposa d’un espai o un mínim de dues sales de joc de 36 m2. Aquests espais han de tenir aforament en 

base a la proporció d’un mínim de 3 m2  i un òptim de 4 m2 d’espai útil per a joc per usuari. Els espais bàsics són 

una zona d’acollida, un o més d’un espai de joc (ludoteques) i espais de taller (casals), una àrea d’administració 

i gestió (un despatx i una sala per rebre visites), zones de magatzem, un zona amb serveis sanitaris, un espai 

exterior o pati (si no es disposa d’espai exterior propi, s’utilitzarà un de proper) i una zona multimèdia. També 

es contemplen espais complementaris com un espai per menjar (quan es preveu el servei de vacances d’estiu 

amb dinar) i una cambra amb canviador pels centres que ofereixin el servei de ludoteca en família de 0 a 3 anys. 

Segons el Model de casals i ludoteques de l’Ajuntament de Barcelona, Acció Social i Ciutadania, Direcció d’Acció 

Social, del Departament d’Infància i Famílies , aprovat com a mesura de govern el 30 de novembre de 2010 i  el 

Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques a Catalunya (DOGC núm. 5401, de 16 de juny de 

2009. 

Centres oberts per a infants i adolescents (Servei d’intervenció socioeducativa no residencial): segons la 

Cartera de Serveis socials 2010-201118, els centres oberts presten un servei diürn preventiu, fora d’horari escolar, 

dirigit a infants i adolescents (3-18 anys), prioritàriament a aquells que estan en situació de risc, i que dóna 

suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de les persones ateses. A diferència d’altres 

serveis destinats a la infància i l’adolescència, a partir de la Llei d’Infància19, és competència dels ens locals, 

comptant amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la promoció de recursos o serveis preventius per als 

infants i els adolescents i, especialment, de centres oberts. Des de l’Ajuntament de Barcelona, en el document de 

l’Ajuntament de Barcelona Mesures previstes per al Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 de Barcelona (2013), 

en l’àmbit de l’educació, planteja la creació d’un nou servei integral per a adolescents, adreçat a aquests joves i a 

les seves famílies, amb oferta de recursos d’assessoria psicològica, d’informació i derivació a altres serveis i 

opcions de promoció per adolescents. 

Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CIDIAP): segons els criteris de la Generalitat de 

Catalunya l’atenció precoç ha de cobrir un volum aproximat del 5%20 de la població infantil de 0 a 6 anys. 

Posteriorment, es parla d’una prevalença de 7,5%21 dels infants de 0 a 6 anys que poden tenir trastorns o 

dificultats en el desenvolupament o risc de tenir-los. 

                                                             

18 Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-211 (DOGC núm. 5738, del 20 d’octubre 
de 2010). 

19 Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 

Els infants de 3 a 16 anys del barri del Poble Sec potencials usuaris de casals infantils i ludoteques són 4.226 i, 

de 3 a 18 anys, els potencials usuaris d’un centre obert són al Poble Sec 4.808. 

El Districte compta amb l’ Espai Familiar i Centre Obert Les Corts – Sants, adreçat a famílies i nois i noies de 6 

a 14 anys, que dóna servei al Districte de Sants-Montjuïc i a les Corts (al Barri La Maternintat i Sant Ramon, al 

Carrer Benavent 20-22). En aquest àmbit, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Sants – Montjuïc 

es troba proper, fora de la zona d’influència (Avinguda Paral·lel, 196). 

 

En el Contracte Programa 2016-2019, signat (2016) entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 

la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, s’acorda incrementar la ràtio de professionals dels 

Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en 22 professionals més fins a 2019 i entre 2016 i 2019 s’acorda 

crear 5 equips amb un total de 10 professionals per desplegar el nou Servei d’Integració Familiar en Família 

Extensa (SIFE). 

 

Balanç de la dotació actual d’equipaments  

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

CIDIAP  No hi ha dèficit. 

EAIA En barri contigu. No hi ha dèficit. 

Espai Familiar i Centre Obert 
Les Corts – Sants  

Ubicat fora del districte. 

No hi ha dèficit. 
Espai Familiar i Espai Nadó Ubicats a l’EBM Cadí. 

Ludoteca   

Espai per a la Infància Ubicat al Casal Concòrdia. 

Casal Infantil Ubicat al Centre Cívic Drassanes. 

Centre Obert En barri contigu. No hi ha dèficit. 

Menjador escolar En barri contigu. No hi ha dèficit. 

Equipaments privats 

1 Centre socioeducatiu per a infants i les seves famílies. 

1 Centre amb diversos serveis: casal infantil, centre obert, espai matern-infantil, servei de llar infantil i unitat 
d’escolarització compartida, en barri contigu. 

2 Centres oberts, els 2 en barri contigu. 
 

 

20 Decret 261/2003, de 21 d’octubre , pel qual es reculen els serveis d’atenció precoç i els centres de desenvolupament infantil i d’atenció 
precoç.  

21 Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 i bases per a la 
nova planificació (2009), Departament d’Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya.  
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8. ÀMBIT DE LA JOVENTUT 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Espai Jove 12@16 

Carrer Concòrdia, 35 

 

Barri del Poble Sec 

Superfície: 176m2. Espai per a joves amb edats compreses entre els 12 i 16 

anys, on es desenvolupen activitats d’oci i el lleure. Inclou l’Antena Info Jove 

Poble Sec 

Titularitat: Diputació de Barcelona, gestionat per l’Ajuntament de Barcelona. 

Espai Musical La Bàscula 

Carrer del Foc, 128 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc 

Espai jove especialitzat de formació i música en directe i enregistrament, 

adreçat a joves que s’inicien a la música (àmbit districte). Disposa d’un estudi 

de gravació, una sala gran i equipament de so; també disposa d’una sala de 66 

m2 i una sala de 33m2. És la seu de l’Espai Jove de la Bàscula. En el mateix 

edifici hi ha l’emissora de ràdio Alternativa Barcelona (102.4 FM). 

Ha tingut 5.578 assistents a concerts i actuacions, 2.706 assistents a tallers i 

781 assistents a l’Espai Jove (dades 2015). 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per TASCA Projectes 

d'Animació Sociocultural.  

 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Espai Jove Joan Salvador 

Gavina 

Carrer Om, 13-17 baixos 

 

 

Barri del Raval 

Disposa de 9 sales amb aforament fins a 10 persones i 3 despatxos. 

Capacitat: 32 places per joves entre els 14 i 16 anys; i 12 places per joves fins 

els 21 anys. Totes les places estan cobertes. Servei de seguiment sociofamiliar, 

reforç escolar, atenció psicoterapèutica i activitats de lleure.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Fundació Joan Salvador 

Gavina. 

Centre d’Informació i 

Assessorament per a Joves 

Carrer Sant Oleguer, 6 

 

 

Barri del Raval 

Disposa d’una sala d’ús lliure, servei de punt d’accés a la xarxa, ordinadors,  

sala d’actes amb aforament per a 80 persones i 3 sales amb aforament per a 

25 persones. Ofereix servei de Punt d’Informació Juvenil i sala d’estudis. 

Ha atès a 30.017 persones en el 2015 (incloent atenció presencial, atenció 

telefònica i per correu electrònic).  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 

El Casal Concòrdia disposa d’una assessoria laboral per a joves dins del Pla d’acollida Poble Sec per a Tothom, 

explicat a l’apartat del equipaments participació social. 

El Casal Folch i Torres disposa del Projecte Franja per a joves, explicat a l’apartat dels equipaments de 

participació social. 

 

                                                             

22 Document presentat en comissió plenària a l’Ajuntament de Barcelona el 6 de febrer de 2013. 

Equipaments concertats i/o privats 

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es 

tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles. 

Barri del Raval 

 Espai Socioacadèmic Aula Oberta. Rambla del Raval, 3-16 (Barri del Raval). Espai jove gestionat per 

l’Associació Educativa Integral del Raval. Capacitat per a 40 joves entre els 15 i 18 anys. Actualment, té 

totes les places cobertes. Superfície: 320m2. Consta de 6 sales d’uns 28m2 i 2 despatxos. 

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments 

Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis: 

Punt d’Informació Juvenil: equipament de districte, un per cada 25.000 joves (entre 14 i 29 anys), a ubicar 

o bé en una infraestructura específica de 140 m2, o bé, en un espai específic de 90 m2 dins d’un altre edifici. 

Espai jove: equipament de districte, un equipament per districte adreçat a joves de 12 a 29 anys, de tipus 

específic, amb un mínim de 1.000 m2 pels espais bàsics, tot i que es considera adequat que l’Espai Jove incorpori 

algun espai complementari amb un mínim de 380 m2 addicionals. En una línia semblant en el document de 

l’Ajuntament de Barcelona Mesures previstes per al Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 de Barcelona (2013)22, 

en l’àmbit de la participació i l’associacionisme, planteja habilitar un espai a cada districte destinat a la celebració 

d’actes festius (amb tarimes fixes, punts de llum i respectant el descans dels veïns). 

