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INTRODUCCIÓ 

 

El Districte de Sants – Montjuïc ha desenvolupat un procés de participació per 

acompanyar el procés d’elaboració del Pla d’equipaments de Poble-sec. El resultat serà 

un document amb propostes, a mitjà termini, d’usos per nous equipaments i millores 

d’alguns dels equipaments existents. 

 

El procés de participació s’estructurava en diverses fases, i dins la primera de diagnosi 

es van desenvolupar diversos debats 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: 

 

 

 

Per altra banda, s’aclareix que els debats consideraven els equipaments dels quals el 

Districte de Sants-Montjuïc en té la competència i la capacitat plena d’actuar (no es 

tractaven, per exemple, els educatius i de salut en usos que són competència de la 

Generalitat de Catalunya – horari lectiu de les escoles – tot i que sí com a equipaments 

de barri que poden oferir l’espai fora dels usos habituals).  

 

El passat mes d’octubre es va iniciar la fase de propostes, amb l’objectiu de definir usos 

dels diferents equipaments disponibles. Dins d’aquesta fase, es va preveure la 

realització de diverses accions per tal de: 

 

 Conèixer la valoració i viabilitat tècnica de les propostes recollides durant 

l’anterior fase. 

 Prioritzar els usos i serveis necessaris que s’han anat apuntant. 

 Consensuar les propostes presentades sobre cada equipament i recurs existent 

considerat viable per part de l’Ajuntament. 

Debat amb 
tècnics/ques 

dels 
equipaments 

i serveis 

Debat amb 

ciutadania i 

entitats 

Dinàmica a 

l’espai públic 

per recollir 

aportacions 

26 de maig  20 de juny  15 de juliol  

Espai web decidim.barcelona 
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Amb aquesta finalitat es van realitzar les següents actuacions: 

 

 

 

De forma complementària, es va organitzar el dia 20 de novembre una xerrada sobre el 

paper i la funció dels equipaments, a càrrec de Francesc Muñoz, professor de geografia 

urbana de la UAB. 

 

Aquest document recull els resultats del debat de contrast i priorització amb ciutadania 

i entitats. 

 

 

PRESENTACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

La sessió de debat amb la ciutadania es va portar a terme el dia 23 de novembre de 

2017, entre les 18.30 i les 20.30 h. Va iniciar la sessió Carolina López, consellera de 

Districte, agraint la presència i presentant la sessió. A continuació, Yolanda Jiménez, 

d’EIDOS Dinamització Social, va recordar el procés realitzat i va presentar els objectius i 

funcionament de la sessió. Seguidament Gerard Lillo, tècnic de democràcia activa, va 

presentar l’anàlisi intern que s’ha realitzat de les propostes recollides i com se les havia 

catalogat: 

 

 Propostes viables, com aquelles aportacions que es poden portar a terme i que 

se sotmeten a debat en aquesta fase del procés. 

 Propostes en estudi o previstes, que inclou aquelles actuacions que o bé ja 

estan previstes de realitzar, o bé de valorar més a fons la seva viabilitat doncs 

poden tenir condicionants tècnics, pressupostaris, polítics, etc. 

Dinàmica a l’espai 

públic per 

contrastar/ 

prioritzar propostes 

 

Debat de contrast i 

priorització amb 

ciutadania i entitats 

2 de novembre  23 de novembre  

Espai web decidim.barcelona 



 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

5 

 Propostes inviables, considerades aquelles no és possible portar-les a terme en 

un curt – mitjà termini per diversos condicionants. 

 

A continuació, Carolina López va presentar les propostes previstes i les que estan en 

estudi, així com les inviables i els motius que provoquen que siguin no viables. 

