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1. Presentació  

1.1. El Pla de Barris 

Aquesta nova edició del Pla de Barris inclou 10 plans en 15 barris i 261.681 persones, amb una inversió prevista 
de 150 milions d’euros. L’objectiu del Pla de Barris és revertir les desigualtats mitjançant l'aplicació de noves 
polítiques públiques; implicant als i les ciutadanes en el desenvolupament de projectes dinamitzadors dels seus 
barris i amb un pressupost assignat extraordinari i intensiu durant un temps acotat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nou Pla de Barris es centra en els mateixos àmbits de l’edició anterior però renovats: 

🎓 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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1.2. El procés participatiu el PdB 

No podem entendre un Pla de Barris que no sigui elaborat amb de manera conjunta amb els diversos agents 
del territori (associacions veïnals, agents econòmics, entitats culturals, etc.) així com el conjunt de veïns i veïnes 
del barri, la implicació dels quals és fonamental per a determinar les necessitats específiques, els objectius i 
les línies d’actuació prioritàries que hauran de configurar el Pla de Barris del Poble-sec pel període 2021-2024.  

En aquest sentit, s’ha desplegat un procés participatiu estructurat al voltant dels següents objectius: 

1. Promoure espais i canals de debat i deliberació que contribueixin a la definició de la diagnosi i les línies 
estratègiques d’actuació del Pla de Barris del Poble-sec 2021-2024. 

2. Desplegar un procés participatiu àgil i comprensible per a les persones i entitats que en prendran part, 
garantint la transparència, la traçabilitat de les aportacions i el retorn i la interacció amb les persones 
participants. 

3. Promoure una participació accessible i inclusiva, que tingui en compte la diversitat del barri i procurant 
que aquesta sigui reflectida en el procés participatiu, fent especial incidència en aquelles persones i 
col·lectius que sovint no participen o compten amb poca visibilitat pública. 

4. Potenciar la democratització dels Plans de barri amb la intervenció directa de la ciutadania i de les 
entitats del territori, cercant una major aproximació a les realitats i necessitats concretes d’aquest. 

5. Vetllar perquè en aquest procés participatiu es tinguin en compte les aportacions realitzades en espais 
o processos de participació anteriors per tal d’evitar la reiteració de demandes i la sensació de 
‘començar de zero’. 

6. Generar un procés capaç de garantir la qualitat democràtica utilitzant canals digitals de participació, i 
la seguretat dels participants en els espais físics. 

Amb la finalitat de desplegar els objectius mencionats, s’ha realitzat un procés participatiu que entre els mesos 
de març i desembre del 2020 ha impulsat quatre fases. Aquestes quatre fases han permès desenvolupar un 
mapa d’agents que tenen incidència en els àmbits plantejats en el Pla de Barris, generar una diagnosi acurada 
de la situació del barri i fer un recull de reptes, prioritats i propostes concretes dels diversos agents que han 
participat en el procés.  

  



     

 
5 

 

 

Procés Participatiu PdB 2021-24 _ Poble-sec 

21 de desembre de 2020 

2. El Pla de Barris de Poble-sec 

Anàlisi del barri 

El Poble-sec és un barri característic per la seva situació al peu de la Muntanya de Montjuïc i en contacte amb 
la ciutat densa tradicional i el Port de Barcelona. Ha estat i és un barri d'acollida de moltes procedències i 
orígens. És un dels barris en el que es durà a terme un Pla de Barris degut a la seva situació de vulnerabilitat 
com mostren alguns indicadors com la situació d’atur, l’educació o la renda familiar disponible. 

Alguns indicadors importants a tenir en compte per l'elaboració del Pla de Barris 2021-2024 són: 

 Oferta educativa adequada amb nombre de centres però amb perill de segregació d’alguns d’aquests. 

 Presència de nuclis on s’acumula sensellarisme i consum de tòxics. 

 Alt percentatge de població d’origen estranger. 

 Gran nombre d’associacions censades en relació amb la resta de districte i la ciutat. 

 Perill de gentrificació i turistificació. Alt percentatge d’allotjaments turístics. Risc de pèrdua d'habitatge  i 
desnonaments. 

 Els habitatges són molt petits i disposen de pocs m2 per habitant. 

 Molts dels habitatges del barri necessiten  arranjaments, de petit o gran abast. 

 El valor cadastral dels habitatges del barri és significativament una mica superior al districte i menor a 
la ciutat. 

 Baix percentatge de locals de comerç al detall. 

 La  RFD i RMP per  sota la ciutat. L’atur es troba per sobre de la mitjana de la ciutat. 

 

 

Document Base participació 

Es pot consultar el següent document que s’ha elaborat per a la presentació del procés: enllaç 
 

 
  

https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9009/PdB_2024_DocumentBase_Poble-sec.pdf
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3. El procés participatiu per a l’elaboració del PdB 
Poble-sec 

L’objectiu del procés participatiu és recollir la visió de la ciutadania del barri del Poble-sec per tal d’elaborar 
conjuntament el Pla de Barris 2021-2024. 

Les metodologies emprades durant el procés participatiu han estat diverses, generant un procés híbrid entre la 
participació presencial (punts mòbils) i la participació digital (Decidim, sessions de debat telemàtiques, etc.) si 
bé aquest últim mode de participació ha incrementat el seu pes, donada l’actual situació de crisi sanitària. 

A continuació, realitzarem una breu anàlisi dels principals canals de participació desplegats en la fase d’obertura 
del debat sobre el nou Pla de Barris del Poble-sec. 

3.1. Entrevistes  

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. 

Les entrevistes s’han realitzat a un total de 12 entitats o coordinadores d’entitats socials, econòmiques, 
culturals i veïnals. En aquestes entrevistes s’han recollit un total de 77 propostes.  

Xifres de les entrevistes realitzades (total) 

Propostes Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 Eix 5 Eix 6  Total 

Total 10 34 5 9 15 4  77 

 

3.2. Sessions temàtiques 

Entre els mesos de novembre i desembre, es van realitzar les següents sessions temàtiques en el marc del 
procés participatiu per a l’elaboració del Pla de Barris del Poble-sec han estat les següents:  

 Pla de promoció de la mobilitat activa al barri del Poble-sec (19 de novembre), anomenat 
col·loquialment Pla de Mobilitat: sessió temàtica de debat per tal de definir el Pla de Barris del Poble-
sec, en la qual es van tractar aspectes relacionats amb la mobilitat. La sessió va ser liderada pel 
Districte de Sants-Montjuïc.  

 Activitat econòmica (1 de desembre): sessió temàtica de debat per tal de definir el Pla de Barris del 
Poble-sec, en la qual es van tractar aspectes relacionats amb l'activitat econòmica (ocupació, comerç 
de proximitat i economia social –ECSS-).  

 Cultura de proximitat (3 de desembre): sessió temàtica de debat per tal de definir el Pla de Barris del 
Poble-sec, en la qual es van tractar aspectes relacionats amb la cultura de proximitat. 

Totes les sessions de debat han estat realitzades de manera telemàtica. Malgrat la incorporació d’aquestes 
noves eines digitals per a realitzar sessions de debat que generalment són presencials, l’experiència ha estat 
positiva, tant pel que fa al nombre de participants en cada una de les sessions (similar al de les sessions 
presencials) com en la fluïdesa del debat i la qualitat de les aportacions. En aquest sentit, l’eina digital utilitzada 
permet distribuir el total de participants en subgrups, fet que facilita un desenvolupament del debat òptim i 
còmode per les persones assistents.   
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Amb tot, també cal mencionar que els debats digitals han dificultat a vegades la comprensió de les intervencions 
(problemes amb la connexió a internet) i també el desenvolupament d’un debat menys rígid i més dinàmic, on 
les persones participants es sentin còmodes per a respondre o comentar les intervencions d’altres participants. 

L’estructura de les sessions ha estat la següent  

 Benvinguda  

 Presentació del Nou Pla de Barris Poble-sec (2021-2024): àmbits, línies estratègiques, proposta 
d’objectius, experiències inspiradores  

 Recollida d’aportacions de les persones participants per àmbit 

 Reflexions i visions del treball compartit 

 Calendari de devolució del procés de participació 

 Tancament i agraïment 

Per a la recollida d’aportacions de les persones participants, quan el nombre de participants ha estat elevat, 
s’ha separat en dues sales els grups de debat. En els dos grups de debat s’han treballat les mateixes 
temàtiques. El recull de propostes s’ha dinamitzat amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de punts de vista entre 
les diverses, treballant en petits grups sempre que ha estat necessari i realitzant una posada en comú al final 
del debat per tal de conèixer les aportacions de l’altre grup i poder-hi fer aportacions. 