Casal de joves: equipament de proximitat (barri), un per cada barri o conjunt de barris amb més de 10.000 joves 

de 12 a 29 anys. Es recomana que estigui integrat en un equipament de promoció social amb un mínim de 300 

m2 d’espais propis i independents, o bé, en una infraestructura específica amb un mínim de 450 m2. 

 

A la zona d’intervenció, hi ha una població de 7.216 joves entre els 12 i els 29 anys.  

El Districte compta amb un Punt d’Informació Juvenil ubicat a la Casa del Mig, al Parc de l’Espanya Industrial 

(Carrer Muntades, 5).  
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Balanç de la dotació actual d’equipaments 

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

3 Espais jove Un dels Espai jove està especialitzat en 
l’àmbit de la música.  

Un dels Espai jove inclou l’Antena Info Jove 
del Poble Sec.   

1 dels espais jove en barri contigu. 

No hi ha dèficit. 

Casal de Joves Podria està integral al Casal Concòrdia.  Hi ha manca d’aquest espai.  

Centre d’Informació i 
Assessorament per a Joves 

Inclou un Punt d’Informació Juvenil, en barri 
contigu. .  Completar l’oferta amb casal de 

joves 
Punt d’Informació Juvenil Ubicat al barri de Sants.  

Equipaments privats 

1 Centre amb Espai Jove, en barri contigu.  
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9. ÀMBIT DE LA DONA 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Institut Català de les Dones 

Plaça de Pere Coromines, 1 

 

Barri del Raval 

Disposa d’un Centre de Documentació i d’Oficina d’Informació per a la 

ciutadania de l’àrea de Barcelona, que forma part de la xarxa de serveis 

d’informació i atenció a les dones. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

 

El Casal Concòrdia disposa d’una assessoria jurídica i psicològica per a dones, que queda explicat a l’apartat del 

equipaments culturals. 

Si bé el barri del Poble Sec no disposa de cap Centre d’Urgències, a nivell de districte hi ha oferta privada que 

de forma ocasional ofereixen places amb aquest tipus de característiques que complementa els centres 

d’acolliment residencial que hi ha a nivell de ciutat.  

Els serveis tècnics de punt de trobada treballen per a la normalització de l’exercici dels drets de relació i 

comunicació dels i les menors amb els seus progenitors i/o familiars, en situacions de conflictivitat, sempre que 

sigui possible i d’acord amb l’evolució de l’infant. El Punt de Trobada 3 és el corresponent al districte Sants 

Montjuic i es troba al carrer Vallirana, 80,1r. 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Punt d’Informació i Atenció 

a les Dones Ciutat Vella 

(PIAD) 

Carrer Nou de la Rambla, 45 

Barri del Raval 

S’han atès a 242 persones (dades de 2013). S’organitzen tallers, seminaris i 

exposicions de temàtica diversa (violència masclista, orientació sobre 

recursos laborals, de formació, etc.). 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis: 

Centres d’atenció i informació a les dones: pel que fa als PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les Dones), hi ha 

criteris de territorialitat definits, que estableixen que n’hi ha d’haver un per districte. 

El Districte compta amb un Punt d’Informació i Atenció a les Dones del Districte Sants – Montjuïc situat a 

Carrer de Fructuós Gelabert, 2. Ha atès 247 persones (dades de 2013). 

Balanç de la dotació actual d’equipaments  

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

2 PIAD 1 en barri contigu. No hi ha dèficit. 

Casal Concòrdia Ofereix assessoria jurídica i psicològica per a 
dones.  

No hi ha dèficit. 

Punt de Trobada  No hi ha dèficit. 

Equipaments privats 

1 Centre que ofereix places concertades d’acolliment residencial temporal. 
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10. ÀMBIT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Equip de Valoració d’Adults 

CAD Paral·lel 

Avinguda Paral·lel, 145 

Barri del Poble Sec 

Ofereixen informació, valoració i orientació de persones majors de 16 anys 

amb discapacitat física, sensorial i psíquica.  

 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Centre Ocupacional 

Fundació Artesà 

Carrer Tapioles, 27 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Serveis de Teràpia Ocupacional (STO), amb capacitat per a 110 persones, 

actualment atén a 80 usuaris/àries.  

Club Social, amb capacitat per a 110 persones. Actualment hi participen 60 

persones realitzant diferents activitats, sortides, convivències, tallers i 

també participen en les activitats comunitàries organitzades al barri.  

Es realitzen activitats de promoció de l’esport (gimnàstica) al Centre 

Esportiu Can Ricart.  

Titularitat: forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya, gestionat per la Fundació Privada Artesà per la Integració 

sociolaboral (entitat propietària del local). 

Servei Ocupacional 

d’Inserció (SOI) 

Carrer Tapioles, 15 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Serveis Ocupacional d’Inserció (SOI), amb capacitat per a 33 persones, que 

actualment atén a 33 usuaris/àries.  

Properament es preveu el trasllat dels serveis d’aquest local (règim lloguer 

privat) al local del Carrer Blesa, 35 (adquirit per l’Associació).  

Titularitat: forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya, gestionat per la l’ Associació de Pares de Discapacitats Psíquics 

del Poble Sec. 

Centre Especial de Treball 

Fundació Artesà “Racó x 

Racó” 

Passeig de l’exposició, 2-8 

 

Barri del Poble Sec 

Centre Especial de Treball amb capacitat per a 15 treballadors/es en l’àmbit 

dels servei de neteja. Actualment hi ha 15 treballadors/es.  

També s’ofereixen activitats formatives en l’àmbit de la il·luminació.  

Titularitat: forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya, gestionat per la Fundació Privada Artesà per la Integració 

sociolaboral (entitat propietària del local). 

Llar Residència Artesà 

Passeig de l’Exposició, 28-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Edifici de diverses plantes. L’Associació de Pares de Discapacitats Psíquics 

del Poble Sec ocupa el local en planta baixa i el pis 1r 1a.  

Residència en local de la planta baixa, amb capacitat per a 23 places de llar 

residència, de les quals n’hi ha ocupades 15.  

Residència en pis 1r 1a: amb capacitat per a 14 places de llar residència, 

actualment cap ocupada degut als tràmits d’ampliació que s’estan portant a 

terme amb la Generalitat de Catalunya.  

Disposa de menjador i ofereix el programa de Respir Familiar.  

Titularitat: forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya, gestionat per la Fundació Privada Artesà per la Integració 

sociolaboral (propietària del local). 

Residència Tres Pins 

Doctor Font i Quer, 9 – 11 

 

 

Superfície construïda de 2.307 m2 i d’una zona exterior enjardinada de 

1.540 m2.  

 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc 

Servei de residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn 

de conducta, amb 27 places de residència i 12 places de centre de dia. 

Actualment totes ocupades.   

Titularitat: forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya, Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adjudicat per concurs 

públic a la Fundació Hospital Sant Pere Claver. 

Llar Residència Montjuïc 

Passeig Montjuïc, 64-66 baixos 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc 

Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb 

discapacitat intel·lectual. Capacitat per a 18 persones, actualment totes 

ocupades.  

Titularitat: forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya, Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adjudicat per concurs 

públic a la Fundació Privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de 

Barcelona. 

Centre Integral Montjuïc  

CIM ASPACE 

Carrer Tres Pins, 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc 

Edifici de 3 plantes amb una superfície construïda de 5.373,20 m2. Connectat 

amb l’edifici de la mateixa entitat del número 31-35 del mateix carrer. 

Disposa d’una piscina, un poliesportiu, sala de fisioteràpia i aules 

d’estimulació sensorial.  

Atén a persones amb paràlisi cerebral i patologies del desenvolupament de 

totes les edats: 

Servei de Teràpia Ocupacional (STO) 

Amb capacitat per a 60 persones, places no concertades (ocupat pels usuaris 

d’altres centres que gestiona l’entitat). 

Residència ASPACE Montjuïc 

Compta amb 3 unitats de convivència (de 15 places cada una) amb capacitat 

per a 45 persones (un total de 53 llits). Totes les places estan ocupades.  

S’ofereix servei d’esports, lleure, rehabilitació i respir familiar. 

Titularitat: forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya, gestionat per l’Associació de Paràlisi Cerebral. 

Centre Pilot Arcàngel Sant 

Gabriel. Consultes externes 

ASPACE 

Carrer Tres Pins, 31 – 35 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc 

Edifici  connectat amb l’edifici de la mateixa entitat del número 29 del mateix 

carrer. 

El servei de rehabilitació i consulta mèdica atén a persones amb paràlisi 

cerebral i patologies del desenvolupament de totes les edats. També inclou 

un CIDIAP (vegeu apartat d’Infància) i una Escola d’Educació Especial (vegeu 

apartat Educació). 

S’ofereix servei d’esports, lleure, rehabilitació i respir familiar. 

Titularitat: forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya, gestionat per l’Associació de Paràlisi Cerebral. 

