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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. 

 

A la primera fase del procés, es va obrir un apartat al web Decidim.barcelona en el qual 

recollir aportacions sobre necessitats del barri en matèria d’equipaments. En aquell 

moment es van recopilar també una sèrie de propostes. El conjunt de propostes 

validades tècnicament es van publicar a la plataforma web per a analitzar els suports 

que rebien i poder-les prioritzar; oferint l’oportunitat, també, de plantejar noves 

aportacions. Aquest document recull les noves propostes recollides, i els comentaris i 

suports a les que ja s’havien recopilat. 
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APORTACIONS RECOLLIDES 

 

Es presentaven 20 propostes considerades viables tècnicament, d’entre totes les 

aportacions rebudes de la fase anterior als espais de participació presencials i de la 

plataforma Decidim.barcelona. L’objectiu era prioritzar-les a través dels suports que els 

participants de la plataforma podien atorgar. A més, s’han recollit un total de 13 

aportacions noves. 

Destaquem que la proposta que ha rebut més suports d’entre totes, tant de les rebudes 

prèviament com de les noves, és la que sol·licita no edificar el nou equipament al solar 

de la Satalia, amb un total del 16% dels suports rebuts (211). 

Es presenten en aquest gràfic els suports a les aportacions que es presentaven 

inicialment per a prioritzar: 

 

 

A continuació, es presenten les propostes inicials, per ordre de suports rebuts, i els 

comentaris recollits sobre algunes d’elles: 

92 suports 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. 

Comentaris: 

 Les festes anomenades "populars" que fan cada dos per tres al carrer 
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Local Castellers del Poble-sec

#recuperemlacasadelapremsa

Espai maternal de criança

Escola Municipal de Música

Local entitats cultura tradicional del Poble-sec

Ludoteca

Oficina d'habitatge

Espai de promoció de l'economia cooperativa i comunitària

Ampliació / reubicació de la Biblioteca Francesc Boix

Gent gran

Joves

Espai polivalent

Espai per a entitats

Espai de treball compartit

Espai expositiu

Espai formatiu

Teatre o espai per a mostra d'arts

Equipament esportiu municipal

Espai d'estudi assistit

Magatzem plaça Margarita Xirgu
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Blesa, amb música fins a les 10 de la nit no tenen res de populars, no 
estan obertes a la gent del barri, ni acompanyades d'una actuació 
castellera, són d'ús privat per a ells i causen molèstia a tot el veïnat del 
carrer. Esperem que les diades castelleres i els dinars/sopars/festa 
populars realment siguin obertes al barri i al carrer. (Alexros) (1  0 ) 

 

74 suports #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. 

 

Comentaris: 

 La part del Poble-sec on està situat la Casa de la Premsa no hi ha en 
aquests moments locals on els veïns, els col·lectius i entitats puguin fer 
les seves activitats. (Jordi Globus) (1  0 ) 

 

47 suports Espai maternal de criança 

Equipament per acollir un espai maternal de criança. 

 

46 suports Escola Municipal de Música 

Obertura d'una Escola Municipal de Música. 

 

39 suports 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. 

 

37 suports Ludoteca 

Ampliació o reubicació en un nou espai de la ludoteca. 

 

36 suports Oficina d'habitatge 

Obertura d'una oficina d'habitatge al barri. 

 

35 suports Espai de promoció de l'economia cooperativa i comunitària 

Crear un espai de promoció de l'economia cooperativa, comunitària i de 

proximitat. 

