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RESUM REUNIÓ GRUP MOTOR  

PLA D’EQUIPAMENTS DE POBLE-SEC 

 

Dia: 23 d’octubre de 2017 

Hora d’inici: 18.30 h 

Hora d’acabament: 20.30 h 

Lloc: Centre Cultural Albareda 

 

Assistents: 

Alfredo Pérez, Cooperasec – Casa de la Premsa 

Adrián Arnau Solsona, CAPS – Casa de la Premsa 

Carles Burgès, Unió AV Poble-sec 

Enric Francés, Coordinadora d’Entitats de 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 

Marina Giner, Esplai Xerinola – Taula de Joves 

Marisol Duque, Club Esportiu Terra Negra 

Myriam Reyes, Plataforma de Grups de Criança 

Pol Aranda, Castellers de Poble-sec 

Salvador Barceló, Parròquies Poble-sec – Casa de la Premsa 

Santi Santos, Grup d’Arquitectes de Poble-sec 

Víctor Giménez, veí 

Xavier Pouplana, Grup d’Arquitectes de Poble-sec 

 

Per part del Districte: 

Carolina López, Consellera de Districte 

Miquel Àngel Valdueza, de la Direcció de Serveis de Llicències i Espais Públics 

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

Gerard Lillo, Tècnic de Democràcia Activa i Descentralització 
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Per part de l’equip de dinamització (EIDOS Dinamització social): 

Carol Blesa 

 

 

Resum de la reunió:  

 

Carolina López, consellera de Districte, dóna la benvinguda i comença la reunió passant 

la paraula al Gerard Lillo, el qual recorda la documentació que s’ha enviat als membres 

el Grup Motor: 

 Acta de la sessió anterior. 

 Document de treball per a la reunió d’avui, que inclou la valoració de les 

aportacions recollides a la fase anterior i la proposta de dinàmica de carrer. 

 

S’aprova l’acta de la sessió anterior, sobre la qual no es presenten esmenes. El Gerard 

continua la reunió, presentant la priorització tècnica de necessitats i propostes 

recollides a la fase anterior per àmbits: 

 

Infància i família: 

- Ampliació i/o reubicació de la ludoteca. 

- Espai material de criança. 

- Espai per a famílies i infants (ludoteca). 

Joventut: 

- Equipament per a joves. 

- Equipament per a joves desocupats. 

- Espai d’estudi assistit. 

Gent gran: 

- Ampliació i/o reubicació del Casal de gent gran. 

Associacionisme, espais polivalents i trobada: 

- Espai polivalent (intergeneracional, usos associatius). 

- Espai per a entitats (i magatzem). 

- Espai per a grans exposicions i esdeveniments. 

- Teatre o espai per a mostra d’arts. 

- Espai d’assaig i magatzem per als castellers. 

- Local entitats cultura tradicional. 

- Espai formatiu (adults, estudi assistit). 
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- Espai de treball compartit. 

- Espai de promoció de l’economia comunitària. 

Cultura: 

- Ampliació/reubicació de la Biblioteca Francesc Boix. 

Esport: 

- Equipament esportiu municipal. 

 

En relació amb aquesta priorització, des del grup motor es proposa que tant l’aportació 

relacionada amb l’espai necessari per als Castellers com la referent a la necessitat d’un 

local per entitats de cultura popular, es traslladin de l’apartat d’Associacionisme al de 

Cultura. 

 

Amb relació a l’ampliació o reubicació del Casal de gent gran, es comenta que es podria 

mantenir l’actual on està i obrir-ne un altre en una altra zona del barri; és a dir, no cal 

tenir-ne un de sol més gran sinó que es pot plantejar disposar de dos espais més petits 

en diferents zones del territori. 

 

El Gerard continua presentant l’anàlisi de les propostes rebudes. Per tal de centrar el 

debat a la següent fase de propostes, se les ha catalogat d’acord amb la seva viabilitat 

en un curt-mitjà termini de temps, en: 

 

- Viables, si continuen a debat a la següent fase. 

- En estudi, si cal analitzar la seva viabilitat (tècnica, pressupostària, política) 

perquè tenen condicionants. 

- No viables, si no són assumibles ara mateix i per tant no se sotmeten a debat 

a la següent fase. Tanmateix, s’aclareix que en aquest cas s’explicaran els 

motius que les fan inviables.  

 

En relació amb les mateixes, es comenta: 

 La proposta sobre la necessitat d’una escola bressol s’hauria de treure de 

“propostes no viables” i passar-la a “propostes en estudi/condicionants”, ja que 

la Carolina comenta que d’acord amb la ràtio de la Generalitat no és necessari 

obrir una altra escola, però que com a govern municipal es comparteix que hi ha 

poques places i que s’haurien d’augmentar, motiu pel qual s’estudiarà incloure 



  

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

4 4 

serveis relacionats (com espais familiars) i necessaris en alguna escola o 

equipament existent. 

 Relacionat també amb aquest tema, es comenta que hauríem de tenir una visió 

de polivalència d’usos dels equipaments. No és necessari que un equipament es 

destini a un únic ús, sinó que ha de permetre la convivència d’usos diferents per 

donar resposta a les necessitats del barri.  

 Amb relació a l’edifici de FECSA-ENDESA, es comenta que és de titularitat 

privada qualificat de serveis tècnics. Tanmateix, si algun dia arribés a ser de 

titularitat pública es podria canviar la qualificació del sòl per equipament. 

