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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. 

En aquest sentit, els debats no inclouen els equipaments educatius i de salut, en els 

usos que són competència de la Generalitat de Catalunya (horari lectiu de les escoles, 

per exemple), tot i que sí com a equipaments de barri que poden oferir l’espai fora dels 

usos habituals. 

 

Dins d’aquest procés, s’ha portat a terme una sessió de debat oberta a tota la 

ciutadania per tal de detectar les necessitats del territori en matèria de serveis i usos 

dels equipaments existents i possibles.. Aquest informe recull els resultats del debat. 

 

La sessió de debat amb la ciutadania es va portar a terme el dia 20 de juny de 2017, 

entre les 18.30 i les 20.30 h. Va iniciar la sessió Carolina López, consellera de Districte, 

agraint la presència i presentant la sessió. A continuació, Francesc Muñoz, del 

Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, va fer una intervenció sobre 

el paper dels equipaments en les dinàmiques urbanes. Seguidament Maria Rengel, 

directora de Serveis a les Persones i al Territori va apuntar les principals necessitats del 

barri ja recollides mitjançant el Pla de futur del Poble-sec 2010-2020 i del procés 

participatiu del Pla d’Acció de Districte 2016-2019, així com de la sessió realitzada amb 

el personal tècnic dels serveis i equipaments municipals i de l’estudi de diagnosi 

realitzat. 

 

Abans de l'inici del grups de treball, una persona representant de la Comissió per la 

recuperació de la Casa de la Premsa va presentar una relació de les necessitats 

detectades des de la Comissió, que van lliurar per escrit a les persones participants i que 

es pot consultar en l'annex d'aquest document. 
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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 usos que haurien d’acollir 

els equipaments; això és, què és el que faria falta i no existeix, o quin servei no s’està 

oferint. 

 

 

 Inexistència d’espais per a joves. 

Caldria un espai orientat a l’etapa entre l’escola i la vida adulta, on poder formar-se en 

oficis, publicitat i imatge, o noves tecnologies.  

També un espai especialment dirigit a joves desocupats (“joves NiNi”) on puguin trobar 

recursos i suport. 

 

 Manca d’equipaments orientats a la gent gran. 

Residències i centres de dia per a gent gran amb dependència, però  també casals per 

fer tallers, com per exemple de memòria. 

 

 Seria necessari disposar de més equipaments per infància i famílies. 

Com guarderies públiques, ludoteques, i espais per a grups de criança compartida. 

 

 Les entitats, especialment les de cultura popular, necessiten espais en condicions 

d’assaig i magatzem. 

Els Castellers de Poble-sec, els diables i els gegants necessiten disposar de sales on 

assajar en condicions i poder guardar el material. Es tracta d’una demanda històrica, ja 

que l’espai que disposen actualment s’ha quedat petit. Així mateix, aquests espais 

podrien ser una oportunitat per afavorir la interculturalitat acollint a persones d’altres 

cultures per mostrar la cultura tradicional catalana, així com per a ús dels joves 

desocupats.  

També es comenta que serien necessaris espais com a magatzems per a entitats de tot 

tipus. 
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 El barri no disposa d’un espai gran que pugui acollir exposicions, fomentar la 

creativitat cultural i recuperar els oficis tradicionals. 

Espais amb sales d’exposicions (també del que passa al barri), sales d’artistes amb 

mostres de pintura i ceràmica, sales de música, espais de creació artística, i també amb 

espais per l’aprenentatge dels oficis tradicionals. 

 

 Existència en el barri d’un perfil de persones sense sostre i en situació de 

vulnerabilitat que no troben suficients espais necessaris. 

Calen més menjadors socials, albergs per a les persones sense llar (especialment a la 

zona d’Albareda), i espais per acollir a dones i infants i possibilitar que puguin aprendre 

el català. 

 

 Manquen centres de formació postobligatoris, escola d’adults, i escola de música. 

Seria necessari un institut de formació professional, una escola de música, i una escola 

d’adults on oferir cursos d’idiomes tant de català com també de llengües existents al 

barri (originàries de les persones migrades). 

 

 Els equipaments esportius del barri són insuficients. 