Taller d’Artesania Artesà 

Poble Espanyol 

Edifici 45, Casa de los Moreno 

 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc 

Taller d’artesania (confecció, pintat de figures, decoració, aromateràpia, 

artesania del sabó, activitats de màrqueting i autonomia personal ) per a dos 

grups de 8 persones amb discapacitat, un grup gestionat per la Fundació 

Privada Artesà per la Integració Sociolaboral i un altre grup gestionat per 

ASPASIM. 

Titularitat: forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya, gestionat per la Fundació Privada Artesà per la Integració 

sociolaboral (lloguer del local). 
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Equipaments concertats i/o privats 

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es 

tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles. 

Barri del Poble Sec 

 Fundació Pisco-Art de Catalunya. Avinguda de l’estadi, 12-22. (Barri del Poble Sec). Fundació adreçada a 

persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial i a nens/es i joves amb dificultats dins l’àmbit 

escolar. S’ofereixen classes d’activitats teòriques i pràctiques de formació per estudiants, a part de servei 

d’informació. Actualment consta de 40 alumnes. 

Barri del Raval 

 Associació Estel – Tàpia. Carrer Om, 7-9, baix (Barri del Raval). Empresa social sense afany de lucre 

dirigida a la inserció laboral de persones amb discapacitat, malaltia mental i persones en risc d’exclusió 

social. L’Associació –Aula Formativa té una capacitat de 30 places de centre ocupacional i el Centre 

Especial de Treball Estel Tàpia té una capacitat de 4 places. Actualment hi ha totes les places ocupades.  

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis: 

Atenció especialitzada per a persones amb discapacitat: en el document Bases per a l’elaboració del Pla 

d’Equipaments de Barcelona. Primera fase: Coneixement (2007) i en el Pla Municipal per a la Inclusió Social 

Barcelona Inclusiva 2005-2010 (2005), es recollien les previsions de cobertura (ja sigui pública o privada) pel 

conjunt de la ciutat, però no de forma territorialitzada ni en relació a la població en relació a: 

- Residències per a persones amb discapacitat. 

- Llars residència i llars amb suport per a persones amb discapacitat psíquica i física 

- Centres ocupacionals per a persones amb discapacitat. 

En el document Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 

2008-2012 i bases per a la nova planificació (2009), del Departament d’Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat 

de Catalunya, s’estimen, en forma de prevalença, el conjunt de persones que poden requerir atenció 

especialitzada, com és el cas de persones amb discapacitat psíquica (0,56% de la població total) o física (1,82% 

de la població de 0 a 64 anys), discapacitat derivada de malalties mentals (0,96% de la població de 0 a 64 anys), 

afectades per drogodependències (0,36% de la població de 6 a 64 anys) o per VIH-SIDA (0,10% de la població 

de 0 a 64 anys). 

 

 

 

En referència a Centres especials de treball (CET) i centres ocupacionals, en la zona d’influència hi ha: 

- 200 places de STO (S. Teràpia Ocupacional), 170 ocupades. 

- 33 places de SOI (S. Ocupacional d’Inserció), totes ocupades. 

- 19 places de CET (Centre Especial de Treball), totes ocupades. 

El Districte de Sants – Montjuïc compta amb el centre My Life de capacitació per a joves i adults (de 16 a 45 

anys) (Carrer Mineria, 58-60) que fomenta l’autonomia i aprenentatge d’habilitats per viure amb major 

independència, fomentant així la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental 

(24 places, de les quals 13 ocupades actualment). Aquest recurs està gestionat per la Fundació Sant Pere Claver 

Serveis Socials. 

Balanç de la dotació actual d’equipaments  

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

Equip de Valoració d’Adults  No hi ha dèficit 

2 Centres Ocupacionals Un d’ells inclou STO, Club social i activitats de 
lleure. L’altre inclou SOI.  

No hi ha dèficit 
Centre de capacitació  Ubicat al barri de la Marina del Port. 

Centre Especial de Treball  

Centre residencial  i llar 
residència 

 

No hi ha dèficit 
Centre residencial   

Llar residència  

Centre integral Inclou STO, residència i activitats de lleure i 
esport. 

No hi ha dèficit 

Centre Pilot i de consultes 
externes 

Inclou CIDIAP, Escola d’Educació Especial,  
servei de rehabilitació i consulta mèdica, 
activitats de lleure i esport. 

No hi ha dèficit 

Taller d’artesania  No hi ha dèficit 

Equipaments privats 

1 Centre amb activitats de formació i servei d’informació. 

1 Centre per a la inserció laboral (centre ocupacional i centre especial de treball), en barri contigu. 

 

 

 

 

 



 

[ANÀLISI I BALANÇ DE LES NECESSITATS D’EQUIPAMENTS]  Balanç i propostes de les  necessitats d’equipaments al barri del Poble Sec de Barcelona. Actíva Prospect. Desembre  2016. Pàg. 37 

11. ÀMBIT DE LA GENT GRAN 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Casal de Gent Gran de Poble-Sec 

Centre Cívic El Sortidor  

Plaça del Sortidor, 12 

Barri del Poble Sec 

Conté 480 socis i ha ofert 87 tallers i 18 activitats puntuals.  

 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Casal de Mar – Casal de Gent 

Gran del Mar 

Carrer Albareda, 1 – 13, 1r 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Conté 350 socis inscrits i és la seu de l’associació de pensionistes i jubilats  

del Mar. 

Disposa d’una sala / punt de trobada (80 m2) amb aforament per 90 

persones, i una sala polivalent(30 m2) amb capacitat per 25 persones. 

Es duen a terme tallers organitzats per l’associació (6 tallers amb 20-25 

places) i per la Generalitat de Catalunya (12 tallers amb 20 – 24 places).  

Titularitat: Institut Social de la Marina, gestionat per la Generalitat de 

Catalunya. 

Residència i Centre de Dia Pare 

Batllori 

Carrer Vila i Vilà, 39 – 41 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Capacitat de 90 places de residència i de 32 places de centre de dia, 

actualment totes ocupades.  

Edifici de vuit plantes, amb 18 habitacions per planta, amb bany 

compartit cada dos habitacions, i una sala de menjador per planta. La 

planta primera té el centre de dia que disposa d’una sala polivalent, 

cafeteria i gimnàs. Disposa de servei mèdic, infermeria, psicòleg, 

fisioterapeuta i teràpia ocupacional. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya, gestionat per la Fundació Vella 

Terra. 

Residència i Centre de Dia Font 

Florida 

Carrer Font Florida, 98 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Capacitat per a 88 places de residència i 30 places de centre de dia, totes 

ocupades actualment.  

Habitacions individuals i dobles, amb llits elèctrics, amb bany i sistema 

d’intercomunicació directa amb els professionals del centre. Gaudeix de 

gimnàs, sala de rehabilitació, sala de teràpia, control d’infermeria, 

despatxos, menjadors, sala d’estar, biblioteca, cafeteria i pati enjardinat. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya, gestionat per les Residències Aidar 

del Grup MUTUAM. 

 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Casal de Gent Gran Josep Trueta 

Carrer Reina Amàlia, 33 

 

 

 

Barri del Raval 

Hi ha 957 persones usuàries del casal. S’organitzen 46 tallers.  

Disposa de diversos espais: 2 sales relacionals, 1 sala d'actes, 3 despatxos 

d'atenció al públic, 1 espai polivalent, 1 terrassa, 4 sales per a tallers i 1 

Aula informàtica en la qual es fan tallers en conveni amb la Fundació 

Bancària “la Caixa”. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per E3 Lleure i Gent Gran. 

Espai de Gent Gran Sant Antoni 

Carrer Comte Borrell, 44-46 

Barri de Sant Antoni 

 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Centre de Dia Sant Antoni 

Carrer Marquès de Campo Sagrado, 

31-33 

Barri de Sant Antoni 

Compta amb 40 places, actualment totes ocupades. 

Disposa d’una sala menjador, una sala polivalent d’activitats i una sala de 

descans.  

Titularitat: Generalitat de Catalunya, gestionat per L’Onada Serveis. 

Residència i Centre de Dia per a 

Gent Gran el Mil·lenari 

Carrer Nou de la Rambla, 47-49 

 

 

 

 

Barri del Raval 

Centre de dia. 

Capacitat per a 50 persones, de les quals 44 ocupades. 

Disposa de menjador, sala d’estar i dues sales polivalents. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya, gestionat per la Cooperativa Suara. 

Residència. 

Capacitat per a 62 persones, de les quals 57 ocupades. 

Disposa de serveis de perruqueria, podologia i gimnàs.  

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

 

L’Espai Social el Raval disposa d’un espai per a gent gran, explicat a l’apartat del equipaments culturals. 

 

Equipaments concertats i/o privats 

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es 

tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles. 

Barri del Poble Sec 

 Esplai Santa Madrona. Fundació Bancària “la Caixa”. Avinguda Paral·lel, 95. (Barri del Poble Sec). Espai 

per a Gent Gran, que actualment compta amb 530 socis. S’organitzen activitats i tallers diversos 

(informàtica, gimnàstica suau, voluntariat, entre d’altres).  

Barri de Sant Antoni 

 Centre de Dia Noray. Carrer Tamarit, 92 (Barri de Sant Antoni). Té 40 places privades i 17 estan ocupades. 

