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INTRODUCCIÓ 

 

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 

dels diferents agents socials, s’ha realitzat una sessió de debat amb professionals dels 

equipaments i serveis municipals, i 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.  

 

El dissabte 15 de juliol de 2017, en el marc de la festa major del barri, es va realitzar una 

activitat a l’espai públic -a la plaça els Ocellets- per a recollir la opinió dels veïns i veïnes 

de Poble-sec, amb l’objectiu de recollir la seva percepció sobre els equipaments 

existents i les principals necessitats del territori en aquesta matèria. Aquest informe 

recull els resultats de l’activitat. 

 

ESPAIS I PREGUNTES QUE CONVIDAVEN A PARTICIPAR 

 

L’activitat constava de diversos espais de participació: 
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A l’espai 1 es convidava als veïns i veïnes a prioritzar, de 

forma ràpida, quins àmbits necessiten dotar-se 

d’equipaments. Es podia triar entre: 

 Temes: Participació social i entitats / Salut i 

serveis socials / Esportiu / Cultural /  Educatius / 

Economia comunitària 

 Col·lectius: Gent gran / Dones / Grups 

desfavorits – vulnerables / Joventut / Persones 

amb discapacitat / Infància i famílies. 

 

A l’espai 2 les persones participants a l’activitat podien 

escriure quins equipaments consideraven que són 

necessaris al barri. En aquest cas, es va designar equipament per referir-se de forma 

més concreta a usos, activitats i serveis. 

 

L’espai 3 anava dirigit a recollir aportacions sobre quins usos proposarien en cas de 

disposar d’un espai lliure.  

 

Per últim, l’espai 4 permetia als veïns i veïnes del barri, valorar els recursos existents, i 

saber quins d'aquests coneixen.  

 

A més, una de les persones de l’equip de dinamització va anar als comerços, bars i 

restaurants del voltant, deixant informació i recollint aportacions, tant dels treballadors 

i treballadores com de la clientela.  

 

En total han participat quasi un centenar de persones. La gran majoria van opinar als 

espais 1 i 4, perquè eren els que pel seu format possibilitaven una forma més ràpida de 

participació. La majoria de les persones participants, quasi el 65%, van ser dones. 
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Aportacions recollides a cada espai: 

 

Espai 1. Àmbits 89 

Espai 2. Necessitats 27 

Espai 3. Oportunitats 11 

Espai 4. Recursos 110 
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SÍNTESI DE LES PRINCIPALS APORTACIONS RECOLLIDES 

 

 
Falten equipaments orientats a la gent gran, especialment residències i pisos 

assistits. El Casal de Gen Gran està saturat, i s’hauria d’ampliar. 

  

 
Caldrien més escoles i centres formatius, com escoles de música i d’adults. 

  

 
Donat l’elevat nombre de persones en situació de vulnerabilitat, caldrien 

serveis orientats a satisfer les seves necessitats (menjadors socials, albergs, 

etc.) 

  

 
Els i les joves del barri necessiten espais on, a més de ser acollits, puguin 

realitzar tallers i activitats. 

  

 
El barri necessita millorar i ampliar la biblioteca (també la seva oferta i horari) 

  

 
Cal recuperar espais i equipaments en desús, perquè poden acollir serveis per 

donar resposta a les necessitats del barri. Així mateix, cal preservar els 

equipaments històrics. 

  

 
S’haurien de potenciar i publicitar els equipaments existents, així com millorar 

i ampliar la seva oferta. 

  

 
A més, faria falta disposar de: 

 Més equipaments esportius i piscina municipal (també pels nadons i 

infants). 

 Espai per a realitzar exposicions i/o un museu, que aculli esdeveniments 

culturals (podria ser la biblioteca en cas d’ampliar-la). 

 Espai polivalent que pogués acollir diversos usos dels esmentats. 

 Contemplar la muntanya de Montjuïc com una oportunitat pel barri, on 

poder realitzar diverses activitats com esportives. Millorant, per això, el 

seu accés (transport públic i escales mecàniques). 

