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Per què ha de servir el procés?  

•Analitzar les necessitats i disponibilitats en matèria 
d’equipaments. 
 
•Conèixer la visió de les entitats i altres 

organitzacions i persones relacionades sobre 
necessitats i usos d’equipaments. 
 
•Definir propostes i usos a situar en les diferents 

equipaments possibles i disponibles. 



Què és un equipament?   

Espai 

Que acull 
diferents usos 

Per donar 
resposta 

A necessitats 
col·lectives 



Fases del procés 

Informació i 
presentació 

Diagnosi 
Propostes 

d'equipaments 
Retorn 

Es constitueix el Grup 
motor. 
S’informa al veïnat 
del procés 
d'elaboració del Pla 
d'equipaments i de 
l’inici del procés. 

Compartir visions, 
inquietuds,  
mancances i 
necessitats d’usos 
dels equipaments del 
barri. 
 
Presencial i digital 
 

Debat ciutadà per 
definir propostes i 
usos dels diferents 
equipaments 
disponibles. 
 
Presencial i digital 

A partir de les 
propostes es definirà 
el Pla. 
Es realitzarà el retorn 
i presentació del Pla. 
El Grup Motor 
avaluarà el procés i 
farà propostes de 
millora. 



Diagnosi 

Elaboració 
propostes Grup Motor 

Web Decidim 
decidim.barcelona/plaequipamentspoblesec 

Debat al 
carrer 

ciutadania 

Elaboració i 
debat propostes 

tècnics/ques i 
referents 

equipaments 

Elaboració i 
debat 

propostes 
entitats i 

ciutadania 

Debat diagnosi  
tècnics/ques 
municipals i 

referents 
equipaments 

Debat 
anàlisi 

entitats i 
ciutadania 

Devolució 
pública de 
resultats 

Reunió 
Casa de la 

Premsa 

Entrevistes  



Cronograma previst 



En quins continguts 
se centra?  

Quines són les mancances del barri, 
què és allò que faria falta i no 

existeix, quin servei /activitat /ús no 
estem donant. 

Quins són aquells 
espais, àrees, 

equipaments per a 
fer/definir i que poden 
ser una oportunitat per 

al barri. 

Quins són els 
equipaments que ja 

existeixen, estan donant 
els serveis que es 

requereixen, quins altres 
usos poden acollir, ... 



Participació digital  



decidim.barcelona/plaequipamentspoblesec  



El Grup Motor 

Grup de persones 
representants de 
diverses entitats i 
institucions, que 
vetllaran pel procés 
participatiu i promouran 
la participació del veïnat.  

 

Integrat per 23 membres. 

Unió d’Associacions de Veïns de Poble-sec 
Coordinadora d’Entitats 

El Troc 
Associació Amics Plaça Santa Madrona 
Coordinadora de Pensionistes i Jubilats 

L’Artèria 
Col·lectiu d’arquitectes del barri 

Cooperasec 
CAPS 

Castellers de Poble-sec 
Geganters 

Club Terra Negra 
Plataforma de grups de criança 

Districte de Sants-Montjuïc 



Resultat desitjat 

Concretar propostes i usos a partir de les necessitats 
identificades al Poble-sec que podrien ser ateses i 

incorporades als equipaments previstos. 

 

En definitiva, el Pla d’Equipaments del Poble-sec. 
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