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RESUM REUNIÓ GRUP MOTOR  

PLA D’EQUIPAMENTS DE POBLE-SEC 

 

Dia: 24 de gener de 2018 

Hora d’inici: 18.30 h 

Hora d’acabament: 20.30 h 

Lloc: Centre Cívic El Sortidor 

 

Assistents: 

Alfredo Pérez, Cooperasec – Casa de la Premsa 

Adrián Arnau Solsona, CAPS – Casa de la Premsa 

Carolina Jayes, AFA Poble-sec 

Carolina Fraile, Associació Hort de la Font Trobada 

Davide Tono, AMPA Tres Pins 

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

Jordi Goñi, El Troc – Casa de la Premsa 

Jordi Llavador, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 

Josep Ramos, BCN en Comú 

Maite Gutiérrez, veïna 

Manuel Diéguez, Associació Amics Plaça de Santa Madrona 

Pol Aranda, Castellers de Poble-sec 

Salvador Barceló, Parròquies Poble-sec  

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 

María Rengel, Directora de Serveis a les Persones del 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 
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Per part de l’equip de dinamització (EIDOS Dinamització social): 

Yolanda Jiménez 

Carol Blesa 

 

 

Resum de la reunió:  

 

Un grup de persones que no eren membres del Grup Motor i que havien assistit a altres 

accions o sessions del procés, acudeixen a la reunió interessats en parlar del projecte de 

la Satalia. D’altra banda, el Grup Motor és un grup que ha estat treballant des de l’inici 

del procés, que té una composició estable i que fa el seguiment de les accions de difusió 

i de participació, però en cap cas decideix sobre els continguts, i per tant, sobre els 

equipaments. Per respectar la funció del Grup Motor, no es considera adequat que 

restin a la reunió, i es demana que es quedi només una de les persones com a 

observadora del treball a desenvolupar. Demanem disculpes perquè posteriorment, 

s’ha confirmat que hi va haver un error en la convocatòria.  

 

La Carolina López dóna la benvinguda i inicia la reunió, i dóna pas al Gerard Lillo, que 

recorda l’ordre del dia previst per la que serà la darrera sessió del Grup Motor i del 

procés de participació: 

 Valorar el procés realitzat. 

 Contrastar la memòria del procés. 

 Tancament del grup motor i propostes de futur. 

 

Es demana incloure un darrer punt a l’ordre del dia, relatiu al concurs de rehabilitació 

de la Casa de la Premsa que ha sortit publicat el mateix dia de la reunió. La Carolina 

respon que el tema de la Casa de la Premsa es parlarà en una reunió específica que està 

pendent de concretar, i no en el marc del Grup Motor, però que igualment afegeix el 

punt per compartir la informació que es té sobre aquest concurs. 

 

Després que la Carol Blesa, de l’empresa EIDOS, recordi el procés realitzat, s’obre un 

torn de paraules per compartir algunes valoracions sobre el procés de participació: 

 



  

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

3 3 

 Es torna a comentar que el balanç/diagnosi elaborat prèviament al procés, i que 

volia aportar informació tècnica sobre la situació dels equipaments al barri, no 

respon a les necessitats detectades i que conté qüestions que no són del tot 

correctes (es qüestiona especialment la definició d’àrees d’influència que fa el 

document, en base a les quals es defineix la necessitat de cert tipus 

d’equipaments). Es considera que no partir d’una diagnosi adequada ja 

qüestiona la resta del procés.  

 

 També, com ja s’havia mencionat en anteriors trobades, aquesta persona 

considera que s’hauria d’haver tractat el tema dels equipaments des d’una visió 

global del territori i debatut sobre el barri com un tot, considerant tots els temes 

relacionats: equipaments, gentrificació, necessitats socials, etc. 

 

 Es valora de forma positiva la xerrada que va fer el Francesc Muñoz, professor 

de geografia de la UAB, i es lamenta que no poguessin assistir més persones. En 

aquest sentit, s’apunta que hagués estat adequat realitzar la xerrada a l’inici del 

procés, per tal d’oferir al veïnat una visió sobre què són i què signifiquen els 

equipaments en un barri. Es proposa que es tingui en compte per futurs 

processos de debat sobre equipaments.  

 

 S’havia acordat que es faria una ruta pels equipaments del barri que no s’ha 

portat a terme i que hagués estat especialment adequada. Se sol·licita poder-la 

fer encara que hagi acabat el procés. La Carolina respon que mirarà de 

reprendre la iniciativa. En cas de fer-la, es demana visitar el local de Margarida 

Xirgu, els baixos de la piscina de salts, la Biblioteca Francesc Boix i la Casa de la 

Premsa. 