Més equipaments esportius que puguin acollir tots els usos necessaris (gimnàs 

municipal, pistes esportives, piscines públiques, etc.). Així mateix, es comenta que els 

equipaments esportius haurien de ser gratuïts per a la infància i la joventut. 

 

 L’orografia del barri provoca dificultats en la comunicació entre zones i en mobilitat. 

Sembla que algunes zones del barri no tenen prou freqüència de transport públic (es 

demana major freqüència del bus 55).  

L’orografia del barri dificulta que les persones amb mobilitat reduïda accedeixin a 

determinades zones, motiu pel qual es demana poder tenir accés mitjançant escales 

mecàniques a algunes zones de Montjuïc per connectar la muntanya amb el barri. 

 

 Necessitat de més espais verds. 

Es vol la muntanya de Montjuïc més lliure d’edificis, i es considera que caldria buscar 

altres solucions per a conservar els arbres. 

Així mateix, es proposa reservar espais per a horts urbans. 
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 Poble-sec no disposa d’espais polivalents de co-working. 

Espais orientats al co-working, i oficina d’intercanvi de serveis, oficis i materials 

(accessible a emprenedors i empreses). Es comenta que podria ser la biblioteca. 

 

 Manca d’alguns serveis públics com punts verds i lavabos públics. 

Considerant l’orografia del barri i la quantitat de turisme, es fa necessari disposar de 

més lavabos públics. 

 

 Es considera que els equipaments del barri no estan distribuïts de forma equitativa. 

Per exemple, s’apunta que de la Plaça del Sortidor fins a Plaça Espanya no hi ha cap 

equipament visible, i que manca piscina a la zona d’Albareda. 

 

 

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. 

 

 

 Recuperar la Casa de la Premsa i permetre un sistema gestió cívica/comunitària. 

La Casa de la Premsa podria acollir diversos usos, com l’Escola d’adults i el Casal de 

barri, entre d’altres. 

 

 Recuperar espais que actualment estan en desús o infrautilitzats per donar resposta 

a diverses necessitats del barri (fer servir els equipaments per més d’un ús). 

En concret, es demana recuperar els següents equipaments actualment en desús: 

- BTM (antic Palau dels Esports) 

- Edifici de FECSA 

- Ciutat del Teatre 

 

Així mateix, ampliar els usos d’equipaments en funcionament: 
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- Convertir els baixos de la piscina de salt en un centre per joves i/o un esplai o 

inclús per ús dels castellers (donada la seva alçada), i l’esplanada de fora en un 

espai per a la pràctica de l’esport a l’aire lliure o per a la mostra de Castellers a la 

Festa Major. 

- Reutilitzar les pistes de les escoles fora de l’horari lectiu. En aquest sentit, se 

sol·licita rehabilitar l’Escola Jacint Verdaguer i poder acollir aquest ús. A banda 

de l’horari lectiu, són un equipament del barri i pel barri. 
 

Davant la necessitat de més equipaments esportius, una de les idees recollides apunta 

reconvertir el BTM en un centre esportiu. 

Així mateix, es posa de manifest la necessitat de solucionar el mal estat del Pavelló Itàlia 

de la Fira de Barcelona, de manera que s’enderroqui i es recuperi com a espai verd o 

com a espai per la ciutadania. 

 

 Ampliar l’horari i oferta de la Biblioteca, i en un futur ampliar la mateixa biblioteca. 

Es considera necessari ampliar els horaris de la biblioteca i que no tanqui per vacances 

perquè es converteixi en un lloc de relació, així com la seva eixamplar la seva oferta. 

D’altra banda, també s’apunta que es podria fer més gran si es cobrís el pati. 

 

 Ampliar l’horari de la ludoteca i que estigui oberta durant les vacances. 

Per donar resposta a la necessitat de disposar d’un espai per infants, també durant el 

període vacacional. 

 

 Revaloritzar la muntanya de Montjuïc i habilitar-la amb serveis bàsics per poder-la 

gaudir. 

Es tracta de fer-la més accessible en l’àmbit de la mobilitat, incloure lavabos públics i 

algun servei de restauració. 

