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Necessitats d’usos detectats fins al 
moment 

3 fonts d’informació: Estudi 
diagnòstic 

Sessió tècnics/ques 

Pla de 
futur + 
PAD 



Necessitats d’usos detectats (I) 

Relacionades amb el jovent Relacionades amb la gent 
gran 

Relacionades amb les 
famílies i infants 

• Casals de joves 
• Espais adequats, diferenciats 

del model casal de joves, on 
poder programar les seves 
activitats 
 

• Espais de relació i comunitaris 
per combatre l’aïllament de la 
gent gran 

• Casal de gent gran (ampliar-lo) 
• Espais per a persones amb 

dependència, com centres de 
dia i residències 

• Espais destinats a famílies i 
infància en situació de 
vulnerabilitat. 

• Espais de criança compartida 
• Ludoteca saturada en horari de 

tarda. 



Necessitats d’usos detectats (II) 

Relacionades amb les 
entitats 

Relacionades amb els 
equipaments culturals i 

centres cívics 

Relacionades amb les 
instal·lacions esportives 

• Espai per entitats culturals. 
Hotel d’entitats culturals. 

• Espai d’assaig per als Castellers 
del Poble-sec. 

• Espai de reunió i assaig per als 
Diables i tabalers del Poble-sec. 

• Espai gran-diàfan on les entitats 
puguin realitzar activitats. 

• Casal de barri. 
 
 

• Necessitats d’espais per les 
activitats del Centre Cívic el 
Sortidor. 

• Ampliació de la Biblioteca 
Francesc Boix. 

• Reaprofitament dels espais per 
optimitzar els recursos existents 
(canvi serveis entre 
equipaments, ampliació horaris) 

• Necessitat d’un espai polivalent 
i multifuncional. 

• Manca escola de música. 
 

• Millora i augment dels 
equipaments esportius. 

• Nou complex esportiu al Poble-
sec. 

• Poliesportiu de la Satàlia. 
• Mancança 3 pistes esportives. 



Necessitats d’usos detectats (III) 

Altres usos – necessitats d’espais i elements a considerar 

• Recuperació del Palau de la Premsa: estudi i definició de manera participativa dels usos que 
pot acollir. 

• Escola d’adults al barri del Poble-sec. 
• Ampliació del CAP de les Hortes. 
• Serveis i equipaments per a persones amb diversitat funcional. 
• Creació d’un centre de mediació social al Poble-sec. 
• Espais de cotreball, vivers d’empreses i tallers d’oficis. 
• Dèficit en places públiques en ensenyaments postobligatoris. Manca d’oferta pública en cicles 

formatius. 
• Orografia complexa del barri que dificulta l’accés a persones amb mobilitat reduïda. Però 

també és una oportunitat per pensar en activitats que s’hi podrien dur a terme. 



EL PROCÉS DE 
DEBAT PÚBLIC: 
Per què ha de servir 
el procés i com ho 
farem? 
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Per què ha de servir el procés?  

•Analitzar les necessitats d’usos 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 els 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 



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. 



A PARTIR D’AQUÍ… 
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Participació digital  



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  

Plaça Ocellets 
Dissabte 15 de juliol 
de 11:30 a 13:30 h 
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