Per altra banda, al llarg de cada un dels debats, més enllà de recollir la visió i les propostes particulars de cada 
participant, s’ha procurat detallar el màxim possible les propostes d’actuació plantejades, així com cercar línies 
d’actuació que interpel·lessin diversos agents del barri.  

En les 3 sessions temàtiques han participat un total de 68 persones i s’han recollit un total de 49 propostes.  

Xifres de les sessions temàtiques 

Propostes Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 Eix 5 Eix 6 Total 

Sessions Participants        

Pla de mobilitat 12 0 1 0 0 6 1 8 

Activitat econòmica i comerç proximitat 25 0 0 0 21 0 0 21 

Educació i cultura de proximitat 31 0 20 0 0 0 0 20 

Total 68 0 21 0 21 6 1 49 

 

Imatge gràfica de les sessions temàtiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Representants de les entitats participants a la sessió de Cultura de proximitat (3/12/2021) 
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3.3. Punts mòbils  

Durant el procés s’han realitzat també diversos punts mòbils presencials d’informació i recollida de propostes. 
Els punts mòbils que s’han dut a terme són els següents: 

 Centre Cívic El Sortidor (9 de desembre. Tarda.) 
Recorregut (16:00-19:00h): Pl. Sortidor – Concòrdia 35 – Pl. Santa Madrona – Pl. Sortidor 

 Plaça del Doctor Pere Franquesa (10 de desembre. Tarda.) 
Recorregut (16:00-19:00h): Pl. Sortidor – Concòrdia 35 – Pla. Pere Franquesa – Pl. Sortidor 

 Carrer Blai (11 de desembre. Tarda.) 
Recorregut (16:00-19:00h): Pl. Sortidor – Blai 34 – Concòrdia 35 – Pl. Sortidor 

 Plaça del Doctor Pere Franquesa (14 de desembre. Tarda.) 
Recorregut (16:00-19:00h): Pl. Sortidor – Pl. Pere Franquesa – Pl. Santa Madrona – Pl. Sortidor 

 CAP Les Hortes (15 de desembre. Matí.) 
Recorregut (10:00 – 13:00h): Pl. Sortidor – CAP Les Hortes – Pl. Sortidor 

 Carrer Concòrdia (15 de desembre. Tarda.) 
Recorregut (16:00-19:00h): Pl. Sortidor – Blai 34 – Concòrdia 35 – Pl. Sortidor 

 

Els punts mòbils han estat l’actuació de referència del procés participatiu a l’espai públic. En cada un dels punts 
mòbils, es realitzava una dinamització proactiva en una doble direcció: per una banda, oferir informació 
relacionada amb el desenvolupament del procés participatiu als veïns i veïnes del barri. A la vegada, oferir la 
possibilitat de participar en el procés, registrant propostes des del punt mòbil a la plataforma Decidim.  
 
 

Xifres dels punts mòbils 

Propostes Eix 
1 

Eix 
2 

Eix 
3 

Eix 
4 

Eix 
5 

Eix 
6 

Total 

Punts mòbils Participants        

Centre Cívic El Sortidor (9 de desembre. 
Tarda.) 

50 0 4 1 1 2 0 8 

Plaça Doctor Pere Franquesa (10 de 
desembre. Tarda.) 

62 3 5 3 1 10 2 24 

Carrer Blai (11 de desembre. Tarda.) 24 2 2 1 2 6 3 16 

Plaça del Doctor Pere Franquesa (14 de 
desembre. Tarda) 

53 5 7 4 2 15 2 35 

CAP Les Hortes (15 de desembre. Matí) 37 1 4 4 0 4 0 13 

Carrer Concòrdia (15 de desembre. Tarda) 67 2 4 7 1 13 0 27 

Total 293 13 26 20 7 50 7 123 
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3.4. Decidim.Barcelona  

La plataforma digital Decidim.Barcelona ha estat el nucli vertebrador del procés. A través d’aquest espai s’ha 
possibilitat la centralització de la informació relacionada amb les diverses fases del procés participatiu, així com 
de les propostes realitzades per la ciutadania i el teixit associatiu, tant les que s’han registrat directament a la 
plataforma com aquelles que han sorgit de les entrevistes, dels punts mòbils i dels diferents grups de debat, 
que han estat posteriorment introduïdes al Decidim per part de les persones dinamitzadores del procés. 

En aquest sentit, el Decidim ha servit com a punt de convocatòries de les diferents trobades, i és també on es 
poden consultar les actes i els informes de totes les actuacions realitzades. La plataforma digital ha estat també 
l’espai on s’ha realitzat el seguiment de la redacció de la versió final del Pla de Barris i de la seva implementació.  

El procés presenta les següents estadístiques:  

 

Imatge Decidim.Barcelona 

 

Procés participatiu del Pla de Barris del Poble-sec a la plataforma Decidim.Barcelona 
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4. Anàlisi dels resultats  

4.1. Síntesi dels principals resultats 

S’han recollit un total de 288 propostes. La present taula mostra els valors absoluts per a cada Eix del Pla de 
Barris així com la seva procedència en el model de recollida. . Es veu com els principals canals de recollida de 
propostes han estat els punts mòbils i les entrevistes individuals realitzades per part de responsables 
d’entitats/associacions. El grup més reduït de propostes, segons el canal, és el de les propostes recollides 
directament a través de la plataforma Decidim.  

En relació amb els eixos d’actuació, l'Eix 2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària ha estat el que 
més propostes ha recollit, amb un total de 91 aportacions, distribuïdes de manera força equitativa entre les 
sorgides de les entrevistes, de les sessions temàtiques i dels punts mòbils. Seguidament, l’Eix 5. Espai públic i 
accessibilitat agrupa 75 propostes, la majoria recollides en els Punts mòbils. L’Eix amb menys aportacions és 
l’Eix 6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica, amb 23 propostes.  

Propostes segons eix i canal participatiu 

 Total Entrevistes Sessions 
temàtiques 

Punts 
Mòbils 

Decidim 

Eix 1. Educació i Salut 26 10 0 13 3 

Eix 2. Drets socials, equitat de gènere i acció 
comunitària 

91 34 21 26 10 

Eix 3. Habitatge 27 5 0 20 1 

Eix 4. Ocupació, impuls econòmic i economia social 46 9 21 7 9 

Eix 5. Espai Públic i Accessibilitat 75 15 6 50 7 

Eix 6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 23 4 1 7 9 

Total 288 77 49 123 39 

 

4.2. Anàlisi de les propostes segons eixos temàtics 

Per a l’anàlisi de propostes segons eixos temàtics hem realitzat una taula síntesi dels principals resultats. A 
continuació es realitza una descripció segmentada segons els diferents eixos del procés. Informem que als 
annexos es troben recollides les taules íntegres de propostes segons els diferents eixos temàtics.  
 

Síntesi propostes segons eixos i temàtiques 

Eixos Observacions 

Eix 1. Educació i salut púbica  

Educació - Creació espais de lleure i culturals per a infants. 
- Ampliació i augment d'oferta educativa. 
- Ampliació i millora de biblioteques públiques. 
- Ampliació oferta activitats extraescolars. 
- Proporcionar mitjans informàtics per l'educació des de 

casa. 
- Programes de reforç escolar. 

Algunes propostes fora de 
l’àmbit de les competències 
municipals. 
 

Salut - Espai de cures i criança per a infants.  
- Programes de suport i seguiment a malalties. 
- Millorar ús equipaments esportius. 

Algunes propostes fora de 
l’àmbit de les competències 
municipals. 
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Eix 2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària Major nombre propostes 
ciutadanes 

Drets socials - Xarxa d'ocupació per a persones en situació d'atur o 
risc d'exclusió. 

- Garantir accés a internet. 
- Programes d'inclusió persones sense llar. 
- Potenciar la mediació de de Serveis socials. 
- Lluita contra els desnonaments. 
- Equipaments per a joves. 

 

Equitat gènere - Desplegar projectes i espais de criança i cures. 
- Treballar l’equitat de gènere des del punt de vista 

d’accés a la tecnologia 

 

Acció comunitària - Projectes d'interculturalitat. 
- Projectes intergeneracionals. 
- Incrementar vincle amb els equipaments de Montjuïc. 
- Replantejar usos dels equipaments d’acord amb les 

necessitats associatives i del veïnat. 

