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INTRODUCCIÓ 

 

El Districte de Sants – Montjuïc ha iniciat un procés de debat ciutadà sobre els usos i 

necessitats d’equipaments al Poble-sec. El resultat serà un document amb propostes, a 

mitjà termini, d’usos per nous equipaments i millores d’alguns dels equipaments 

existents. 

 

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 

respecte les necessitats del barri en matèria d’equipaments. 

 

Així mateix, s’ha obert un apartat sobre el procés al web decidim.barcelona en el qual, 

durant la primera fase del procés, recollir aportacions sobre necessitats del barri en 

matèria d’equipaments. Aquest informe recull les aportacions realitzades al web. 
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APORTACIONS RECOLLIDES 

 

S’han recollit un total de 38 aportacions, en la seva majoria de forma particular (31 de 

les 38) i sobre temes relacionats amb la recuperació d’espais en desús, la cultura o 

l’educació. 

 

A continuació es presenten en total d’aportacions rebudes per cada àmbit: 

 

 

 

Es recullen a continuació les principals aportacions realitzades al web del 

decidim.barcelona, presentades per àmbits d’actuació. Així mateix, s’indica el seu 

autor/a i el nombre de suports rebuts. 

  

Accés a les TIC 
1 

Altres 
6 

Cultura 
5 

Economia social 
2 

Educació 
5 

Esports 
3 

Gent gran 
2 

Habitatge 
2 

Joventut 
1 

Participació i usos 
veïnals 

1 

Recuperació 
d'espais en desús 

8 

Salut i serveis 
socials 

2 

Aportacions rebudes al web decidim.barcelona 
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 Recuperació del Palau d'Esports. Tenim al barri un equipament que està 
completament parat i caldria que l'Ajuntament de Barcelona li donés una sortida. Al 

Poble Sec ens fan falta espais esportius.  Autor/a: Jordi Globus – Suports: 52     

Comentaris: 
o Un magnífic espai ja existent. (Alon) 

 
 Edifici ENDESA a les 3 Xemeneies, Biblioteca Provincial de Barcelona. La ciutat no es 

pot permetre tenir grans edificis sense ús, menys encara tan cèntrics com aquest. 
L'Ajuntament hauria de negociar amb l'empresa l'ús d'aquest. Per les seves 
dimensions podria acollir un equipament de ciutat important, com és el projecte de 
la Biblioteca Provincial de Barcelona, tantes vegades ajornat i pendent d'ubicació. 
Donem utilitat a tot allò construït abans d'edificar-ne de nous, amb l'impacte que 

generen! Autor/a: Ana Menéndez – Suports: 44 Comentaris: 

o Aquest edifici podria acollir molts usos. (Yamila Jerez Novara) 
 

 #recuperemlacasadelapremsa. Les persones, entitats i col·lectius que formen part de 
la Comissió per a la Recuperació de la Casa de la Premsa volem construir un projecte 
junts i gestionar-ho en comú. Volem fer-ho amb la veu de les veïnes i els veïns 
perquè la Casa de la Premsa sigui un espai participatiu i gestionat per ells mateixos 
de manera comunitària. #participacasadelapremsa Segur que hi ha un lloc per a tu.  

Autor/a: Alfredo Pérez – Suports: 35 Comentaris: 

o Em sembla una gran idea recuperar la Casa de la Premsa pels veïns del Poble 
Sec. També crec que és una gran oportunitat que els periodistes compartim 
amb els ciutadans un equipament en el qual fer accions conjuntes per fer 
que la societat sigui més crítica amb el consum de la informació que 
ofereixen els mitjans de comunicació. Ho volem fer a partir de l'explicació de 
la història de la premsa de la nostra ciutat, plena de llums i ombres que cal 
conèixer per construir un futur més democràtic. (Gil Toll) 

 