 

34 suports Ampliació / reubicació de la Biblioteca Francesc Boix 

Ampliació / reubicació de la Biblioteca Francesc Boix per poder ampliar els 

serveis i l'oferta actual. 
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Comentaris: 

 Considero que la reubicació seria una errada i penso que no obtindria 
consens. Ocupa un lloc central estratègic del barri que la fa accessible a 
tot tipus de població, nouvinguda, gent gran, públic infantil, joves que 
utilitzen la sala d'estudi nocturn, entitats que fan presentacions i 
activitats. L'ampliació incorporant els baixos tancats des de fa anys 
permetria una millor organització interna del material i una optimització 
dels espais. L'ampliació dels serveis i l'oferta demanats històricament té a 
veure amb l'ampliació d'horaris i la necessitat de mantenir l'equipament 
obert en períodes de vacances. (Ana Menéndez) (2  0 ) 

 D’acord en mantenir la ubicació actual, ampliant els baixos. (Pepín) (1  
0 ) 

 
31 suports Espais per a gent gran. 

Ampliació o reubicació del Casal de gent gran en un nou espai. 

 

Comentaris: 

 Cal dir que el col·lectiu de la gent gran és força vulnerable i al mateix 
temps molta gent no està relacionada amb les noves tecnologies. (Jordi 
Globus) (1  0 ) 

 
29 suports Joves 

Equipament o espai per a joves. 

 

27 suports Espai polivalent 

Espai polivalent intergeneracional, per a usos veïnals i associatius, etc. 

 

26 suports Espai per a entitats 

Espai per a usos associatiu amb possibilitat de magatzem. 

 

25 suports Espai de treball compartit 

Reservar espais orientats al co-working, a espais cooperatius de treball 

compartit i gestió comunitària. 

 

23 suports Espai expositiu 

Espai per a l'organització d'exposicions i esdeveniments. 

 

Comentaris: 

 A Blai 24 hi ha una nau, que avui és un taller de reparacions de cotxe, i 
que té qualitats espacials i arquitectòniques per acollir un espai 
polivalent per a exposicions, esdeveniments, etc. Seria bo sortir de l'ús 
pintoresc dels "pinxos" i equipar Blai amb activitats pel barri com 
aquesta. No en sé la situació legal, del local en qüestió. (David C. Tatxé) 
(1  0 ) 
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20 suports Espai formatiu 

Equipament o espai formatiu per a persones adultes. 

 

19 suports Teatre o espai per a mostra d'arts 

Crear un teatre o espai per a mostra d'arts de tots tipus, públic. 

 

19 suports Equipament esportiu municipal 

Disposar d'un altre equipament esportiu municipal que pugui acollir els usos 

esportius necessaris. 

 

19 suports Espai d'estudi assistit 

Disposar d'un espai/servei d'estudi assistit (reforç escolar) destinat a joves i 

infants. 

 

12 suports Magatzem plaça Margarita Xirgu 

Adequar com a magatzem el local de la plaça Margarita Xirgu. 
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PROPOSTES NOVES 

 

Es recullen en aquest apartat les noves 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. 

 

 

 

 

 No volem l’Edifici al solar de la Satalia. No volem l’Edifici al solar de la Satalia. Ens 
sembla una invasió de la muntanya que acabaria amb els pocs espais verds del barri 

i posaria en risc la riquesa de flora i fauna a la muntanya. Autor/a: Associació de 

l’hort de la font trobada – Suports: 211  APORTACIÓ QUE HA REBUT MÉS SUPORTS. 

Comentaris: 
o Com és possible que la construcció d'un equipament per a les entitats del 

barri en un solar entre edificis signifiqui una invasió de la muntanya? El barri 
del Poble-sec té, a 15 minuts, tota la muntanya de Montjuïc. (Franc Masdeu) 
(6  14 ) 

 Montjuïc és una muntanya de jardins amb moltes plantes de jardí., la 
majoria de fora. És important mantenir un lloc on la vegetació, i la fauna 
associada, siguin naturals. Recuperar aquests tipus d'ambients és 
indispensable pel bon funcionament de la natura àmpliament perduda a les 
ciutats. De veritat necessitem un edifici més? O un espai on nens i tots 
podem aprendre de la natura i la memòria històrica d'aquest espai? 
(Mònica) (11  3 ) 

