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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. El 

procés està impulsat pel Districte amb la col·laboració d’un Grup Motor format per 

persones representants de les principals entitats del barri i veïns i veïnes, que vetllen pel 

correcte funcionament del procés de debat. 

 

Durant el procés de participació, i dins la primera fase de diagnosi, es van realitzar una 

sèrie de debats per a detectar les necessitats del territori en matèria de serveis i usos dels 

equipaments existents i possibles. En concret, una sessió de debat amb professionals dels 

equipaments i serveis municipals, una sessió de debat oberta a tota la ciutadania, i una  

activitat a l’espai públic en el marc de la festa major del barri.  

 

Com a resultat de totes les actuacions realitzades durant la primera fase de diagnosi, s’ha 

elaborat un recull de necessitats del barri en matèria d’equipaments, i també un llistat de 

propostes d’usos i serveis per als existents. Per aquest motiu, i com a suggeriment dels 

membres del Grup Motor, es va realitzar una segona activitat a l’espai públic el dia 2 de 

novembre de 2017, aquesta vegada amb l’objectiu de presentar les propostes recollides, 

contrastar-les i recollir-ne de noves. Aquest informe recull els resultats. 
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ESPAIS I PREGUNTES QUE CONVIDAVEN A PARTICIPAR 

 

L’activitat constava de diversos espais de participació: 

 

 

A l’espai 1 es convidava als veïns i veïnes a conèixer les principals propostes sorgides a la 

fase anterior, mitjançant un mapa on se senyalitzaven els equipaments a les que feien 

referència.  Així mateix, les propostes estaven indicades en blau, vermell o taronja: 

• Blau per a determinar les propostes considerades viables per part de 

l’Ajuntament, i que continuen a debat a la fase que s’engega. 

• Taronja per a indicar les propostes que estan en estudi, previstes o en 

funcionament. 

• Vermell, aquelles propostes no viables en un curt-mitjà termini i que per tant no 

se sotmeten a debat en aquesta fase. 

 

El mapa incloïa una llegenda on s’indicaven els motius pels quals la proposta estava 

marcada com a estudi/prevista/funcionament (indicada en taronja) o com a no viable 

(vermell). 

 

A l’espai 2 els participants a l’activitat podien escriure noves propostes, en cas que 

trobessin a faltar algun equipament o ús necessari. 

 

L’espai 3 anava dirigit a recollir aportacions sobre quins usos es podrien ubicar a la Casa 

de la Premsa, edifici en recuperació.  
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L’espai 4, igual que l’anterior, estava dirigit a recollir propostes 

d’usos i serveis a incloure al futur equipament que està previst 

edificar al solar de la Satàlia. 

 

A l’espai 5 els participants havien d’indicar quina proposta 

consideraven més i menys prioritària d’entre el llistat de 

principals aportacions recollides a la fase anterior. Finalment, a 

les taules - i recuperant un dels plafons utilitzats a l’activitat a 

l’espai públic realitzada al juliol - els visitants podien indicar 

quins dels sis equipaments que els proposaven coneixen (ens 

referirem a aquest plafó com a espai complementari). 

 

A més, una de les persones de l’equip de dinamització va anar 

als comerços, bars i despatxos del voltant, deixant informació 

i recollint aportacions, tant dels treballadors com de la 

clientela.  

 

Moltes més persones van passar, informar-se i conversar en 

l’espai, però en total, han participat quasi un centenar de 

persones (concretament 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participants a 

l’activitat  

(91 persones) 
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Aportacions recollides a cada espai: 

 

 

 

Espai 1. Mapa amb propostes 16 

Espai 2. Noves propostes 0 

Espai 3. Usos per la Casa de la Premsa 41 

Espai 4. Usos per la Satàlia  39 

Espai 5. Priorització de propostes 113 

Espai complementari. Quins recursos coneixes 45 
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RECULL DE LES PROPOSTES I APORTACIONS 

 

Espai 1. Mapa amb propostes 

Tot i que estava configurat com un espai per a informar els veïns sobre les propostes 

recollides de la fase anterior i la resposta de l’Ajuntament sobre la viabilitat de cadascuna, 

s’han recollit comentaris a determinats equipaments, així com alguna proposta nova: 

 

Pavelló Itàlia 

Derruir-ho perquè està deteriorat. 

 

Edifici Teatre Grec 

Reservar un espai per a oferir una ludoteca ambiental per a infants. 

 

Barcelona Teatre Musical (antic Palau d’Esports) 

Recuperar-ho ja i destinar-ho per algun ús concret. Es proposa que aculli usos 

esportius i culturals. 

 

Centre Cívic el Sortidor 

Es valora com un espai de trobada per a la gent gran, i es proposa que allà o a la 

plaça s’inclogui un espai per a recollida de residus (oli i altres químics). 

