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RESUM REUNIÓ GRUP MOTOR  

PLA D’EQUIPAMENTS DE POBLE-SEC 

 

Dia: 7 de juny de 2017 

Hora d’inici: 18 h 

Hora d’acabament: 19.45 h 

Lloc: Centre Cultural Albareda  

 

Assistents: 

Myriam Reyes, Plataforma Grups de Criança de Poble-sec 

Luís Martínez, AAVV de Poble-sec 

Marina Giner, Taula de joves 

Pol Aranda, Castellers de Poble-sec 

Adrià Arnau, Col·lectiu Artístic de Poble-sec 

Jordi Goñi, Casa de la Premsa – El Troc 

Manuel Diéguez, Associació d’Amics de la Plaça de Santa Madrona 

Claudia Godoy, L’Artèria 

Joan Martínez, Coordinadora de Jubilats de Poble-sec 

Enric Frances, Coordinadora d’Entitats de Poble-sec 

Javier Velasco, Gegants – Consell de Cultura 

Maite Gutiérrez, veïna 

Alfredo Pérez, Cooperasec – Casa de la Premsa 

 

Per part del Districte: 

Carolina López, Consellera de Districte 

Núria Pérez, Tècnica de Barri, de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Gerard Lillo, Tècnic de Democràcia Activa i Descentralització 

 

Per part de l’equip de dinamització (EiDOS Dinamització social): 

Yolanda Jiménez 

Anna Reguant 

Carol Blesa 
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Resum de la reunió:  

 

L’objectiu de la reunió va ser constituir el Grup Motor del procés de participació que 

s’inicia per al Pla d’equipaments de Poble-sec, així com presentar i contrastar el procés 

de debat a realitzar.  

 

Carolina López, consellera de Districte dóna la benvinguda a totes les persones 

participants, explica el motiu de la convocatòria i presenta a l’equip que coordinarà tot 

el procés.  

 

Gerard Lillo, tècnic de Democràcia Activa i Descentralització, explica el seu paper en el 

procés i presenta que és objectiu de l’Ajuntament que cada procés de participació que 

porti a terme compti amb la figura d’un grup motor, format per diverses entitats i 

persones implicades d’alguna manera amb el tema a debatre, i que tindrà per objectiu 

vetllar pel seguiment del procés. 

 

Yolanda Jiménez, d’EIDOS Dinamització social (l’equip encarregat de la dinamització del 

procés de debat) pren la paraula i presenta els objectius del procés, fases i cronograma, 

i de què es parlarà.  

 

Gerard presenta el web decidim.barcelona/plaequipamentspoblesec, l’eina de 

participació digital que s’activarà després de la realització d’aquesta sessió. 

 

En relació amb el grup motor, es clarifica que: 

- No està concebut per a debatre sobre els continguts, sinó per contrastar el 

procés i demanar suport en fer d’antenes sobre el mateix. 

- Les persones que formen part del grup poden realitzar les seves aportacions 

sobre els continguts en els mateixos espais que la resta de ciutadania i entitats 

(debats presencials oberts i plataforma web). 

- Hauria de fer també, a poder ser, de difusor del procés i de les convocatòries, 

especialment a aquells col·lectius que són fonamentals que aportin la seva visió 

als debats i als quals l’Ajuntament té més dificultats per arribar-hi (persones 

amb discapacitat, col·lectius d’immigrants, etc). 
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Finalment, es presenten les properes dues convocatòries que estaran obertes a tota la 

ciutadania per a realitzar les seves aportacions: 

- Una sessió de debat el dia 20 de juny a les 18.30 h en el Parc de Prevenció dels 

bombers. 

- Una activitat al carrer el 21 o 22 de juliol (per determinar), que es portarà a 

terme dins el marc de la Festa Major de Poble-sec (en un espai on hi hagi trànsit 

de gent però on l’activitat no sigui especialment sorollosa). 

 

 

Qüestions presentades a la sessió: 

 

• Es pregunta sobre quins seran els espais, equipaments i qüestions que es posaran a 

debat. Carolina López fa la relació d’espais a considerar en el procés i comenta que 

l’Ajuntament ja disposa d’un llistat de necessitats del barri.  En aquest sentit, Gerard 

comenta que a la sessió prevista oberta a tota la ciutadania, el dia 20 de juny, es 

presentaran les conclusions de tot el que s’ha recollit sobre necessitats del barri, 

provinents de la diagnosi efectuada pel Districte, de les propostes recollides al Pla 

de futur i el procés participatiu del PAD i de la sessió realitzada amb 

tècnics/tècniques municipals (del passat 26 de maig) 

 

• Es demana clarificar com es farà la convocatòria a les sessions i com es comunicarà 

al veïnat la realització del procés. Núria Pérez, tècnica de barri, comenta que es farà 

mailing i es penjaran cartells pel barri. Així mateix, el Gerard aclareix que la 

informació també estarà disponible al web, ja que la plataforma és un suport més i 

no una eina que substitueixi a altres canals. 