 No a construir poliesportiu en P. Exposició. Sí a recuperar el Palau d’Esport. No a 
carregar-se amb noves construccions el pulmó que és Montjuïc. Barcelona necessita 

respirar.   Autor/a: Mª Ángeles Reina – Suports: 27 Comentaris: 

o A més a més estan els baixos de la piscina de salt Picornell que es podria 
convertir en un poliesportiu sense tanta inversió i on s'entraria per baix, pel 
barri, pel mateix carrer on es pretén fer el poliesportiu nou una mica més 
endavant. Qui ha proposat el nou poliesportiu és algú que evidentment no 
coneix el barri i les seves possibilitats, a més de ser un projecte arquitectònic 
molt complicar i car per les prestacions que s'hi donarien. Seria edificar en 
decadència. (Yamila Jerez Novara) 

 

 Baixos de les Piscines de salts de Montjuïc. Els baixos, per la seva alçada i les seves 
dimensions, podrien acollir un local d'assaig pels castellers, també un rocòdrom i 
altres possibles d'esportius, que caldria estudiar. Aprofitar aquest equipament ja 

Recuperació d’espais en desús i millora d’accessos 
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construït, en desús, dintre un pla de recuperació de tota la instal·lació, incloses les 
piscines, els vestidors immensos i les sales del mateix pis, generosos espais que ara 
romanen inutilitzats.  Perquè abans que construir-ne de nous, optimitzem els 

equipaments ja edificats.  Autor/a: AVV la Satalia – Suports: 27 Comentaris: 

o Em sembla la solució amb mes sentit ja que la piscina ja existeix y es pot 
aprofitar la volumetria existent. (Alon) 

 

 Torreta del Pg. de l'Exposició 1 (final de Nou de la Rambla). En la MPGM de Montjuïc 
aquesta torre es destina a ús públic. Aquí podria ubicar-se una escola bressol. Té un 
pati a la part posterior que es podria enjardinar. En tot cas, és una construcció que 
s'hauria de destinar com a equipament pel Poble Sec. I no construir-ne de nous fins 

a no utilitzar els que ja estan edificats.  Autor/a: AVV la Satalia – Suports: 25 

 

 Millora dels accessos a Montjuïc per als veïns. Caldria millorar els accessos que 
pugen des del barri al parc de Montjuïc. Principalment, s'ha de completar l'accés 
que ara va des de av. de Miramar fins al camp de la Satàlia, per fer-lo arribar fins al 
funicular/telefèric. Aquesta millora hauria d'incloure la possibilitat de pujar cotxets o 
cadires de rodes, i enderrocar els murs que hi ha per la part superior del camp de la 

Satàlia, que fan fàstic de veure.  Autor/a: Roger Costa – Suports: 22   

 

 Recuperació Espai Pàrquing Cartogràfic. Aquest pàrquing havia sigut un antic gimnàs 
municipal. Es un espai que hauria de ser tingut en compte com a espai disponible 

dins del Pla d'equipaments.  Autor/a: Alfredo Pérez – Suports: 10  Comentaris: 

o La MPGM de Montjuïc aprovada al desembre de 2014 qualifica aquest espai 
com a verd i per tant ja no es pot considerar com a sòl d'equipament. (AVV 
La Satalia) 

 

 

 

 

 

 Local Castellers del Poble-sec. Castellers del poble sec necessita un espai social i 
assaig. Un espai a compartir amb altres entitats i associacions que necessitin espai. 
Característiques d’aquest espai: 200m2 d’espai d’assaig, 100m2 han de tindre una 
alçada de 13m.  Sala 20m2 per a projectar / Vestuaris. / Sala de assaigs músics de 
50m2 insonoritzada. / Sala de reunions de 20m2 / Espai de 30m2 pels infants / 
Magatzem de 30m2. / Menjador de 100m2. / Cuina equipada de 15m2. / Espai 

exposició de 20m2. / Lavabos. Autor/a: Castellers de Poble-sec – Suports: 104     

APORTACIÓ QUE HA REBUT MÉS SUPORTS. Comentaris: 
o Estic totalment d'acord, els castellers necessitem un local amb condicions 

per poder dur a terme la nostre tasca cultural , social ,i d'acolliment. (Carme 
Gómez Castro). 
 