 

Piscina de salts de Montjuïc 

Donar-li més ús i cobrir-la per poder-la utilitzar durant tot any. Així mateix, que 

ampliï l’horari obrint les nits d’estiu. 

 

Altres espais i propostes: 

• Terreny disponible al número 27 del carrer Puig i Xoriguer per destinar-lo a 

algun ús necessari. 

• Recuperar l’antic equipament Talia.  

• Instal·lar un pipi-can a la plaça Navas. 

• Reservar un espai al barri per la zona de Montjuïc per a nens i adolescents. 

• Instal·lar una cobertura a la pista de l’IES Consell de Cent per poder-ne fer ús 

els dies de pluja. 

 

 

 

mailto:contacta@eidos.social


 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

8 

 

Espai 3. Usos a ubicar a la Casa de la Premsa 

En aquest espai s’oferia la possibilitat de proposar usos i serveis a ubicar a la Casa de la 

Premsa, projecte en recuperació. En total s’han recollit 41 aportacions, que es presenten 

agrupades en les següents idees: 

 

 
 

Espai cultural 

• Espai de formació ciutadana, on realitzar tallers culturals oberts i gratuïts (sense 

necessitat de fer-se soci) dirigits a totes les edats. 

• Biblioteca. 

• Teatre i/o cineclub. 

• Espai expositiu i/o sales d’exposicions. 

• Zona – museu per a nens i joves, a l’estil del Children’s Museum de Sant Diego1 

• Bucs i espais d’assaig. 

• Espai per a dur a terme el projecte Micro obert (igual que es fa a l’Espai Jove 

Fontana2). Trobada en la qual s’ofereix als joves que mostrin les seves creacions 

artístiques de petit format i les seves habilitats. 

  

                                                           
1 https://thinkplaycreate.org/  
2 http://lafontana.org/events/micro-obert/  
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Espai per a gent gran 

Un espai per a gent gran en aquesta zona del barri, on puguin trobar-se, passar l’estona, 

jugar a cartes, etc.  

 

Espai polivalent autogestionat 

Un espai intergeneracional gestionat pels veïns, veïnes i col·lectius del barri, on poder 

realitzar activitats per a gent gran però també per a gent jove, i on poder organitzar 

reunions. 

 

Espai de criança compartida 

Un espai familiar de co-maternitat i co-criança per a infants de 0 a 3 anys. 

 

Espai per a infants i famílies 

Una ludoteca o un espai de joc de per a nens. 

 

Espai per a entitats 

Espai on les entitats puguin realitzar diverses activitats. 

 

Espai per a joves 

Espai per a joves, i també un espai per aquells joves que es troben en situació de 

vulnerabilitat. 

 

Espai cooperatiu 

Reservar un espai per a l’economia cooperativa. 

 

Casal Popular 

Prioritzar la necessitat de disposar d’un Casal Popular al barri. 
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Espai 4. Usos a ubicar al solar de la Satàlia 

En aquest espai s’oferia la possibilitat de proposar usos i serveis a ubicar a l’equipament 

previst d’edificar a l’actual solar a la Satàlia (al costat del camp de futbol). En total s’han 

recollit 39 aportacions, que es presenten agrupades en les següents idees: 

 

 

• Destinar-lo a usos esportius, ja que al barri manquen espais per a la pràctica d’esports 

bàsics i fonamentals per a una bona formació (per exemple, natació, atletisme, 

gimnàstica, etc.). Hauria de disposar d’una pista poliesportiva coberta. Ha de ser un 

espai alternatiu a la pràctica de l’esport a les places, és a dir, on tothom pogués 

accedir per a jugar a pilota sense necessitat de formar part de cap club.  

 

• El futur equipament hauria d’acollir diversos usos culturals, especialment una nova 

biblioteca amb una sala gran d’actes. L’equipament hauria de destinar planta per als 

Castellers de Poble-sec i altres colles castelleres de la ciutat.  

 

• Una piscina coberta, ja que es valora que la de Picornell no és vàlida per a 

l’ensenyament esportiu a més que es troba en mal estat. Cal considerar la construcció 

d’una piscina una proposta prioritària pel barri, perquè la natació comporta grans 

beneficis per la salut i l’educació. 

 

• Habitatge social per a persones en situació de vulnerabilitat. 

 

• Zona de pipi-can per als gossos. 
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• Altres usos: 

 Espai familiar de criança compartida per a nadons. 

 Espai per al gaudi dels veïns i veïnes. 

 Espai gestionat pels joves del barri. 

 Sigui com sigui l’espai, que sigui net i desratitzat.  

 

 

Per altra banda, s’han proposat criteris a l’hora d’edificar l’equipament: 

• Que aquest sigui respectuós amb l’entorn i estigui integrat en la zona verda que 

l’envolta (el mòdul de la cantonada hauria de reservar-se per vegetació). 

