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RESUM REUNIÓ GRUP MOTOR  

PLA D’EQUIPAMENTS DE POBLE-SEC 

 

Dia: 27 de setembre de 2017 

Hora d’inici: 18 h 

Hora d’acabament: 19.30 h 

Lloc: Centre Cívic El Sortidor 

 

Assistents: 

Alfredo Pérez, Cooperasec – Casa de la Premsa 

Arnau López, Castellers de Poble-sec 

Carles Burgès, Unió AV Poble-sec 

Javier Velasco, Gegants – Consell de Cultura de Poble-sec 

Jordi Goñi, Casa de la Premsa – El Troc 

Jordi Llavador, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 

Maite Gutiérrez, veïna 

Manuel Diéguez, Associació Amics Plaça de Santa Madrona 

Pol Aranda, Castellers de Poble-sec 

Víctor Giménez, veí 

 

Per part del Districte: 

Carolina López, Consellera de Districte 

Núria Pérez, Tècnica de Barri, de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Gerard Lillo, Tècnic de Democràcia Activa i Descentralització 

 

Per part de l’equip de dinamització (EIDOS Dinamització social): 

Yolanda Jiménez 

Anna Reguant  

Carol Blesa 
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Resum de la reunió:  

 

Comença la reunió i es lliura a les persones assistents una còpia de la següent 

documentació: 

- Convocatòria de la sessió. 

- Informe d’aportacions rebudes al web. 

- Document pel debat: resum d’aportacions rebudes durant la fase anterior del 

procés. 

- Acta de la sessió anterior. 

 

S’informa, de totes maneres, que la documentació ja s’ha fet arribar amb antelació a 

totes les persones del grup. En aquest sentit, es demana disculpes perquè l’informe de 

propostes rebudes a la plataforma del Decidim s’ha enviat amb menys antelació de 

l’acordada perquè s’havia d’esperar a acomplir el termini que s’oferia per a realitzar 

aportacions. 

 

Es dóna per aprovada l’acta de la sessió anterior perquè no hi ha esmenes. 

 

Es fan dues correccions als informes facilitats: 

- Al document de propostes via web: a la pàgina 6, la primera proposta indica que 

està presentada pels Castellers de Poble-sec però és incorrecte. La proposta va 

ser formulada pel Consell de Cultura Popular. 

- Al document – síntesi d’aportacions de la fase anterior: a la pàgina 3 dins el 

criteri de “Redistribuir els serveis en els recursos existents i recuperar espais”, es 

proposa incloure al llistat d’equipaments l’ampliació dels baixos de la Biblioteca i 

l’espai del Passeig Exposició, ja que són mencionats a les aportacions rebudes. 

S’inclouran aquests dos espais al llistat. 

 

Gerard Lillo recorda les actuacions desenvolupades fins al moment, que han permès ja 

tenir un bon recull de propostes a treballar a la següent fase. 

 

Abans de continuar, i aprofitant que s’està revisant la plataforma Decidim, en Gerard 

pregunta si com a participants consideren que és útil mantenir la possibilitat de donar 

suports a les propostes que fa la ciutadania. S’obre un debat sobre la seva validesa 
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perquè no tothom té accés a internet, impedint així el seu vot. A més, cal estar registrat 

i no tothom té correu electrònic. Tanmateix, es considera que no és un criteri únic de 

valoració però sí una dada que ofereix més informació. Núria Pérez i Yolanda Jiménez 

aclareixen que de totes maneres en cap moment s’han quantificat ni votat les 

aportacions en els debats, tot i que sí que s’han detectat quins àmbits o temes han 

aparegut de forma més recurrent. Finalment, es considera que sí que és interessant 

mantenir la possibilitat d’oferir suport a les propostes. 

 

Carolina López presenta la fase que començarà a partir d’ara. Es recorden les actuacions 

que ja estaven previstes i es respon a les que havia proposat incorporar el grup motor: 

- Actuacions previstes: Sessió de debat ciutadà, propostes a la plataforma 

Decidim, debat amb tècnics/ques municipals, i assessorament del grup motor. 

- Actuacions proposades a incorporar: xerrada del Francesc Muñoz, exposició 

sobre equipaments, ruta pels equipaments i sessió de dinamització al carrer. 

 

S’informa que s’accepten totes les propostes noves a excepció de l’exposició sobre 

equipaments. En aquest sentit, es comenta que fer-la suposa molts recursos a nivell de 

temps i econòmics, si bé per poder valorar convenientment la proposta demana tenir 

més informació sobre l’objectiu que volia assolir la proposta. 

 

Era una manera més de donar a conèixer els equipaments complementària a la ruta, i 

l’Anna Reguant proposa que es podria fer una “exposició virtual” amb vídeo i/o fotos i 

informació sobre els equipaments i penjar-la a la web. Carolina confirma que es 

consultarà a serveis tècnics per si la poden preparar. 

 

D’altra banda, es comenta també que algun veí o veïna del barri podria filmar la ruta 

pels equipaments per després penjar al web i compartir-ho a xarxes socials. També es 

proposa posar-se en contacte amb BTV perquè facin un reportatge. La Carolina ho 

comentarà amb Premsa. 

 

En Gerard comenta que, en relació amb la sessió oberta a la ciutadania i la dinamització 

al carrer, seria adequat que es fes cada activitat a un extrem del barri. La dinàmica de 

carrer de juliol es va realitzar aproximadament a la meitat del barri, a la Plaça dels 

Ocellets, i ara hauríem de recollir opinions també a altres zones.  
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En aquest sentit, es decideix amb el grup motor: 

- Convocar la sessió oberta a la ciutadania al Centre Cultural Albareda. 