 

Abans d’iniciar la part de debat de la sessió, es van presentar una sèrie de qüestions i 

comentaris a l’exposició de la Carolina López: 

 

 D’acord amb la informació que hi ha disponible al web, es considera que el futur 

edifici de la Satalia és molt gran i invasiu amb l’entorn, i que el cost econòmic de la 

seva construcció és molt elevat. D’acord a aquestes condicions, l’Associació de Veïns 

de la Satalia i l’Associació Horta de la Font Trobada estan en contra de la construcció 

d’aquest equipament. La Carolina López respon que la informació que hi ha al web 

és només un estudi volumètric sobre l’edificabilitat de la peça, però que no 

correspon a com serà segurament l’edifici perquè es buscarà que s’integri a la 

muntanya. S’informa que el Pla d’Equipaments neix i té sentit considerant la 

construcció d’aquest equipament, ja que en cas contrari al barri no es disposa 

d’espai disponible per a encabir tots els usos necessaris. Davant d’aquesta resposta, 

l’Associació de Veïns de la Satalia considera que en lloc d’ubicar totes les necessitats 

en un equipament que no és acceptat per part del veïnat, es podrien descentralitzar 

serveis en diversos espais distribuïts pel barri. També es proposa buscar una 

parcel·la verda alternativa en una altra zona (com una plaça), on ubicar 

l’equipament previst a la Satalia i així no haver d’edificar a la zona de muntanya. 

 Es comenta que seria interessant de recuperar l’antic edifici del Jardí botànic per a 

ús de les famílies. En Gerard Lillo explica que aquest equipament formarà part de la 

reflexió del Pla d'Actuació de Montjuïc, al que convidaran a participar, atès que no 

es considera un equipament de barri; sinó de districte. 

 Es proposa que, en cas de no poder ubicar una nova escola bressol al barri, es 

podria revisar i ampliar el radi / territori d’influència de les existents, per arribar a 

més famílies. Respecte a això, es considera que aquest radi d’influència respon més 

a la distribució per barris per part de l’Ajuntament, que a la proximitat per territori. 

La Carolina López respon que es recull aquesta proposta i es traslladarà a l’àrea 

competent de l’Ajuntament. 

 S’explica que l’edifici de FECSA-ENDESA es troba en un important nivell de 

degradació, i es proposa que encara que sigui de propietat privada des de 
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l’Ajuntament es pressioni per a poder actuar sobre ell. La Carolina exposa que són 

conscients que es tracta d’un espai amb diversos problemes, entre els quals es 

troba que el sòl està catalogat d’usos tècnics, el qual limita la seva utilització. 

 Es reforça la idea d’aprofitar espais existents per a ubicar usos necessaris, i en 

aquest sentit s’informa que l’Escola Jacint Verdaguer disposa d’un ampli teatre que 

podria donar resposta a la necessitat de disposar d’un espai de mostra d’arts o 

teatre públic. Des de l’Ajuntament es respon que es recollirà la proposta i que es 

valorarà. 

 Es comparteix la dificultat de prioritzar els usos necessaris si no estan definits els 

projectes que els donarien resposta: de quina mena d’espai de gent gran parlem, 

com es gestionaria l’espai de joves, què inclouria l’espai per a famílies, etc. En 

aquest sentit, s’explica que ara s’està mirant de definir la importància que té pel 

barri cada ús que s’ha detectat com a necessari, i que més endavant ja es definirà 

cada projecte. 
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PRIORITZACIÓ DE NECESSITATS I USOS 

 

Es van presentar les principals necessitats d’usos d’equipaments al Poble-sec recollits a 

la fase anterior. A la sessió es va sol·licitar a les persones assistents que valoressin les 

propostes segons les consideressin poc prioritàries (valorada amb un 1), prioritàries (2) 

o molt prioritàries (3). A continuació es recullen els resultats obtinguts de les 

valoracions, i es presenten les propostes per ordre de priorització: 

 

 

 

Necessitats d’usos prioritzats: 

 

1. Espai de trobada per a gent gran, on es puguin realitzar tallers i activitats, i on es 

trobi un espai o servei en el què professionals i voluntaris els puguin oferir suport 

(2,72 sobre 3) 