 

Eix 3. Habitatge  

 - Rehabilitació d'habitatge. 
- Habitatge social. 
- Mediació en habitatges ocupats. 
- Potenciar habitatge jove. 
- Regulació del preu del lloguer. 
- Suport al moviment pel dret a l'habitatge. 

 

Eix 4. Ocupació, impuls econòmic i economia social  

Ocupació i impuls 
econòmic 

- Suport al comerç de barri. 
- Suport a la innovació econòmica i a l'emprenedoria. 
- Espai de promoció econòmica. 
- Projectes específics ocupació persones estrangeres. 
- Foment formació ocupacional. 
- Inserció laboral persones en situació d'exclusió social. 
- Adequació d'espais comercials. 
- Difusió dels serveis i comerços del barri. 
- Coordinació centres educatius i empresa. 

 

Economia social - Promoció i suport a l'ESS. 
- Inclusió de les ESS als espais de participació. 
- Projectes d'autoocupació. 

 

Eix 5. Espai públic i accessibilitat Moltes propostes són 
subjectes a planificació 
urbanística i estratègia de 
ciutat. 
 
Moltes propostes vinculades 
amb mobilitat i neteja i 
adequació de l’espai públic.  

 - Millora de la mobilitat a peu. 
- Reducció de la contaminació acústica. 
- Pacificació dels entorns dels centres educatius. 

- Ampliar espais de joc i zones verdes per a infants. 

Eix 6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica Eix amb menor nombre 
d’aportacions 

 - Aprofitament i sobirania alimentària. 
- Millora de l’eficiència i la sostenibilitat energètica. 
- Formació ambiental 

- Ampliació del verd urbà. 
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Eix 1. Educació i salut pública  

En aquest Eix s’han recollit un total de 26 propostes. D’aquestes, una vegada feta una primera prospecció, es 
considera que 5 no poden treballar-se des del Pla de Barris. De les dues temàtiques plantejades a l’Eix 1, 
educació agrupa un total de 17 propostes, mentre que n’hi ha 4 que es poden vincular a salut pública. 

De les propostes relacionades amb l’àmbit d’educació, cal destacar aquelles que fan referència a la millora o 
increment de les biblioteques públiques del barri, així com la diversificació de les activitats que s’hi realitzen, 
ampliant aquelles destinades als infants. Una altra qüestió que es planteja amb freqüència és l’ampliació i 
diversificació de les activitats extraescolars, així com dels programes de reforç escolar, tant a primària 
com a secundària. Per últim, es destaca també la necessitat de garantir els mínims materials per a 
l’escolarització dels infants, tant físics com digitals.  

En l’àmbit de la salut, són destacables les aportacions vinculades a la creació d’espais de cures i criança 
comunitària dels infants. El foment de l’activitat esportiva (i física en general) ha estat també el centre 
d’algunes de les propostes realitzades, focalitzades sobretot en l’adequació d’espais i equipaments. També 
hem volgut destacar les propostes vinculades a millorar el seguiment de determinades malalties per part de 
l’administració, així com el suport a les persones que les pateixen.  

 

Eix 2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària  

En el segon Eix s’han recollit un total de 91 propostes, sent aquest l’Eix que concentra un major nombre 
d’aportacions. D’aquestes 91 propostes, considerem que 7 sobrepassen les limitacions la capacitat d’incidència 
del Pla de Barris, havent-hi 3 més que podrien ser reubicades en altres eixos. Entre les aportacions restants 52 
poden ser agrupades en l’àmbit de l’Acció comunitària, 23 en el dels Drets socials i 9 en el d’Equitat de gènere. 

D’entre les propostes relacionades amb l’Acció comunitària, es poden destacar aquelles vinculades als 
projectes de foment de la interculturalitat, facilitant una participació diversa en les activitats culturals, 
associatives, festives, etc. del barri. Per altra banda, es destaca també la necessitat de desenvolupar projectes 
intergeneracionals o projectes per a persones grans des d’una perspectiva comunitària. La creació d’espais 
i xarxes de coordinació entre entitats, i entre entitats i altres agents (comerços, ESS, equipaments, etc.), 
també ha estat un element a destacar en les propostes d’aquest àmbit, així com replantejar els usos dels 
equipaments d’acord amb les necessitats de les associacions i dels veïns. 

Pel que fa als Drets socials, es menciona la importància de potenciar l’ocupació, especialment entre les 
persones amb menys recursos o risc d’exclusió social. També són freqüents les aportacions que demanen 
alternatives habitacionals i programes d’inserció de les persones sense llar o la potenciació dels recursos i 
del servei de mediació de Serveis socials. Hem incorporat en aquest àmbit també les aportacions 
relacionades amb el suport al dret a l’habitatge i la lluita contra els desnonaments, així com les vinculades al 
dret d’accés a internet. 

En el tercer dels àmbits, referent a l’Equitat de gènere, s’observen aportacions relacionades amb la creació 
d’espais de criança i cures, així com propostes que fan referència a la igualtat de gènere en el coneixement 
i ús de les noves tecnologies.  
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Eix 3. Habitatge  

L’Eix d’Habitatge acull 27 propostes, entre les quals els temes que es mencionen amb més freqüència són la 
necessitat d’incrementar el parc d’habitatge social del barri, amb especial atenció al problema del 
sensellarisme i a les persones en risc d’emergència habitacional o persones joves que es volen emancipar. En 
aquest sentit, la regulació efectiva dels preus dels lloguers també és una demanda recurrent que trobem en les 
aportacions d’aquest Eix.  

Algunes de les aportacions també mencionen la necessitat de rehabilitar habitatges antics o que no estan en 
condicions d’habitabilitat.  

 

Eix 4. Ocupació, impuls econòmic i economia social  

De les 46 propostes vinculades amb l’Eix 4, 34 corresponen a ocupació i impuls econòmic, mentre que 8 es 
poden vincular a l’economia social i solidària. Per altra banda, es planteja el canvi d’eix de dues propostes.  

Les aportacions vinculades a ocupació impuls econòmic estan centrades en la necessitat de facilitar l’accés 
del comerç del barri a locals, formació i ajudes adequades a les seves necessitats. De la mateixa manera 
es planteja la necessitat de suport a la innovació econòmica i a l’emprenedoria i a la creació d’espais de 
promoció econòmica. En l’àmbit específic de l’ocupació, es parla de generar projectes d’inserció laboral i 
de formació professionalitzadora, especialment entre els col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat 
laboral. És necessària també, segons les propostes realitzades, establir vincles entre els centres formatius 
i les empreses del barri i altres agents (per exemple, entitats culturals).  

Si ens referim a les ESS; les propostes fan menció a la necessitat de donar suport el ric teixit d’iniciatives 
d’Economia social existents al barri, incloure aquestes iniciatives als espais de participació, en els quals 
sovint no formen part. Es parla també d’impulsar projectes d’autoocupació per a persones migrades, en clau 
d’ESS.  

 

Eix 5. Espai públic i accessibilitat  

Malgrat que aquest Eix és el segon que agrupa més propostes (un total de 75), més de la meitat d’aquestes no 
s’ajusten als objectius o a la capacitat operativa del Pla de Barris (fan referència a aspectes com les zones 
d’aparcament, la seguretat, la neteja de la via pública, qualitat del transport públic, etc.). Així doncs, són 32 les 
propostes que sí que poden ser treballades en el marc del Pla de Barris, d’entre les quals es poden destacar 
les que fan referència a petites millores del paviment o de determinats trams de carrer, on es fa difícil la 
circulació per a persones grans o amb mobilitat reduïda. De manera similar, diverses propostes mencionen la 
necessitat de pacificar els entorns dels centres educatius. 

La demanda d’espais verds i de zones de jocs per a infants també ha estat recurrent, així com les demandes 
de reducció de la contaminació acústica al barri.  

 

Eix 6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica  

L’Eix 6 és que concentra un nombre menor d’aportacions, sumant-ne un total de 23. Algunes d’elles estan 
centrades en l’aprofitament d’aliments i la construcció de la sobirania alimentària, amb accions com la creació 
d’horts urbans o el foment del consum responsable, s’apunta també la necessitat de millorar la formació en 
aquest àmbit. Algunes de les propostes fan també referència a l’optimització de la despesa energètica, millorant 



     

 
14 

 

 

Procés Participatiu PdB 2021-24 _ Poble-sec 

21 de desembre de 2020 

l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables. També es proposa la millora de la formació i la sensibilització 
en matèria de sostenibilitat, a través per exemple d’una nova Aula Ambiental. 