- Realitzar la dinamització al carrer a la Plaça de Santa Madrona. Es considera que 

seria convenient fer-ho una tarda entre setmana per arribar a les famílies amb 

infants que acudeixen al centre escolar i als comerços propers. 

 

En Gerard comenta que el Districte està estudiant les propostes recollides fins el 

moment. Les que siguin viables, segons criteris tècnics, econòmics i polítics, es posaran 

a debat. Les que, en un termini més curt, no siguin viables, no entraran a debat però se 

n’explicaran els motius. 

 

Calendari: 

 

En Gerard presenta una proposta de calendari aproximat, incloent-hi una nova reunió 

amb el grup motor a mitjans d’octubre: 

- Primera quinzena d’octubre: ruta pels equipaments i nova reunió del grup 

motor. 

- Darrera quinzena d’octubre: xerrada del Francesc Muñoz i dinamització al 

carrer.  

- Primera quinzena de novembre: sessió oberta a la ciutadania. 

 

Des del grup motor es comenta que la Comissió per a la recuperació de la Casa de la 

Premsa té una reunió el dia 11 d’octubre, motiu pel qual es demana respectar aquesta 

data. Veient que el dia 12 és festiu, es comenta que possiblement es retarda tot el 

calendari a finals de mes i al mes de novembre. 

 

En relació amb la següent reunió del grup motor que s’ha explicat, es comenta que la 

intenció és presentar els continguts que es volen portar a debat a la sessió oberta amb 

la ciutadania, un cop valorats pel Districte tal com s’ha avançat. A la reunió hi assistiran 

els serveis tècnics del Districte. Es reserva la data del 17 d’octubre a les 18.30 h per a la 

realització d’aquesta reunió. 
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En relació amb la ruta pels equipaments, es debat sobre quins espais visitar. La ruta 

seria oberta a les persones membres del grup motor i a la ciutadania en general. Es 

proposa la data del 21 d’octubre al matí, i que sigui pels següents espais:  

- Casa de la Premsa. 

- Baixos de Margarida Xirgu. 

- Espai de la Satalia. 

- Local del Passeig de l’Exposició. 

- Biblioteca. 

 

S’acorda la data del 2 de novembre de 16.30 h a 18.30 h per a realitzar la dinamització 

al carrer. El contingut serà diferent que a l’anterior dinàmica, ja que tractarà sobre 

propostes. 

 

Núria exposa que el 27 de novembre hi ha Consell de Barri, i que es voldria explicar 

l'estat del procés participatiu i els treballs realitzats (tot i que se sap que els resultats 

finals no estaran encara). Per això es proposa realitzar la sessió oberta a la ciutadania la 

setmana del 20 de novembre. Es parlarà amb serveis tècnics del Districte, ja que 

haurien d’estar presents. 

 

Es consulta si a la següent reunió del grup motor es podrà conèixer quina dinàmica es 

realitzarà a la sessió oberta. Yolanda explica que és necessari primer conèixer els 

continguts per poder tancar la dinàmica. 

 

Des del grup motor es comenta que quan es parli dels usos que ubicar a cada 

equipament, cal tenir en compte la importància de considerar als col·lectius que 

dinamitzen aquests espais, motiu pel qual caldria considerar la gestió comunitària en 

alguns equipaments. En cas de ser així, ja es decidiria més endavant quin ús donar-li. 

 

Finalment, es comparteix que es troben a faltar alguns col·lectius a la reunió d’avui; 

persones que havien vingut amb anterioritat però que avui no hi són. És necessari anar 

insistint i perseguir per no deixar-nos a ningú enrere. Es proposa fer una nota de 

premsa per explicar què s’està fent al procés i els resultats dels que ja es disposa.  

 

Per últim, i com a comentari al marge, Carolina comenta que s’ha aprovat una nova llei 

d’arquitectura que ha provocat que s’estiguin ajustant els plecs tècnics de la licitació de 

la Casa de la Premsa a la nova normativa i retardant la seva publicació. 
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Acords: 

 Valorar com es podria fer “l’exposició sobre els equipaments”: 

o Consultar amb serveis tècnics disponibilitat per facilitar i/o preparar una 

versió per la plataforma del decidim (informació tècnica i fotografies dels 

equipaments) (exposició virtual). 

o Consultar a BTV si volen fer un reportatge el dia de la ruta pels equipaments. 

o En cas negatiu, contactar amb algun veí que pogués gravar un vídeo. 

 

 Convocar la següent reunió del grup motor pel dia 17 d’octubre a les 18.30 h. Per 

aquesta data es tindran catalogades les propostes sobre si entren a debat o queden 

descartades (i els motius). Assistiran serveis tècnics del Districte. 

 Organitzar una ruta pels equipaments el dia 21 d’octubre al matí. Seria pels espais 

següents: 

o Casa de la Premsa. 

o Baixos de Margarida Xirgu. 

o Espai de la Satalia. 

o Local del Passeig de l’Exposició. 

o Biblioteca. 

 

 Realitzar una segona dinamització al carrer el dia 2 de novembre de 16.30h a 18.30h 

a la Plaça Santa Madrona. 

 Realitzar la xerrada del Francesc Muñoz. Data pendent a concretar-la amb ell.  

 Convocar la sessió oberta a la ciutadania entorn la setmana del 20 de novembre 

(pendent acordar-ho amb Districte). 