Equipament privat que dóna serveis d’atenció personalitzada, menjador, activitats cognitives i de lleure, 

fisioteràpia, readaptació funcional i social, perruqueria, podologia i psicologia.  

 Residència Geriàtrica Llevant. Carrer Llançà, 7, 1r – 22 (Barri de Sant Antoni). Amb 18 places privades i 

17 ocupades. 

 Residència Geriàtrica Nova Alegria. Gran Via de les Corts Catalanes, 420 (Barri de Sant Antoni). Amb 33 

places concertades, actualment 32 ocupades. Consta de 2 plantes, amb menjador, sala polivalent, sala de 

fisioteràpia i despatxos d’administració.  
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Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis: 

Casal i Espais de gent gran: equipament de proximitat (barri), un per cada barri, adreçat a persones majors de 

65 anys, i també a prejubilades. Ha d’estar ubicat a uns 500 m de les llars (uns 10 minuts caminant). Ha de tenir 

una superfície útil d’entre 512 i 1.000 m2, per a un volum d’entre 200 a 500 persones simultàniament. 3,5 m2 

per persona.  

Al document de Pla de Millora dels casals i espais de gent gran municipals, (2011) s’estableix una cobertura 

mínima d’un casal o espai per una població de 20.000 habitants > 65 anys i una màxima per 2.500 habitants. 

A la zona d’intervenció, hi ha una població de 7.071 persones majors de 65 anys. 

Equipaments per la gent gran: l’oferta de serveis socials especialitzats i en concret de residències i centres de 

dia per a gent gran en el Pla estratègic de Serveis Socials 2010-13 fixa com a objectiu de cobertura pública pel 

2013 un 2,70% de les persones majors de 65 anys per a Residència i un 0,73% per a centre de Dia. 

El col·lectiu de gent gran a la zona d’influència és de 7.071 persones (4.444 de 65-79 anys 2.627 >de 80 anys) 

Aplicant aquestes ràtios correspon la necessitat de disposar: 

- Residències assistides per a gent gran: Es requereixen 191 places públiques. 

- Centre de dia per a gent gran. Es requereixen 52 places públiques. 

Actualment, aplicant l’objectiu de cobertura pública, no hi a mancança de places de residència ni de centre de 

dia per a persones grans. En base a la projecció demogràfica a 10 anys , aplicant la ràtio per la població de 7.751 

persones de 65 anys o més,  tampoc es preveu mancança dels dos tipus de centres.  

No obstant això, caldria afegir-hi les dades corresponents a les places de centre de dia i de residència de les 
persones inscrites en llista d’espera, si és que n’hi ha, en base a la valoració realitzada amb la Llei de la 
Dependència.  

Balanç de la dotació actual d’equipaments  

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

3 Casals i 1 espai de gent 
gran 

1 casal i 1 espai de gent gran en barris 
contigus. 

No hi ha dèficit. 

4 Centres de Dia  Hi ha 152 places públiques de Centre de Dia . 

2 centres de dia en barris contigus.   

No hi ha dèficit. 

3 Residències Hi ha 240 places públiques de Residència i 33 
places concertades en un centre privat. 

1 residència en barri contigu. 

En l’aplicació de criteris de places de 
residència i centre de dia a les 7.071 
persones de 65 anys o més, no hi ha 
dèficit.  

No obstant, com succeeix a la majoria 
de ciutats de Catalunya, aquesta dada 
s’ha de contrastar amb el número de 
persones amb un grau de 
dependència reconegut i en llista 
d’espera per una plaça de centre de 
dia o residència. No es disposa 
d’aquesta dada per  a la zona 
d’intervenció, per la qual cosa no es 
pot confirmar que no hi hagi dèficit 
en aquest àmbit.  

Equipaments privats 

1 Casal / espai de gent gran. 

1 Centre de Dia amb 40 places, en barri contigu. 

2 Residències, una d’elles amb 18 places privades i l’altra amb 33 places concertades, en barri contigu..  
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12. ÀMBIT DE L’HABITATGE DOTACIONAL 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Habitatges San Isidre 

Carrer San Isidre, 1 

Barri del Poble Sec 

Nombre d'habitatges: 42 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Habitatges Passeig de 

l’Exposició UA6 

Carrer Tapioles, 79 

Barri del Poble Sec 

Nombre d'habitatges: 12 

 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona 

Habitatges Creu dels Molers 

Carrer de la Creu dels Molers, 

56 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Habitatges d’inclusió social per a persones en situació de sense llar, enfocat 

a l’atenció integral i en l’acompanyament orientat a l’autonomia de la 

persona 

Nombre d'habitatges: 15 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat mitjançant concert per Sant 

Joan de Déu Serveis Socials. 

Hostatgeria Casa del Mar 

Carrer Albareda, 1-13 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Disposa de 31 habitatges dobles per al col·lectiu de mariners, amb 62 places, 

de les quals 10 sempre queden buides pels mariners que arribin diàriament 

al Port i sol·licitin el servei. Actualment hi ha 52 places ocupades. Disposa de 

servei de restauració.  

Titularitat: Institut Social de la Marina, gestionat per la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Habitatges Reina Amàlia 

Carrer Reina Amàlia, 33 

Carrer Lleialtat, 7 

 

 

 

Barri del Raval 

Habitatges amb serveis per a gent gran, amb 96 habitatges i capacitat per 

192 persones. 

Els habitatges tenen entre 40 i 50m2 i disposen de servei de consergeria, 

neteja, treballadora familiar o auxiliar de geriatria, gestió dels espais comuns 

i servei de teleassistència. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per ABD Asociación 

Bienestar y Desarrollo. 

Habitatges Marqués de 

Campo Sagrado, 31-35 

Carrer Marqués de Campo 

Sagrado, 31-33 

 

Barri de Sant Antoni 

Habitatges amb serveis per a gent gran, amb 38 habitatges i capacitat per 58 

persones.  

Els habitatges tenen entre 40 i 60m2, i disposen de servei de consergeria, 

neteja, auxiliar de geriatria, gestió dels espais comuns. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per ABD Asociación 

Bienestar y Desarrollo. 

                                                             

23 L’Ajuntament de Barcelona aprova l’1 de juny de 2006, en el marc de la Subcomissió d’Urbanisme una modificació de la 
normativa urbanística relativa als habitatges dotacionals (DOGC núm. 4724, del 22 de setembre de 2006).  

Habitatges Carrer Nou de la 

Rambla – Est 

Carrer Nou de la Rambla, 39 

Barri del Raval 

Nombre d'habitatges: 48 

 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Habitatges Om – Arc del 

teatre 

Carrer de l’arc del teatre, 48 

Barri del Raval 

Nombre d'habitatges: 95  

 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Habitatges C/ Carme – Riera 

Alta 

Carrer de la Riera Alta, 13 

 

Barri del Raval 

Nombre d'habitatges: 12 

 

 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Amb la Modificació del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional i concreció dels 

sols als quals s’assigna aquesta qualificació (2006), l’Ajuntament de Barcelona23 modifica la normativa 

urbanística relativa al sòl qualificat per realitzar “actuacions públiques d’habitatge dirigides a satisfer els 

requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o emancipació justificades en 

polítiques socials prèviament definides i compatibles amb usos d’equipament públic. 

El Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 fixa objectius d’execució d’habitatges dotacionals, a nivell de ciutat, 

diferenciant els següents col·lectius:  

 1.500 – 2.000 habitatges adreçats a joves a nivell de ciutat. 

 2.000 habitatges amb serveis per a gent gran (amb serveis personalitzats de suport adreçats a persones 

de més de 65 anys amb unes condicions personals que garanteixin poder dur una vida autònoma).  

 500 habitatges amb serveis per a gent gran (apartaments de protecció de caràcter dotacional, sense 

serveis o amb un nivell de serveis mínims per a persones majors de 60 anys). 
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Balanç de la dotació actual d’equipaments  

La síntesi de la situació actual de l’àmbit de Proveïment i Subministrament es sintetitza en el següent quadre: 

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

8 Centres amb habitatges 
dotacionals 

En conjunt engloben 358 habitatges, 
amb una capacitat per a 250 
persones. 

5 en barris contigus. 
 

Hostatgeria Casa del Mar Inclou 31 habitatges amb 62 places.  

Equipaments públics planificats i/o reserva de sòl 
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13. ÀMBIT DE L’ECONOMIA COL·LABORATIVA 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Centre Cívic el Sortidor 

Plaça Sortidor, 12 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Seu del Punt d’Assessorament per la recerca de feina per a les persones 

residents al Barri del Poble Sec, dins del Projecte “Treball als Barris. 