 Aquest edifici s’ha de construir on ara hi ha un camí bordejat d’arbres que li 
dèiem “el camí de la ziga-zaga”, i que agafem cada dia amb el Dídac quan 
anem i tornem de l’escola. Ja des de bon matí està transitat per nens, pares 
i mares, jubilats, propietaris de gossos, amants de la Muntanya, ocells, 
caragols, llangardaixos i “bitxos bola”. Crec que els Castellers no s’adonen 
que la construcció d’aquest edifici suposa la destrucció d’un camí estimat 
per molta gent. Sóc conscient que necessiten un local en condicions per 
assajar, però al barri existeixen edificis que es podrien reformar perquè els 
Castellers tinguin el lloc que es mereixen. (Isabelle López) (5  2 ) 

 Perdona, no identifiquis Castellers amb el Pla d'Equipaments! Això sí 
que mostra desconeixença total del Pla d'Equipaments i del projecte 
d'usos de l'equipament. Si identifiques només el local de Castellers, 
és que no tens ni idea dels diferents usos que si li preveuen donar a 
l'edifici...què fàcil és acusar quan es desconeix...(arnaulopes) (1  4 
) 

 Sí, tens raó, no en sé gaire de tot això, i ho sento molt si t'has sentit 
agredit. Em dirigeixo als Castellers perquè va ser principalment ells 
que van defensar el projecte l'altre dia al Consell de Barri. (Isabelle 
López) (1  0 ) 

Preservació i/o actuacions de la zona de Montjuïc 
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 Efectivament, no coneixem aquest pla perquè em sembla que 
encara no s'ha fet públic. Les notícies i comunicació al respecte han 
estat molt vagues. La idea més divulgada és que seria un 
poliesportiu. Dilluns ens vam assabentar que els castellers estàveu a 
favor i per això us volem recordar la importància de preservar els 
pocs espais de natura que queden a prop del barri. Per la resta 
estem d'acord amb les necessitats d'equipaments del barri que 
comentes. (Carolina Fraile) (4  0 ) 

 Cap problema! Parlant-nos i exposant-nos és quan més podem créixer com 
a barri més enllà d'acusacions o interessos particulars :) . Vam defensar 
aquest projecte, més que perquè necessitem un local, perquè creiem que 
el barri necessita equipaments urgentment (tal com he exposat en un altre 
comentari). Les veïnes portem arrossegant aquests dèficits des de la 
Barcelona franquista i tenim tot el dret que les necessitats es vegin resoltes 
com més aviat millor. Potser la ubicació de la Satalia no és l'òptima, però sí 
que és l’única possible a curt termini. Per això hi estem a favor, perquè el 
barri necessita equipaments i els necessita com més aviat millor. Salut i 
barri :) (arnaulopes) (0  0 ) 

 A la pàgina general del Pla d'Equipaments hi teniu disponibles per 
llegir i descarregar tota la documentació que s'ha anat elaborant 
durant el procés participatiu (que ha durat dos anys). Salut! 
(arnaulopes) (1  2 ) 

 Una puntualització molt breu: el procés participatiu NO ha durat 
dos anys. Tal com descriu la documentació, el procés participatiu 
s'inicia el passat 7 de juny amb la constitució del grup motor i la 
primera sessió de participació té lloc el 20 de juny. Un procés 
participatiu que en el moment clau de la presa de decisions i 
validació de les propostes presentades, no fa una sessió pública de 
debat, sinó que fa una sessió informativa al grup motor el 23 
d'octubre. I que elabora unes respostes "tècniques" que no ho són, 
sinó que són polítiques. Les decisions rellevants ja estan preses amb 
antelació. Per això no cal la despesa que s'està fent en el procés 
participatiu. Un procés participatiu que posa davant 'el carro que 
los bueyes" , amb un projecte d'equipament al solar de la Satalia 
treballat prèviament per part del districte, quan la lògica diu que 
hauria de fer-se a posteriori, un cop establertes les conclusions del 
procés. Una polèmica que portarà cua, perquè són qüestions no 
menors (Associació de Veïns de la Satalia) (1  0 ) 

