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PRESENTACIÓ DE LA SESSIÓ  

 

El Districte de Sants – Montjuïc ha iniciat un procés de participació per acompanyar el 

procés d’elaboració del Pla d’equipaments de Poble-sec. Aquest document ha de ser 

l’eina de planificació a llarg termini que reculli les necessitats i disponibilitats del 

districte en matèria d’equipaments i proposa un pla de transformació curt, mitjà i llarg 

termini. 

 

Durant aquest procés, s’ha iniciat un debat per tal d’incorporar les visions i opinions de 

la ciutadania i dels agents socials, així com del personal tècnic i dels espais municipals.  

Dins d’aquest procés, s’ha portat a terme una sessió de debat amb tècnics/ques 

municipals i dels equipaments del barri per tal de debatre sobre les necessitats del 

territori en matèria de serveis i usos dels equipaments existents i possibles. Aquest 

informe recull els resultats del debat. 
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NECESSITATS I MANCANCES DEL BARRI 

 

Es presenten a continuació les reflexions i aportacions sorgides al debat, entorn les 

principals necessitats i mancances del barri en relació amb els equipaments; això és, 

què és el que faria falta i no existeix, o quin servei no s’està oferint. 

 

 Mal estat del Camp de futbol de la Satàlia i manca d’espai per aparcar. 

El terreny de joc s’enfonsa i la graderia està tancada per evitar accidents. Cal remodelar 

el sòl del terreny perquè tingui una superfície més sòlida i millorar la graderia. Així 

mateix, hi ha saturació de vehicles els dies de partits perquè falta espai d’aparcament. 

Cal treballar per corregir la degradació del camp i l'accessibilitat a l'equipament tenint 

en compte que l'equipament acull activitats esportives i altres activitats (com casals 

d'estiu) durant tot l'any i per a totes les edats. 

 

 L’orografia del barri dificulta l’accés de la gent gran i de les persones amb mobilitat 

reduïda a determinats equipaments. 

La topografia del territori i les llargues distàncies entre alguns serveis, provoca que 

l’accessibilitat de determinades persones i col·lectius sigui complexa. 

 

 La gent gran necessita, prioritàriament, centres de dia i residències. 

Manquen equipaments per a donar resposta a la gent gran depenent. I, sobretot, 

garantir que la igualtat d’oportunitats per a tothom sigui real. 

 

 La gent gran necessita ampliar el casal i disposar d’espais i equipaments de fàcil 

accés. 

El Casal de gent gran està una mica saturat i necessitaria una ampliació. Es necessita 

una sala-espai gran per fer activitats de mobilitat. Cal considerar en aquesta ampliació o 

reubicació que alguns equipaments ja existents estan en zones d’especial dificultat per 

accedir-hi. 

 

 Falten aparcaments de bicicleta d’ús particular al voltant dels equipaments. 

Especialment els joves, es troben que no tenen on deixar la bicicleta.  

 

 Manca d’espai per a joves, especialment joves desocupats. 

Actualment, al 12@16 es troben amb joves desocupats d’entre 18 i 30 anys que 

acudeixen al centre cercant un espai on trobar serveis i on passar la tarda. Alguns 
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d’aquests joves es troben en situació de vulnerabilitat. Cal disposar d’un espai, potser 

d’autogestió, diferenciat del model del casal de joves per donar resposta a aquest 

col·lectiu. 

 

 Existència de famílies amb menors que necessiten suport en el lleure, reforç escolar, 

o millorar les habilitats parentals. 

Es tracta d’un perfil d’infància diferent del què utilitza els serveis de la ludoteca, perquè 

necessita una atenció socioeducativa doncs respon a situacions de famílies en risc de 

vulnerabilitat.  

Cal un espai infantil “d’assistència” o un espai de suport per a famílies que estan en risc 

d’exclusió social i/o vulnerabilitat on, a més d’habilitar un rober i oferir àpats als infants, 

es funcioni com un centre obert amb suport socioeducatiu dirigit als infants i a les 

famílies.  

 

 Inexistència d’un servei d’estudi assistit. 