 

Aportacions generals 

En aquest punt se’ns fa necessari presentar algunes reflexions en relació a determinats aspectes que 
traspassen els límits de l’anàlisi segons temàtiques del procés; però que considerem fonamentals explicitar per 
complementar aquest informe. Avancem que ho presentem a tall de síntesi:  

 Desconeixement què és realment el Pla de Barris per part de la ciutadania (en els punts mòbils 
presencials d’informació i recollida de propostes), tot i que valorem molt positivament el procés de 
participació com a mecanisme també de difusió i coneixement del propi pla.  

 Limitacions al procés de participació, sobretot en l’acció en l’espai públic, on moltes de les propostes 
es vinculen a projectes d’inversió, sobretot de reformulació urbanística, millora de la neteja i del 
transport públic, seguretat, etc.  

 Increment de necessitats de la població del barri vinculades als efectes de la conjuntura Covid-19 i de 
la crisi social i econòmica:  

o Nous reptes vinculats a les TIC: bretxa digital (accés, ús i qualitat d’ús) i accés a serveis.  
o Es destaca també la percepció de desbordament tant dels diferents serveis d’atenció del barri 

com de les entitats que han participat en el procés. 
o Així mateix es considera que la conjuntura econòmica està incrementant les situacions de 

vulnerabilitat, augment de l’atur, dificultats pel comerç i les iniciatives d’ECSS. 

 Potencialitats de la conjuntura en relació a la percepció d’obrir espais de cocreació, treball transversal, 
consolidació de projectes socials i d’ESS, etc. 

 Necessitat de treballar des d’una perspectiva d’abordatge integral per a la millora de la percepció del 
barri, foment de la coordinació entre agents (associacions veïnals, comercials, culturals, projectes 
d’ESS, etc.).  

 Cal valorar el canvi d’Eix d’algunes propostes, per establir una classificació coherent. Per exemple, 
trobem actuacions relacionades amb el sensellarisme als eixos 2, 3 i 5, sent vàlid incorporar-les en 
qualsevol d’aquests tres eixos, però seria necessari establir un criteri per incorporar-les totes en un sol 
eix. El mateix passa amb les propostes relacionades amb la criança i les cures, en aquest cas estan 
distribuïdes entre els eixos 1 i 2.  

 Necessitat de treballar amb una doble visió el Pla de Barris. 
o Pla de xoc (urgència) 2021 
o Projecció 2024 
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5. Anàlisi de la participació  

A nivell quantitatiu, observem que la sessió que ha comptat amb una major participació ha estat la de cultura 
de proximitat, amb 31 participants, una xifra similar presenta la d’activitat econòmica, amb 25 assistents. La 
sessió del Pla de mobilitat presenta una xifra més reduïda, amb 12 participants. En el cas de les entrevistes 
s’ha fet el còmput general, ja que es tractava d’entrevistes que es realitzaren individualment a responsables o 
representants d’entitats del barri. La participació segons sexe ha estat força equitativa en la sessió d’activitat 
econòmica. En el cas de la de cultura de proximitat, s’aprecia una important presència de dones a la sessió, 
que va duplicar la d’homes.  

En el cas dels punts mòbils, el de la Plaça Doctor Pere Franquesa del 10 de desembre és el que ha comptat 
amb una major participació (62 interaccions), mentre que el del carrer Blai del dia 11 de setembre és el de 
menor concurrència, amb 24 interaccions. 

Segons la franja d’edat, la participació ha estat força homogènia, sent la major part de les persones participants 
persones adultes o joves-adultes, generalment entre 30 i 45 anys. Sí que s’observa la participació de persones 
més grans en alguns dels punts mòbils (CC El Sortidor del 9 de desembre i CAP Les Hortes del 15 de desembre) 
doncs són punts on hi ha el Casal de Gent Gran i molt proper, el Centre d’Atenció Primària Les Hortes. 

Síntesi participació segons característiques persones participants 

Participació Total 
ús 
PM 

Total 
participants 

Homes Dones No 
binari 

Entitat-
Individual 

Tècnics-
Polítics 

Grup 
edat 

Sessions         

Pla de mobilitat / 12 - - - 3/0 6 / 

Activitat econòmica i 
comerç proximitat 

/ 25 13 12 - 11/0 6 35-50 

Cultura de proximitat / 31 10 21 - 13/0 11 25-45 

Entrevistes / 18 - - - 12/0 6 / 

Punts Mòbils         

Centre Cívic El Sortidor 
(9 de desembre. Tarda.) 

50 7 4 3 - / / 45-60 

Plaça Doctor Pere 
Franquesa (10 de 
desembre. Tarda.) 

62 12 6 6 - / / 30-45 

Carrer Blai (11 de 
desembre. Tarda.) 

24 8 3 5 - / / 30-45 

Plaça del Doctor Pere 
Franquesa (14 de 
desembre. Tarda) 

53 17 10 7 - / / 30-45 

CAP Les Hortes (15 de 
desembre. Matí) 

37 14 9 5 - / / 45-60 

Carrer Concòrdia (15 de 
desembre. Tarda) 

67 24 9 9 - / / 30-45 
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4. ANNEXOS 

4.1. Síntesi dels principals resultats del procés 

Propostes segons eixos i canal participatiu 

 Total Entrevistes Sessions 
temàtiques 

Punts 
Mòbils 

Decidim 

Eix 1. Educació i Salut 26 10 0 13 3 

Eix 2. Drets socials, equitat de gènere i acció 
comunitària 

91 34 21 26 10 

Eix 3. Habitatge 27 5 0 20 1 

Eix 4. Ocupació, impuls econòmic i economia social 46 9 21 7 9 

Eix 5. Espai Públic i Accessibilitat 75 15 6 50 7 

Eix 6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 23 4 1 7 9 

Total 288 77 49 123 39 

 
 
 

Participació segons característiques i canal participatiu 

Participació Total 
ús 
PM 

Total 
participants 

Homes Dones No 
binari 

Entitat-
Individual 

Tècnics-
Polítics 

Grup 
edat 

Sessions         

Pla de mobilitat / 12 - - - 3/0 6 / 

Activitat econòmica i 
comerç proximitat 

/ 25 13 12 - 11/0 6 35-50 

Cultura de proximitat / 31 10 21 - 13/0 11 25-45 

Entrevistes / 18 - - - 12/0 6 / 

Punts Mòbils         

Centre Cívic El Sortidor 
(9 de desembre. Tarda.) 

50 7 4 3 - / / 45-60 

Plaça Doctor Pere 
Franquesa (10 de 
desembre. Tarda.) 

62 12 6 6 - / / 30-45 

Carrer Blai (11 de 
desembre. Tarda.) 

24 8 3 5 - / / 30-45 

Plaça del Doctor Pere 
Franquesa (14 de 
desembre. Tarda) 

53 17 10 7 - / / 30-45 

CAP Les Hortes (15 de 
desembre. Matí) 

37 14 9 5 - / / 45-60 

Carrer Concòrdia (15 de 
desembre. Tarda) 

67 24 9 9 - / / 30-45 
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4.2. Propostes recollides 

Propostes Eix 1. Educació i salut  
 

Títol Proposta 

Educació 

Apropar el barri de 
Poble-sec a les 
institucions culturals 
de Montjuïc 

Crear més vincles i xarxes d’intervenció culturals entre les entitats i centres educatius 
del barri amb les institucions culturals de la muntanya de Montjuïc, a mode de 
programacions, itineraris culturals, etc.   
 

Educació, oci i 
espais per als i les 
infants dels barri  

Ampliar els espais per als i les infants del barri. Es considera que l’espai El Sortidor es 
queda petit i es fa necessari habilitar altres espais.   
 

Habilitar una 
Biblioteca Pública, a 
l’espai de les Tres 
Xemeneies  

Es considera que al barri hi ha manca d’oferta d’equipaments com Biblioteques. Es 
proposa aprofitar l’espai en desús ja construït de les Tres Xemeneies per aquesta 
finalitat. Aquesta podria integrar sinergies amb els centres educatius i la resta 
d’equipaments municipals propers.   