 

Cultura 
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 Local entitats cultura tradicional del Poble-sec. Les entitats d'arrel tradicional que fan 
activitats al carrer, necessiten un local. Punt de trobada per a relacionar-se, 
compartir i promocionar les tradicions. Un local cultural i social al barri. / Sales de 
reunió. / Espais d’emmagatzematge. / Sala polivalent (multimèdia i projector). / Sala 
d'actes. / Estudis./ Zona de bar i espai de relació. / Cuina equipada. / Bucs assaigs. / 
Espai d'exposició permanent d'imatgeria. / Sala d'alçada per assaig. / Espais 

adaptats. / Gestió cívica. Autor/a: Consell de Cultura Popular – Suports: 55 TERCERA 

APORTACIÓ QUE HA REBUT MÉS SUPORTS.   
 

 Biblioteca Francesc Boix, ampliació als baixos. La Biblioteca de Poble Sec manté un 
espai tancat i en desús als baixos que caldria incorporar a la superfície de la 
biblioteca. No representa una gran inversió i permetria optimitzar els usos actuals 
amb una reestructuració de l'espai. L'ampliació de l'horari és una històrica 
reivindicació del moviment associatiu: hauria d'obrir en horari continu de 10h a 21h 

de dilluns a dissabte. I no tancar-la en períodes de vacances!  Autor/a: AVV la Satalia 

– Suports: 32 

 

 Sales d'exposicions. El barri de Poble Sec es caracteritza des dels seus inicis per 
albergar un gran nombre d'artistes i artesans. No obstant això, en l'actualitat, 
existeix un evident dèficit d'espais expositius. El nou plantejament dels equipaments  
hauria d'incloure l'adequació d'espais expositius amplis, versàtils i correctament 
equipats per poder albergar mostres a l'altura de la qualitat artística de les 

produccions dels artistes i col·lectius del barri. Autor/a: CAPS – Suports: 22 

 

 Cultura popular i comunitària. Espai que concentri la cultura de proximitat, 

cooperativista, diversificada i comunitària. Amb espai necessari per a magatzematge 

de les entitats i col·lectius. Amb punt de trobada com a Casal Social i espais d'assaig 

segons necessitats.  Autor/a: Alfredo Pérez – Suports: 11 

 

 

 

 Accés a les Tic's. Manca d'espais públics per accedir a les TIC   (Tecnologies de la 
informació i de la comunicació). Fractura digital i accés a la programació lliure.  

Autor/a: Maite – Suports: 6 
 

 

 

 

 Economia Social i Solidària. Espai d'activació econòmica que fomentin l'economia 
social i solidària, el comerç de proximitat. el cooperativisme i les economies 
comunitàries. Serveis d'informació, formació, assessorament, finançament i 
seguiment de projectes. Tallers de formació i suport. Espai de treball compartit per 

Economia 
 

Accés a les TIC 
aCC 



 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

7 

donar suport als projectes que comencin (Laboratori d'empreses). Impulsar la Xarxa 

de Barri cooperatiu.  Autor/a: Alfredo Pérez – Suports: 17 

 

 Suport al Mercat de la Terra. El mercat de la terra d’Slow Food als jardins de les tres 
xemeneies,  s'ha convertit en un punt de trobada setmanal entre la ciutat i el camp i 
un lloc de referencia i de cohesió social pel barri. La seva múltiple funció d’activitat 
que promou una economia social i solidària i un consum responsable el converteix 
en una dotació necessària i exemplar, dintre de la actual realitat urbana, que s’ha de 

mantenir i potenciar.  Autor/a: Annalisa – Suports: 10 

 
 

 

 

 Espai per a infants: Ludoteca ambiental. Al barri ens manca un espai exterior d'accés 
lliure per al infants dinamitzat per educadors per a que les famílies hi puguin anar a 
jugar amb els seus fills. En horari de matí es podria atendre als nens de 0 a 3 anys 
que no assisteixen a l'escola bressol i a la tarda podrien accedir-hi nens de 0 a 12 
acompanyats de les famílies. Ens cal una ludoteca ambiental com la que ja existeix al 

