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ACTA DE LES ENTREVISTES REALITZADES EN EL PROCÉS DE DIAGNOSI 
 
ENTITATS ENTREVISTADES:  
 

 
Participants:  
Agrupació de parròquies del Poble-sec 
Associació de comerciants de Poble-sec i Paral·lel 
Associació Bona Voluntat en Acció 
Castellers de Poble-sec 
Consell de Cultura Popular-Tradicional del Poble-sec 
Associació Cooperasec 
Coordinadora d'Entitats de Poble-sec 
La Base-Ateneu Cooperatiu 
Associació Petit Molinet. Criança comunitària 
Pla Comunitari del Poble-sec 
Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec 
Xarxa Suport Mutu del Poble-sec 

 

 
Personal tècnic: 
Cap de projecte del PdB del Poble-sec, 
Director del PdB, 
Coordinadora d’educació i drets socials de PdB 
Coordinadora d’activitat econòmica de PdB 
Tècniques de barri del Poble-sec 
Conseller/a de barri del Poble-sec 
 
 
 

Total: 12 entrevistes realitzades 

 
 

1. Presentació  

Durant els mesos de novembre i desembre s'han realitzat entrevistes, individuals i grupals, a 
representants d'entitats i altres agents socials, veïnals, culturals i econòmics del barri. Aquestes 
entrevistes són anònimes i han servit per completar la diagnosi i l'anàlisi del barri, així com per recollir 
algunes propostes que trobareu associades en aquesta trobada. 

Aquestes propostes han estat vinculades als eixos d’articulació del nou Pla de Barris 2021-2024:  

- Educació i Salut pública 
- Drets Socials, equitat de gènere i acció comunitària 
- Habitatge 
- Ocupació, impuls econòmic i economia social 
- Espai públic i accessibilitat 
- Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 
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2. Resum propostes  

En aquest espai es recullen les propostes recollides en aquesta sessió tal i com seran incorporades 
al Decidim https://www.decidim.barcelona/processes/Poblesec 

 
Eix* Títol proposta Descripció * 
1 L’escola a casa amb TIC. 

Escola on-line per a tothom 
Lliurament de portàtils, programari bàsic i accés digital. Millorar les 
competències digitals parentals. 1 ordinador per fill/a 

 

1 Material escolar per als i les 
infants 

Garantir que cap infant es quedi sense tenir accés a material 
escolar a través de les ajudes facilitades des del Consorci 
d’Educació de Barcelona 

 

1 Programa de Reforç 
escolar a primària 

Des de l'entitat Bona Voluntat en Acció es demanda poder disposar 
de més professionals per atendre la gran demanda que tenen 
d'aquest servei. 

 

1 Programa de Reforç 
escolar per a majors de 16 
anys 

Des de l'entitat Bona Voluntat en Acció es demanda poder disposar 
de més professionals per atendre la gran demanda que tenen 
d'aquest servei. 

 

1 Ampliar oferta activitats 
extraescolars 

Ampliar l’oferta d’activitats extraescolars per a infants, adolescents 
i joves  de les famílies (nouvingudes) amb una mirada intercultural. 
Poden oferir tallers artístics, esports, lúdics, etc.  

 

1 Reforçar el projecte 
“Compromís de Consum 
Responsable de les 
escoles del Poble Sec” 

Des de la Xarxa CooperaSec i l’associació Som la Clau es proposa 
reforçar el projecte “Compromís de Consum Responsable de les 
escoles del Poble Sec” amb l’alumnat de les tres escoles de 
primària del barri.  

 

1 Desenvolupar el projecte 
"Llocs emblemàtics de la 
muntanya de Montjuïc" 

Des de la Xarxa CooperaSec i l’associació Som la Clau es proposa 
reforçar el projecte  "Explicar llocs emblemàtics de la muntanya de 
Montjuïc" a través dels infants i joves dins el projecte educatiu 
d’escola dins horari lectiu. 

 

1 Ampliar accés als punts 
WiFi 

Ampliar els punts WiFi de l’Ajuntament i en els equipaments 
municipals.  

 

1 Programes digitals a les 
escoles 

Creació d’un programa educatiu de millora de la tecnologia digital 
ec/tec amb els 9 equipaments educatius del barri (tant públics com 
concertats).  

 

1 Incloure la mirada d’infants 
en el desplegament de 
mesures d’emergència 

Recollir la mirada del infants en època de Covid. Defensa del Drets 
dels Infants durant l’emergència Covid i les accions que es facin 
derivades de la pandèmia.  

 

2 Donar visibilitat la cultura 
popular i tradicional als 
centres educatius 

Visibilitzar la cultura popular i tradicional als equipaments 
socioculturals del barri (biblioteca, ludoteca, 12@16, tarda jove, 
equipaments d’infants, de joves, etc.) i als centres educatius del 
barri tant dins del projecte educatiu escolar (direccions+AFAS) com 
en les extra-escolars. 
 