 

• Es consulta com es portarà a terme la comunicació entre el grup motor. Núria 

actualment es posa en contacte amb tots i totes per un grup de mailing en ocult. Es 

demanarà per escrit el consentiment per poder fer els enviaments mostrant totes 

les adreces de mail, i així la comunicació es podrà fer per correu electrònic entre 

totes les persones integrants del grup que així ho desitgin. 

 

• Quan en el procés es parla de necessitats de serveis es considera que s’està 

identificant només a l’administració, i que caldria considerar també els usos, espais i 

activitats que ofereixen les entitats. En aquest sentit, s’aclareix que així es fa però 
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que es clarificarà per evitar confusions. També es demana si s’introduirà el tema de 

la cessió d’espais i la seva gestió per part de les entitats, aspectes que es poden 

debatre i plantejar durant les sessions obertes de participació. 

 

• Una persona presenta algunes qüestions en les que mostra el seu desacord, com és 

definir les necessitats només basant-se en les zones d’influència i estàndards. Així 

mateix, percep que la reivindicació veïnal de la Casa de la Premsa queda diluïda dins 

del Pla d’equipaments, i que el projecte que es defensa és que faciliti la participació 

del barri, podent determinar les necessitats i els usos més endavant. En aquest 

sentit, apunta que la Comissió per la Casa de la Premsa continuarà de forma 

paral·lela al Pla amb la seva reivindicació i recollida de signatures, i que estan 

preparant unes fitxes per recollir les necessitats de la zona i de l’equipament. Per 

altra banda, es percep que aquest fet pot endarrerir la posada en marxa de 

l’equipament. 

 

En aquest punt, Carolina López explica que l’origen de tot aquest procés recau en la 

feina feta per la Comissió de la Casa de la Premsa i en disposar d’una peça de sòl 

lliure a sota del Camp de futbol de la Satàlia de 8.000m2 (tot i el poliesportiu a 

construir, seguirien quedant 6.000m2 disponibles). Davant de les mancances i 

reivindicacions del barri, i de les oportunitats detectades, es va considerar oportú 

ordenar-ho tot i iniciar un procés per redactar un Pla d’equipaments. És per això, 

que la Casa de la Premsa no està diluïda, sinó que forma part del nucli del procés. La 

intenció és començar la reforma de la Casa de la Premsa en el mandat actual. 

 

Així mateix, comenta que serien molt ben rebudes per part de l’Ajuntament les 

conclusions de les fitxes que estan preparant i així poder-les incloure a les 

aportacions del procés per elaborar el Pla. 

 

Finalment, i en relació amb la diagnosi presentada al Consell de barri, ja es va aclarir 

en aquella sessió que es tracta només d’un recull de dades elaboradores segons 

paràmetres tècnics, però que es considera que no inclou totes les necessitats del 

barri, motiu pel qual s’han previst sessions de debat per a recollir informació 

qualitativa. Aquell informe es tracta només d’un punt de partida i no d’un punt final. 
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Aportacions al procés realitzades durant la sessió: 

 

• Incloure en el Grup Motor a col·lectius que actualment no estan representants: 

AMPES d’escoles del barri, persones amb diversitat funcional, àmbit feminista o 

Cooperativa la Base (referent a aquest últim, Núria Pérez aclareix que la Cooperativa 

ja està representada per Cooperasec). Així mateix, potser no és necessari que tots 

els col·lectius hi siguin en el grup motor, per qüestions més operatives, però sí 

assegurar la seva presència als debats. Per això es demana màxima col·laboració per 

transmetre la informació a aquests col·lectius. 

• Abans de la sessió oberta a la ciutadania del 20 de juny, fer arribar als membres del 

grup motor els continguts de la sessió realitzada amb tècnics, el cartell en format 

pdf per fer difusió interna, i l’enllaç a la plataforma web. 

• Disposar del buidatge dels continguts de la sessió oberta a la ciutadania per la 

següent sessió del grup motor (prevista pel 5 de juliol). 

• Recuperar la idea de realitzar una ruta als espais, potser a la fase de propostes. 
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