Dispositiu d’Inserció Sociolaboral. S’ofereix assessorament personalitzat 

per a la recerca de feina, formació en diverses àrees, espais de recerca de 

feina, tallers de curta durada, formació en ús de les TIC, intermediació 

laboral a ofertes de feina i prospecció d’empreses per identificar 

oportunitats d’ocupació.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Centre d’Experimentació, 

Formació i Iniciatives 

Econòmiques Alternatives 

Carrer de les Tàpies, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barri del Raval 

Nau de planta rectangular, de 31 m de llargada i 15 m d'amplada de dues 

plantes d'alçada, originàriament utilitzat com a magatzem de cotó (Fàbrica 

Riva i Garcia). Seu del Consell Comarcal del Barcelonès i també ocupat per 

Impulsem SCCL 

Cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre, que porta a terme 

accions d’integració en l’àmbit educatiu, social, laboral i de formació 

permanent amb diversos serveis: accions d’emprenedoria social (tant 

tutories com facilitant espais); projectes de formació ocupacional i contínua, 

orientació i coaching, treball comunitaris.  

Els tallers de formació ocupacional i contínua es fan en col·laboració amb el 

Consorci d’Educació de Barcelona en les següents especialitats:  

PQPI Auxiliar d´Hoteleria: cuina i serveis de Restauració 

PQPI Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic 

PQPI Auxiliar de Fusteria 

PQPI Auxiliar d´Electricitat 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per Impulsem S.C.C.L. 

 

Equipaments concertats i/o privats 

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es 

tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles. 

Barri del Poble Sec 

 CREC Poble Sec. Carrer Vila i Vilà 61-69. (Barri del Poble Sec). Capacitat per 100 persones, ocupació 

habitual del 70%. Superfície: 1.000m2. Es preveu una ampliació fins als 140 espais de coworking; i 

disposa de 3 sales de reunions i formació, sala de teràpies, i office. 

 Ca l’Agustí. Carrer del Poeta Cabanyes, 58. (Barri del Poble Sec). Capacitat per 18 persones, usuaris 

actuals 12 persones. El local té una superfície aproximada de 140m2 i està format per 3 espais 

diferenciats l’espai de l’entrada, el forn i l’altell. La sala de l’entrada és un espai expositiu obert al carrer; 

el forn és un espai de treball; i l’altell és una sala polivalent. 

Barri del Raval 

 Carretes 47 coworking. Carrer Carretes, 47 (Barri del Raval). Capacitat per a 24 persones, ocupació 

habitual del 60%. Superfície: 300 m2. Antiga fàbrica tèxtil del segle XVIII, disposa d’un sol espai diàfan 

amb àrees de treball, reunions, espai polivalent i espai comú. 

 Muchafibra. Carrer Carretes, 13 (Barri del Raval). Capacitat per a 10 persones, amb una ocupació del 

60%. Superfície: 250m2. Espai de coworking per a dissenyadors/es de moda i alta costura. El local disposa 

de sala de tall i patronatge, sala de màquines, sala amb llocs de feina, i àrea de serveis. També duu a terme 

cursos formatius amb places per 20 persones.  

 Nº 5 Vistalegre – Coworking upcycling. Carrer de Vistalegre, 5 (Barri del Raval). Capacitat per a 4 

persones, amb una ocupació del 25%. Espai de coworking per a dissenyadors/es i professionals de la 

restauració de mobiliari i objectes.  

Barri de Sant Antoni 

 BCN Workspace. Calle Tamarit, 119-125 (Barri de Sant Antoni). Espai de treball conjunt amb diferents 

despatxos privats, aula per a 40 persones, espai polivalent de reunions i sala comú.  

 MOB&PAU – Coworking Space. Ronda de Sant Pau, 47 (Barri de Sant Antoni). Espai compost per una sala 

de reunions, espai comú de treball, espai obert, food lab i terrassa.  

Balanç de la dotació actual d’equipaments  

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

Centre d’experimentació, 
formació i iniciatives 
econòmiques alternatives 

En barri contigu.  

Punt d’assessorament per a 
la recerca de feina 

  

Equipaments privats 

1 Centre amb 100 places de coworking (preveu ampliació de 40 places addicionals). 

1 Centre amb 24 places de coworking, espai polivalent, sales de reunió i espais comuns. En barri contigu 

1 Centre amb espais de treball, exposició i sala polivalent per a 18 persones.  

1 Centre amb 10 places de coworking en l’àmbit de la moda i alta costura. En barri contigu 

1 Centre amb 4 places de coworking en l’àmbit del disseny i la restauració de mobiliari i objectes. En barri contigu 

1 Centre amb diversos despatxos privats, aula per a 40 persones, espai polivalent de reunions i sala comuna. En barri 
contigu 

1 Centre amb espai comú de treball, sala de reunions i terrassa. En barri contigu 
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14. ÀMBIT DEL PROVEÏMENT I SUBMINISTRAMENT 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Hort Urbà Masia Can 

Mestres 

Carrer del Foc, 132 

 

 

Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc 

Espai d’11.000 m2, amb 52 parcel·les de 40 m2 cadascuna. D’aquestes, 51 

estan adjudicades als jubilats i jubilades que han obtingut la concessió per 

conrear-les durant cinc anys i una queda a disposició de Parcs i Jardins que 

la fa servir amb finalitats educatives. S’hi ha construït una granja de 300 m2 

que allotja diferents tipus d’animals com ara ovelles, cabres, ànecs, oques, 

gallines i conills.  

Titularitat: Parcs i Jardins de Barcelona. 

Hort Urbà Artesà 

Poble Espanyol, Avinguda 

Francesc Ferrer i Guardia, 13-

27 

Barri del Poble Sec – Parc de 

Montjuïc 

Superfície de 400m2 d’horts urbans d’agricultura ecològica, destinat a dos 

grups, cada un de 8 persones amb discapacitat, que fan l’explotació de les 

parcel·les. 

Titularitat: forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya, gestionat per la Fundació Privada Artesà per la Integració 

sociolaboral i ASPASIM (lloguer de l’espai de conreu). 

 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Hort Urbà de Sant Pau del 

Camp 

Carrer Abat Safont, 12 

Barri del Raval 

Superfície de 700 m2 i 9 parcel·les per cultivar, per jubilats/des del districte, 

en règim de concessió durant 5 anys i adjudicació per sorteig públic. 

Titularitat: Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. 

 

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Pel que fa als Mercats, segons l’informe Bases per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de Barcelona. Primera fase: 

Coneixement (2007), de l’Ajuntament de Barcelona, quan s’estudien criteris i ràtios en aquest sector, els estudis 

revelen que els ciutadans no es desplacen més de 600 metres (uns 15 minuts caminant), per realitzar aquestes 

compres. 

Un criteri general de l’Institut Municipal de Mercats és la dotació d’un mercat per cada 15.000 habitants i a menys 

de 600 m. Del domicili; però cal considerar altres variables com ara el comerç de proximitat, les grans zones 

comercials de la zona, etc. 

Balanç de la dotació actual d’equipaments  

La síntesi de la situació actual de l’àmbit de Proveïment i Subministrament es sintetitza en el següent quadre: 

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

3 Horts urbans Engloben parcel·les per a 92 
persones. (1 en barri contigu) 

 

Equipaments privats 
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15. ÀMBIT TÈCNIC I ADMINISTRATIU 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Punt Verd de Barri Poble Sec 

Plaça. De les Tres Xemeneies 

 

 

Barri del Poble Sec 

Deixalleria oberta de dilluns a dissabte que admet diferents tipus 

de residus domèstics (tant els reciclables com els especials) per als 

quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns 

contenidors específics al carrer. Disposa d’una Aula Ambiental. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Punt Verd Mòbil 

Avinguda del Paral·lel amb Carrer 

Jaume Fabra 

Barri del Poble Sec 

Servei de deixalleria mòbil en horari de dimecres de 16.00 a 19.30h 

 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona 

Cementiri de Montjuïc 

Carrer Mare de Déu del Port, 56-58 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per Cementiris de 

Barcelona, S.A.U 

Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies 

Avinguda del Paral·lel, 50-52 

 

Barri del Poble Sec 

Inclou els següents organismes:  

Direcció General de Famílies 

Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència 

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Serveis Territorials d’Empresa i 

Coneixement a Barcelona 

Carrer Albareda, 2-4 

Barri del Poble Sec 

Oficina d’atenció al usuari de dilluns a divendres. 

 

 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Fira de Barcelona 

Av. Reina Mª Cristina, s/n 

 

 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

Consta de 10 pavellons. 

Palau d’Alfons XIII (15.625m2) i el Palau de Victòria Eugènia 

(14.579m2), ambdós propietat de l’Ajuntament. Són els dos únics 

palaus construïts per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch per a 

l’Exposició Internacional de Barcelona de l’any 1929. Han estat 

inscrits al registre de Béns Culturals d’Interès Local. 

Titularitat: consorci format per l’Ajuntament de Barcelona, la 

Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona. 

Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya – Antic Pavelló de la Caixa 

de Pensions 

Carrer de Lleida, 46 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 5617m2.  

 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per la Generalitat 

de Catalunya. 

Oficina d’Atenció Ciutadana 

Carrer Carrera, 24 

Barri del Poble Sec 

Oficina d’atenció al usuari de dilluns a divendres. 

 

Titularitat: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Institut Barcelona Esports (IBE) 

Carrer l’Estadi, 40 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 1.178 m2 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Institut Botànic de Barcelona 

Passeig del migdia, s/n 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat per l’Ajuntament 

de Barcelona i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). 