 Parcs i espais infantils adequats. 
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RECULL DE LES PROPOSTES I APORTACIONS 

 

Espai 1. Àmbits prioritaris 

Total aportacions rebudes: 89 

 

 

 

Espai 2. Necessitats 

Quins són els equipaments què necessita el barri (serveis i activitats)? 
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En quin àmbit prioritari creus que fan falta equipaments al barri? 
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ampliar la 
biblioteca 
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1 

Equipaments 
culturals 

1 

Equipaments i 
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esportius 
2 
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espais per al 
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1 

Espais per a 
famílies i 
infants 

2 

Ludoteca 
2 

Quins equipaments necessita el barri 
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Equipaments i serveis per a gent gran 

 Calen més residències per a gent gran i altres persones amb dificultats de mobilitat, 

així com pisos assistits.  

 La gent gran és la nostra història i l’hem de conservar. Tenen pocs recursos i moltes 

necessitats. Podria existir un grup de voluntariat per ajudar les persones grans, algú 

que es posés en contacte amb elles cada matí i els hi preguntin com estan, si han 

begut aigua, etc. Tenir un telèfon al qual trucar si passa quelcom. Tenir algú que els 

hi porti el menjar (hi ha molts pisos sense ascensor).  

 Més activitats i tallers per a gent gran, especialment ampliar la oferta del Casal de 

gent gran. 

 Un lloc on la gent gran pugui fer coses amb professionals que els ajudin a estar 

millor, on es distreguin, facin activitat física i mental, etc. També on es puguin 

relacionar amb persones d’altres edats. 

 

Millorar i ampliar la biblioteca 

 Ampliar l’espai i la oferta de la Biblioteca, però mantenir-la on està ara. 

 La biblioteca no està preparada pels estudiants universitaris, que han de marxar al 

Clot o a Universitat a estudiar. No ha de ser només un lloc on agafar un llibre i seure 

sinó que també ha de fomentar la lectura, ensenyar ala gent a llegir, a fer tallers de 

lectura per a infants i gent gran, ... fins i tot a fóra, sortint al carrer.  

 L’horari de la biblioteca és molt limitat i té una oferta molt escassa. Hauria d’obrir 

també en període de vacances. 

 

Espais per a famílies i infants 

Espais on poder anar amb els nens a jugar però també a fer els deures, ja que 

actualment els pisos en aquesta zona són molt petits i no disposen d’espai suficient per 

a fer-ho. 

 

Ludoteca 

La ludoteca s’ha quedat petita per cobrir tota la demanda del barri, i per això caldria 

ampliar-la i que tingués major capacitat. Així mateix, es podria disposar d’una ludoteca 

nova amb especial cura en el seu disseny amb la il·luminació i materials naturals. 

 

Equipaments i serveis esportius 

 Actualment, els equipaments existents estan concentrats a Montjuïc i seria 

necessari disposar pistes de bàsquet i centres esportius en altres zones. 
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 Centre d’activitats de tots tipus a preus assequibles, com gimnasos.  

 

Escola de música 

Disposar d’una escola de música al barri, ja que actualment no existeix cap. 

 

Equipaments culturals 

Un teatre o espai per a mostra d’arts de tot tipus (escènica, música, dansa, ...) 

veritablement públic. 

 

Equipaments i espais per al jovent 

Un espai per a joves, per realitzar tallers i on poder-se sentir acollits. 

  

 

Així mateix, també s’han recollit les següents aportacions: 

 Ampliar i millorar l’oferta d’activitats i tallers que s’ofereixen al barri. Els tallers 

que es realitzen al Sortidor són molt genèrics i caldria formació més completa. 

 El barri té una orografia complexa que dificulta l’accés de persones amb 

problemes de mobilitat. 

 No és necessari plantejar-se la construcció de nous equipaments quan existeixen 

recursos al barri que no s’estan utilitzant, com el cas del Palau dels Esports, la 

Casa de la Premsa, el local de la Plaça Margarida Xirgu, etc.  

 Considerant el Centre Cívic El Sortidor i altres en funcionament (com el de Sant 

Antoni), es creu adequada l’oferta d’equipaments del barri. 

 Realitzar un Pla d’intervenció al Paral·lel, amb l’objectiu de preservar els locals 

històrics del carrer. 

 Cal més treball comunitari i més civisme per millorar la convivència. 

 

 

Espai 3. Oportunitats 

Si hi hagués un espai buit on fer un equipament, quins serveis o activitats hi posaries? 

