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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 4 

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

DATA I HORA: Dimarts 29/05/2018, 17:30-18:30h 

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

OBJECTIUS  

1. Valoració de les sessions i espais de participació realitzats. 

2. Revisió de les propostes recollides en els Grups de discussió i en les dinàmiques a l’espai públic 

3. Preparació de la dinàmica del Taller de deliberació final 

4. Torn obert de paraules 

 

PERSONES ASSISTENTS (12) 

Josep Espin FAECH; Vicepresident CB Hostafrancs 

Mª Carmen Gonzalo Consell Sectorial de Gent Gran 

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

Joan Pallorda Col·lectiu d'Artistes de Sants 

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

Joaquim Garreta Taula d'Esports 

Ramon Font C.E Dinàmic Batlló 

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

Per part de Districte:  

Maria Riba Consellera Districte Sants-Montjuïc 

Domingo Alonso Conseller Districte Sants-Montjuïc 

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

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. Valoració de les sessions i espais de participació realitzats. 

Ariadna Ros dóna la benvinguda a les persones assistents, després de la qual es fa una ronda de 

presentació. Lucia Zandigiacomi explica a continuació les activitats realitzades en el procés fins al 

moment.  

A la Taula rodona amb persones expertes del dia 26 d'abril va assistir una quarantena de persones. 

Es considera que es va generar una debat prou interessant i que després va enriquir els grups de 

discussió que es van realitzar als barris. Entre d'altres, algunes de les idees que es van debatre van 

ser: 

- Es necessiten espais flexibles i polivalents (capacitat d’adaptació a les situacions canviants).  

- S'ha de repensar la relació entre els equipaments i l’espai públic: complementarietat. 

- Rendibilitat social i econòmica: com es finança?  

- Dificultats: manca de sòl i instruments de planificació insuficients. 

En els grups de discussió realitzats a cada barri van participar un total de 97 persones, de les quals el 

65% eren homes i el 35% dones. Els més nombrosos van ser els tres últims (Sants-Badal, la Font de la 

Guatlla i la Bordeta), ja que la convocatòria es va reforçar amb cartells al carrer. Cada sessió consistia 

en dinàmiques de treball en grups de 10-15 persones en els quals es feia una explicació de la 

informació d’anàlisi (reivindicacions, inventari-balanç, recursos-disponibilitat de sòl) i una 

identificació de necessitats + formulació conjunta de propostes. Després d'aquest treball es posaven 

en comú els resultats de cada grup. En el conjunt dels cinc espais es van recollir 42 propostes 

diferents (als gràfics es pot veure la distribució per barris). 

 

Les activitats a l'espai públic, realitzades amb l'objectiu d'arribar a més quantitat de gent i de perfils 

més diversos, van permetre arribar a 173 persones, de les quals el 63% eren dones i el 37% homes. A 

la Mostra de Comerç de la Creu Coberta (el 21 d'abril) es va informar del procés i es va fer difusió 

dels diferents espais de participació. A les accions a l'espai públic de Sants-Badal (11 de maig), la 

Bordeta (16 de maig) i la Font de la Guatlla (23 de maig) es van recollir propostes noves i suports a 

propostes ja redactades. A la Firentitats (el dia 26 de maig, al carrer de la Creu Coberta) es va fer una 

devolució i una explicació detallada de totes les propostes recollides. En aquestes cinc activitats es 

van recollir 6 noves propostes (als gràfics es pot veure la distribució a cada activitat). 
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2. Revisió de les propostes recollides 

Javier Fraga explica que s’han recollit un total de 79 propostes al llarg del procés de participació.  

En funció del seu origen, la majoria s’han recollit als grups de discussió dels barris (42 propostes), 

seguides de la plataforma on-line www.decidim.barcelona (amb 14 propostes), el taller amb tècnics i 

tècniques realitzats a l'inici del procés (13 propostes) i les activitats a l'espai públic (6 propostes). 

Si es classifiquen en funció de la seva ubicació, s'identifica un relatiu equilibri territorial entre els cinc 

barris: 8 propostes s'ubiquen a Hostafrancs, 11 a la Font de la Guatlla, 13 a Sants, 11 a Sants-Badal i 

17 a la Bordeta (un àmbit que, amb Can Batllò i Magòria, té grans superfícies en transformació 

actualment). Per últim, 15 propostes tenen caràcter general (abasten tot l'àmbit de treball) i 2 estan 

fora de l'àmbit. 

Segons els àmbits de classificació (els àmbits en els quals el balanç organitza els equipaments: 

educació, salut, gent gran, etc.) destaquen les propostes relacionades amb equipaments d'educació 

(10) i d'esports (8), a més d'una nova categoria (no contemplada en el balanç) que té a veure amb la 

recerca de nous espais d'equipaments (10 propostes). Els àmbits d'infància, gent gran, espais per a 

entitats i cultura, així com la millora de la relació entre l'espai públic i els equipaments, van sumar 6 

propostes cadascun. 

Per últim, les 77 propostes van rebre un total de 775 suports (recollits al www.decidim.barcelona i a 

les activitats a l'espai públic). Destaquen amb major nombre de suports les propostes següents: 

- 26. Instal·lacions esportives a la Magòria (amb 217 vots).  