2. Espai de suport per a famílies i infants, especialment per famílies en situació de 

vulnerabilitat, on poder disposar d’un espai d’estudi, ludoteca, espai de trobada, 

etc. (2,44 sobre 3) 

3. Espai formatiu d’adults. (2,33 sobre 3) 

4. Espai autogestionat per joves, on puguin organitzar tallers i disposar d’espais de 

trobada (2,22 sobre 3) 

5. Espai per a joves desocupats (d’entre 18 i 30 anys) o en situació de vulnerabilitat. 

(2,22 sobre 3) 

6. Espai esportiu municipal que pugui acollir tots els usos necessaris (pistes, gimnàs, 

piscina, pista coberta, etc.). (2,21 sobre 3) 
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7. Espai de promoció de l’economia cooperativa i comunitària. (2,17 sobre 3) 

8. Espai maternal de criança compartida. (2 sobre 3) 

9. Espai pels Castellers de Poble-sec, on poder assajar i disposar d’un magatzem. (2 

sobre 3) 

10. Espai polivalent de gestió comunitària, per donar resposta a diverses necessitats. (2 

sobre 3) 

11. Espai per a la realització de diverses activitats per part de les entitats, i on puguin 

disposar de magatzems. (1,96 sobre 3) 

12. Espai o servei d’estudi assistit, dirigit a joves i infants. (1,92 sobre 3) 

13. Espai per la mostra d’arts en viu i/o teatre públic. (1,88 sobre 3) 

14. Espais de coworking o treball cooperatiu. (1,86 sobre 3) 

15. Espai ampli per acollir exposicions i esdeveniments de gran format. (1,76 sobre 3) 

16. Espai per a les entitats de cultura popular, on assajar i disposar d’un magatzem. 

(1,68 sobre 3) 

17. Espai de joc o ludoteca “ambiental”; és a dir, que disposi d’espais a l’aire lliure. (1,68 

sobre 3) 
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CONSENS I DEBAT SOBRE LES APORTACIONS RECOLLIDES 

 

Es recullen en aquest apartat les aportacions respecte els equipaments i recursos 

existents que s’han recollit a la fase anterior, i els comentaris i propostes a afegir sobre 

aquests. Respecte les noves aportacions, es consultava a les persones assistents sobre 

el grau d’acord per incloure-les a l’informe final, fet que està reflectit en cada nova 

aportació. 

 

 

APORTACIONS RECOLLIDES ANTERIORMENT: 

 

 Bona valoració de la seva programació i de 

l’equipament. 

 Cal promocionar-lo i donar-lo a conèixer més. 

 

Noves aportacions: 

 

 Ampliar l’oferta amb activitats dirigides a infants 

entre 5  i 14 anys.  

[  18  0  0] 

 Ampliar l’oferta d’activitats organitzades per entitats i 

reforçar la difusió  

[  18  0  0]. 

 

Altres comentaris i suports: 

 

 Una persona reforça la bona valoració que es realitza 

de la programació, i la necessitat de fer-ne més 

difusió. 

 

 

  

Centre Cultural 

Albareda 
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APORTACIONS RECOLLIDES ANTERIORMENT: 

 

 Bona valoració de l’espai, donar-lo a conèixer i 

difondre les seves activitats. 

 Presència de joves desocupats que necessiten un 

espai, i menors en situació de vulnerabilitat. 

 

Noves aportacions: 

 

 Aquest espai fa una feina molt valuosa, motiu pel qual 

s’hauria d’ampliar i millorar la seva dotació 

 [  17  0  0]. 

 Ampliar l’equipament, incloent un espai de trobada 

informal, com un bar o centre social. S’apunta que 

podrien existir problemes per instal·lar un bar, degut 

a l’edat dels joves al quals es dirigeix l’equipament (de 

12 a 16 anys) i que podria semblar un espai de 

consum de begudes. 

