
PLA D’EQUIPAMENTS  
DEL POBLE-SEC 

 

Resultats del procés de participació realitzat 
Consell de Barri del Poble-sec, 21 de març de 2018 



ACTUACIONS 
REALITZADES 



FASE D’INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ 
Accions realitzades 

Constitució del Grup Motor 
7 de juny 

Sessió informativa a la Casa de la 
Premsa 
5 d’abril 

Informació al Consell de barri 
14 de juny 



FASE DE DIAGNOSI 
Accions realitzades 

Dinamització 
al carrer 
15 de juliol 

Aportacions web decidim 
Sessió de debat amb la ciutadania 
20 de juny 

Sessió tècnics/ques 
26 de maig 



FASE DE PROPOSTES 
Accions realitzades 

Dinamització al carrer 
2 de novembre 

Debat ciutadà de 
propostes 
23 de novembre 

Aportacions web decidim 

Xerrada Francesc Muñoz 
20 de novembre 



FASE DE RETORN 
Accions realitzades 

Consell de barri 
27 de novembre 

Reunió de valoració amb 
el Grup Motor 
24 de gener de 2018 

Presentació informe final i 
proposta de continuïtat 
Consell de barri 19 de març 2018 



PRINCIPALS 
DADES DEL 
PROCÉS 



Participants del procés 
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Propostes recollides 
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72  

propostes formulades al 
web Decidim 

2.255  
suports al web Decidim 

+ de 30  
entitats han estat 

representades 

+ de 300  
aportacions i propostes 

recollides en accions 
presencials 

+ de 250  
persones diferents han 

participat durant tot el procés 
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PRINCIPALS 
CONCLUSIONS O 
RESULTATS DEL 
PROCÉS 



Criteris a considerar en la planificació 
d’equipaments 

• Recuperar i reaprofitar espais existents i destinar-los 
a més d’un ús. 

• Distribuir territorialment l’oferta entre els recursos 
existents. 

• Tenir present l’orografia del barri en la concreció dels 
usos per cada equipament, i positivar la muntanya.  

• Permetre la gestió cívica d’alguns equipaments. 
• Afavorir el treball en xarxa dels diversos equipaments 

existents.  



INFÀNCIA I FAMÍLIES 
• Espai maternal de criança. 
• Espai de suport a famílies 

infants, tant en situació de 
vulnerabilitat com espai 
d’estudi, ludoteca, etc. 

• Espai de joc/ludoteca 
ambiental 

JOVENTUT 
• Espai autogestionat per 

realitzar tallers i disposar 
d’espais de trobada. 

• Espai per a joves desocupats 
(18-30 anys) o en situació de 
vulnerabilitat. 

• Espai /servei d’estudi assistit 
per joves i infants. 

GENT GRAN 
• Espai per a gent gran (espai 

de trobada i on realitzar 
tallers i activitats). 
Espai/servei on professionals 
i/o voluntaris els puguin 
oferir suport. 

ESPORT 
• Espai esportiu municipal que 

pugui acollir tots els usos 
necessaris (pistes, gimnàs, 
piscina, pista coberta, ...) 

CULTURA 
• Espai de mostra d’arts o teatre 

públic. 
• Espai ampli per acollir 

exposicions i grans 
esdeveniments. 

• Espai pels Castellers de Poble-
sec (magatzem i assaig). 

• Espai per a entitats de cultura 
popular 

ESPAIS POLIVALENTS-TROBADA 
• Espai polivalent autogestionat, 

per donar resposta a diverses 
necessitats. 

• Espai per a activitats d’entitats i 
magatzem. 

• Espais co-working, treball 
cooperatiu. 

• Espai promoció de l’economia 
cooperativa i comunitària. 

• Espai formatiu d’adults.  P
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CONTINUÏTAT DEL 
DEBAT SOBRE ELS 
EQUIPAMENTS 
DEL BARRI 



Comissió de seguiment 

Es proposa continuar treballant sobre els equipaments 
del barri a partir d’una Comissió de seguiment plural, 
representativa de les diferents sensibilitat i visions i que 
sigui operativa (màx. 20 persones). 
 
Proposta de funcions 
• Esser el marc de treball, debat i seguiment dels equipaments 

del barri del Poble-sec. 
• Fer seguiment de la redacció del Pla d'Equipaments del Poble-

sec (donant continuïtat al Grup motor del procés participatiu 
del Pla d'equipaments). 

• Estudiar i promoure el debat sobre les necessitats i propostes 
que es plantegin en matèria d'equipaments. 



Pla de treball orientatiu 

Abril 
Reunió per treballar les fitxes de situació dels diferents 
espais i solars que des de les entitats es va enviar al 
Districte de Sants-Montjuïc per al seu estudi. 
 
Maig 
Visita a alguns dels espais susceptibles d’acollir usos 
d’equipaments. 
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