Parc de la Ciutadella.  Autor/a: Empar Cogollos Calabuig – Suports: 82 SEGONA 

APORTACIÓ QUE HA REBUT MÉS SUPORTS. Comentaris: 
o Un barri com el Poble-sec no pot seguir sense un serveix així. (Xan da Torre) 
o Totalment d'acord, al Poble-sec Hi falten serveis per infants. (Jarita Lopes) 
o Efectivament, els més petits són el futur del barri. Cal contribuir a crear teixit 

familiar i espais pels infants! (gdiber) 
o Servei absolutament necessari, I proposta que es podria fer extensible a 

altres barris. (Sònia Torres) 
o Em sembla una idea fantàstica. A més vull suggerir que facilitin l'accés a 

Montjuïc perquè el tenim al costat però no hi ha ni un autobús directe que 
pugi des del barri. Suggereixo una línia d'autobús directe que passi pels parcs 
des del carrer Elkano, per exemple, i ens faciliti l'accés al poliesportiu 
Picornell ja que tampoc hi ha un poliesportiu amb piscina al barri. A més , no 
estaria malament aprofitar l'espai proper al col·legi PS per fer una para 
intermèdia del funicular. (Maria) 
 

 Escola bressol publica. Obertura de una escola de bressol pública. / Hi ha dèficit de 

places públiques al barri.  Autor/a: Alfredo Pérez – Suports: 47 Comentaris: 

o Hi ha dèficit de places públiques, com a tota la ciutat. No s'hauria de prendre 
com a criteri de referència que Sants-Montjuïc escolaritzi el 20% en EEBB 
públiques, que és el que fa l'estudi "Balanç i propostes necessitats 
equipaments de Poble Sec" incorporat entre els documents, per concloure 
que no hi ha dèficit. Però si gairebé totes les EEBB públiques i privades, tant 
del barri com de les àrees d'influència, estan plenes! (Ana Menéndez) 

 
 
 

Educació i formació 
 



 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

8 

 Escola Municipal de Música del Districte al barri del Poble Sec. La oferta de places a 
les escoles municipals és molt reduïda i totes queden lluny del districte i del barri. 
Crec que el Poble Sec seria la ubicació ideal per una sisena escola municipal (seria la 

primera) a la part baixa de la ciutat.  Autor/a: Carmen Miguel – Suports: 29 

 

 Espais per a l'educació no formal. Obertura d'una escola d'adults + Falten espais per 
donar suport escolar + Espais per aprendre idiomes + Espais per aprendre oficis.  

Autor/a: Alfredo Pérez – Suports: 24 

 

 Escola de música municipal a Poble Sec. Per què la última escola municipal de música 
l'han obert tan a prop d'una altra? A tota la zona de Sants-Montjuïc no hi ha cap 
escola municipal...només a Sant Andreu, Can Ponsic (la zona ALTA), Nou Barris o 
Sagrada Família...Què passa amb els nostres nens i les nostres nenes? No tenen dret 

a estudiar música a un preu "municipal"?  Autor/a: Carmen Jíbar – Suports: 6 

 
 

 

 

 Piscina familiar amb zones verdes sota l'actual Piscina Municipal de Montjuïc. Es una 
llàstima que tenint Montjuïc al costat las famílies no puguin gaudir d'una piscina 
municipal amb zones verdes i ombra. La piscina municipal de Montjuïc  no és 
adequada per a famílies amb nens petits, i no hi ha cap espai amb ombra, però a la 
part abandonada que es troba just a sota es podria construir una nova piscina 
complementaria per als més petits i envoltada d'arbres. Es netejaria l'espai així com 
l'accés a peu des del barri, i a més faria més atractiva la infraestructura existent.  