[  14  0  0] 

 

 

 

APORTACIONS RECOLLIDES ANTERIORMENT: 

 

Casal de Gent gran: 

 Ampliar el Casal. 

 Reubicar el Casal a un espai més accessible, a 

poder ser. 

 Distribuir dos o més espais de trobada  i d’activitat 

pel barri. 

 Ampliar i millorar l’oferta d’activitats i serveis. 

 

Ludoteca: 

 Ampliar l’horari als matins, per acollir així un espai 

maternal de criança. 

 Ampliar l’horari i que estigui obert durant les 

vacances. 

 

 

Espai 12@16 

Centre Cí vic 

El Sortidor  
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Noves aportacions i comentaris: 

 

 Ampliar la ludoteca amb un espai exterior, que 

tingués jardí o zona verda. En relació amb aquesta 

proposta, es comparteix que, considerant l’entorn de 

l’espai on està ubicada actualment, no és possible 

ampliar-la a l’exterior. Així doncs, acceptar aquesta 

proposta implicaria reubicar el servei. 

[  13  2  0] 

 Elaborar un Pla funcional que permeti analitzar l’ús 

que se li dóna a l’equipament, i així optimitzar-lo i fer-

lo més eficaç sense necessitat de reubicar cap servei. 

[  12  1  0]  

 

Altres comentaris i suports: 

 

 Dos persones donen suport a la proposta de distribuir 

dos o més espais de trobada en diversos punts del 

barri 

 

 

APORTACIONS RECOLLIDES ANTERIORMENT: 

 

 Ampliar l’horari i l’oferta de la Biblioteca. 

 Ampliar la Biblioteca si és possible cobrint el pati. 

 Reubicar la Biblioteca. 

 Distribuir el  servei de biblioteca en un altre espai: 

Casa de la Premsa, edifici de la Satalia, etc. 

 Coordinar la programació d’actes amb el Centre Cívic 

El Sortidor, per oferir programació complementària. 

 

Noves aportacions: 

 

 Ampliar la Biblioteca utilitzant l’espai del terrat, al 

qual es podria donar un ús compartit escolar, 

meteorològic i de salut.  

[  16  0  0] 

 

Biblioteca 

Francesc Boix 
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Altres comentaris i suports: 

 

 Tres persones donen suport a la proposta d’ampliar la 

biblioteca, però mantenint-la a l’espai on és 

actualment, perquè és una zona molt cèntrica del 

barri.  

 Una persona recolza la necessitat d’ampliar també 

l’horari, especialment durant les vacances. 

 

 

APORTACIONS RECOLLIDES ANTERIORMENT: 

 

 Donar-lo a conèixer i publicitar-lo amb campanyes 

dirigides a les veïnes i als veïns. 

 Dinamitzar la plaça i millorar-la. 

 

Noves aportacions: 

 

 Recuperar la plaça instal·lant àrees de gimnàs. 

S’informa que la plaça està saturada també amb 

altres usos, que podrien dificultar la instal·lació 

d’aquests elements. 

[  6  5  1] 

 

Altres comentaris i suports: 

 

 Una persona posa de relleu que l’espai i l’equipament 

està saturat, fet que motiva la necessitat de disposar 

d’un altre equipament esportiu al barri. 

 

 

  

Poliesportiu 

Tres Xemeneies 
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APORTACIONS RECOLLIDES ANTERIORMENT: 

 

 Ampliar l’horari i facilitar l’accés al matins a escoles i 

joves. 

 Rehabilitar la graderia i altres espais que es troben en 

mal estat. 

 

Comentaris i suports: 

 

 Cal tenir present que s’han d’habilitar els espais del 

voltant del camp, com són la baixada o l’accés a les 

escoles. 

 Una persona comparteix la importància de 

conscienciar a les famílies dels futbolistes que no és 

necessari que arribin en cotxe fins al mateix camp, 

saturant de vehicles la zona. 

 

 

 

APORTACIONS RECOLLIDES ANTERIORMENT: 

 

 Recuperar l’espai i destinar-lo a algun ús necessari. 