 Sobre el tema de la piscina, i segons el mapa de ciutat i per assegurar la 

viabilitat/sostenibilitat de les instal·lacions existents, no es considera pertinent 

ampliar el nombre d’aquests tipus d'equipament al barri. En aquest sentit, es 

comenta que potser es podria facilitar l’accés a les que hi ha: 

o Oferint preus especials per a gent gran o per veïns i de veïnes del barri a 

piscines de zones més properes.  

o Facilitant mitjançant el transport públic l’accés a la de Montjuïc. En 

aquest sentit, la Carolina confirma que en el Pla de Mobilitat s’està 

recollint aquesta necessitat i poder-la fer possible. 

o Es comenta que es podria cobrir la piscina de Montjuïc a l’hivern i així 

facilitar el seu ús. 

Davant de les propostes recollides, es decideix passar la proposta del llistat de 

“no viable” a “en condicionants/en estudi”. 

 Es puntualitza que quan es parli d’espai “d’economia comunitària” s’indiqui 

“economia cooperativa i comunitària”. 

 Es demana que s’inclogui l’espai abandonat de l’antic botànic, que no apareix a 

la llista d’espais disponibles. 

 

Amb totes les aportacions realitzades, es consideren viables les següents propostes: 

- Ampliació / reubicació ludoteca 

- Espai maternal de criança 

- Espai per a famílies i infants 

(ludoteca) 

- Equipament per a joves 

- Equipament per a joves 

desocupats 

- Ampliació / reubicació casal de 

gent gran 

- Espai polivalent (intergeneracional, 

usos associatius) 

- Espai per a entitats (i magatzem) 

- Espai per a grans exposicions i 

esdeveniments 
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- Teatre o espai per a mostra d'arts 

- Ampliació / reubicació de la 

Biblioteca Francesc Boix 

- Espai d'assaig i magatzem per als 

castellers 

- Local entitats cultura tradicional 

- Equipament esportiu municipal 

- Escola d'adults 

- Espai d'estudi assistit (reforç 

escolar) 

- Equipament formatiu 

- Espai de treball compartit 

- Espai de promoció de l'economia 

cooperativa i comunitària 

- Rehabilitació Casa de la Premsa 

- Local plaça Margarita Xirgu 

- Construcció de nous equipaments 

a la Satalia 

 

Les propostes en estudi de viabilitat / amb condicionants són les següents: 

- BTM (antic Palau d'Esports) 

- Pavelló Itàlia Fira Barcelona 

- Antic Institut Botànic 

- Escola bressol 

- Institut FP 

- Piscina municipal 

- Ús espais escolars fora horari lectiu 

 

Hi ha 3 propostes previstes o en projecte: Teatre Arnau, Escola municipal de música i 

l'Oficina d'habitatge 

 

Finalment, es consideren no viables les propostes següents: 

- Edifici de FECSA-ENDESA 

- Torre del passeig Miramar 

- Baixos piscina de salts de Montjuïc 

- Espai Pàrquing Cartogràfic 

- Espai assistencial per a menors i 

famílies vulnerables 

- Equipament assistencial persones 

grans o dependents 

- Menjador social 

 

Miquel Àngel Valdueza passa a presentar les característiques dels equipaments 

existents, que són: 

 Solar de la Satàlia. 

 Biblioteca Francesc Boix. 

 Centre Cívic El Sortidor. 

 Casa de la Premsa. 

 Local de la Plaça Margarida Xirgu. 



  

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

6 6 

En fases posteriors als debats que s’estan realitzant, serà tasca del Districte que, 

escoltant les opinions dels veïns i veïnes, es miri d’ubicar les necessitats detectades en 

els espais i equipaments disponibles. Encara que es faci més endavant, s’ha cregut 

convenient presentar ja a les persones membres del grup motor algunes 

característiques dels equipaments existents. 

 

A continuació, la Carol Blesa d’EIDOS presenta la proposta de dinàmica de carrer. La 

dinàmica inclou diversos espais: 

 Un primer espai, en què hi haurà un mapa indicant: els equipaments sorgits a la 

fase anterior, la proposta recollida relacionada, i una breu explicació sobre el 

motiu que fa que sigui inviable actualment -si és el cas- i que, per tant, no se 

sotmeti a debat a la següent fase. 

 Un segon espai, per a presentar propostes noves. 

 Un tercer i un quart espai, per a proposar usos que podrien acollir la Casa de la 

Premsa i el futur nou equipament al solar de la Satàlia. 

 Un darrer espai, per a prioritzar les propostes que han sorgit fins al moment, en 

què les persones participants podran posar un gomet sobre la proposta que 

considerin prioritària però també indicar aquella que consideren menys urgent. 

 

Les persones membres el grup motor estan d’acord amb l’estructura i continguts de la 

dinàmica. Així mateix, es demana l’assistència de persones del grup motor per animar a 

la participació. En aquest sentit, algunes persones assistents comenten que assistiran i 

que s’organitzarà en el mateix punt una xocolatada per intentar augmentar el nombre 

de persones. 

 

Finalment, el Gerard presenta la proposta de cartell que s’enganxarà a les porteries 

anunciant la dinàmica de carrer, per contrastar-lo. S’està d’acord, tot i que es demana 

que s’inclogui també la pregunta sobre “quins equipaments coneixes?”. Relacionat amb 

això, es proposa recuperar en la dinàmica al carrer el plafó de l’activitat que es va fer al 

juliol, en la que es preguntava als veïns i veïnes quins equipaments coneixen. 

 

Tot i que aquesta pregunta ja es va fer a la fase anterior, s’està d’acord amb incloure-la 

al cartell i es recuperarà el plafó d’alguna manera a la dinàmica prevista pel dia 2 de 

novembre. 
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Com a darrer punt, es comenta que queda pendent acordar una data per a fer la ruta 

pels equipaments, que depèn, també, de l’agenda del Miquel Àngel Valdueza doncs es 

preveu la seva assistència per a explicar els equipaments que es visitin. 