 

 Tenint en compte que hi ha entitats i veïns i veïnes que s’han assabentat tard del 

procés, potser cal millorar la comunicació i la difusió d’aquest tipus de projectes.  

S’assumeix la dificultat per part del Districte per a fer arribar la informació al 

conjunt del veïnat. També es debat sobre els interessos i el paper de 

representació i de canalització de la informació que se suposa que han de tenir 

les entitats.  
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 Es percep que el nombre de persones que han participat en el procés és baix, 

encara que pugui ser suficient en comparació amb altres barris i altres processos 

de debat i participació. Es recomana que en properes convocatòries i debats es 

reforci la comunicació per arribar a més persones. Especialment amb el tema de 

l’equipament a la Satalia, que es creu que es podria preveure que generaria 

conflicte, s’hauria d’haver posat més esforços en fer que participessin en el Grup 

Motor. Es comenta que entitats relacionades amb aquest tema en l’actualitat, 

han estat presents des de l’inici del procés. 

 

 En relació amb això, i com a reflexió, es percep que com a persones tenim 

tendència a defensar els nostres interessos i els de la nostra entitat, i que cal 

avançar cap a una mirada més col·lectiva. En aquest sentit, s’opina que potser 

no totes les persones han compartit tota la informació de què disposaven. 

 

 Respecte a la participació en el web, es posa en relleu que és una eina a la qual 

no totes les persones hi accedeixen. Es respon que justament per aquest fet, el 

web és un complement de les trobades presencials, ja que permet la 

participació de les persones que no poden assistir als debats. 

 

 Finalment, es pregunta quina ha estat la utilitat que ha tingut el procés 

participatiu, perquè només s’ha parlat d’equipaments que ja estaven previstos. 

En aquest sentit, la Carolina respon que el procés s’ha realitzat per recollir 

possibles usos que poden acollir els espais, i que gràcies al procés es coneix el 

que demanden els veïns i veïnes i les seves necessitats. Des de l’Ajuntament es 

van elaborar unes fitxes sobre els equipaments existents, que descriuen la seva 

estructura, volum, etc., i que ara es poden complementar amb les necessitats 

que han estat identificades mitjançant el procés participatiu. 

 

Després de compartir les valoracions, es passa al següent punt de l’ordre del dia que és 

la revisió de la memòria del procés. En aquest sentit, s’anoten diversos temes a modificar 

o aclarir: 

 

a) A la pàgina 2, on s’introdueix la Comissió per la Recuperació de la Casa de la 

Premsa, indicar que és una comissió i no una entitat. 
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b) Quan es menciona la sessió informativa del 5 d’abril, aclarir a l’explicació que va 

ser una convocatòria a la Casa de la Premsa però oberta a tots els veïns i veïns i 

col·lectius del barri.  

c) A la pàgina 13 on es llisten les entitats que formen part del grup motor, incloure 

AFA Poble-sec, Consell de Cultura Popular de Poble-sec (en lloc de Geganters), i 

posar el nom del Troc sencer (Associació per a la Promoció del Col·leccionisme El 

Troc). 

d) A la part on s’expliquen els espais de la primera activitat a l’espai públic, aclarir 

que a l’espai 4 també es podien presentar nous comentaris i proposar altres 

recursos. 

e) A l’explicació de la segona activitat a l’espai públic, afegir també a l’espai 1 es 

podien fer comentaris. 

f) A aquest mateix apartat, canviar el nom de l’espai 2 per “estenedor” (en lloc de 

propostes noves) al quadre on indica el total d’aportacions recollides.  

g) A la pàgina 21, el percentatge d’homes no és el correcte. 

h) A la llista d’entitats de l’apartat de resultats del procés, separar associacions i 

entitats de serveis municipals. També aquí incloure i modificar els noms indicats 

al punt c).  

i) Al gràfic de l’apartat de resultats del procés, revisar com s’indica que no es vol la 

construcció d'un equipament a la Satalia (està indicat com a “preservació i no 

edificació a Montjuïc”). 

j) A l’apartat de criteris a considerar en la planificació, un d’ells és distribuir 

territorialment l’oferta entre els recursos existents. Especificar que aquesta 

proposta està motivada a causa de l’extensió del barri. 

k) A la pàgina 34, on es recullen les propostes per recursos existents, falta afegir 

“Ampliar la biblioteca i no reubicar-la”. 

l) A la pàgina 36, a l’apartat que indica que a la darrera fase del procés es va 

mobilitzar un grup de persones sol·licitant que no s’edifiqui al solar de la Satalia, 

afegir que “especialment a la darrera fase del procés”, perquè aquesta aportació 

ja s'havia fet a palesa en la primera activitat a l’espai públic. 