 Destinar l’espai per a magatzem. 

 

Noves aportacions: 

 

 Destinar aquest equipament com a espai per les 

famílies. En aquest sentit, es menciona que es va 

comentar amb anterioritat que el local és reduït i que 

el seu estat i configuració dificulta destinar-lo a un 

espai de trobada.  

[  5  2  2] 

 Com a resultat del debat a partir de l’aportació 

anterior, es proposa destinar-lo a magatzem i lavabos 

per a donar-li un ús que complementi l’activitat de la 

plaça. En aquest sentit, es manifesta que el lloc de 

trobada ha de ser la plaça – la qual és necessària 

dinamitzar – i que el local pot servir com a magatzem.  

[  12  0  0] 

 

Camp de futbol 

de la Satalia 

Local Pl. 

Margarida Xirgu 
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Altres comentaris i suports: 

 

 Dues persones donen suport a la necessitat de 

recuperar l’espai. 

 

 

APORTACIONS RECOLLIDES ANTERIORMENT: 

 

 Edificar un equipament i destinar-lo a usos esportius. 

 Acollir altres usos necessaris, com espais culturals, 

local pels castellers, espai polivalent per a gent gran, 

joves i famílies, espai de criança, etc. 

 Fer una construcció respectuosa amb l’entorn i que 

inclogui una àrea verda. 

 Connectar la zona amb la ciutat, amb transport 

públic. 

 Mantenir-ho com a zona verda. 

 Mantenir l’accés per rampa. 

 

Noves aportacions: 

 

 En el moment de dissenyar l’equipament, tenir una 

visió global de tot l’espai i no només de l’edifici: 

considerar la baixada, les escales, l’accés, etc. 

[  11  0  2] 

 Ubicar una ludoteca “ambiental”, amb accés a 

l’exterior de l’equipament: pati, zona verda, etc.  

[  11  0  2] 

 

Altres comentaris i suports: 

 

 Una aportació dóna suport a mantenir-ho com a zona 

verda i no edificar cap equipament. 

 Dues persones reforcen la necessitat d’edificar 

l’equipament ja que és un dels pocs solars disponibles 

del barri, catalogat a més com a sòl d’equipament.  

 

Solar de la 

Satalia 
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 Dues persones alerten sobre la possible saturació de 

vehicles rodats particulars si s’ofereixen més usos a la 

zona. 

 Tres persones reforcen l’aportació relacionada amb la 

necessitat de tenir transport públic que faciliti i millori 

l’accés a la zona (especialment a la gent gran i amb 

dificultats de mobilitat) i a la muntanya. 

 

 

APORTACIONS RECOLLIDES ANTERIORMENT: 

 

 Espai cultural: de formació ciutadana, servei de 

biblioteca, teatre i/o cineclub, espai expositiu, zona-

museu per infants, bucs i espais d’assaig, espai micro-

obert jove. 

 Espai per a gent gran. 

 Espai polivalent autogestionat. 

 Espai de criança compartida. 

 Espai de joc / servei ludoteca per a infants i famílies. 

 Espai per activitats d’entitats. 

 Espai per a joves, especialment en situació de 

vulnerabilitat. 

 Espai d’economia cooperativa i comunitària. 

 Casal popular. 

 

Noves aportacions: 

 

 Incorporar la mirada de les dones i el col·lectiu LGTBI 

en la definició dels seus usos i en les activitats a 

desenvolupar. 

[  12  0  1] 

 Ubicar un espai per a la memòria de la Premsa. 

[  14  0  0] 

 Reservar un espai per a sala de lectura de premsa.  

[  15  0  0] 

 Destinar un espai per a una ràdio comunitària. En 

aquest sentit, una persona no hi està d’acord perquè 

 

Casa de la 

Premsa 
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considera que és un ús molt específic i tancat, i que es 

voldria disposar d’un equipament més polivalent, 

amb usos destinats a tota la ciutadania. 

