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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 5 

PLA D’EQUIPAMENTS DE LA ZONA CENTRE DE SANTS-MONTJUÏC 

DATA I HORA: Dimarts 03/07/2018, 18-19:30h 

LLOC: Sala Cadires Vermelles, Seu del Districte de Sants-Montjuïc. C. de la Creu Coberta, 104 

OBJECTIUS  

1. Conclusions i retorn: Revisió i validació de l'informe de conclusions del procés. 

2. Avaluació: Valoració final del procés participatiu. 

3. Continuïtat: Seguiment  de la redacció del Pla d’equipaments. 

4. Tancament, dubtes i observacions. 

 

PERSONES ASSISTENTS (21) 

Oleguer  Forcades Sants 3 Ràdio – el3.cat 

Mª Carmen Gonzalo Consell Sectorial de Gent Gran 

Neus Anglès Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

Josep Mª Domingo Centre Social de Sants; Vicepresident CB Sants 

Jordi Suñé Societat Esportiva Mercat Nou-Magòria; Vicepresident CS Esports 

Joaquim Garreta Taula d'Esports 

Rita Granada Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc 

Ma Dolors Bordanova Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc 

Enric Jara Comissió de veïns de la Bordeta; Vicepresident CB la Bordeta 

Lluis Maté AV de la Font de la Guatlla -Magòria; Vicepresident CB Font de la Guatlla 

Julià Carrasco AV de la Font de la Guatlla -Magòria 

Lluís Flores AV de la Font de la Guatlla -Magòria 

Josep Ortiz AV d’Hostafrancs 

Neus Roca CUP 

Inmaculada Martínez Veïna 

Carolina Martínez Veïna 

Per part de Districte:  

Maria Riba Consellera Districte Sants-Montjuïc 

Joan Sanromà Conseller Districte Sants-Montjuïc 

Ariadna Ros  Tècnica de Serveis a les Persones i al Territori del Districte Sants- Montjuïc 

Gerard Lillo Democràcia Activa i Descentralització 

Carla Alis  Democràcia Activa i Descentralització 

Per part de l’equip facilitador (Raons Públiques):  

Lucia Zandigiacomi    
Javier Fraga    
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RESUM DE LA SESSIÓ 

1. Conclusions i retorn: Revisió i validació de l'informe final del procés. 

Gerard Lillo dóna la benvinguda  a les persones assistents, i després de l'aprovació formal de l'acta de 

la sessió anterior i de la presentació dels objectius de la sessió, Lucia Zandigiacomi exposa la 

presentació amb la qual es proposa fer el retorn del procés als Consells de Barri del mes de juliol. 

En la primera part de la presentació fa una repassada de les característiques principals del projecte i 

el procés (què és un equipament, un pla d'equipaments i quines han estat les fases del procés) i de 

les activitats de participació realitzades (un total de 13 activitats amb 400 persones participants). 

Javier Fraga exposa a continuació la part relacionada amb els resultats del procés, que estan recollits 

al document "Informe de conclusions" que s'ha repartit a les persones assistents a l'inici de la sessió: 

80 propostes, que s'agrupen en 7 categories (que contenen a la seva vegada 21 línies d'actuació) i 3 

actuacions transversals de caràcter general. 

 

 

- En aquest punt, Rita Granada manifesta que el document ha de recollir com a actuació 

transversal de caràcter general la necessitat que tots els equipaments siguin accessibles per a 

tothom. Tot i que la llei ho reconeix, no sempre es compleix. 

- Gerard Lillo reconeix que al procés ja s'ha identificat que faltaven qüestions i propostes 

relacionades amb les persones amb discapacitat, i que es tindran entrevistes amb el tècnic 

municipal i les associacions de l'àmbit. 

- Jordi Suñé destaca el paper pioner que han tingut les associacions de persones amb 

discapacitat del Districte. 

S'acorda incloure l'accessibilitat per a tothom als equipaments com a actuació transversal. 

- En relació al document "Informe de conclusions", Josep Mª Domingo considera que és molt 

genèric, i Ariadna Ros explica que ara queda el treball tècnic de redacció del Pla, una vegada 

que s'han fet l'inventari i el procés participatiu. 