Es comenta que a l’Espai 12@16 s’ofereix aquest servei, així com un espai on poder fer 

els deures. Aquest fet posa en relleu que, tal com s’indicarà a l’apartat següent, es 

desconeixen serveis i recursos que ja s’estan oferint. 

 

 Cal treball en xarxa entre els serveis, entitats i equipaments existents. 

Doncs es desconeixen els recursos que ja s’estan oferint i que donarien resposta a 

necessitats que es detecten en alguns equipaments. És necessari interconnectar 

equipaments i serveis del barri. 

 

 La ludoteca està al màxim d'ocupació i s’ha quedat petita davant la demanda. 

Hi ha famílies que no poden accedir-hi per l’ocupació que té actualment. Es podria 

ampliar l'oferta de petita infància (0-4 anys) en horari de matí. 

 

 Manca un espai maternal de criança compartida. 

La ludoteca podria acollir aquest servei en cas d’ampliar horari als matins i a l’estiu. 

 

 Les entitats no disposen d’espais disponibles per a realitzar activitats. 

No es tracta de despatxos concrets, sinó d’espai on puguin realitzar activitats, tallers, 

reunions, etc. 
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 Absència d’un espai per a grans exposicions, esdeveniments i mostres. 

Actualment, la campanya “Per Nadal, tota joguina val” s’ha de portar a terme a les 

Cotxeres de Sants perquè el barri no disposa d’un lloc que pugui acollir activitats 

d’aquesta magnitud (unes 700 persones). 

 

 Existència de menors en situació de vulnerabilitat. 

Hi ha infants que no tenen plaça als centres de menors i que estan al carrer. Alguns 

d’ells s’apropen a l’Espai 12@16 per trobar acollida.  

 

 Necessitat d’habitatge públic i de lloguers accessibles. 

No només per a les famílies sinó també les entitats, que ja no poden seguir pagant els 

lloguers de les seves seus. 

S’ha detectat que gent amb dificultats econòmiques acudeix als equipaments per 

estalviar serveis a casa seva: dutxar-se als equipaments esportius, aprofitar l’aire 

condicionat dels espais, etc. 

 

 

OPORTUNITATS I RECURSOS EXISTENTS 

 

Davant les necessitats detectades, es presenten a continuació aquells: 

- Espais, àrees, equipaments per a fer / definir i que poden ser una oportunitat 

pel barri. 

- Equipaments ja existents, que estan donant serveis que es requereixen i que 

podrien acollir altres usos. 

 

 Habilitar una zona per estacionament de vehicles els caps de setmana als peus de la 

muntanya de Montjuïc.  

Per respondre a la saturació de vehicles a la Satàlia. 

 

 Habilitar accessos que facilitin a la gent gran i a persones amb mobilitat reduïda 

assistir a espais amb orografia complicada. 

D’aquesta manera es potenciaria l’ocupació i la utilització en franges de matins d’alguns 

equipaments com el camp de la Satàlia. En aquest sentit, la consellera de Districte 

comenta que en el futur projecte per de la Satàlia es contempla millorar-ne 

l’accessibilitat amb elements urbans com rampes i ascensor. 
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 Ampliar l’horari de l’equipament de la Satàlia per facilitar l’accés als matins a les 

escoles i a joves. 

D’aquesta manera es potencia l’obertura dels equipaments existents, i es podria 

estudiar la seva utilització. En aquest sentit, s’apunta que alguns equipaments esportius 

a més de la Satàlia, com la Bàscula, disposen d’espais que poden ser utilitzats pel jovent, 

i que caldria ampliar els horaris. 

 

 Ampliar el casal de gent gran o reubicar-lo en un espai més accessible. En el cas de 

reubicació, ampliar els serveis del Centre Cívic El Sortidor. 

Es proposa reubicar el casal a un lloc més pla, com per exemple la Biblioteca (si 

finalment es considerés traslladar-la a un altre edifici). 

 

 Construir – habilitar col·lectiva d’un aparcament de bicicletes als equipaments. 

Es considera que la construcció podria ser portada a terme pel jovent i d’aquesta 

manera no només ofereixes un servei actualment inexistent, sinó que a més empoderes 

a les persones més joves i les fas partícips. 

 

 Ampliar l’horari de la ludoteca. 