Autor/a: Carmen Miguel – Suports: 25   Comentaris: 

o Estic molt d'acord. a més caldria ampliar els dies d'apertura i l'horari: aquest 
estiu fins el 2 de juliol no obren al públic i l'horari de 11h a 18h es ridícul. 
GRÀCIES (Chusa) 

 

 Necessitem un Centre Esportiu Municipal. Manca un equipament esportiu municipal 
al barri... Amb la Pista Poliesportiva de Les 3 Xemeneies i el Camp de Futbol de la 
Satalia no hi ha prou. No tenim Centre Esportiu Municipal al barri: ens hem de 
desplaçar a Sant Antoni (Aiguajoc) o al Raval (Can Ricart). El CEM La Bordeta o CEM 
Espanya Industrial també queden lluny, per no parlar de les Piscines Bernat 

Picornell... Gens accessibles des del barri.  Autor/a: Elena – Suports: 11   Comentaris: 

o Tenim el Palau d'esports del carrer Lleida abandonat. (Alfredo Pérez) 
o I un parell de grans edificis abandonats també, a les Tres Xemeneies… 

(Elena) 
o Per la distància al Poble Sec, tant Aiguajoc com Can Ricart són equipaments 

que es poden considerar de barri. I totes les instal·lacions esportives de 
Montjuïc també, millorant l'accés en transport públic des del barri. El Palau 
d'Esports podria cobrir les necessitats d'algunes pistes més. (Ana Menéndez) 

 
 

Esport 
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 Piscina a la bassa de jardins Verdaguer. Convertir la bassa ornamental que hi ha als 
jardins Jacint Verdaguer es els mesos d'estiu en una piscina de poca profunditat per 
nens i nenes, com la del Parc de les Aigües. De fet, molts nens i nenes ja s'hi banyen 

els dies de més calor en unes aigües de dubtosa higiene.  Autor/a: Susana Segovia – 

Suports: 8 
 

 

 

 Falten espais per a la Gent Gran. Falta d'espais i serveis per a la gent gran 
especialment a la zona propera al carrer Lleida . Millorar els usos i gestió dels que hi 

ha.  Manca de residències i centres de dia per a la gent gran.  Autor/a: Jordi Globus 

– Suports: 25 

 

 Espai Tai-txi gratuït. Desenvolupament i manteniment de l’equilibri entre la ment i el 

cos dirigit a totes les edats i especialment a la gent gran.   Autor/a: Xan da Torre – 

Suports: 18 

 
 

 

 

 Hi ha manquen equipaments adreçats específicament als joves. El Pla d'Equipaments 
Juvenils de Barcelona (2008 - 2015) contemplava l'habilitació d'un equipament per a 
joves: Casal de Joves del Poble-Sec (previst pel 2011) que a dia d'avui encara no 

existeix.   Autor/a: Josan – Suports: 20 

 
 

 

 

 Interculturalitat al barri de Poble Sec. Pensar com crear espais de convivència i 
reconeixement mutu.  Impuls i suport a la iniciativa intercultural del barri, per 
construir-hi i gestionar  models de convivència amb un enfocament intercultural.  

Autor/a: Alfredo Pérez – Suports: 15 

 
 

 

 

 Menjador social i comunitari del Poble Sec. L'actual Menjador Social del Paral·lel  
té un espai físic bastant limitat, dóna de menjar diàriament a una mitjana d'entre 
230 i 260 persones, la majoria entre 50 i 80 anys. Obertura d'un nou espai 
comunitari en el qual a més d'oferir menjar, sigui un espai de trobada, convivència i  

també de formació de cuina i restauració.  Autor/a: Alfredo Pérez – Suports: 20 

 

Gent gran 
 

Joventut 
 

Participació i usos veïnals  associatius 
 

Salut i serveis socials 
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 CAP Les Hortes de Gestió pública. Abandonar el model de les EVAS i recuperar la 
gestió pública del centre de salut primària. La nostra salut no pot ser un negoci. La 
gestió privada del Cap Les Hortes genera uns beneficis que no reverteixen en un 

millor servei públic.  Autor/a: Ana Menéndez – Suports: 9 

 
 