 

 Aprofitar espais a l’aire lliure per oferir un servei de ludoteca ambiental pels més 

petits. 

A la muntanya de Montjuïc, si s’habilités com es deia en el punt anterior. 

 

 Permetre la gestió veïnal d’alguns dels equipaments a recuperar al barri 

A més de la Casa de la Premsa, com ja s’ha comentat, seria interessant facilitar la gestió 

comunitària d’alguns equipaments per fer-los més propers i flexibles a les necessitats 

dels veïns i veïnes, i dinamitzar el barri.   
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Així es podria generar algun espai cooperatiu de treball compartit i de gestió 

comunitària. 
 

 Crear espais per a potenciar l’economia comunitària i de proximitat. 
 

 Reconèixer el paper dinamitzador de les entitats i la seva importància al Poble-sec. 

Una manera de reconèixer el seu paper seria: 

- Donar suport perquè desenvolupin accions per arrelar la població. 

- Recopilar la història i documentació de les entitats del barri. 

 

 

PRINCIPALS CONCLUSIONS 

 

Es presenta a continuació el resum de les principals conclusions. 

 

 Inexistència d’espais per a joves, especialment per als desocupats, dirigits a la 

formació d’oficis i habilitats. 

 Manca d’equipaments orientats a la gent gran com casals, i més concretament 

per a gent gran dependent com a residències i centres de dia. 

 Necessitat de més espais per a infants, com guarderies públiques, ludoteques i 

espais per a grups de criança compartida. 

 Les entitats, i especialment les de cultura popular, necessiten espais d’assaig i 

magatzem. 

 Poble-sec no disposar d’un espai gran que pugui acollir exposicions, fomentar la 

creativitat cultural i recuperar els oficis tradicionals. 

 Calen més menjadors socials i albergs per a persones sense llar i que es troben en 

situació de vulnerabilitat. 

 Manquen centres de formació post-obligatoris (com un institut de formació 

professional), escola d’adults i escola de música. 

 Els equipaments esportius del barri es consideren insuficients per la demanda 

que hi ha i no es disposa de piscina pública. 

 L’orografia del barri dificulta la comunicació entre zones i la mobilitat.  

 Pocs espais verds i absència d’horts urbans. 

 No es disposa d’espais polivalents de co-working i intercanvi de serveis. 

 Insuficients espais verds i lavabos públics. 

 Els equipaments del barri no estan distribuïts de forma equitativa, perquè estan 

centrats en determinades zones i són inexistents en d’altres. 
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Considerant les oportunitats i recursos existents detectats, s’identifiquen unes primeres 

propostes per donar resposta a les necessitats del barri: 

 

 Recuperar la Casa de la Premsa i permetre la seva gestió comunitària. 

 Recuperar altres espais en desús com l’antic Palau dels Esports (possible 

conversió en centre esportiu), l’edifici de FECSA, la Ciutat del Teatre (ampliar ús) i 

el Pavelló Itàlia (enderrocar-lo i reconvertir-lo en espai verd). 

 Fer servir els equipaments per més d’un ús. 

 Ampliar els espais disponibles com els baixos de la piscina de salt o les pistes dels 

centres educatius. 

 Ampliar la biblioteca (espai, horaris i oferta). 

 Ampliar l’horari de la ludoteca. 

 Fer una ludoteca ambiental aprofitant els espais a l’aire lliure. 

 Aprofitar la muntanya de Montjuïc i habilitar-la amb serveis bàsics (lavabos, 

escales, bars). 

 Permetre la gestió veïnal d’alguns equipaments a recuperar. 

 Crear espais d’economia comunitària i de proximitat. 

 Reconèixer el paper dinamitzador de les entitats. 

 Seria necessari disposar d’un espai polivalent que facilités el treball de les 

entitats i tingués múltiples usos. 
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VALORACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 32 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!! (26 pers.)  

 La participació de les persones 
assistents (7 pers.) 

 La diversitat d'opinions i poder 
intercanviar opinions amb els veïns i 
veïnes del barri (5 pers.) 

 La possibilitat d'expressar les nostres 
idees i reflexions (3 pers.) 