Ministeri de Treball i Seguretat 

Social – Casa del Mar 

Carrer Albareda, 1-13 

Barri del Poble Sec 

Seu de l’Institut Social de la Marina i de les Oficines de la Seguretat 

Social.  

 

Titularitat: Institut Social de la Marina. 

Palauet Albéniz i caseta de jardí 

Avinguda de l’Estadi, 65-69 

Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc 

Superfície: 1594 m2. Ús actual administratiu. 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Punt Verd de Barri Folch i Torres 

Plaça. Josep Maria Folch i Torres, 1 

 

 

Barri del Raval 

Deixalleria oberta de dilluns a dissabte que admet diferents tipus 

de residus domèstics (tant els reciclables com els especials) per als 

quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns 

contenidors específics al carrer. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Oficina Integral de la Seguretat 

Social. Administració de Tresoreria 

Carrer Arc del teatre, 63-65 

Barri del Raval 

Oficina d’atenció al usuari de dilluns a divendres. 

 

 

Titularitat: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Oficina Municipal d'Informació al 

Consumidor 

Ronda de Sant Pau, 43-45 

Barri de Sant Antoni 

Oficina d’atenció a la ciutadania de dilluns a divendres. 

Seu de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona i la Sindicatura de 

Greuges. 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Institut Municipal del Paisatge Urbà i 

la Qualitat de Vida 

Avinguda Drassanes, 6 

Barri del Raval 

Oficina d’atenció a la ciutadania de dilluns a divendres. 

 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona 

Oficina de Correus Nº 22 

Avinguda Mistral, 44 

Barri de Sant Antoni 

 

 

Titularitat: Societat Estatal de Correos i Telègrafs SA. 

Agència Tributària de Colom – 

Duana de Barcelona 

Passeig de Josep Carner, 27-29 

Barri del Raval 

Oficina d’atenció a l’usuari de dilluns a divendres. 

 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona, gestionat pel Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Comandància Naval de Barcelona 

Carrer Portal de Santa Madrona, s/n 

Barri del Raval 

 

 

Titularitat: Ministeri de Defensa. 

Ministeri de Defensa 

Avinguda de les Drassanes, 7-11 

Barri del Raval 

 

 

Titularitat: Ministeri de Defensa. 

Consell Comarcal del Barcelonès – 

Vapor Tàpies 

Carrer de les Tàpies, 4 

Barri del Raval 

Seu del Consell Comarcal del Barcelonès, de l’empresa pública 

d’habitatge REGESA, i la Fundació Pisos de Lloguer del mateix 

Consell. 

Titularitat: Consell Comarcal del Barcelonès 

 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=5157
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Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

Respecte als Punts verds, segons la Norma Tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals (2009) de 

l’Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Medi Ambient, de la Generalitat de Catalunya, hi ha 

diferents tipus de deixalleries en funció del nombre potencial d’usuaris: 1) Mòbil, 2) Mini-deixalleries, 3) 

Deixalleria bàsica –entre 2.000 i 5.000 habitants– 4) Deixalleria tipus A –entre 5.000 i 10.000 habitants– 5) 

Deixalleria tipus B –entre 30.000 i 70.000 habitants– 6) Deixalleria tipus C –per 150.000 habitants–. 

Segons el document “Elements bàsics d’un barri”, document annex a la Mesura de Govern Els Barris de Barcelona 

(2008), hi ha d’haver un punt verd per barri i per cada 30.000 habitants. 

En relació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, la pauta24 és que n’hi hagi una a cada districte. 

Balanç de la dotació actual d’equipaments  

La síntesi de la situació actual de l’àmbit Tècnic i Administratiu es sintetitza en el següent quadre: 

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

2 Punts Verds de Barri 1 en barri contigu 
No hi ha dèficit. 

Punt Verd Mòbil  

Cementiri   

OAC  No hi ha dèficit. 

Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor 

  

2 dependències de diferents 
departaments de la Generalitat de 
Catalunya  

  

Oficina de correus   

6 dependències de diferents 
ministeris i organismes estatals 

  

Equipaments privats 

 

 

                                                             

24 Segons la Pauta Organitzativa general per als districtes, aprovada per acord de la Comissió de Govern, de l’Ajuntament de 

Barcelona en sessió del 22 d’abril de 1993. 
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16. ÀMBIT D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT 

Característiques dels equipaments públics existents al Poble Sec (zona d’intervenció) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Oficina d’Informació i Tràmits de la 

Guàrdia Urbana  

Carrer de la Guàrdia Urbana, 3 

Barri del Poble Sec 

Atenció i tramitació de DNI i passaports amb cita prèvia (de dilluns 

a divendres). Ocupa el Pavelló Ciutat de Barcelona (de 701 m2), 

catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local.  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

Parc de Bombers de Montjuïc 

Passeig de Josep Carner, 48 – 56 

 

 

 

Barri del Poble Sec 

El parc dóna cobertura a tota la zona del port i districtes de Ciutat 

Vella i Sants-Montjuïc. 

L’edifici consta de més de 3.000m2, distribuït en dues plantes. A la 

primera hi ha el garatge i a la segona la zona de descans dels bombers 

i d'oficines. Hi treballen 20 bombers per torn i disposa de 14 vehicles. 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Espai Bombers Parc de Prevenció 

Carrer Lleida, 30 

Barri del Poble Sec 

Superfície: 1.433m2. Els espais es destinen a museu, formació i 

divulgació de la prevenció del risc ia la seguretat. .  

Titularitat: Ajuntament de Barcelona.  

 

Característiques dels equipaments públics existents a Raval i Sant Antoni (zona d’influència) 

EQUIPAMENTS CARACTERÍSTIQUES 

Comissaria dels Mossos d’Esquadra 

Ciutat Vella 

Carrer Nou de la Rambla, 80-76 

Barri del Raval 

 

 

 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Comissaria dels Mossos d’Esquadra 

Plaça d’Espanya, 1 

Barri de Sant Antoni 

 

 

Titularitat: Generalitat de Catalunya. 

Comissaria de la Policia Nacional – 

Servei Territorial de Trànsit de 

Barcelona 

Plaça d’Espanya, 1 

Barri de Sant Antoni 

Atenció i tramitació de DNI i passaports amb cita prèvia (de dilluns 

a divendres). 

 

 

Titularitat: Ministeri de l’Interior. 

Servei Marítim Provincial Guardia 

Civil 

Carrer de Sant Pau, 92 

Barri del Raval 

 

 

 

Titularitat: Ministeri de l’Interior. 

 

Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments  

En relació a les Comissaries, els criteris són 

 Guàrdia Urbana. Una comissaria per districte, a més d’algunes unitats de caràcter més específic. 

 Mossos d’Esquadra. Una comissaria per districte. 

 

 

Balanç de la dotació actual d’equipaments 

La síntesi de la situació actual de l’àmbit de Seguretat es sintetitza en el següent quadre: 

Equipaments existents Observacions BALANÇ 

Oficina d’Informació i Tràmits de 
la Guàrdia Urbana 

 
No hi ha dèficit. 

2 Comissaries dels Mossos 
d’Esquadra 

El districte compta amb una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra 
al barri de la Marina. 

2 en barri contigu 

No hi ha dèficit. 

Comissaria de la Policia Nacional En barri contigu.  

Servei Marítim Provincial de la 
Guàrdia Civil 

En barri contigu.  

Parc de Bombers   

Espai Bombers Parc de Prevenció   

Equipaments privats 
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SÍNTESI DEL BALANÇ D’EQUIPAMENTS 

Aquest capítol aporta la síntesi de la situació actual a través duna visió conjunta de tots els àmbits i resumeix el balanç dels equipaments i els dèficits existents. 

Per cada àmbit es detallen les mancances detectades i s’estableix una prioritat. Els criteris utilitzats per a definir els nivells de prioritat per a la necessitat dels nous equipaments han estat els següents: 

Prioritat 1. Aquells equipaments que són serveis bàsics i de competència obligatòria  o aquells equipaments dels quals no es disposa a la zona d’anàlisi. 

Prioritat 2. Aquells equipaments relacionats amb els dèficits que presenta la zona d’intervenció, així com aquells que no són serveis bàsics. 

Prioritat 3. Aquells equipaments que no presten serveis bàsics i que no són de competència obligatòria però que poden contribuir a completar la xarxa d’equipaments a nivell de ciutat. 

Taula 4 Síntesi del balanç dels equipaments per àmbits 

 Àmbits 
Equipaments planificats 

i/o reserva de sòl 
Observacions Mancança detectada (o Dèficit d’equipaments) Prioritat 

1 CULTURA  Biblioteca (de proximitat) 650-845m2 de sostre 
Hi ha dèficit en el fons documental, en 17.466,5 volums, per cobrir la 
població del barri. 2 

2 PARTICIPACIO SOCIAL  Casal de barri / espai per a entitats 500m2 de sostre 
Hi ha manca de superfície / espais adreçats a casal de barri / espai per a 
entitats. 