 

 Un CAP a la zona de Montjuïc – muntanya. 

 Un museu atractiu per fomentar un altre model de turisme. 

 Una escola de música. 

 Una escola d'adults. 

 Una residència per a gent gran. 
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 Un espai pel jovent, on poder trobar-se i realitzar activitats. 

 Una gran biblioteca, que aculli també esdeveniments de caràcter cultural com 

presentació de llibres, concerts, activitats per infants, etc.  

 Un espai polivalent on s'organitzin activitats gestionades per les entitats, 

especialment de joves.  

 Parcs infantils adequats. En aquest sentit s’apunta que sigui diferent del de les 

Tres Xemeneies (no s’utilitza) o del Parc de la Primavera (no disposa de cap espai 

d'ombra). 

 Un espai o escoleta per a la criança i l’educació activa/lliure per a infants fins als 

6 anys. 

 Una piscina municipal habilitada per a nens/es petits/nadons. 

 

 

Espai 4. Recursos existents 

Total aportacions rebudes a l’apartat d’equipaments que coneixen: 75 

Total aportacions rebudes a l’apartat de valoracions dels equipaments: 35 

 

 

* Cal apuntar que l’espai de participació estava situat al Paral·lel, proper al Centre Cívic el 

Sortidor i la Biblioteca, motiu pel qual possiblement van sorgir més comentaris respecte a 

aquests dos equipaments. 

  

Centre Cívic El 
Sortidor, Llar 

d'avis i 
Ludoteca 

21 

Biblioteca 
Francesc Boix 

20 

Centre Cultural 
Albareda 

14 

Passeig de 
l'Exposició, 10 

4 

Camp de futbol 
de la Satalia 

11 

Poliesportiu 
Les Tres 

Xemeneies 
5 

Quins d'aquests equipaments i/o espais coneixes? 
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Valoració dels recursos i oportunitats existents 

 

Palau dels esports 

Buscar una solució per recuperar-lo i utilitzar-lo com a equipament esportiu. Per això 

seria necessari buscar la inversió allà on calgui. 

 

Casa de la Premsa 

Algunes persones el desconeixen. Podria ser un espai adequat per fer exposicions, 

compartir un espai de treball entre artistes i organitzar tallers i conferències. 

 

Local de la Plaça Margarida Xirgu 

S’hauria de recuperar i facilitar l’accés a tothom; aixícom obrir i arreglar el pas de Bòbila 

per dins de l’Institut del Teatre.  

 

Biblioteca Francesc Boix 

És necessari replantejar-se i optimitzar la biblioteca perquè s’ha quedat petita. Cal un 

equipament més gran (es podria ampliar als baixos), amb major oferta especialment en 

novel·les i amb un horari més ampli (també que no tanqués per vacances). Així mateix, 

s’hauria de coordinar amb la programació que s’ofereix al Centre Cívic el Sortidor per 

oferir activitats diverses. 

 

Centre Cívic El Sortidor 

Hauria d’ampliar la seva oferta en tallers i activitats, especialment per a gent gran i 

també durant l’estiu. Per altra banda, el Casal de Gent Gran està saturat.  

S’haurien de realitzar obres de conservació de l’edifici, i de la plaça en general. 

 

Solar de la Satàlia 

El projecte hauria de mantenir l’accés per rampa, per facilitar el pas de les persones 

amb dificultats de mobilitat.  

Podria incloure usos diferents dels esportius, com la ludoteca i el Casal de Gent Gran, 

per facilitar el contacte amb la natura. 

De tota manera, no es veu necessària la construcció d’un equipament aquí havent-hi 

altres recursos construïts que no s’estan utilitzant (per exemple, Casa de la Premsa i 

Palau dels Esports). 
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Centre Cultural Albareda 

Es considera un dels millors equipaments del barri i, alhora, un dels més desconeguts. 

 

Poliesportiu Tres Xemeneies 

Es desconeix entre el barri i per això caldria publicitar-lo amb campanyes dirigides als 

veïns i veïnes. Així mateix, i en relació amb la plaça, seria necessari dinamitzar-la, 

millorar-la i plantar més arbres. 