Ampliar l’oferta de 
Biblioteques 
municipals  

Es considera que hi ha una falta de biblioteques al barri, i que la capacitat de les 
existents està mol saturada, ja que hi ha moltes persones usuàries en les biblioteques 
que ja existeixen.   

Augment dels 
horaris d’obertura 
de la Biblioteca  

Quan hi ha vacances o dies festius la biblioteca tanca. Demanda d’horaris específics 
per aquests dies.   
 

Espais de criança 
per a 0-4 anys  

Donar suport als espais de criança per a infants de 0 a 4 anys. Impulsar-ne de nous.  
  

Més activitats a les 
biblioteques  

Ampliar el cartell d’activitats de les biblioteques.  
  

Ampliar accés als 
punts WiFi  

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

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.   

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.   
 
 

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. 
 

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   

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.   
 

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.   
 
 

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).   
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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. 
 
 
   

Salut 

Espai de cura 
d'infants per les 
famílies més 
precàries 

Oferir un espai de cura d'infants flexible i respectuós, per a permetre la conciliació 
laboral i familiar de les famílies més precàries, dins de la xarxa de criança comunitària. 
dimensió de l'ESS i l'economia comunitària.   
 

Impulsar programes 
d’atenció, 
seguiment i suport a 
les malalties 
cròniques  

Més recursos per a pacients crònics, hi ha manca d’inversió.   
 
 
 
 

Donar ús al Palau 
d’Esports  Donar utilitat al Palau d’Esports que actualment es troba en desús.   

Incrementar l’oferta 
d’equipaments 
esportius  

Caldria potenciar l’obertura de piscines i altres equipaments esportius. Es considera que 
hi falta d’aquests espais al barri, i que els veïns i les veïnes s’han de desplaçar a altres 
llocs per a la pràctica de l’esport.   

Rehabilitar el Palau 
d’Esports  

Rehabilitar el Palau d’Esports per fer-hi un institut i una zona infantil.   
 

 

Propostes Eix 2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 

 

Títol Proposta 

Acció comunitària 

Auditoria als 
equipaments culturals 
del Parc de Montjuïc 
 

És necessari intensificar la vinculació dels equipaments culturals de la muntanya de 
Montjuïc amb el barri. És necessari definir quins són els seus usos i com es podrien 
optimitzar per acollir projectes comunitaris o iniciatives culturals i educatives 
diverses del Poble-sec.   

Casal pels 
adolescents i joves 

Definir i concretar un casal pels adolescents i joves. 
 

Diversitat cultural Treballar la inclusió i reconeixement de la diversitat cultural i d'origen. 

Equipaments de 
muntanya 

Potenciar les relacions entre els equipaments de la muntanya i el barri. 
 

Estudi de Ràdio 
Comunitària al barri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demanem un estudi de gravació per poder desenvolupar un projecte de ràdio 
comunitària estable. Aquest estudi seria un espai obert a diferents col·lectius del 
barri que vulguin portar endavant la ràdio comunitària. Creiem que es podria 
habilitar un petit estudi radiofònic, insonoritzat i amb un equip de so amb micros, 
dins un equipament cultural (sigui els centres cívics, la biblioteca, etc.). L'objectiu és 
que aquest espai permeti gravar podcast i programes amb qualitat de so i obrir un 
espai tant de comunicació com d'expressió artística al barri. Ràdioactius és una 
associació que porta 4 anys fent ràdio comunitària, amb un equip propi i no tenim 
cap espai habilitat per poder realitzar aquesta tasca i ampliar el projecte. Aquesta 
proposta suposa una millora no només per Ràdioactius sinó que obre una 
oportunitat a tots els col·lectius del barri.   

Zona sud del barri Repensar la zona sud del barri i potenciar nous usos en aquests espais.       

Activitats interculturals 
al carrer 

Promoure activitats o espais de dansa, música, cuina o pintura mural, entre d’altres, 
en determinats espais emblemàtics del Poble-sec.   
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Agenda cultural en 
diversos idiomes 

La majoria d’informació relacionada amb l’oferta cultural és en català i castellà, 
caldria incorporar-hi altres idiomes d’ús comú al barri.   

Agilitzar la tramitació 
administrativa 

Reduir i simplificar la tramitació necessària per a realitzar activitats culturals o crear 
noves entitats en aquest àmbit.   

Consolidar i 
diversificar els 
recursos de suport a 
les iniciatives 

Impulsar des de l’administració estratègies de suport econòmic, d’assessorament i 
d’equipaments per a les entitats culturals del barri.   
 
 

Crear una taula 
comunitària 
d’educació 

Formada per tots els agents vinculats directa o indirectament amb l’educació, tant la 
formal com la no formal, l’educació en el lleure, la cultura, etc.   
 

Crear una xarxa a 
partir d’agents clau 
 
 

Identificar els agents clau de les diverses comunitats o col·lectius del barri, per tal 
d’establir una xarxa d’interlocutors amb qui fer traspàs d’informació i vincular a 
l’activitat cultural. Aquests agents clau han d’esdevenir un motor d’activació de la 
comunitat i de la seva vinculació amb el barri.   

Festa Major 
participativa 

Implicar la ciutadania en la planificació de les activitats de la Festa Major, atenent la 
seva diversitat i interessos i enfortint el sentiment de pertinença al carrer i al barri.   

Generar la creació 
d’una xarxa entre les 
iniciatives culturals i 
l’ESS 

Establir espais o canals per a vincular les entitats i els projectes culturals amb les 
iniciatives d’ESS, pot generar dinàmiques interessants i millorar la viabilitat 
econòmica dels projectes.   
 

Identificar col·lectius 
diversos i incorporar-
los en les activitats del 
barri 

Realitzar activitats per tal d'incloure les persones nouvingudes al barri o que no 
participen de les activitats per tal de fomentar i millorar la participació al barri.   
 
 

Impulsar projectes 
intergeneracionals 

Promoure projectes que lliguin diverses generacions al barri per realitzar projectes 
d’intervenció en base a temàtiques socials.   

Impulsar un pla de 
comunicació 

Promoure un pla de comunicació compartit o conjunt de cara a fer difusió i conèixer 
les entitats i les activitats presents al barri.   

Impulsar una xarxa 
divulgativa d'entitats i 
col·lectius 

Promoure una xarxa amb totes les entitats i col·lectius, estiguin o no en òrgans de 
coordinació, per tal de promoure i conèixer totes les activitats que es realitzen al 
barri. Serviria també per intercanviar idees i dinàmiques entre entitats i col·lectius.   

Incloure noves veus 
d'origen divers als 
projectes 

Treballar per incorporar noves veus de persones nouvingudes als projectes 
culturals i oferir als centres educatius o espais culturals formats per nouvinguts de 
quina manera se'ls pot ajudar.   

Potenciar el projecte 
col·leccions de còmics 
 

Col·leccions de cromos amb imatges antigues del barri o amb imatges de llocs que 
despertin records als infants. Es tracta d’iniciatives co-creades amb els veïns i 
veïnes: gent gran, infants, etc.   

Promoure aliances 
amb espais culturals 
privats 

Promoure projectes amb els teatres presents al barri per crear dinàmiques que 
segur generarien noves oportunitats i espais culturals per als veïns i veïnes de 
Poble-sec.   

Promoure la 
coordinació del 
moviment associatiu 

Crear eines de coordinació i gestió entre entitats petites del barri per facilitar 
processos de gestió i presentació de projectes d'àmbit cultural.   
 

Vincular els centres 
escolars a l’activitat 
cultural i de lleure al 
barri 

Comptar amb infants de perfils diversos amb la implicació dels centres. Crear 
espais d’interacció entre els infants dels diversos centres del barri. i les seves 
famílies amb el barri i la seva activitat cultural.   
 

Assessoria i 
acompanyament a 
entitats i col·lectius 

Promoure un servei d’assessories d'àmbit social en diverses temàtiques d'interès 
per a les entitats i col·lectius, com ara en gestió d'entitats, gestió econòmica, suport 
a les gestions vinculades a les subvencions, difusió i comunicació, etc.   

Ampliar els períodes 
de convocatòries 
previstes per a les 

Es considera que les convocatòries de les diferents sessions participatives haurien 
de fer-se amb més antelació. Donada la conjuntura i l’ús d’eines telemàtiques 
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sessions dels diferents 
processos participatius 

caldria així mateix obrir la possibilitat a participar a través d’altres mitjans (per 
aquelles persones que no tenen accés a videotrucades).   