2 

 

3 
EDUCACIÓ  

Institut Mínim 4.500m2 de sòl 

Hi ha dèficit en 10 places públiques en ensenyaments postobligatoris 
(batxillerat), que en 10 anys s’incrementen a 32 places públiques mancants. 

Hi ha manca d’oferta pública de cicles formatius.  

1 

Escola de música 1.000 m2 de sostre Hi ha manca d’una escola de música pública al districte. 1 

4 ESPORT  Pista poliesportiva  750 m2 / 1.125m2 / 1.560 m2 Hi ha mancança de 3 pistes poliesportives (POL) 1 

5 SALUT   No hi ha dèficit.   

6 SERVEIS SOCIALS   No hi ha dèficit.   

 INFÀNCIA   No hi ha dèficit.   

7 Àmbits 
Equipaments planificats 

i/o reserva de sòl 
Observacions Mancança detectada (o Dèficit d’equipaments) Prioritat 

8 JOVENTUT  Casal de joves mínim 300m2 (integrat) o 450m2 (infraestructura. específica) Hi ha manca d’espai adreçat a casal de joves. 1 

9 DONA   No hi ha dèficit.   

10 PERSONES AMB DISCAPACITAT   No hi ha dèficit.   

11 GENT GRAN   No es pot confirmar que no hi ha dèficit (manquen dades Llei dependència)  

12 HABITATGE DOTACIONAL     

13 ECONOMIA COL·LABORATIVA     

14 PROVEÏMENT I SUMINISTRAMENT   No hi ha dèficit.   

15 TÈCNIC I ADMINISTRATIU   No hi ha dèficit.   

16 EMERGÈNCIES I SEGURETAT   No hi ha dèficit.   

El nivell de prioritat s’assenyala de major (1) a menor prioritat (3) 
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ANNEX 1. SIGLES I ACRÒNIMS UTILITZATS 

 

ABS. Àrea Bàsica de Salut. 

ACEBA. Associació d’Entitats de Base Associativa. 

AEB. Àrea d’Estadística Bàsica.  

CAP. Centre d’Atenció Primària. 

CAS. Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències.  

CBB. Consorci de Biblioteques de Barcelona. 

CDIAP. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 

CEEC. Cens d’equipaments esportius de Catalunya. 

CET. Centre Especial de Treball.  

CFGM. Cicle Formatiu de Grau Mitjà. 

CFGS. Cicle Formatiu de Grau Superior. 

CJB. Consell de la Joventut de Barcelona. 

CRP. Centre de recursos pedagògics. 

CSMA. Centre de Salut Mental per Adults. 

CSMIJ. Centre de Salut Mental per Infants i Joves. 

CSS. Centre de Serveis Socials. 

DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

EAP. Equip d’Atenció Primària. 

EBA. d’Entitats de Base Associativa. 

EBASP. Equip Bàsic d’Atenció Social Primària 

EBM. Escola Bressol Municipal. 

EEBB. Escoles Bressol. 

ESO. Educació Secundària Obligatòria. 

GUNI Global University Network for Innovation. 

GWOPA. Global Water Operators’ Partnerships Alliance. 

ICPD. Índex de consum problemàtic de drogues. 

ICS. Institut Català de la Salut. 

IDESCAT. Institut d'Estadística de Catalunya 

INE. Institut Nacional d’Estadística. 

LOE. Llei orgànica d’Educació. 

LOSC Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. 

MIEM. Mapes d’instal·lacions i equipaments esportius del Municipi. 

MIR. Metges interns residents. 

OAC. Oficina d’Atenció al Ciutadà. 

OMS. Organització Mundial de la Salut. 

PAM. Programa d’Actuació Municipal. 

PFI. Programa Formació i Inserció. 

PIAD. Punt d’Informació i Atenció a les Dones.  

PIEC. Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya. 

PIJ. Punt d’Informació Juvenil. 

PQPI. Programa de Qualificació Professional Inicial. 

SOI. Servei ocupacional d’Inserció. 

STO. Servei de teràpia ocupacional.  

UAB. Universitat Autònoma de Barcelona. 

UEC. Unitat d’Escolarització compartida. 

XHUP. Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública. 
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ANNEX 2. RELACIÓ DE DOCUMENTS CONSULTATS 

1. Delimitació territorial i caracterització demogràfica 

 Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística. Padró Municipal d’Habitants. www.bcn.es/estadistica 

 Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística. Estadístiques de Barcelona, districtes i barris. Divisió territorial. www.bcn.cat/estadistica/catala/terri/index.htm 

 Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Informàtica. http://www.bcn.cat/estadistica/catala/terri/index.htm  

 Projeccions de població per districtes i barris 213-2026. Departament d’Estadística. Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona (2015) 

 Institut Cartogràfic de Catalunya. www.icc.cat 

 Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es 

2. Cultura 

 Memòria de Biblioteques de Barcelona del 2015. Biblioteques de Barcelona, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona (2015). 

 Dades de la ciutat, Departament d’Estadística. Institut de Cultura de Barcelona. Ajuntament de Barcelona (2015). 

 Observatori de dades culturals de Barcelona. Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. http://barcelonadadescultura.bcn.cat/ 

 Mapa de Lectura Pública de Catalunya. (actualització 2014). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura (2014) 

 Programa Funcional i descripció dels Espais dels Centres Cívics municipals. Ajuntament de Barcelona (2014) 

 Document de treball per l’elaboració del Pla de Centres Cívics. Ajuntament de Barcelona (2012) 

 Biblioteques de Barcelona 10 anys+. Nous reptes i noves oportunitats. Del Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2020 a les propostes per al 2020, Ajuntament de Barcelona (2011). 

 Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya. Javier Nieto / Enric Vilagrassa. Departament de Cultura de la Generalitat i Diputació de Barcelona (2008). 

 Pla Estratègic de Cultura de Barcelona. Nous accents, Ajuntament de Barcelona (2006). 

 Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010, Ajuntament de Barcelona (1998). 

 Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya (DOGC núm. 1727, de 29 de març de 1993). 

3. Participació social 

 Pla Estratègic 2015-2018 pels Casals de Barri de Barcelona.  

4. Educació 

 Guia de centres educatius de Barcelona del curs 2016-2017. www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/centres_educatius/cercador#/cerca 

 L’escolarització a la ciutat de Barcelona. Curs 2014-2015. Recull estadístic.’ del Consorci d’Educació de Barcelona. (2015) 

 Oferta de grups i places en els centres públics, escoles bressol i llars d’infants dels ensenyaments d’educació infantil de primer cicle, per al curs 2016-2017. Consorci d’Educació de Barcelona.  

 Reial decret-llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE núm. 96, del 21 d’abril de 2012). 

 Reial decret 132/2010, del 12 de febrer pel que s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, de l’educació primària i de la secundària (BOE núm. 
62, del 12 de març de 2010). 

 Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852). 

 Mapa Escolar dels ensenyaments bàsics de la ciutat de Barcelona 2005-2010, Consorci d’Educació de Barcelona (10 de maig 2006). 

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, del 4 de maig de 2006). 

http://www.bcn.es/estadistica
http://www.icc.cat/
http://www.ine.es/
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5. Esport 

 Generalitat de Catalunya. Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya http://www15.gencat.cat/ceeree/AppJava/cercaEquipamentsAction.do 

 Mapes d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEMs) http://www.observatoridelesport.cat/indicador.asp?subdim=17&id_ind=335 

 Document: “Mesura de Govern Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona 2012-2022”, Ajuntament de Barcelona (2012).  

 Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona 2012-2022. Ajuntament de Barcelona (2012)  

 Estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del PIEC Generalitat de Catalunya. Consell Català de l’Esport (2008). 

 Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), Generalitat de Catalunya (2005). Decret 95/2005, de 31 de maig(DOGC núm. 4397 - 02/06/2005) 

 Fitxes tècniques d’equipaments esportius. Consell català de l’esport (1.Pistes Poliesportives, 2.Pavellons poliesportius, 3.Sales poliesportives, 4.Camps Poliesportius, 5) Piscines cobertes, 6. Camps d’atletisme) (2005) 

 Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona, Ajuntament de Barcelona (2003). 

6. Salut 

 Direcció d’Estratègia, Coordinació i Comunicació. Regió Sanitària de Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona. 

 Consorci Sanitari de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona. Sistema d’Informació de Salut 
www.aspb.cat/quefem/sisalutinfoabs/SISalutLlibresIndicadors/InfoABS_Estructura_Procedencia_Poblacio_2013.html 

 Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013-16. Ajuntament de Barcelona (2013) 

 Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2012) 

 Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. Els serveis per a la salut: mirant cap al futur. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2010) 

 Pla operatiu d’integració de les addiccions a la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona 2010-2014. Consorci Sanitari de Barcelona (2010). 

 Atles integral dels serveis d’atenció a la salut mental de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2010) 

 Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la xarxa sanitària a la ciutat de Barcelona 2008-2015. Consorci Sanitari de Barcelona (2008). 

 Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2009-2012. Agència Salut Pública de Barcelona (2009).  