Una ampliació de l'horari en la franja de matí podria permetre ampliar l'oferta adreçada 

a petita infància (0-4 anys). 

 

 Crear espais de coordinació i governança entre equipaments, serveis i entitats. 

Calen aquests espais per poder compartir informació de què s’està fent, així com de 

possibles problemàtiques o incidències als equipaments. 

Per exemple, per tenir una mirada més àmplia en interculturalitat es pot treballar amb 

les entitats culturals i socials del barri. És necessari dinamitzar la diversitat cultural. 

 

 Desenvolupar accions per positivar la muntanya, ja que és un recurs d’ús públic i 

d’oci pel barri. 

Tot i que l’orografia pot ser una dificultat com s’ha comentat, és també una oportunitat 

perquè pocs barris disposen d’un espai natural d’aquestes característiques. Cal 

promocionar activitats que mostrin que disposar d’una muntanya és un privilegi pel 

barri. 
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 A més de la promoció de nous equipaments caldria reaprofitar els espais existents. 

Al barri ja existeixen equipaments que poden oferir alguns dels serveis que es 

necessiten. Caldria, doncs, analitzar l’ús i la possible explotació o reubicació de serveis.  

Així mateix, és necessari acompanyar aquests serveis de les mesures necessàries per a 

garantir-los. 

 

 Crear punts satèl·lits de serveis especialitzats. 

Aquests satèl·lits podrien donar una resposta més àgil i personalitzada a les necessitats 

del barri. Per exemple, punts satèl·lits d’espai multimèdia per al jovent. 

 

 Disposar d’un espai polivalent autogestionat. 

Per donar resposta a totes les necessitats d’espais de joves, gent gran, entitats, etc., 

caldria un espai físic polivalent autogestionat, que permetés la connexió i les relacions 

intergeneracionals. Hauria de disposar d’espais amplis i ser permeables a les accions de 

les entitats. 

 

 Redefinir i concretar un espai jove 

Es tracta d’un espai on el jovent fins als 30 anys pugui participar i decidir les activitats a 

desenvolupar. Un espai polivalent per a joves que ells i elles puguin gestionar pot ser 

una manera de treballar molts aspectes amb aquest col·lectiu.  

El servei també hauria de poder acollir a la joventut més vulnerable del barri, en l’àmbit 

de lleure socioeducatiu. Hauria de ser un espai dirigit al jovent de forma individual, i no 

únicament des de la mirada de les entitats juvenils. 
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PRINCIPALS CONCLUSIONS 

 

Es presenta a continuació el resum de les principals conclusions. 

 

 Estar tant a prop de la muntanya significa que el barri té una orografia complexa 

que dificulta l’accés de la gent gran i persones amb mobilitat reduïda als 

diferents serveis i espais. Alhora és una oportunitat per pensar activitats que s’hi 

podrien dur a terme. 

 El casal de gent gran ha quedat petit, i caldria ampliar-ho o reubicar-lo.  

 No hi ha suficients equipaments i espais dirigits a gent gran amb dependència, 

com centres de dia i residències; essent aquests una prioritat. 

 El jovent no disposa d’espais adequats, diferents del model de casal de joves, que 

poder programar ells mateixos les activitats. 

 Les característiques de la població i dels habitatges, fan necessaris espais 

destinats a famílies i infància, així com espais de criança compartida. 

 Les entitats i serveis no disposen d’espais grans i diàfans on poder realitzar 

activitats. 

 Existència d’equipaments esportius que cal rehabilitar i condicionar, com el de la 

Satàlia. 

 Manquen espais per a la infància (ludoteca) en horaris diversos. 

 El treball en xarxa i la interconnexió entre equipaments pot millorar aquest àmbit 

ja que hi ha moltes que s’estan fent i algunes disponibilitats d’espais i de 

recursos, que es podien informar a la ciutadania, compartir o utilitzar, però no es 

coneixen. 
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En aquest sentit, i considerant les oportunitats i recursos existents es considera 

prioritari: 

 

 La disposició d’espais i garanties pels col·lectius més vulnerables. 