[  16  0  1] 

 Reservar un espai per a experimentar i formar-se en 

educació crítica sobre mitjans de comunicació. Es 

tracta d’un projecte que actualment s’està 

desenvolupant. Una persona no està d’acord perquè, 

a l’igual que amb la proposta anterior, es tracta d’un 

ús molt específic i concret. 

[  16  0  1] 

 

Altres comentaris i suports: 

 

 Una aportació que recolza recuperar aquest espai per 

a destinar-lo a diversos usos. 

 Tres persones que reforcen la idea de disposar d’un 

espai per a gent gran en aquest equipament. 

 Dues aportacions que recolzen la necessitat de tenir 

un espai cultural, amb bucs i espais d’assaig. 

 Dues aportacions que donen suport a disposar d’un 

espai d’economia cooperativa i comunitària. 

 Una persona que considera necessari tenir un espai 

de joc per a infants i famílies. 

 Una aportació que dóna suport a encabir-hi un Casal 

popular. 

 Una proposta que posa de relleu la importància de 

disposar d’un espai per a joves en situació de 

vulnerabilitat.  

 En relació amb la proposta d’ubicar un espai 

polivalent, es recorda la importància de preguntar-li al 

jovent què opina sobre l’espai i quins usos hi ubicaria.  

 Finalment, una persona proposa configurar 

l’equipament com el model del DOKK1 d’Aarhus (a 

Dinamarca), el qual es tracta d’un espai polivalent 

destinat al gaudi de la ciutadania, que inclou una zona 
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de lectura, un espai per tallers, etc. Aquesta visió 

encaixa amb el projecte que es defensa des de la 

Comissió per la Recuperació de la Casa de la Premsa. 
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VALORACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 16 qüestionaris d’avaluació recollits i que 

es van repartir entre els i les assistents per tal de valorar de forma individual el 

desenvolupament d’aquesta sessió de treball. 

 

Es proposava opinar sobre diferents aspectes, atorgant un 10 com a puntuació més alta i 1 com 

a la més baixa. A més, hi havia 2 preguntes obertes que feien referència al que més havia 

agradat de la jornada i que podria haver estat millor (es presenta un resum de les idees). 

 

 

El que més m’ha agradat!! (6 pers.)  

 

 El ritme. 

 El funcionament de la dinàmica amb post-its i posterior debat  sobre les propostes ha 
funcionat força. 

 La claredat de conceptes. 

 La diversitat de les persones assistents. 

 La participació. 

 Tot. 
 

Podria haver estat millor... (9 pers.) 

 Més participació d'entitats, col·lectius i 
veïnes (2 persones.) 

 La difusió de la sessió i la poca 
informació sobre el seu funcionament, 
que hagués permès preparar-la millor. 

 La part del principi s'ha fet una mica 
llarga, degut a les múltiples 
interrupcions durant l'explicació. La 
part participativa i de debat ha 
funcionat molt bé. 

 Alguns detalls específics. 

 La claredat expositiva. 

 Ha estat una mica lent, ha faltat 
dinamisme. 

 Si la base del projecte d'equipaments és 

l'ampliació de la Satalia, el debat 
s'hauria de centrar més en aquest 
espai. 

 El tema és complex. El barri té una 
forma allargada, fet que dificulta 
desplaçar-se a altres zones més 
allunyades de la pròpia. No hi ha espais 
de trobada interessants que atraguin el 
als veïns i veïnes i promoguin moure’s 
pel barri. Es podria tenir un bar-casino 
amb preus populars, per tal de crear  
espais de trobada i sinèrgies entre el 
veïnatge.  

 

Claredat 

Objectius  

Interès debat 

participants 

Oportunitat 

d'expressió 

Tasca equip 

organitzador 

Total Ritme sessió  

8,38 7,38 8,87 8,69 8,33 

68,75% Adequat 

18,75% Lent / 

12,50% Ràpid 