• Que estigui connectat amb l’entorn i amb la resta de la ciutat, no només en el 

disseny sinó facilitant els accessos mitjançant transport públic fins a la zona. 

 

A més, s’han recollit diverses aportacions (7 en total, quasi el 20% del total d’aportacions) 

que consideren que no és necessari invertir en la creació d’aquest equipament: 

• Perquè s’ha de recuperar el solar actual i convertir-ho en espai verd o passeig 

arbrat obert que solucioni els problemes actuals de manteniment i de civisme. 

• Perquè no és necessari construir un nou edifici, existint altres de disponibles. 

• Perquè actualment ja hi ha problemes d’aparcament i col·locar més equipament 

saturaria l’àmbit. 
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Espai 5. Priorització de propostes 

Apartat on s’han rebut més aportacions, possiblement per la facilitat en participar en 

aquest espai. Els participants podien indicar la proposta que consideraven prioritària 

d’entre les principals que s’han recollit de la fase anterior. Així mateix, podien indicar 

aquella proposta que, tot i estar d’acord, consideraven menys prioritària. En el següent 

gràfic, s’indiquen les valoracions recollides de cada proposta ordenades per àmbits: 

 
 

 
 Prioritària    Menys prioritària 

 

 

A continuació es recull la formulació completa de cada proposta, indicant el nombre de 

vots. Destaquem que la majoria de participants només van indicar la proposta que 

consideraven prioritària, i que van ser poques persones la que van indicar la menys 

prioritària: 

 

Infància i famílies 
 

1. Ampliar l’espai de la ludoteca o reubicar-la (1 vot com a prioritària). 

2. Ampliar l’horari de la ludoteca per acollir un espai maternal de criança, o disposar 

d’un espai propi (5 vots com a prioritària). 

3. Crear un espai de suport a famílies i infants, tant en situació de vulnerabilitat com 

espai d’estudi, joc, etc. (13 vots com a prioritària, proposta amb major suport). 
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Joventut 
 

4. Concretar un espai autogestionat destinat a la joventut, on poder realitzar tallers i 

disposar d’espais de trobada (10 vots com a prioritària, tercera proposta amb 

major suport). 

5. Reservar un espai per a joves (d’entre 18 i 30 anys) desocupats o en situació de 

vulnerabilitat (5 vots com a prioritària, i 1 vot com a menys prioritària). 

6. Disposar d’un espai/servei d’estudi assistit, destinat a joves però també a infants 

(5 vots com a prioritària). 

 

Gent gran 
 

7. Ampliar l’espai o reubicar el Casal de gent gran; i també ampliar l’oferta d’activitats 

i tallers (11 vots com a prioritària, segona proposta amb major suport). 

 

Esports 
 

8. Disposar d’un altre equipament esportiu municipal que pugui acollir els usos 

necessaris (pistes, gimnàs, piscina, ...) (10 vots com a prioritària, però 5  vots com 

a menys prioritària). 

 

Cultura 
 

9. Crear un teatre o espai per a mostra d’arts de tot tipus, públic (6 vots com a 

prioritària). 

10. Disposar d’un espai gran per acollir exposicions i esdeveniments (3 vots com a 

prioritària). 

11. Ampliar o reubicar la Biblioteca Francesc Boix (també ampliar l’oferta) (9 vots com 

a prioritària). 

12. Crear un espai pels Castellers de Poble-sec (assaig i magatzem) (7 vots com a 

prioritària). 

13. Reservar un espai per a les entitats de cultura popular (4 vots com a prioritària, i 

1 vot com a menys prioritària). 
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Espais polivalents i de trobada 
 

14. Crear un espai polivalent autogestionat, que pugui donar resposta a diferents 

necessitats d’espais (5 vots com a prioritària). 

15. Reservar un espai perquè les entitats puguin realitzar activitats i disposin de 

magatzem (1 vot com a prioritària). 

16. Reservar espais orientats al co-working, espai cooperatiu de treball compartit, i 

gestió comunitària (3 vots com a prioritària). 

17. Crear un espai de promoció de l’economia cooperativa, comunitària i de 

proximitat (3 vots com a prioritària, i 1 vot com a menys prioritària). 

18. Crear una escola d’adults (4 vots com a prioritària). 

 

 

 

Espai complementari. Quins recursos coneixes 

Espai on s’han recollit 45 aportacions, i que preguntava quins recursos dels sis plantejats 

es coneixien: 
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AGRAÏMENTS 

 

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

entitats del barri que conformen el Grup Motor, i que ajuda i fa el 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 de 

les més de 10 persones del Grup que van venir, així com a les persones de l’Associació 

d’Amics de la Plaça Santa Madrona que van organitzar una xocolatada al mateix punt per 

animar a la participació. 
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