Acció comunitària per 
a la gent gran  

Millora de les oportunitats i acompanyament a la gent gran. Oportunitats en 
l’acompanyament dels adults. Fer xarxa per ajudar a les necessitats   

Iniciativa per fer més 
inclusiva la xarxa del 
barri  

Impulsar la inclusió i la diversitat en el teixit del barri per tal que pugui ampliar-se.  
 
  

Ampliar la mirada de 
l’acció comunitària en 
el desplegament 
d’actuacions  

Visualitzar i fer evidents les desigualtats existents en el barri ampliant la mirada de 
l’acció comunitària.   
 
 

Crear espais per tal 
d’afavorir la 
coneixença entre 
veïns i veïnes  

Facilitar espais d’intercanvi on els veïns es puguin conèixer i fer xarxa.   
 
 
 

Propostes d’integració 
de la comunitat 
dominicana  

A nivell associatiu i cultural, integrar la comunitat dominicana a les activitats i espais 
de participació.  
  

Teixir sinergies amb la 
Comunitat italiana del 
barri  

Impulsar accions per la inclusió al barri de la comunitat italiana. Aquesta treballa en 
la restauració.   
 

Més casals de barri 
per afavorir la 
integració  

Per afavorir la integració de les persones i reduir la segregació de les veïnes del 
barri, caldria impulsar l’obertura de nous casals de barri.   
 

Accions per reduir 
l’estigmatització 
d’alguns col·lectius 
   

Es considera que hi ha molts prejudicis cap als i les joves refugiats del centre 
d’acollida. I que es dona segregació i racisme en alguns espais públics. Es 
considera cal desenvolupar actuacions de suport educatiu i laboral. Hi ha veïns que 
els jutgen per qüestions racials i econòmiques.   

Activitats i espais per 
als i les infants  

Aconseguir un barri més “Family Friendly” tant per a les famílies com per als i les 
més petites.   

Incrementar els 
recursos per al 
Sindicat del Poble-sec  

Més recursos per al Sindicat del Barri del Poble-sec i la resta de la ciutat. Són 
espais autogestionats i requereixen més recursos.   

Augmentar la 
consciència de barri  

Projecte comunitari on hi hagi interacció entre la gent local del barri i les persones 
nouvingudes per fer xarxa.   

Donar suport als 
ateneus i cooperatives 
del barri  

Donar suport institucional a les activitats i propostes d’ateneus i cooperatives.   
 
 

Projecte per 
augmentar el civisme 
al barri  

Falta de civisme al barri. Campanyes i projectes de conscienciació i sensibilització.   
 
 

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  

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      

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. 
 

Donar visibilitat la 
cultura popular i 

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 
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tradicional als centres 
educatius  

centres educatius del barri tant dins del projecte educatiu escolar 
(direccions+AFAS) com en les extra-escolars.   

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   

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.)   

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.   

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.   

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.).   

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.       

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. 
 
  

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   

Drets socials 

Projectes per reduir la 
bretxa digital 
 

Es necessari iniciar o continuar projectes que cerquen apropar i capacitar la 
població gran en els serveis digitals, de cara a trencar la bretxa digital i assegurar 
l'accés en igualtat de condicions.   

Impulsar acció Radars 
per la gent gran  

Impulsar i millorar les accions per la gent gran- no hi ha casals de dia ni centres per 
la gent gran.   

Millorar l’equipament 
per a joves  

Local per a xarxa de joves, actualment es troben al CCSortidor però no és estable i 
no té equipaments. Horari restringit.   

Projecte de seguiment 
i inclusió per la gent 
sense llar  

Acompanyament i inclusió en tasques de manteniment del barri, com per exemple 
neteja de parcs i jardins, per part de les persones sense llar i/o problemes 
d’addicció.   

Potenciar i donar 
suport a les 
associacions que 
treballen amb 
persones migrades  

Donar suport i ajuda a les associacions i organitzacions veïnals que treballen amb 
persones migrades. Potenciar els projectes que desenvolupen al territori.   
 
 
 

Actuacions per a les 
persones que es 
troben en situació de 
sensellarisme 

Es considera que calen potenciar actuacions. En concret es proposa treballar amb 
els col·lectius del C/Lleida.   
 
 

Habilitar el Palau 
d’Esports per a les 
persones sense llar 

Habilitar el Palau d’Esports que es troba abandonat actualment per fer-hi habitatges 
i/o equipaments que donin resposta a les necessitats que es presenten per a les 
persones en situació de sensellarisme.   

Plans d’integració 
social per a les 
persones sense llar  

Fer plans d’integració social per a les persones sense llar: habitatge, treball, 
necessitats bàsiques, etc.  
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Agilitzar els serveis 
que s’ofereixen des de 
Serveis Socials   

Es considera que el temps d’atenció per part dels Serveis Socials, tant en les cites 
com en les diferents ajudes que proporciones, són tràmits llargs i lents. Existeixen 
dificultats per accedir a les ajudes. Caldria millorar l’eficàcia dels serveis dels 
Serveis Socials del c/Salva.   

Impulsar la figurada de 
mediació als serveis 
socials  
 

Es considera que hi ha una manca de serveis de la figura de mediació a Serveis 
Socials. Això dificulta mantenir una bona comunicació de les persones en relació a 
les diferents ajudes i beques. La situació de moltes veïnes és crítica i es considera 
que s’ha agreujat aquest any.    

Incrementar les 
accions de suport i 
ajut a la ciutadania 
que es troba en 
situació de 
vulnerabilitat  

Més recursos destinats a les persones que no tenen cobertes moltes de les 
necessitats bàsiques.   
 
 
 
 

Albergs mixtos per a la 
gent sense llar que 
permetin mascotes.  

Albergs per a persones sense llar on hi puguin accedir famílies i parelles mixtes. 
També mascotes. 
   

Aturar els 
desnonaments  

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

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.   

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.   

Drets digitals dels 
infants  

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

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.   

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   

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).   

Projecte amb infants i 
famílies des-
estructurades  

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

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.  
 
  

T’ajudem amb els 
tràmits  

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

Equitat de gènere 

Criança i família 
 

Treballar per una criança sana i responsable amb visió de gènere i intercultural. 
Creació ludoteca ambiental   

Espai d'acollida i 
apoderament per a les 
persones cuidadores: 
el Racó de les cures 

Punt d'acollida, formació, suport i apoderament per a totes les persones cuidadores 
del barri: famílies i professionals de les cures. Espai de respir, d'acompanyament 
emocional, de formació, d'assessorament en drets socials, laborals, estrangeria etc.   
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 Enfocament d'igualtat de gènere, drets socials i laborals, coresponsabilitat de les 
cures.       

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

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

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.  
 
 

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.   

Reforçar les entitats 
que treballen temes de 
gènere  

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

Reforçar projectes de 
cures contra 
l'aïllament social  

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

Activar los locales 
comerciales vacíos o 
en desuso y crear una 
red de cuidados y 
oficios para las 
mujeres del barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos últimos meses muchos locales comerciales se han visto tan restringidos con 
las medidas impuestas, que han tenido que cerrar las persianas y solicitar ayudas 
que, en muchos casos, no han llegado. Se considera que es una oportunidad para 
las vecinas aprovechar estos espacios ahora en desuso y entregar a los colectivos 
de mujeres el espacio que ahora falta para abastecer la red de cuidados que se 
quiere generar en el barrio.  En colaboración con asociaciones y colectivos de 
mujeres que precisan de espacios donde poder agruparse y compartir habilidades, 
hay que impulsar el tejido profesional y asociativo del barrio, desde un enfoque 
intergeneracional y de género. Se proponen las siguientes actuaciones:   -Gestionar 
con propietarias y propietarios de los locales comerciales la cesión del uso temporal 
para actividades comunitarias que formen parte del tejido barrial, con especial 
atención a proyectos de acompañamiento y culturales fuera del horario escolar, 
generando una red de apoyo a las familias.   -Ofrecer subvenciones (totales o 
parciales) para el alquiler de los locales comerciales que vayan a desarrollar 
actividades que impulsen emprendimientos de mujeres en situación de exclusión.  - 
Incentivar la ocupación de mujeres en situación de desempleo, mediante talleres de 
acompañamiento, formación y oficios. Reforzar las iniciativas existentes e impulsar 
nuevas propuestas desde la perspectiva de la economía social y solidaria.   