o No és un solar i no està envoltat d’edificis. És una part de la muntanya i no 
sobren zones verdes en una ciutat tan contaminada com és Barcelona. 
Tampoc necessitem nous edificis, hi ha moltes alternatives per dotar 
d’equipaments al barri, més econòmiques i sostenibles, rehabilitant edificis 
públics abandonats com l’antic Palau d’Esports o la Casa de la Premsa. 
(Nacho López) (15  2 ) 

o Hi ha molts locals i buits al barri. Que es recuperin per a usos diversos, de 
manera distribuïda, sense un megaedifici que es menja la poca part verda 
que hi ha. Volem respirar... (Manuela Z) (11  1 ) 

o Equipament esportiu ja tenim Picornell a 500 metres (Marcelo Quaresma de 
Porciuncula) (5  2 ) 
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o La muntanya: els seus arbres, la seva vegetació i la seva fauna, és patrimoni 
de la humanitat. És un quadre que el geni més gran del món mai podrà ni 
pintar ni recrear. Quan es talla o es destrueix un arbre, destruïm una 
escultura natural (Montse) (1  2 ) 

o Montjuïc ha anat perdent superfície verda a un ritme accelerat en anys 
recents amb construccions de diversa índole i grandària: l'hotel Miramar, el 
Museu Olímpic, la residència Tres Pins, el centre de dia ASPACE, la caserna 
de Bombers al Pg. de Montjuïc, les sobredimensionades estacions del 
telefèric, l'ampliació de l'estació del funicular, la petita aula ambiental 
adjacent a la Fundació Miró, el nou crematori i el Museu del carruatge al 
Cementiri, les ampliacions dels equipaments de La Bàscula, el club natació 
Montjuïc, el tenia Pompeia, el camp de la Satalia... I la pressió continuada 
que exerceixen el barris sobre les seves vores, ha anat fent retrocedir i 
desdibuixant la línia de parc: la residència Font Florida, la parròquia De St 
Bartomeu, el cap Les Hortes, el Cap Dr. Carles Ribas, els blocs d'habitatges 
del c. Esparver són alguns exemples. Les obres olímpiques van deixar també 
empremtes de gran impacte: les piscines de salts, que s'haurien de 
conquerir pel barri i no minvar parc. (Ana Menéndez) (7  2 ) 

o El barri necessita equipaments i els necessita ja!! Portem des dels anys '70 
arrossegant un dèficit d'equipaments brutal que cal solucionar. Tenim la 
mateixa població que Vic i ni una quarta part dels equipaments que 
necessitem. Si som conscients de l'estructura geogràfica i urbana del Poble-
sec (densament habitat i construït), aquest equipament a la falda del camp 
del "Sec" (una parcel·la de ben pocs metres!) és quelcom necessari. Cert que 
podria estar en un altre lloc, però on? A la FECSA (amb tot un procés 
d'expropiació que podria durar dècades?) o al palau d'esports (on 
Generalitat i Ajuntament hi posaran un parc de prevenció arran dels 
atemptats de la Rambla?). Hem de ser conscients de la realitat i les 
necessitats del barri. Potser no és la millor solució però és la solució que ens 
permet donar resposta a problemes que fa dècades que arrosseguem a més 
curt termini! Necessitem equipaments ja!! (arnaulopes) (1  4 ) 