- Josep Mª Domingo reivindica que aquest treball tècnic també sigui participatiu. 
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- Neus Anglés puntualitza que quan es faci la devolució als Consells de Barri, ha de quedar clar 

que s'estan explicant propostes recollides, i que no vol dir que es facin totes elles. 

Es continua amb l'explicació de la presentació, i sobre la proposta 4.1.(Augmentar els equipaments 

educatius), s'obre un debat al voltant de la manera de recollir la proposta d'un nou equipament 

educatiu a Can Batlló:  

- Joan Sanromà demana revisar la redacció "educació de 0 a 18 anys a Can Batlló".  

- Ariadna Ros fa èmfasi en què el contingut de les propostes no es pot alterar, i Javier Fraga 

explica que aquesta és una agrupació de dues propostes, que es pot revisar la manera en què 

estaven redactades cadascuna originalment i, en funció d'això, redactar la proposta de 

manera més acurada (escola- institut). 

S'acorda revisar la redacció d'aquesta línia d'actuació (4.1) per recollir de la manera més adequada 

les demandes originals. 

- Julià Carrasco fa una intervenció sobre la falta de sol d'equipament disponible a la Font de la 

Guatlla, i la necessitat de que l'Ajuntament tingui la voluntat d'incrementar-lo amb la compra 

de noves parcel·les. Lluís Maté reforça aquesta idea. 

- Ariadna Ros recorda que una de les actuacions transversals recull les propostes relacionades 

amb la consecució de nou sòl d'equipament a cada barri. 

Recollint aquesta observació, Lucia Zandigiacomi proposa que a la presentació s'afegeixi la reflexió 

sobre la manca de sol, i el mapa de cada barri amb els solars actuals d'equipament i els espais 

identificats en el procés com a possibles nous espais. Es farà un resum (per repartir als assistents) 

amb les propostes (les 7 categories amb les 21 línies d'actuació i les 3 actuacions transversals), el 

mapa del barri i el link a www.decidim.barcelona.  

 

2. Valoració final del procés participatiu. 

Lucia Zandigiacomi proposa avaluar el procés en base a les següents categories: activitats / materials 

/ comunicació / Decidim / participació. 

Sobre l'últim taller de priorització (18 de juny) es fa l'anàlisi següent: 

- Josep Mª Domingo considera que no hauria d'haver participat gent que no havia participat a 

cap altre espai del procés, ja que necessitarien moltes més explicacions, i Julià Carrasco 

afegeix que si hagués una persona dinamitzadora a cada grup es podria haver completat 

aquesta informació. Lluís Maté pensa que el fet que hagués gent que participava per primera 

vegada va afectar la feina feta prèviament. 

- Javier Fraga argumenta que el fet de treballar únicament amb propostes ja recollides (i no 

recollir-ne de noves) permetia compensar la diferència d'informació entre les persones 

assistents sense limitar la participació de ningú. 

- Enric Jara  manifesta que no s'haurien de fer distincions entre les persones que tenen més 

coneixement del territori i aquelles que participen per primera vegada, i que no li agrada que 

l'opinió d'aquestes persones pugui ser menystinguda. Neus Anglés reforça aquesta idea, 

argumentant que tothom ha de tenir una primera vegada, i Julià Carrasco insisteix que ha de 

poder estar tothom, amb respecte i parlant del què toca. 

 

http://www.decidim.barcelona/
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En general, Josep Mª Domingo considera que l'anàlisi de les propostes està molt ben treballat i Jordi 

Suñé subratlla que en algunes de les activitats va haver-hi dificultats de convocatòria (per exemple al 

grup de discussió de Sants, que va ser just després d'un pont). 

Javier Fraga llança la pregunta sobre de quina manera es pot millorar el funcionament de la Comissió 

de Seguiment, posant sobre la taula que podria ser un espai més divers (amb la participació de 

persones joves o migrades, per exemple). 

- En relació a la gent jove, Oleguer Forcades pensa que per enganxar el jovent als processos 

haurien de ser més curts (aquesta ha estat llarg), ja que els joves tenen menys paciència / 

disponibilitat de temps i que s'haurien de buscar altres eines adaptades a aquest col·lectiu: 

grups de whatsapp, debats on-line, una aplicació al mòbil, etc. En aquest sentit, Maria Riba 

senyala que no vam saber explicar bé el projecte des de l'inici al jovent, una qüestió que van 

identificar en la sessió de priorització (es van veure prioritzant propostes d'altres persones 

sobre joves al taller del dia 18 de juny). 