 

Propostes Eix 3. Habitatge 
 
 

Títol Proposta 

Rehabilitació de 
finques 

Programa de finques d'alta complexitat. Rehabilitació de finques amb 
acompanyament social i tècnic   

Habitatge social  
Impulsar la proposta d’habitatges socials pels veïns i veïnes dels barris que es va 
proposar fa anys.   

Impulsar accions per 
reduir el nombre de 
persones en situació 
de sensellarisme i els 
solars buits  

Aprofitament dels espais buits, generar incentius als propietaris que no donen ús als 
pisos de la seva propietat. Donar utilitat a aquests.   
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Millorar el lloguer 
social  

Donar suport a les associacions de llogaters.   
 

Millorar les 
actuacions en relació 
a l’habitatge social  

La resolució de l’adjudicació dels pisos socials del Passeig de l’Exposició ha sigut 
lenta i no inclou veïns i veïnes del barri.  
  

Finalitzar la 
construcció de les 
Tres Xemeneies i fer-
ne habitatge social  

Els edificis estan a mig construir i resultaria útil com a habitatge social per als veïns i 
les veïnes del barri.   
 
 

Ampliar el parc 
d’habitatge de lloguer 
social.  

Incrementar l’oferta de lloguers socials. Es considera que s’ha de potenciar el dret a 
l’habitatge per als veïns i veïnes del barri.  
  

Ampliar les 
actuacions de 
mediació en els 
habitatges que es 
troben en situació 
d’ocupació.   

Incrementar les ajudes i els recursos per poder sortir de la situació d’ocupació 
d’habitatge.   
 
 
 
 

Habitatge i lloguers 
socials, ajudes per a 
la joventut  

La joventut marxa del barri perquè no pot afrontar els preus del mercat de lloguers. 
Cal impulsar mesures de foment del lloguer social per a tots els col·lectius.   
 

Regularitzar el preu 
de l’habitatge   

Posar límit al preu del lloguer i la venta de pisos per tal de controlar la bombolla 
immobiliària.   

Habitatge per les 
persones que es 
veuen obligades a 
ocupar  

Potenciar mesures per ajudar a les persones que es veuen obligades a ocupar 
habitatge per tal de poder regularitzar la seva situació.   
 
 

Incrementar l’oferta 
d’habitatge social al 
barri  

Caldria incrementar els pisos de protecció social, ja que econòmicament serien 
accessibles per a les veïnes i veïns del barri.   
 

Més inversió en 
habitatge social per 
combatre els preus 
abusius  

Regularització i facilitats per a poder accedir als habitatges socials.   
 
 
 

Reducció dels preus 
del lloguer d’habitatge 
  

Potenciar accions per a reduir els preus dels lloguers d’habitatge. Ja sigui reduint el 
preu per a les veïnes i veïns del barri o fomentant ajudes per a les persones que ho 
necessitin.   

Ajudes pel 
finançament de les 
hipoteques dels 
habitatges  

Ajudes per a les hipoteques per poder accedir al mercat de compra-venda de pisos. 
 
 
   

Donar més suport al 
Sindicat de Llogaters  
 
 

Incrementar les accions de suport al Sindicat de Llogaters del barri per tal que pugui 
ampliar els seus serveis i projectes ja que es considera que han incrementat les 
necessitats de la ciutadania, per exemple es considera que hi ha un increment del 
nombre de desnonaments.   

Donar una sortida 
sostenible als molts 
pisos turístics buits en 
aquests moments  

Es considera que hi ha molts pisos turístics regularitzats i actualment buits. Cal 
donar-los un ús.   
 
 

Limitar el preu del 
lloguer i la compra 
d’habitatges  

Posar límits al preu de l’habitatge (lloguer i compra).   
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Mesures de suport 
per a la rehabilitació 
dels edificis vells.   

Rehabilitació dels edificis vells del barri. Per seguretat i millora de la qualitat 
d’imatge del barri   
 

Regular el preu del 
lloguer i compra 
d’habitatge  

Posar límits als preus dels pisos (preu màxim per m2).   
 
 

Treballar en mesures 
de suport per al 
pagament dels 
habitatges.   

Es considera que els preus excessius dels habitatges són excessius, es troben 
vinculats a la demanda turística, no a les necessitats dels veïns i les veïnes.   
 
 

Assessorament per 
rehabilitació 
ambiental d'edificis  

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

Pisos socials 
d’emergència  

Creació de pisos per a desnonats degut a la crisi social i econòmica actual.   
 

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).   

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).   
 
 

 

Propostes Eix 4. Ocupació, impuls econòmic i economia social 
 
 

Títol Proposta 

Ocupació i impuls econòmic 

Acompanyament 
laboral per a 
persones migrades   

Crear un sistema d’acompanyament i mentoria per a persones migrades per a 
millorar la seva inserció laboral.   
 

Acords comercials 
amb entitats culturals 

Vincular descomptes en comerços i restauració del barri a les entrades de museus o 
centres culturals de Montjuïc.   

Adequació dels locals 
d’activitats i serveis 
del barri 

Millorar els locals que generen activitat diversa al barri seguint criteris com 
l’eficiència energètica i l'edificació sostenible, per adequar-los i fer-los més 
sostenibles energèticament. Potenciant la seva capacitat de resiliència.   

Ajudes dirigides al 
comerç local  

Donar suport al comerç local. Impulsor nous negocis però també donar recursos als 
existents.   

Ampliar i donar a 
conèixer els recursos 
tècnics per a la 
promoció d’ocupació 

Donar suport tècnic a les entitats en relació a la gestió de contractació potenciant la 
seva vinculació amb línies de treball d’inclusió de col·lectius en situació de 
vulnerabilitat.   
 

Central de distribució  Crear una central de distribució i compres al barri. 

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   

Comerç de proximitat 
i locals buits 

Promoció del comerç de proximitat i de l'activitat econòmica diversa als locals buits. 
  

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.   
 
 

Crear un espai 
d'incubació de 

Crear un espai d'incubació de projectes (acompanyament, formació, apoderament i 
inserció sociolaboral) d'emprenedoria col·lectiva o individual en els àmbits més 
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projectes 
d'emprenedoria en els 
àmbits més afectats 
per l'economia 
submergida 

afectats per l'economia submergida : cures i treball de la llar, construcció, 
restauració... Enfocament de l'ESS i de drets socials i laborals. 
 
 
  

Desplegar actuacions 
d’impuls econòmic 
per a autònoms i 
PIMES del barri  

Incrementar els recursos en els serveis socials, ajudes i prestacions per la petita 
empresa i autònoms.    
 
 

Donar a conèixer les 
activitats i servies del 
barri amb lliurament a 
domicili a través d’una 
web o APP Comerç 
de proximitat 

Crear una plataforma per als comerços del barri per lliurar els seus productes a 
domicili, amb una òptica d'economia solidària, que permetria crear una xarxa de 
repartiment de barri formada per persones en situació de vulnerabilitat.   
 
 
 

Espai de promoció 
econòmica 

Creació d'un espai de promoció econòmica. 
 

Foment d'activitats 
culturals vinculades a 
l’impuls de l’economia 
al barri 

Aprofitar l'espai públic com ara carrers i places del barri propers a diferents activitats 
econòmiques per promoure activitats artístiques i culturals. Trobant sinergies per a 
l’impuls de l’activitat econòmica dels comerços i/o la restauració del barri.   
 

Formació a comerços 
de proximitat 

Establir amb Barcelona Activa una formació ad hoc en atenció al client 
personalitzada i de qualitat per als comerços de proximitat del barri.   

Formació ocupacional 
per a persones en 
situació de 
vulnerabilitat 

Establir criteris d’accés a formacions ocupacionals homologables per a persones en 
situació irregular o sense el NIE.   
 
 

Impuls de les ajudes 
per a la reinserció de 
persones adultes en 
situació d’atur al 
mercat laboral  

Més ajudes logístiques i recursos per a la reinserció de les persones adultes en el 
mercat laboral.   
 
 
 

Impulsar aliances 
amb centres i nuclis 
econòmics de la ciutat 

Promoure aliances amb centres econòmics de la ciutat com són el Port i la Fira de 
Barcelona per tal de realitzar activitats basades en l'economia social i solidària i 
promoure l’ocupació.   

Impulsar el comerç de 
proximitat  

Donar ajudes als establiments i al petit comerç del barri. Incentivar l’economia local.  
  