 L’excessiva visió a curt-termini porta a prendre moltes decisions errònies. 
Ningú discuteix la necessitat d’equipaments del Poble-sec, però sí el fet 
d’haver qualificat aquesta parcel·la que és de parc com a equipament, 
aquest és el debat. Som molts els que defensem que continuï sent una 
frontera del parc, una entrada de Poble-sec a MONTJUÏC. De fet, seria 
desitjable que el parc aconseguís travessar el Passeig de l’Exposició, que 
entrés de nou a la ciutat, estenent-se sobre els petits retalls que no són 
aptes per edificar, per falta de dimensió suficient, per exemple entre Poeta 
Cabanyes i ambdós costats de Blasco de Garay, o en el petit replà de 
Sancho Marraco. Amb petites actuacions  d’enjardinament facilitaríem que 
els tres carrers es convertissin en petits corredors verds que facin entrar la 
natura al barri. (Pepín) (5  0 ) 

o Volem fer una correcció ortogràfica-fonètica al títol de la proposta. “Satalia” 
s’escriu sense accent, tal com dicta la seva pronunciació, amb èmfasi a la “i” 
de la síl·laba final. I per reforçar la petició amb una rima, diem que no calia 
construir a la Satalia. (Associació de l’hort de la font trobada) (4  0 ) 
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o No ens mengem més verd per a fer construccions i edificacions. La nostra 
ciutat és cada cop més grisa i hem de lluitar perquè això no succeeixi. 
Aquesta part de muntanyeta és molt preuada i estimada per a les famílies 
del barri que hi passem cada dia per anar a l'escola oi a passejar. Ben segur 
que podrem fer pressió a les entitats per trobar una altra ubicació possible... 
però no a costa de la nostra muntanya. (Isa Martín) (3  0 ) 

 

 Adequació espai del "Marcelino" com a espai verd cultural, amb jocs, lavabos i font. 
L'explanada que hi ha al costat de l'escola Bosc de Montjuïc, el famós "Marcelino" 
està molt desaprofitada i en mal estat com a zona verda de lleure per nens i nenes. 
Amb una font i més instal·lacions lúdiques (jocs infantils) seria un parc molt complet 
i ample.  Cal instal·lar també una font i uns lavabos públics, ja que no hi ha cap a 
prop. També es podria promoure que  la nova concessió del xiringuito contempli un 

programa d'activitats culturals per nenes/nens i grans. Autor/a: Susanna Segovia – 

Suports: 34 Comentaris: 

o I tant, també adequar el parc que queda una mica més avall, on hi ha una 
esplanada i bancs, molt a prop de la via del ferrocarril i actualment molt 
perillós per aquest motiu com a parc infantil. També caldria impedir la 
circulació de vehicles en el parc, actualment hi ha un senyal que molts cotxes 
ignoren i es un perill, de fet s'han registrat dos accidents d'atropellament a 
infants en dos anys.... (suns) (1  0 ) 

 
 
 
 
 
 

 El Palau d'Esports pel barri. Reivindiquem aquest equipament pel Poble-sec, perquè 
cobreixi algunes de les moltes necessitats detectades i manifestades per les entitats 

del barri. Montjuïc ja acull un munt d'equipaments "de ciutat".  Autor/a: AV La 

Satalia – Suports: 57 

 

 Construir edifici per equipaments a la plaça Tres Xemeneies. La plaça Tres Xemeneies 
és un espai desaprofitat. En comptes de construir un nou edifici Montjuïc i robar-li 
espai a la muntanya, seria més assenyat i eficaç construir un edifici a aquesta plaça. 
Si la plaça es considera zona verda, es podria fer una permuta amb el solar de 
Satalia i així aquest espai seria oficialment edificable i el solar de Satalia podria ser 

zona verda. Autor/a: Carolina Fraile – Suports: 97  TERCERA APORTACIÓ AMB MÉS 

SUPORTS Comentaris: 
o No em sembla bé la vostra proposta. Potser sí que es podria tornar a 

dissenyar la plaça afavorint que sigui una zona més verda, però no construir 
un nou edifici en una zona ja prou densa i més si tenim present que aquesta 
zona del barri ja disposa del Centre Albareda, el Poliesportiu Tres Xemeneies 
i la Casa del Mar. La remodelació del Palau d'Esports sí que és una bona 
alternativa que dotaria d'equipaments una zona del barri poc dotada. (Marta 
Gómez) (2  2 ) 