- 51. Conservar els jardins de l'estació de Magòria (amb 137 vots). 

- 55. Escola i institut a Can Batlló (51 vots). 

- 62. Consolidació de l'escola de formació de persones adultes La troca  (34 vots). 

- 16. Biblioteca interbarris Bordeta- Hostafrancs – Font de la Guatlla (32 vots) 

 

Després de l'explicació s'obre un torn obert de paraules: 

Jordi Suñé opina que l'espai de la Citroën (Rambla de Brasil, al costat de l'escola Cavall Bernat) es 

podria considerar com a possible espai per convertir en equipament. 

http://www.decidim.barcelona/
http://www.decidim.barcelona/
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Quim Garreta fa l'observació que s'ha de buscar la relació entre els espais lliures (i la manca de 

possibilitat) amb la quantitat de propostes per barri, així com pensar en la relació entre la superfície 

de sol d'equipament i el sol total de cada barri. Jordi Suñé afegeix que això és el que li passa a la 

parcel·la del carrer Diputació, que "té molts novios". 

Lucia Zandigiacomi afegeix que, mentre que si s'han recollit moltes propostes per les parcel·les del 

carrer Diputació i del carrer Quetzal, altres espais disponibles com a sol d'equipament no en tenen 

tantes. 

Sobre la pregunta de Jordi Suñé relativa  a la possibilitat real d'ampliar el Casinet d'Hostafrancs, Lucia 

Zandigiacomi resposta que ara cada proposta s'ha d'analitzar i estudiar, des del punt de vista de les 

possibilitats d'execució i de l'estudi d'inversions. 

Lluís Maté fa l'observació que la Gran Via funciona com a frontissa i dificulta que la gent de la Font de 

la Guatlla pugui fer servir espais i equipaments d'altres barris. S'obre un petit debat sobre la mobilitat 

i la relació entre els barris de la Font de la Guatlla i Hostafrancs, condicionada per la morfologia de la 

Gran Via i els usos quotidians de la ciutadania. 

 

3. Preparació de la dinàmica del Taller de deliberació final 

Lucia Zandigiacomi explica la proposta de treball de l'equip dinamitzador per al taller de deliberació i 

priorització de propostes, previst inicialment pel 14 de juny i que es canviarà de data per no coincidir 

amb la Festa Major de la Font de la Guatlla. 

L'objectiu d'aquest taller és posar en comú totes les propostes i introduir la visió de conjunt, ja que el 

treball que s’ha realitzat fins al moment d'identificació de necessitat i construcció de propostes ha 

estat a escala de barri. S'estructura en tres moments diferenciats: 

- Plenària explicativa (per explicar les categories generals) 

- Priorització de propostes en grups de treball (cada grup haurà de prioritzar entre 5-8 

propostes d'una temàtica concreta, en funció de determinats criteris) 

- Posada en comú del treball. 

  

Es fa èmfasi en la importància de fer una 

bona convocatòria de la sessió, amb els 

diferents perfils de persones convocades:  

- Membres de la Comissió de 

Seguiment 

- Persones que han participat en els 

grups de discussió o en les activitats a l'espai 

públic 

- Ciutadans/es informats des del 

Decidim 

- Persones convocades des de Districte 

(entitats, col·lectius, ciutadania, tècnics/ques, 

etc.) 
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S'obre un torn d'intervencions per definir de manera conjunta aquests criteris, a partir d'una primera 

proposta de l'equip dinamitzador. Neus Anglés insisteix en la importància que les propostes  

beneficiïn a la població. 

Finalment, s'acorda que els quatre criteris amb els quals s'hauran de valorar i prioritzar les propostes 

seran: 

- Dèficit de cobertura (relació amb els resultats del balanç). 

- Població beneficiada. 

- Equilibri territorial i sectorial. 

- Optimització i facilitat d'execució. 

 

4. Torn obert de paraules 

Es fa l'observació que determinats col·lectius, com el de persones amb diversitat funcional, no estan 

prou representats a les propostes recollides. Jordi Suñé remarca que en l'àmbit d'esports van ser 

pioners amb la incorporació d'aquest col·lectiu. Mari Carmen Gonzalo també es pregunta perquè les 

propostes de gent gran són les que menor nombre de suports tenen. Lucia Zandigiacomi proposa que 

en aquests dies es faci un esforç extra per arribar al col·lectiu de persones amb diversitat funcional. 

Es remarca la importància de pensar en clau d'aprofitament de les instal·lacions existents: Quim 

Garreta demanda que siguin equipaments polifuncionals, i Jordi Suñé posa com a exemple la 

versatilitat de la pista poliesportiva de les 3 Xemeneies, oposat al que es va fer amb el pavelló de la 

Marina.  

Finalment, Jordi Suñé considera que no s'ha fet prou difusió del procés, i això ha limitat la 

participació i la diversitat de persones participants. Neus Anglés observa que una major publicitat no 

sempre garanteix una major afluència. 

Amb el compromís de contribuir a reforçar la convocatòria amb els contactes de cada entitat, es 

tanca la sessió agraint a totes les persones assistents la seva dedicació i treball. 

 

 