Es considera important destinar espais per aquells col·lectius més vulnerables (joves, 

gent gran, família en risc), així com garantir-ne l’accés. Per exemple, facilitant l’accés de 

les persones més joves als recursos esportius i culturals, atorgar ajudes a persones amb 

dependència per accedir als serveis dels equipaments no específics per gent gran, o 

l’accés de persones amb dificultats de mobilitat als equipaments situats en espais amb 

topografia complicada. Es tracta de reubicar i definir nous usos als equipaments 

considerant que falten (centres assistits per a gent gran, espais d’assistència per a 

infants i famílies, ...) 

 

 El reaprofitament dels espais per optimitzar els recursos existents.  

Reubicar serveis i usos per aprofitar espais existents més adequats, i ampliar les franges 

horàries. Per exemple: 

 Ampliació de l’horari de la ludoteca al matí per acollir serveis de criança. 

 Ampliació del casal de gent gran. Una opció seria reubicar el casal a la biblioteca, 

que el territori és més accessible. 

 En cas de trasllat del casal de gent gran, aprofitar l’espai que quedaria disponible 

al Sortidor per acollir altres usos. 

 Per exemple, ubicar un espai de joves on puguin programar i desenvolupar 

activitats. Es tractaria d’un espai polivalent on el jovent puguin gestionar el 

centre i les activitats a realitzar. 

 Ampliar l’horari de l’equipament de la Satàlia al matí per destinar-lo a altres 

usos. 

 

 La reserva d’un espai polivalent i multifuncional 

Un espai que generi múltiples usos i estigui obert a la diversitat cultural, permeti les 

relacions intergeneracionals, la permeabilitat de les activitats i els serveis i, en definitiva 

sumar esforços. Hauria de disposar espais/serveis per a gent gran, adolescents i joves i 

infants autogestionats i amb suport, i hauria de convertir-se en un punt d’interrelació i 

de treball comunitari de i amb les diferents entitats del barri. 
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 La necessària coordinació entre serveis, equipaments i ciutadania  

Cal facilitar la interconnexió entre equipaments i serveis (per possibilitar el coneixement 

i l’intercanvi), així com entre aquests i el barri (mitjançant punts satèl·lits de serveis). És 

important crear xarxa entre tots els serveis i els equipaments del barri per informar els 

veïns i veïnes dels recursos existents, i convertir-se en dinamitzadors del barri.  

Tanmateix, s’ha de tenir present que tota inversió en equipaments que es realitzi vagi 

acompanyada de la necessària inversió en recursos humans i econòmics. 
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VALORACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 12 qüestionaris d’avaluació 

recollits i que es van repartir entre els i les assistents per tal de valorar de forma 

individual el desenvolupament d’aquesta sessió de treball. 

 

Se’ls proposava opinar sobre diferents aspectes, atorgant un 10 com a puntuació més 

alta i 1 com a la més baixa. A més, hi havia 2 preguntes obertes que feien referència al 

que més havia agradat de la jornada i que podria haver estat millor (es presenta un 

resum de les idees). 

 

 

El que més m’ha agradat!! (10 pers.)  

 L’espai de debat. Poder debatre 

amb tots els presents representant 

molts sectors diferents que sovint 

no coincidim (3 pers.) 

 Un espai on tots els agents que 

treballen al Poble-sec puguin 

participar. 

 Tothom ha pogut intervenir. El 

debat de les persones participants 

(3 pers.) 

 Les aportacions de les persones 

assistents 

 La dinàmica del debat. 

 Que en tota la sessió fos present la 

consellera de barri, Carolina López. 

 Que tinguem la oportunitat de 

reflexionar sobre un Pla a 10 anys 

vista. 

 

 

 

Podria haver estat millor... (7 pers.) 

 La presentació no era molt clara. Ha costat enquadrar l’objectiu de la sessió, i el material 

visual ha estat confós (4 pers.) 

 El feedback d’aquestes reunions acostuma a ser al cap de molts mesos i sovint es queda 

amb la teoria. 

 Era necessari fer aquesta sessió molt abans. 

 

Claredat 

Objectius  

Interès debat 

participants 

Oportunitat 

d'expressió 

Tasca equip 

organitzador 

Total Ritme sessió  

7,00 8,33 8,33 7,83 7,88 90% Adequat 