 

 

 Oficina d'habitatge al barri de Poble Sec. Al barri no tenim una oficina d'habitatge 

que assessori i defensi els drets dels llogaters.  Autor/a: Alfredo Pérez – Suports: 28 

 

 Obrir oficina de habitatge. Ajudar als veïns de Poble Sec que no  els facin fora. Donar 
informació, suport assessorament i ajuts a les persones per poder mantenir 
l'habitatge. Crear un espai de denuncies d'us fraudulent ( pisos turístics 
realquilats,..) així com pisos turístics sense llicència al Poble Sec. Oficina per debatre 

amb la comunitat els espais per poder fer habitatge públic.  Autor/a: Jordibaut – 

Suports: 16 

 

 

 

 

 Montjuïc sense cotxes. Limitar l’accés a tot Montjuïc als cotxes, motos i autobusos. 
Només autobús públic (augmentar freqüències) convertir en un pulmó de la ciutat 

per a anar en bici, caminar i gaudir del parc.  Autor/a: David VV – Suports: 16  

Comentaris: 
o Falta implementar moltes de les mesures que es detallen en la MPGM de 

Montjuïc aprovada al desembre de 2014: Millora del transport públic, 
restricció del trànsit privat, reducció de la superfície d'aparcament  i 
important reducció de calçades molt amples i supressió d'algunes altres. 
(AVV La Satalia) 

o Molt d'acord, a més hi sumaria fer passos de vianants a nivell, ja que els 
vehicles que hi circulen van a velocitats molt perilloses i és la millor manera 
de pacificar com s'ha demostrat a Pontevedra. (Joaquim Navarro) 

 

 Velocitat dels cotxes per Montjuïc. S’ha de controlar més la velocitat dels cotxes que 
circulen per Montjuïc. La velocitat està limitada a 40 km/h, però com que no hi ha 
radars i policia molt poca i molts ho saben, passen a al velocitat que volen i els 
vianants, com no vagin amb molta cura, als passos de vianants, se’ls emporten per 

davant, s’ha de prendre alguna mesura per evitar això.  Autor/a: Joan Balasch Vilalta 

– Suports: 15   Comentaris: 

o Hi ha una altra mesura semblant, jo crec que una de les obres bàsiques 
hauria de ser posar passos de vianants a nivell, és la forma més efectiva de 
reduir excessos de velocitat (Joaquim Navarro) 

Habitatge 
 

Altres aportacions 
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o Passos a nivell i posar radars! funcionaria molt bé: a més de recaptar diners 
per la ciutat. a vegades van a 80 km/h amb total impunitat... vergonyós i més 
estan tan a prop de la central de la Guàrdia Urbana. GRÀCIES (Chusa) 

 

 Punts verds mòbils. Per l'accés de tothom a un reciclatge sostenible. Dotar de més 
punts verds mòbils, especialment a la part alta del barri, amb horaris tan de matí 

com de tarda.  Autor/a: Maite – Suports: 10   Comentaris: 

o Absolutament d'acord. A més, és molt complicat per una persona que no 
disposa de cotxe o per la gent gran reciclar tot tipus d'aparells com 
televisions, ordinadors, etc. El reciclatge cal incorporar-ho a la vida diària de 
tothom i, per tant, han d'haver espais vàlids tant per a els que hi treballen no 
hagin de refer tot el seu horari com la gent gran, que poden tenir dificultats 
per transportar-ho, puguin fer un us normalitzat. I que no et facin anar d'un 
punt a un altre per tenir poca capacitat (Alex Sualdea) 

 

 Unificació del model de carrers: més vianants. Ara mateix Poble Sec sembla un 
experiment de mal gust respecte als espais per a vianants. Hi ha molts carrers que ja 
han patit una renovació bastant positiva al respecte com al C/Tapioles, però molts 
d'altres són una vergonya en quant a la distribució de l'espai urbà. Carrers com 
Elkano o Radas són estretíssims, dificultant en moltes ocasions el pas de carrets o de 
cadires de rodes. Cal acabar de fer reformes per tenir un barri just per a tots. També 

fan falta més espais infantils.  Autor/a: Joaquim Navarro – Suports: 10 

 