 

Muntanya de Montjuïc  

Aprofitar la muntanya per oferir usos esportius. Però caldria millorar la mobilitat pel 

barri amb major freqüència i oferta de transport públic, i posar escales mecàniques per 

accedir a la part alta del barri. 

 

Hort de la Font Trobada 

Promocionar i donar a conèixer el projecte. 

 

Baixos de la piscina de salt 

Aprofitar l’espai per fer un equipament polivalent. 

 

Torre del Passeig Miramar 

Recuperar-lo i oferir serveis pel barri. 

 

Teatre Arnau 

Recuperar l’equipament i promocionar-lo, ja que a més és un espai que aplega a veïns i 

veïnes de tres barris: Poble-sec, Sant Antoni i Raval. 

 

 

  



 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

13 

ALTRES APORTACIONS RECOLLIDES 

 

Es recullen en aquest apartat altres aportacions realitzades no directament relacionades 

amb el procés: 

 

Manca de bancs per seure 

Diverses persones van comentar la necessitat de disposar de més bancs per seure, 

especialment a les places. Així mateix, es comenta que s’han tret els grans que hi havia 

davant del Molino i que s’han substituït pels individuals, fet que desagrada 

especialment a la gent gran perquè no es pot seure tant còmodament. 

 

Excés de comerços, especialment de restauració 

Els comerços, i especialment els bars, es contemplen com un dels principals problemes 

del barri a causa què ocupen molt espai a les voreres i dificulten el pas, aglutinen moltes 

persones en estat d’embriaguesa que embruten i generen conflictes, molesten amb el 

soroll (especialment als habitatges durant la nit), etc. Per altra banda, alguns dels veïns i 

veïnes consultats van comentar que no ho visualitzen com un problema. 

 

Ús inadequat d’algunes places 

Algunes places, com per exemple la plaça dels Ocellets, concentra una quantitat 

important de persones inactives, i a vegades embriagades, que embruten, es barallen i 

ocupen els bancs. Algunes persones comenten que caldria més treball social al carrer 

per evitar aquestes situacions i ajudar a aquestes persones.  

 

Excés de turisme 

Es considera que hi ha massa turistificació al barri i que aquest s’ha convertit en un 

“parc temàtic” d’atracció pel turisme i que caldria una protecció del teixit comercial 

tradicional. Algunes persones consideren que el turisme genera soroll, ocupació de la 

via pública, i molta brutícia, i que cal recuperar el barri pels veïns i veïnes (especialment 

es va destacar el carrer Nou de la Rambla). 

 

Altres temes  

 Manquen aparcaments per a bicicletes. 

 Les escales de Sancho Marraco / Passeig de l’Exposició estan brutes i s’haurien de 

netejar més sovint. Així mateix, caldria controlar els vehicles que aparquen davant 

d’aquestes escales. 
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 Absència de gronxadors a les places, perquè en puguin gaudir els infants. 

 L’estructura del barri impedeix el pas de les persones amb dificultats de mobilitat; 

caldria reduir les barreres i adequar l’espai públic de tot el barri. Dues propostes, 

concreten la necessitat de millorar l’accés a la muntanya pel carrer de l’Exposició, i 

l’entrada a la Ciutat del Teatre per poder accedir a la part alta del barri sense haver 

de donar tanta volta. 

 Hi ha pocs lavabos públics. 

 Presència de persones que ocupen l’espai públic, com és el cas del carrer Sant Isidre 

i places properes. 

 Existeixen problemes per excés de coloms. 

 Al barri hi ha moltes persones que dormen al carrer. 

 A la Plaça Navas existeixen problemes de contaminació acústica, brutícia, etc. 

 Problemes de seguretat al barri, motiu pel qual caldria augmentar la presència 

policial. 

 Molta ocupació de la plaça de les Tres Xemeneies per veïns i veïnes del barri del 

Raval.  

 La informació que s’ofereix del procés hauria de ser bilingüe (també en castellà). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRAÏMENTS 

 

En aquesta consulta al veïnat, estan contribuint els veïns, veïnes i representants de les 

entitats del barri que conformen el Grup Motor, ajudant i construint i fent seguiment 

del procés de participació del Pla d’equipaments del Poble-Sec. 

 

En aquesta acció però, volem agrair especialment la motivació, el treball i la implicació 

total de la Maite.  