 

2 Potenciar les 
col·laboracions amb 
entitats d’origen divers 

Potenciar les col·laboracions amb entitats d’origen divers (bi-
direccionalitat).  Incorporar la inclusió i el reconeixement de la 
diversitat cultural i d’origen en tots els àmbits de la vida comunitària 
del barri. 

* 

2 Creació de nous 
equipaments socioculturals 

Creació de nous equipaments públics culturals i esportius al barri. 
Creació d’un nou centre cívic i de la Casa de la Premsa 

 

2 Aturar els desnonaments Aturar els desnonaments, i treballar per reduir la turistificació i 
gentrificació. 

 

2 Nou local per a la colla de 
castellers del Poble-sec 

Els Castellers de Poble-sec demanden poder disposar d'un nou 
local propi més gran i insonoritzat 
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2 Espai compartit per a 
entitats 

Des del Consell de Cultural Popular-Tradicional de Poble-sec es 
cerca/tenir un local propi que pot ser compartit amb d’altres entitats 
del barri 

* 

2 Bucs d'assaig musical Necessitat de disposar d'un buc musical tancat (insonoritzat) per 
assajar tant  pel Músics de la Colla dels Castellers, així com pels 
tabalers, grallers, sardanes, etc.  

 

2 Pla d’Acollida per a Tothom Des de la Coordinadora d'entitats de Poble-sec reclamen millorar el 
projecte del Pla d’Acollida per a Tothom  amb grups específics de 
dones nouvingudes, infància, gent gran, menors no acompanyats 
(cursos de llengua i arrelament).  

 

2 Projecte amb infants i 
famílies desestructurades 

Des de la Coordinadora d'entitats de Poble-sec reclamen millorar 
el projecte amb infants de famílies desestructurades (alcoholisme) 

 

2 Programa Oci i cultura al 
barri 

Cercar acords per promoure ofertes o descomptes a les activitats 
d'oci i cultura del barri entre setmana (teatres, museus, etc.).  

 

2 Programa conciliació Creació d'una llar d’infants per a famílies monoparentals. 
Canguratge de 0-3 anys 

 

2 Casal per adolescents i 
joves 

Necessitat de crear un casal "Vine i relaciona’t amb els teus” amb 
activitats socioculturals per a joves. Espai que permeti apoderar els 
i les joves per a que proposin, participin i desenvolupin projectes 
relacionats amb les tecnologies digitals, la cultura comunitària, els 
horts urbans, la creació artística i l'autocreixement. 

 

2 T’ajudem amb els tràmits Programa “T’ajudem amb els tràmits” per a qualsevol edat (Ertos, 
monoparentals, etc.). 

 

2 Programa "Fem un cafè" Promoure la sociabilitat per a persones grans a traves del programa 
“Fem un cafè”. 1/dia/setmana/tarda. Promoure amb la gent gran 
tallers diversos segons les seves necessitats. 

 

2 Mesures contra la pobresa 
energètica 

Acordar subvencions i mesures de protecció per als casos de 
deutes en el subministrament d’energia elèctrica a famílies 
vulnerables 

 

2 Reforçar la diversitat 
d’entitats alimentàries de 
petita emprenedoria.  

Reforçar la diversitat d’entitats alimentàries de petita emprenedoria. 
Impulsar el reciclatge alimentari a través de conserves amb gestió 
comunitària 

 

2 Reforçar els projectes 
"Racó de les cures" i "Més 
que cures" 

Des de l'entitat Cooperasec es demanda reforçar el projecte “Racó 
e les cures” per a persones cuidadores, es considera que cal més 
formació i assessorament, i reforçar també el projecte “Més que 
cures” per assessorar les persones treballadores sense cobertura 
laboral que treballen amb persones grans i discapacitats.  

 

2 Criança compartida Reforçar els diversos projectes de criança compartida en l’eix de 
les cures del barri de Poble-sec. 

 

2 Consolidar espais per 
l'ECSS 

Des del Grup Motor de CooperaSec es demana Consolidar l'espai 
de promoció econòmica de l'ESS com un equipament de gestió 
cívica amb recursos més estables, que permeti: 
a). Seguir sent un punt informatiu i d'assessorament 
b). Espai de trobada de diferents iniciatives socioeconòmiques i 
sociocomunitàries que serveixi per generar propostes 
d'intercooperació 
c). Explorar, per poder acompanyar projectes econòmics de l'ESS 
cap a poblacions molt precaritzades 

* 

2 Llibertat presos i preses 
polítics 

Exigir una democràcia sense preses i presos polítics ni persones 
exiliades. 