- També se subratlla la dificultat de la conciliació familiar: Lluís Maté fa referència als diferents 

horaris, persones o criatures dependents, etc., i Julià Carrasco pensa que pot haver-hi 

escepticisme sobre l'eficàcia dels processos. 

- Josep Ortiz indica que no només és un problema dels processos participatius, sinó que la 

falta de diversitat i fins i tot de participació és un problema de base: les persones de les 

entitats ens sentim representatives perquè no hi ha ningú més, s'ha de potenciar més que la 

gent s'associï i per això s'ha de veure que el què discutim és important. 

- Gerard Lillo conclou que la millora de les Comissions de Seguiment, i com fer en general la 

participació més diversa i millor és un repte a nivell de ciutat. Posa en valor que en pocs 

plans d'equipaments es fan processos de participació, considera que en aquest han participat 

moltes persones i que ha estat molt bona feina amb un bon resultat, i agraeix a totes les 

persones implicades la seva dedicació. 

En aquest punt, Rita Granada  manifesta que, mirant per sobre el document "Informe de 

conclusions", observa que hi ha fonamentalment dues tipus d'actuacions: millora dels equipaments 

existents, i planificació de coses noves. Recorda que ja existeix un pla del Districte per a persones 

amb discapacitats, i pensa que s'ha d'afegir una nova línia d'actuació específica per a persones amb 

discapacitat, i una actuació transversal de caràcter general per garantir l'accessibilitat per a tothom 

als equipaments. Pregunta també com es materialitzarà aquest pla, en quin sòl i amb quin 

pressupost, a la qual cosa Lucia Zandigiacomi dona pas al següent punt de l'ordre del dia: 

 

3. Continuïtat: Seguiment  de la redacció del Pla d’equipaments. 

Ariadna Ros explica els tres blocs en què s'estructura la construcció del Pla d'equipaments: inventari i 

balanç d'equipaments (2017), procés participatiu (primers sis mesos 2018), i redacció del Pla (per 

quadrar les necessitats amb els solars, el pressupost i la projecció demogràfica), que és l'etapa que 

s'inicia ara. Es proposa que la Comissió de Seguiment tingui continuïtat en aquesta tercera etapa, un 

aspecte que és valorat positivament per les persones assistents. 

- A la pregunta de Josep Mª Domingo del calendari d'elaboració i finalització del document, 

Gerard Lillo respon que es treballa per tenir el document enllestit per al proper mandat, per 

facilitar la priorització de les inversions. Enric Jara afegeix que algunes de les actuacions 

identificades ja es poden anar implementant. 
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- Sobre el compromís polític i tècnic que suposa el Pla, Joan Sanromà explica que hi ha d'haver 

un compromís entre els partits (posa com a exemple el Pla de Futur de 2010) ja que el Pla és 

de la ciutadania, no és de cap grup polític. Ariadna Ros diu que, des del punt de vista tècnic, 

el pla està plantejat a llarg termini, i per tant s'ha de vetllar perquè aquest projecte es dugui 

a terme. 

- Per últim, Oleguer Forcades pregunta si l'aprovació del Pla anirà a plenari. Gerard Lillo explica 

que segons el Districte, el Pla d'Equipaments s'ha tractat de diferents maneres: pot ser una 

mesura de govern, es pot sotmetre a votació al plenari o pot ser considerat un document 

tècnic de referència per a l'actuació del Districte. 

 

Sense haver cap altra tema o qüestió a tractar, i havent acordat les següents qüestions: 

- Revisar el document "Informe de conclusions": modificar el punt 4.1 i afegir "accessibilitat 

per a tothom" a l'actuació transversal "optimització dels equipaments". 

- Introduir mapes amb els espais d'equipaments a la presentació dels Consells de Barri. 

- Donar continuïtat a la Comissió de Seguiment en el procés de redacció del Pla. 

 

Finalitza la reunió a les 19:40h. 