 La dinàmica de treball que ha estat 
interessant i ha permès compartir idees 
(3 pers.) 

 La presentació i organització de la 
sessió (2 pers.) 

 La unió entre les persones participants. 

 L'espai de treball (2 pers.) 

 Espai de trobada ampli i divers 

 La diversitat de les persones 
participants 

 L'exposició inicial sobre els 
equipaments 

 

Podria haver estat millor... (22 pers.) 

 Una mica lent al principi i algunes 
explicacions una mica llargues (3 pers.) 

 Manca de temps (3 pers.) 

 Major concreció, tot i que no és gens 
fàcil (2 pers.) 

 La manca d'aire acondicionat i l'excés 
de calor (2 pers.) 

 Que hi hagués aigua per les persones 
assistents (2 pers.) 

 El plenari, massa gran 

 Les idees 

 Les mancances del barri són 
històriques. Potser fer aquest procés 
ara és un reclam pre-electoral 

 L'espai de trobada 

 La sala era petita per tota la gent que 
ha assistit. 

 L'horari no permet que assisteixi gent 
que treballa de tarda (seria millor de 19 
a 22h) 

 Manca d'informació prèvia perquè les 
persones assistents es puguin preparar 
les seves aportacions 

 Més multiculturalitat 

 Més participació de la gent del barri 

 Parlar de la gestió cívica dels 
equipaments 

 

  

Claredat 

Objectius  

Interès debat 

participants 

Oportunitat 

d'expressió 

Tasca equip 

organitzador 

Total Ritme sessió  

7,67 8,28 8,72 8,12 8,20 77,42% Adequat 
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ANNEX. Necessitats detectades al barri del Poble-sec per la 

Comissió per la recuperació de la Casa de la Premsa 

 

Inclouen les necessitats detectades per la Comissió per la recuperació de la Casa de la 

Premsa i que es van presentar per escrit a la sessió. 

 Falta d’espais per una cultura de proximitat, cooperativista, diversificada i comunitària. 

 Falta d'espais de creació artística i sales d’exposicions. 

 Falta d’espais de convivència i reconeixement mutu amb la migració. 

 Falta d'espais per a cures i teràpies. 

 Falta d’espais d'activació econòmica que fomentin l'economia social i solidària i el 

comerç de proximitat. Cooperativisme i economies comunitàries. 

 Falta d’un menjador social i cooperatiu per persones vulnerables en el qual també 

pugui haver-hi formació de cuina i restauració. 

 Falta d'espai per l’arxiu històric del barri. 

 Falta d'espais de convivència i intercanvi. 

 Falta d’espais i instal·lacions esportives. Pista esportiva coberta per les entitats 

d’esports i per grups de joves d’origen pakistanès que juguen a tres xemeneies. 

 Al barri falta una oficina d'habitatge que assessori i defensi els drets dels llogaters. 

 Necessitat d'espai físic per a entitats i col·lectius del barri. Espai de magatzem pel 

material de les entitats. Bucs d’assaig grans, a Albareda no hi caben totes, com per 

exemple diables. 

 Falta d'espais per a nens, nenes i les seves famílies. 

 Falta d'espais i serveis per a joves. No existeix al barri cap espai d’aquest estil, doncs els 

espais relacionals que usen els joves els comparteixen amb veïnes d’altres generacions i 

amb altres inquietuds, ja sigui en entitats o en la via pública.  

 Falta d’espais de gènere i empoderament de les dones. 

 Falta d'espais i serveis per a la gent gran i millorar els usos i gestió dels que hi han. 

Manca de residències per a la gent gran. 

 Falten escoles de bressol publiques. 

 Falta d'espais per a col·lectius de criança autogestionada. 

 Falta d’espais per donar suport escolar. 

 Falta d’espais per aprendre idiomes. 

 Falta d’espais per una escola d’adults. 

 Falta d'espais per a l'educació no formal. 

 Falta d'espais públics per accedir a les TIC. Fractura digital i accés a la programació 

lliure. 

 Falta d’espais de participació al barri i la gestió comunitària dels seus equipaments. Els 

veïns i veïnes volem gestionar els nostres equipaments. 