 

2 Utilitzar  materials del 
mobiliari urbà de 2ª mà 

Des de l’associació Petit Molinet es demana poder 
utilitzar  materials del mobiliari urbà de 2ª mà i/o reciclables de 
l’estoc del Districte de Sants-Montjuïc 

 

2 Nou local per a l’associació 
Petit Molinet 

Des de l’associació Petit Molinet es demana un nou local a 
l’Ajuntament.  
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2 Llicència d'activitats 
actualitzada 

Des de l’associació Petit Molinet es demana poder tenir la llicència 
d’activitats segons normativa al local actual. 

 

2 Promoure i facilitar 
subvencions per a les 
entitats d'ESS del barri 

Des de l’associació Petit Molinet es comentat que tenen una 
economia fràgil que no cobreix els sous de les treballadores, i que 
es presenten a les subvencions de l’Ajuntament (Districte Sants-
Montjuïc i de BASA (Impulsem el que fas), però reiteradament són 
denegades.  

 

2 Rutes saludables Activar 3 rutes a peu per a la gent gran amb punts d’aigua i cadires. 
Creació de zona d’exercicis saludables gent gran a l’inici/final de les 
rutes.  

 

2 Pla de Futur (2020-2030) Activar el Pla de Futur (2020-2030). Aquest és el tercer que es 
desenvolupa. Visió de com es vol el barri d'aquí a 10 anys amb una 
visió global (infraestructures, economia i comerç, seguretat, 
habitatge, etc.)  

 

2 Dotar i millorar espais i 
equipaments del barri 

Recuperar espais pel barri per nous equipaments:  Local de la 
Seguretat Social C/Vallhonrat /Av. Paral·lel, Baixos de les piscines 
municipals (Magatzem de l’IBE), Casa de la Premsa, Palau 
d’Esports. Manca un poliesportiu públic al barri.  

 

2 Reforçar les entitats que 
treballen temes de gènere 

Potenciar/reforçar les entitats que treballen (programes) de gènere. 
 

 

2 Reforçar projectes de cures 
contra l'aïllament social 

Reforçar els projectes de cures i recolzament emocional que lluiten 
contra l'aïllament social 

 

2 Programes per promoure la 
relació entre identitat de 
gènere i tecnologia 

Afavorir la creació de programes que treballin la relació entre 
identitat de gènere i tecnologia, a partir de la infància 

 

2 Escoltar les veus dels i les 
infants 

Desenvolupar eines i mecanismes que permetin escoltar la veu dels 
infants en situacions que els afectin en primera persona. Assegurar 
així un desenvolupament sà tant a nivell físic com emocional i 
intel·lectual. Facilitar que els infants puguin proposar solucions o 
respostes. 

 

2 Promoure les entitats i els 
programes que treballen 
pels drets dels infants 

Reforçar el treball de les entitats de barri que treballen a l'àmbit dels 
drets infantils, i concretament amb els joves en risc d’exclusió 
social, i amb perspectiva de gènere. 

 

2 Drets digitals dels infants Defensa dels drets digitals dels infants i mesures per implementar 
la utilització de software lliure a l’educació. 

 

2 Resolució de conflictes Trobades per acompanyar a les famílies en la resolució de 
conflictes i pors de forma respectuosa amb l’educació dels seus 
infants, tenint en compte la perspectiva de gènere 

 

3 Assessorament per 
rehabilitació ambiental 
d'edificis 

Reforçar l’assessorament  de la rehabilitació ambiental d’edificis 
amb marca verda 

 

3 Promoure les cooperatives 
en rehabilitació 
d'habitatges 

Tenir en compte les cooperatives que treballen la rehabilitació de 
l’habitatge i els oficis (Ateneu d’oficis-teixit artesania i oficis de la 
construcció). 

 

3 Regulació dels lloguers Control de preus dels lloguers a través de topalls i regulacions 
especifiques 

 

3 Pisos socials d’emergència Creació de pisos per a desnonats degut a la crisi social i econòmica 
actual. 

 

3 Programa “Posa el dia el 
teu habitatge" 

Fomentar una campanya d'ajuts a l’habitatge. Ascensors, 
reparacions de serveis tècnics (cablejat) i campanya de prevenció 
per a l’extermini de plagues (paràsits). 
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4 Reforçar l'ECSS a través 
dels i les joves en clau 
femenina 

Reforçar l’ECSS amb els/les joves del barri en clau femenina-ajuda 
mútua.  
 

 

4 Star-up per a joves Creació d’una start-up incubadora per a joves. 
 

 

4 Programes d’integració 
sociolaboral 

Crear programes d’integració sociolaboral que permetin la 
regulació mitjançant programes de treball subvencionat. Ampliar els 
programes existents i crear noves ofertes formatives ocupacionals 
i d'inserció laboral des de les entitats sense finalitat de lucre de 
Poble-sec. 