 Parcs per a gossos. Poble Sec te un problema de civisme, tant per sorolls com per 
excrements de gos que poblen totes les seves voreres. Si mirem per el barri, casi no 
hi ha equipaments adreçats a la gent amb animals de companyia. Seria una bona 
manera de destinar més espais verds i alhora fomentar una tinença més 

responsable d'animals de companyia.  Autor/a: Joaquim Navarro – Suports: 7   
 

 Vigilància més eficaç al carrer de Sants. D'entrada hi ha poca vigilància, veiem alguna 
parella de mossos patrullant molt de tant en tant.  Això si, quan hi ha algun accident, 
poden venir 3-4 cotxes en menys de 5min, molt positiu per l'accidentat. L'eficàcia a 
la que em refereixo aniria per la seva pro-activitat (no limitar-se a patrullar): 1) ja 
sabem que no posen multes, però si podrien donar un toc d'atenció als cotxes que 
paren en el carrer de sants, aturant el transit, 2) donar avis a parcs i jardins quan un 

semàfor queda ocult, etc.  Autor/a: Antonia de Sants – Suports: 0   
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De forma general, es presenta el llistat (només s’indica el títol) de les aportacions, 
ordenades per vots: 
 

 Local Castellers del Poble-sec (104 suports) 

 Espai per a infants: Ludoteca ambiental (82 suports) 

 Local entitats cultura tradicional del Poble-sec (55 suports) 

 Recuperació del Palau d'Esports (52 suports) 

 Escola de bressol publica (47 suports) 

 Edifici ENDESA a les 3 Xemeneies, Biblioteca Provincial de Barcelona (44 
suports) 

 #recuperemlacasadelapremsa (35 suports) 

 Biblioteca Francesc Boix, ampliació als baixos (32 suports) 

 Escola Municipal de Música del Districte al barri del Poble Sec (29 suports) 

 Oficina d'habitatge al barri de Poble Sec (28 suports) 

 NO a construir poliesportiu en P. Exposició. SI a recuperar el Palau d’Esports 
(27 suports) 

 Baixos de les Piscines de salts de Montjuïc (27 suports) 

 Torreta del Pg de l'Exposició 1 (final de Nou de la Rambla) (25 suports) 

 Piscina familiar amb zones verdes sota l'actual Piscina Municipal de 
Montjuïc (25 suports) 

 Falten espais per a la Gent Gran (25 suports) 

 Espais per a l'educació no formal (24 suports) 

 Sales d'exposicions (22 suports) 

 Millora dels accessos a Montjuïc per als veïns (22 suports) 

 Menjador social i comunitari del Poble Sec (20 suports) 

 Hi ha manquen equipaments adreçats específicament als joves (20 suports) 

 Espai Tai-txi gratuït (18 suports) 

 Economia Social i Solidària (17 suports) 

 Obrir oficina de habitatge (16 suports) 

 Montjuic sense cotxes (16 suports) 

 Interculturalitat al barri de Poble Sec (15 suports) 

 Velocitat dels cotxes per Montjuïc (15 suports) 

 Cultura popular i comunitària (11 suports) 

 Necessitem un Centre Esportiu Municipal (11 suports) 

 Suport al Mercat de la Terra (10 suports) 

 Punts verds mòbils (10 suports)  

 Unificació del model de carrers: més vianants (10 suports) 

 Recuperació Espai Pàrquing Cartogràfic (10 suports) 

 CAP Les Hortes de Gestió pública (9 suports) 

 Piscina a la bassa de jardins Verdaguer (8 suports) 

 Parcs per a gossos (7 suports) 

 Escola de música municipal a Poble Sec (6 suports) 

 Accés a les Tic 's (6 suports) 

 Vigilància mes eficaç al carrer de Sants (0 suports) 

 

 