 Ordre SLT/189/2008, de 22 d’abril, per la qual es modifiquen diverses àrees bàsiques de Salut (DOGC núm. 5122, del 30 d’abril de 2008). 

 Pla d’Acció de Drogodependències de Barcelona 2006-2008, Agència Salut Pública de Barcelona (2006). 

 Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya, Generalitat de Catalunya (2006). 

 Decret 215/2002, d’1 d’agost, d’aprovació dels Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona (DOGC núm.3694, del 7 d’agost de 2002). 

 Ordre 166/2002, de 13 de maig, per la qual es regulen els estàndards de qualitat que han de complir els centres, serveis i establiments de salut mental d’utilització pública de Catalunya (DOGC núm. 3642, de 24 de maig 
de 2002). 

 Decret 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l’atenció primària de salut a Catalunya (DOGC núm. 527, del 10 d’abril de 1985). 

 Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (DOGC núm. 1324, del 30 de juliol de 1990). 

7. Serveis Socials 

 Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya https://dps.gencat.cat/wee/prepararCercaEstabliments.do 

 Ajuntament de Barcelona. Catàleg de Recursos i Serveis de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar www.catalegxapss.com  

 Informe sobre l’Estat dels Serveis  Socials a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar social i família (versió 2015) 

 Document: Model de serveis socials bàsics. Projecte Centres Oberts Municipals. Proposta, Ajuntament de Barcelona (2008). 

http://www15.gencat.cat/ceeree/AppJava/cercaEquipamentsAction.do
http://www.observatoridelesport.cat/indicador.asp?subdim=17&id_ind=335
http://www.catalegxapss.com/
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 Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015. Ajuntament de Barcelona (2012).  

 Pla d’Inclusió Social de Barcelona 2012-2015. Barcelona una ciutat per les persones. Ajuntament de Barcelona (2012). 

 Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013. Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 5741, del 25 d’octubre de 2010). 

 Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011(DOGC núm. 5738, del 20 d’octubre de 2010). 

 El Decret 142/2010 pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, incorpora el “ Servei de promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres de llarga estada psiquiàtrica”. 

 Pla director de serveis socials especialitzats de Barcelona 2008-2013. Consorci de Serveis Socials de Barcelona (2009). 

 Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 i bases per a la nova planificació. Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania (2009). 

 Document: Model de serveis socials bàsics. Projecte Centres Oberts Municipals. Proposta, Ajuntament de Barcelona (2008). 

 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials (DOGC núm. 4990, del 18 d’octubre de 2007). 

 La Llei 39/2006 de promoció d’autonomia personal i atenció a la dependència. (BOE 299, de 15-12-2006) 

 Conveni d’equipaments de Benestar social per mantenir i estendre la cobertura de la Xarxa bàsica de Serveis socials de responsabilitat pública entre el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona (2005). 

 Pla Municipal per a la Inclusió Social Barcelona Inclusiva 2005-2010, Ajuntament de Barcelona (2005) 

 IV Pla d’Actuació Social 2003-2006. Generalitat de Catalunya (2003). 

8. Infància 

 Síntesi Pla municipal per a la infància 2013-2016. Ajuntament de Barcelona. Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Regidoria de Família, Infància. (2013) 

 Planificació de nous equipaments de la DGAIA 2008-2012. 

 Pla director d’infància i adolescència de Catalunya 2010-2013, Generalitat de Catalunya. Secretaria d’Infància i Adolescència 

 Xarxa de Centres Oberts d’Atenció a la Infància. Construint el model de Centres Oberts per a la ciutat de Barcelona, Ajuntament de Barcelona(2011). 

 Model de casals i ludoteques -Aprovat com a mesura de govern el 30 novembre 2010- Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania (2011) 

 Llei 14/2010, del 27 de maig, del drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (DOGC núm. 5641, de 2 de juny de 2010). 

 Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les Ludoteques a Catalunya (DOGC núm. 5401, de 16 de juny de 2009). 

9. Joventut 

 Document: Mesures previstes per al Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016, (presentades en comissió plenària el 6 de febrer de 2013), Ajuntament de Barcelona (2013). 

 Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016, Ajuntament de Barcelona (2013).  

 Primer document d’aportacions del CJB al procés d’elaboració del Pla Director de les Polítiques d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, Consell de la Joventut de Barcelona (2012).  

 Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016. Generalitat de Catalunya (2016). 

 Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015, Ajuntament de Barcelona (2008). 

10. Dona 

 Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015. Institut Català de les Dones (2012) 

 Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (2008). 

11. Persones amb discapacitat 
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12. Gent Gran 

 Generalitat de Catalunya. Directori de serveis i establiments per a la gent gran http://www.gencat.cat/bsf/icass/info/estatgg.htm  

 Informe d’implementació del Pla de millora dels casals i espais municipals de gent gran. Ajuntament de Barcelona: Acció social i ciutadania (2011) 

 Pla de millora dels Casals i Espais de Gent Gran municipals i l’informe d’implementació (2011) 

 Pla de Millora dels casals i espais de gent gran municipals. Ajuntament de Barcelona (2011) 

 Ajuntament de Barcelona: Pla de millora dels Casals i Espais de Gent Gran municipals (any 2008) 

 Programa Municipal per a la Gent Gran 2006-2010. Ajuntament de Barcelona (2006). 

13. Habitatge 

 Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. Ajuntament de Barcelona (2009). 

 Pla d’habitatge de Barcelona 2004-2010. Ajuntament de Barcelona (2004) 

 Mesura de govern per a la promoció de 2.033 nous habitatges protegits i dotacionals. Barcelona Accions per l’Habitatge, Ajuntament de Barcelona (24.3. 2006). 

 Modificació del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional i concreció dels sols als quals s’assigna aquesta qualificació, al terme municipal de Barcelona, aprovada per la Subcomissió 
d’Urbanisme, en la sessió de l’1 de juny de 2006 (DOGC núm. 4724, del 22 de setembre de 2006). 

 Mesures de govern per a la promoció d’habitatge assequible a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, (6.10. 2003).  

14. Proveïment i Subministrament 

 Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica (DOGC núm. 6035, del 30 de desembre de 2011). 

 Decret-Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials (DOGC núm. 5534, del 28 de desembre de 2009). 

15. Tècnic i Administratiu 

 Norma Tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals, Agència de Residus de Catalunya, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya (2008).  

16. Altres documents 

 Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona, Programa d’Actuació Municipal 2012-2015 (2012). 

 Document “Elements bàsics d’un barri”, document annex a la Mesura de Govern Els barris de Barcelona (2008).  

 Programa d’Actuació Municipal 2008-2011 (2008). 

 Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona per a la creació de nous barris a la ciutat, Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Urbanisme (2007). 

 Bases per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de Barcelona. Primera fase: Coneixement. Ajuntament de Barcelona (2007).  

 Bases per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de Barcelona. Segona fase: Elements d’anàlisi. Ajuntament de Barcelona (2007). 

 Pla d’Equipaments 2005-2015. Ajuntament de Barcelona, Sector de Serveis Personals. (2005). 

 Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Muntanya de Montjuïc. Text refós del 29 de novembre de 2013. Ajuntament de Barcelona. 

 Guia de Serveis i Equipaments. Serveis Personals. Sants Montjuïc. (Edició del 20112). Ajuntament de Barcelona. 
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Pàgines web: 

 Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat 

 Ajuntament de Barcelona. Nova Guia Urbana guia.bcn.cat 

 Generalitat de Catalunya. Cercador d’Equipaments http://www20.gencat.cat/portal/site/Equipaments  

 Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació. Àmbits d’actuació Comerç http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio 

 Seu electrònica del Cadastre. http://www.sedecatastro.gob.es/ 
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ANNEX 4. ALTRES ESPAIS 

Espais actualment en desús: 

 Palau de la Premsa. Avinguda Rius i Taulet, 5 (Barri del Poble Sec).  

 Antic Institut Botànic. Mirador del Palau, 1 (Barri del Poble Sec- Parc de Montjuïc). Superfície: 1.000 m2. Propietat de l’Ajuntament de Barcelona. Proposta de creació d’un nou equipament de servei social i/o cultural 

[Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de la muntanya de Montjuïc de 2013]. 

 Far de Montjuïc. Carretera de Miramar, 1-3 (Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc). Propietat: Autoritat Portuària de Barcelona. Superfície: 704 m2. Ús principal: serveis al parc i cultural. 

  Barcelona Teatre Musical – Antic Palau dels Esports. Carrer Guàrdia Urbana, 7 (Barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc). L’aforament actual és de 1.850 persones. 

 Teatre Arnau. Avinguda del Paral·lel, 60 (Barri del Raval). Edifici actualment en desús i amb projecte de transformació en Centre d'Estudis d'Arts Escèniques. Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 Ràdio Nacional d’Espanya. Carrer dels Tres Pins, 37 (barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc). Edifici buit actualment, Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 Solar  Passeig de l’Exposició, 35-63 (barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc). Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 Solar. Carrer Margarit, 80-82 (barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc). Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 Solar. Carrer Creu de Molers, 105 (barri del Poble Sec – Parc de Montjuïc). Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 

 