 

4 Jardineria a Montjuïc Línia especial de programes subvencionats per a joves migrats o 
altres joves amb integració laboral o per persones amb discapacitat 

 

4 Reforçar tallers laborals Des de l'entitat Bona Voluntat en Acció es demanda reforçar i 
ampliar els tallers ocupacionals i laborals dels que disposa doncs 
estan sobre-demandats. 

 

4 Central de distribució Crear una central de distribució i compres al barri  
4 Comerç al teu abast al 

carrer 
Promoure que els comerços puguin sortir al carrer i la via publica 
del barri durant el cap de setmana  per activar el comerç del barri. 

 

4 Recuperar el comerç de 
proximitat 

Activar/promocionar locals buits en planta baixa (alguns són 
habitatges). Recuperar el comerç de proximitat que dona vida i 
seguretat. 

* 

4 Continuar i ampliar 
mesures Post COVID per a 
comerços i restauració 

Seguir treballant en relació amb les mesures postcovid-19 per al 
comerç, mercats i restauració de Barcelona de BASA. 

 

5 Noves sales d'ordinadors Ampliar les sames d'ordinadors del barri obertes als veïns i veïnes.  

5 Espai per a Xibarri Des de la Xarxa de suport mutu de Poble-sec es demana un espai 
per al projecte socioeducatiu Xibarri 

 

5 Mobilitat i accessibilitat des 
d'una perspectiva feminista 
i intercultural 

Incloure el feminisme i la perspectiva intercultural i 
intergeneracional en la mobilitat i accessibilitat del barri.  
 

 

5 Millorar visibilitat per 
vianants a zones del barri 

Millorar la visibilitat dels vianants al final del C/Margarit cantonada 
amb Av. de l’Exposició: manca un pas de zebra.  

 

5 Creació d'entorns segurs i 
confortables 

Crear un entorn segur i confortable a la plaça del Setge. Inseguretat 
peatonal del C/Radas i C/Concòrdia.   

 

5 Aparcaments al barri Calen més aparcaments al barri (a la via pública com soterrats).  
5 Millorar accessos a 

Montjuïc 
Ampliar i difondre els accessos vers la muntanya de Montjuïc. En 
són 4. Creació de passadissos-corredors tant per a veïns com per 
a turistes. 

 

5 Millorar la neteja de carrers Millorar la neteja en espais públics (carrers i places), més seguretat 
i  més il·luminació per millorar el comerç de proximitat al barri. 

* 

5 Nuclis de barraques al barri Eliminar els nuclis incipients de barraquisme/sense sostre a 
Montjuïc  

 

5 Diagnòstic plantes baixes 
del barri 

Per tal de garantir la salubritat i les bones condicions dels espais es 
fa necessari realitzar un diagnòstic dels locals buits i plantes baixes 
del barri. 

 

5 Recuperar el parc de les 
Tres Xemeneies i el parc 
del Mirador 

Recuperar el parc de les Tres Xemeneies que es troba molt 
degradat. Recuperar el parc del Mirador del Poble-sec. Avui 
degradat per usos aliens. Accés natural a Montjuïc per la part baixa 
del barri 
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5 Millora dels equipaments i 
espais públics del barri 

Millorar els parcs urbans del barri, els equipaments esportius del 
camp de futbol de la Satalia (WC), la rehabilitació de la pista 
poliesportiva de les 3 Xemeneies i donar una nova funció del Palau 
d’Esports i voltat.  
 
 

* 

5 Projecte "Ciutat jugable”. Revisió de totes les zones infantils del barri.  “Ciutat jugable”. 
 

 

5 Incorporar noves àrees de 
joc per a gossos 

Incorporar noves àrees de joc per a gossos. Incivisme dels 
propietaris de gossos.  
 

 

5 Horts urbans Ampliació dels horts urbans del barri per tal de millorar la salut 
mental, la intergeneració, la diversitat cultural i l’alimentació 
saludable. 

 

6 Excés de contaminació 
acústica al barri 

Lluitar contra la contaminació acusatius (sorolls)  

6 Programes de 
conscienciació ambiental 

Creació de programes de conscienciació ambiental per 
adults  respecte el reaprofitament alimentari amb assessorament 
de l’ASPB 

 

6 Projecte residu zero Des de l'entitat Cooperasec és demanda Reforçar el projecte pilot 
“residu zero” conjuntament amb la col·laboració de l’AVV i de 
comerciants 

 

6 Auditores energètiques de 
locals i comerços 

Reforçar l’auditoria energètica dels comerços del barri. Consums i 
propostes de millora per generar un model metodològic.  

* 

 
 
 
 
 
 
 
 

Total de propostes realitzades:  77 
1. Educació i Salut pública 10 

2. Drets Socials, equitat de gènere i acció comunitària 34 

3. Habitatge 5 

4. Ocupació, impuls econòmic i economia social 9 

5. Espai públic i accessibilitat 15 

6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 4 

 
 
 
 