Recuperació d’espais en desús o poc aprofitats 
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o La plaça de les tres Xemeneies es troba al costat del Paral·lel, una avinguda 
amb molta contaminació per la pol·lució dels vehicles, per tant, per mi té poc 
de zona verda. L’alternativa del Palau d’esports també és una bona opció per 
dotar d’equipaments al barri. (Montserrat González) (2  0 ) 

o Trobo que remodelar el Palau d'Esports és una molt bona opció. Tenir un 
edifici com aquest en desús és una despesa que no pot assumir la ciutat. 
(marianjoju@hotmail.com) (1  0 ) 

o No es necessiten noves construccions. Massa ciment. S’ha d’optimitzar les 
que ja existeixen, que són moltes (Montse) (1  0 ) 

o Com ja s’ha dit, construir nous edificis em sembla una barbaritat, encara que 
se’ns vengui com un servei al barri. Discrepo amb qui diu que el parc de les 
Tres Xemeneies està desaprofitat. A mi em sembla que hi ha un gran servei 
als adolescents i a la gent més gran que van amb els seus patins i també a 
jugar beisbol i amb les seves bicicletes de salts. Em sembla un espai 
meravellós per a ells que s’ha de preservar. Tots els parcs són infantils, i què 
passa amb els adolescents? (Montse) (1  0 ) 

o L'edifici de FECSA: l'Ajuntament hauria de negociar amb l'empresa un acord 
per la seva utilització com a equipament. És absurd que, amb el dèficit que 
patim, romangui inutilitzat i que es pensi a construir en el parc. (AV La 
Satalia) (1  0 ) 

 
 
 
 
 

 Espai per a infants: ludoteca ambiental. Al barri ens manca un espai públic exterior 
d'accés lliure per a infants. Durant unes hores al dia dinamitzat per educadores. Un 
espai on les famílies es sentin acollides amb uns mínims de comoditats com ara 
disposar d'aigua, lavabos, canviadors, ombra suficient a l'estiu, espai de joc interior i 
manteniment adequat. Quelcom semblant a "Laludo" de la Ciutadella. La franja 
d'edat preferent seria 0-6, i els materials i possibles tallers serien adequats a 

aquesta franja d'edat. Autor/a: Empar Cogollos Calabuig – Suports: 109  SEGONA 

APORTACIÓ AMB MÉS SUPORTS Comentaris: 
o És absolutament necessari disposar d'un espai així. (Marc Calvet Margalet) (0 
 1 ) 

 
 
 
 

 Estudi per cultius de ràdio. Al Poble-sec hi ha moltes iniciatives de fer ràdio en xarxa, 
una d’aquestes és el programa comunitari Radioactius Poble-sec, "la ràdio que fem 
al barri". Creiem que donant un espai de gravació per fer ràdio comunitària, ràdio-
teatre o ràdio-art el barri tindrà un lloc que afavoreixi l’intercanvi cultural i per tant 
la inclusió de diverses veus, que més a més, treballi la creació i l’educació 

comunitària per la inclusió i la pertinença. Autor/a: Radioactius – Suports: 9 

 

Cultura 
 

Infància 
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 Espai/taller per a dones, lesbianes i trans. Des de diversos col·lectius i grups 
feministes del barri creiem fonamental trobar un espai on les artesanes, creadores i 
artistes de Poble-sec puguin desenvolupar la seva feina, facilitant l'accés de dones 
lesbianes i persones trans al mercat laboral, a l'hora que fomentant l'economia 

solidària i les xarxes feministes d'autoocupació. Autor/a: albalalba – Suports: 23 

 
 
 
 
 

 Posar una estació de mesura de qualitat de l'aire al Poble-sec. En un barri com el 
nostre, que propicia anar passejant i els nens tenen força parcs on estar a l’aire 
lliure, caldria una estació que permetés mesurar la qualitat de l'aire, ja que hi ha 
molts factors contaminants que caldria posar en estudi, com ara la quantitat de 
vehicles d'autoescoles que circulen al barri i la contaminació que produeixen els 

creuers al port.  Autor/a: suns – Suports: 19 

 