 

El Gerard informa que s’afegiran les modificacions comentades, s’enviarà la memòria 

corregida a les persones membres del Grup Motor, i finalment es publicarà a la 

plataforma del Decidim. 
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Dins el punt següent de l’ordre del dia sobre propostes de futur, la Carolina i el Gerard 

comenten que un cop finalitzat el procés de participació el Grup Motor es dissoldria. 

Tanmateix, s’ofereix la possibilitat de transformar el grup en una comissió de seguiment 

per a la redacció del Pla. Es recullen alguns dels comentaris al respecte: 

 

 És important comptar amb la participació dels veïns i veïnes en allò que afecti el 

barri, i així construir conjuntament una societat més democràtica. En aquest 

sentit, es remarca que calen equipaments que siguin útils pel territori, i evitar 

crear recursos com l’Espai Bombers del carrer Lleida, que no utilitza el veïnat. 

Per aquest motiu, es veu convenient mantenir una comissió que vetlli pel 

seguiment del Pla. 

 

 A la qüestió sobre si és interessant que es mantingui un espai de seguiment 

mentre s’elabora el Pla, es respon que té sentit sempre que tingui alguna 

capacitat d’incidir a les decisions que es prenguin, i aportar propostes i 

suggeriments que es puguin considerar. S’acorda que les persones membres del 

Grup Motor que estiguin interessades a seguir formant-ne part, facin una 

proposta sobre possibles funcions que tindria aquesta comissió. Per altra banda, 

i ja que el Grup Motor també està format per professionals d’urbanisme, es 

planteja la possibilitat que a les reunions tècniques hi assisteixi alguna persona 

del Grup Motor. En aquest sentit, es recorda que el Miquel Àngel Valdueza així 

ho va proposar a la reunió que va assistir. 

 

 Es comparteix que haver format part del Grup Motor ha suposat dedicar menys 

esforços i endarrerir el projecte de recuperació de la Casa de la Premsa. Per 

aquest motiu, i per tal de reprendre la dedicació que requereix aquest projecte, 

algunes persones no disposaran de temps per continuar formant part d'aquesta 

comissió. 

 

 Es considera que existeix un tema que no es pot tancar ara mateix amb el procés 

de participació, i és el debat sobre la possible edificació de l’equipament de la 

Satalia. Es reflexiona que hagués estat important destinar un temps a debatre 

aquest tema i a compartir tota la informació de la qual es disposava. En tot cas, 

pot ser un tema a tractar en el marc d’aquesta possible comissió de seguiment 

del Pla, incorporant altres agents diferents. Un dels objectius de la comissió, 
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doncs, pot ser arribar a algun consens sobre la construcció -o no- d'aquest 

equipament. 

 

 Es pregunta que passarà si finalment no es pot edificar al solar de la Satalia, i si 

aquest fet condiciona les propostes que s’han recollit durant el procés. La 

Carolina respon que no vol dir que no es pugui realitzar cap proposta, però sí 

que no es disposarà d’espai suficient per cobrir totes les necessitats detectades. 

Per exemple, una escola bressol no es pot ubicar a qualsevol espai, ja que ha de 

tenir una sèrie de condicions que molts equipaments o espais del barri no 

compleixen. 

 

D’altra banda, es consulta sobre quin seria l’espai presencial adequat per a presentar les 

conclusions del procés, existint la possibilitat que es faci una sessió específica o que es 

faci en el marc d’un Consell de Barri. Des del Grup Motor es proposa que es realitzin en 

un Consell de Barri. 

 

Responent a la petició inicial d’incloure un punt a l’ordre del dia sobre el concurs de la 

Casa de la Premsa, es recorda que aquest tema es tractarà en una reunió específica. 

Tanmateix, s'informa que el concurs que ha sortit publicat es refereix només a la 

rehabilitació de l’edifici, i no considera els possibles usos que es puguin ubicar. La 

informació sobre el concurs es pot trobar a: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=28509

418&reqCode=viewCn&idCap=16191063& 

 

Finalment, s’agraeix la implicació i dedicació de totes les persones que han format part 

d’aquest Grup Motor, i es dóna per tancada la reunió. 

 

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=28509418&reqCode=viewCn&idCap=16191063&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=28509418&reqCode=viewCn&idCap=16191063&