 Passeig de Montjuïc segur pels veïns. El passeig de Montjuïc és un carrer on la 
velocitat màxima és de 30 km hora, però la realitat és que és un carrer on els cotxes 
corren molt més, no respecten els passos de zebra per als vianants i constitueix un 
perill travessar el carrer per anar al parc del Poble-sec. Demanem la regulació de 
trànsit mitjançant semàfors o la col·locació de zones elevades que facin reduir la 

velocitat dels cotxes. Autor/a: Alexros – Suports: 6 

 

 Rutes històriques al Poble-sec. Una manera de veure Barcelona seria promulgar 
l'intercanvi cultural entre barris mitjançant rutes històriques a través d'aquests. A 
Poble-sec podrien crear les rutes històriques el Centre de Recerca Històrica del 

Poble-sec  https://www.cerhisec.cat/. Autor/a: Daniel – Suports: 15 

 

 Insonorització del camp de tir olímpic. Els veïns de Passeig de Montjuïc, carrer Blesa, 
Piquer, Cabanes, la font, Mata, i altres de la zona hem de suportar cada dia, 
dissabtes i diumenges inclòs el soroll de les deflagracions  del camp de tir, que no té 
cap mena d'insonorització i per la seva ubicació elevada afecta a moltes zones del 

Poble-sec. Demanem una correcta insonorització d'aquest equipament. Autor/a: 

Alexros – Suports: 5 

 

 Espai per a gossos. Crear un nou espai per a gossos que tingui nivells de seguretat i 
tanques, apte per a tots els gossos del barri, que tinguin un lloc segur on poder 

gaudir.  Autor/a: Diego Villafañe – Suports: 4 

 

 Millorar les zones 30 amb elevacions als passos de vianants. En zones transitades i 
especialment a prop d'escoles, cal habilitar passos elevats per tal de fer reduir als 
conductors la velocitat i així poder evitar accidents de trànsit. Està demostrat que 

aquests passos fan reduir la velocitat als conductors entre un 20-30%..  Autor/a: 

Daniel – Suports: 33      

 

Altres aportacions 
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De forma general, es presenta el llistat (només s’indica el títol) de les aportacions i 
propostes, ordenades pel nombre de suports rebuts. No s’inclouen en aquest llistat 
aquelles propostes no relacionades amb equipaments (altres propostes): 
 
 

 No edificar a la Satalia (211 suports) 

 Ludoteca ambiental (109 suports) 

 Equipament a la Pl. Tres Xemeneies (97 suports) 

 Local Castellers del Poble-sec (92 suports) 

 #recuperemlacasadelapremsa (74 suports) 

 Recuperar el Palau d'Esports (57 suports) 

 Espai maternal de criança (47 suports) 

 Escola Municipal de Música (46 suports) 

 Local entitats cultura tradicional del Poble-sec (39 suports) 

 Ludoteca (37 suports) 

 Oficina d'habitatge (36 suports) 

 Espai de promoció de l'economia cooperativa i comunitària (35 

suports) 

 Adequar el "Marcelino" com espai verd (34 suports) 

 Ampliació / reubicació de la Biblioteca Francesc Boix (34 

suports) 

 Espai per a gent gran (31 suports) 

 Espai per a joves (29 suports) 

 Espai polivalent (27 suports) 

 Espai per a entitats (26 suports) 

 Espai de treball compartit (25 suports) 

 Espai expositiu (23 suports) 

 Espai/taller per a dones, lesbianes i trans (23 suports) 

 Espai formatiu (20 suports) 

 Teatre o espai per a mostra d'arts (19 suports) 

 Equipament esportiu municipal (19 suports) 

 Espai d'estudi assistit (19 suports) 

 Magatzem plaça Margarita Xirgu (12 suports) 

 Estudi per cultius de ràdio (9 suports) 

 