Impulsar el petit 
comerç  

Impulsar el petit comerç de qualitat al barri, donar-li suport perquè no tanqui i 
assegurar el relleu generacional.   

Impulsar projectes 
d’autoocupació 
col·lectius 

Treballar des d'una vessant col·lectiva l’autoocupació, compartint necessitats i 
recursos, per tal d'afrontat l'actual crisis econòmica i social dels sectors de població 
ocupats en l'economia informal.   

Incentivar projectes 
com plans d’ocupació 
per a persones sense 
llar amb el comerç 
local  

Vincular el comerç local amb diferents col·lectius que es troben en situació de 
vulnerabilitat, com les persones sense llar per tal de generar ocupació per a veïnat 
que ho necessita.   
 
 

Jardineria a Montjuïc 
  

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

Mercat laboral Programes d'accés al mercat laboral   

Mesures específiques 
de suport 
d’oportunitats laborals 

Potenciar projectes que donin suport a persones en dificultats amb la tramitació 
administrativa de documentació vinculada amb la regulació diversa de la situació 
d’estrangeria. Es considera que caldria impulsar centres i/o espais per connectar 
ofertes i oportunitats de treball amb la tramitació de papers.   
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per a col·lectius en 
situació d’estrangeria 

 

Obertura d’un centre 
de formació per a 
persones que es 
troben situació d’atur 
barri 

Obrir un centre de formació al barri on adquirir formació amb vinculació laborar i que 
hi hagués relació amb les actuacions per a la inclusió i reinserció laboral.   
 
 
 

Obertura d’un espai 
per a la trobada, 
relació, desplegament 
de treball compartit i 
generació de recursos 
per col·lectius i 
entitats 

Impuls de la creació d’un espai central per a la generació de treball compartit entre 
entitats, que oferís diferents possibilitats: de trobada, per a fer reunions, treball 
conjunt, espais de recursos, etc.   
 
 
 
 

Òrgan de gestió i 
coordinació 
econòmica del barri 

Promoure que les entitats de l'economia social i solidària participin en els consells i 
òrgans de gestió econòmica del barri.  
  

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.   

Projecte de reinserció 
social per a persones 
sense llar 

Facilitar l’accés al mercat laboral a persones sense llar i la seva reinserció a la 
societat.   
 

Projecte reinserció 
social i laboral per les 
persones 
treballadores sexuals 

Iniciativa que impulsi la reincorporació de les treballadores sexuals del Raval al 

mercat laboral i oferir noves oportunitats.

 

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.   

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.   

Serveis de càtering 
de proximitat 

Acordar amb les institucions culturals de Montjuïc que els comerços i restaurants del 
barri lliuressin els seus productes durant esdeveniments, festivals, etc.   

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

Economia social i solidària 

Ampliació dels 
terminis de suport 
dels recursos d’impuls 
de l’ESS (mig/llarg 
termini) 

Per tal d'assegurar en el temps les iniciatives de treball comunitàries amb persones 
en situació de vulnerabilitat es considera necessari una major estabilitat de les 
ajudes amb finançaments entre 3 i 5 anys de durada.   
 
 

Consolidar l'espai de 
promoció de l'ESS del 
Poble-sec 
 

Aprofitant l'experiència de 4 anys que des de CooperaSec es fa per assessorar la 
creació i/o consolidació d'iniciatives d'ESS del Poble-sec. Poder consolidar aquest 
espai com a punt de referència per la promoció econòmica d'iniciatives d'ESS del 
Poble-sec   

Impuls de la 
participació de les 
entitats ESS als 
diversos espais de 
participació del barri 

Fer participar les entitats d'economia solidària en els espais de participació política 
del barri per seguir sent l'avantguarda en models alternatius.  
 
 
  

Incorporar clàusules 
socials als projectes 
de PdB 

Les mesures del PdB podrien incorporar algunes clàusules socials tenint en compte 
el desplegament d’actuacions impulsat des de les entitats del barri, per tal de 
potenciar algunes de les activitats i projectes d’aquestes.   



     

 
28 

 

 

Procés Participatiu PdB 2021-24 _ Poble-sec 

21 de desembre de 2020 

Obertura d'un obrador 
comunitari 

Impuls d’obertura d’un obrador social i comunitari per realitzar activitats i 
experiències lligades a l'economia social i comunitària.   

Promoure la creació 
d'un Economat 
 

Promoure un model d'economia solidària i sostenible a través de la venta de 
productes frescos, ecològics i de proximitat creant una simbiosi entre el comerç petit 
de barri, l'economia social i solidària i el sector associatiu del tercer sector.   

Promoure un Banc de 
recursos 
mancomunats 

Banc de recursos físics i de serveis mancomunat entre entitats de l'economia social i 
solidaria.   
 

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.   
 
 

 

Propostes Eix 5. Espai públic i accessibilitat 

Títol Proposta 

Mejorar las condiciones 
de accesibilidad para 
peatones en los ejes de 
la Plaça del Setge de 
1714 de Poble-sec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasear por las calles del Poble-sec puede parecer una carrera de obstáculos: un 
contenedor ocupando la vía, los coches aparcados en la acera o las vías muy 
estrechas, generan constantemente problemas para las vecinas y los vecinos. Es 
así que se ven afectados todos los ciudadanos; particularmente, aquellos que 
siempre terminan siendo excluidos: quienes presentan algún tipo de discapacidad 
o limitación de movilidad.   Las calles que rodean la Plaça del Setge presentan 
estas dificultades, por lo que esta actuación se plantea como ejemplo que podría 
replicarse en otras calles del barrio que presenten problemas similares. Se 
propone regenerar el espacio público y las condiciones de las calles Concordia y 
Elkano, en el tramo entre Jaume Fabra, mediante alguna de las siguientes 
intervenciones 
Eliminar un carril de estacionamientos en ambas calles (actualmente cuentan con 
línea de aparcamiento en ambos lados 
Ampliar las acerasValorar la posibilidad de convertir la calle en prioridad invertida 
Reubicar los contenedores de basura para que entorpezcan el paso 
Incorporar equipamiento urbano que impulse la convivencia y la actividad en la 
plaza  

Incrementar les 
actuacions de 
seguretat al barri 
 
 

Les veïnes i veïns del barri es senten insegurs; consideren que hi ha hagut un 
increment d’actuacions que redueixen la percepció de seguretat al barri. Es 
considera, que fins i tot amb la situació de “toc de queda”, incrementa la sensació 
d’inseguretat a partir de les 22:00h.   

Pacificació espais 
públics 
 

Pacificació de l'espai públic en entorns escolars.   
 

Reduir la contaminació 
acústica sobretot per 
les nits 
 

Es considera que caldria fomentar actuacions per tal de pacificar les zones 
properes a la Rambla del Rabal, en relació als sorolls sobretot per les nits. Tant 
camions d’escombraries com persones, fan molt soroll a la nit i limiten la 
tranquil·litat i el descans dels veïns i veïnes.   

Reinventar la plaza 
Sta. Madrona 
 
 
 
 
 
 
 

Reinventar la plaza de Santa Madrona para su recuperación por parte de familias. 
Actualmente sólo consta de un kiosko abandonado y una vegetación incómoda 
para el peatón, que lo único que hace es atraer orines de perros. Adicional a esto 
el lugar ha sido ocupado por personas sin techo. Propongo la eliminación de los 
arbustos (sustitución por una vegetación más adecuada), la retirada del kiosko 
abandonado (o en su defecto, revisar su concesión a otro empresario que quiera 
reabrirlo), la instalación de zonas infantiles de juego, y la asistencia al grupo de 
personas sin techo. Todo esto con el propósito de que la plaza vuelva a ser un 
lugar para todos los vecinos.  Asimismo propongo la pacificación y peatonalización 
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de la calle Olivera desde Santa Madrona hasta Navas, creando así un eje peatonal 
de vida, familia y comercio local. Aprovecho para comentar que la situación de 
limpieza en la zona es muy mejorable, lo cual podría atajarse con concienciación 
vecinal y campañas de publicidad, particularmente: recogida de las heces de 
perros, tirar la basura en los contenedores (y no por fuera o en el suelo). Fem 
barri!   

Super cruïlles del 
Poble-sec 
 
 
 
 

Poble-sec presenta varias zonas pacificadas, como el entorno de plaza santa 
madrona, o el de una parte de plaza navas, pero falta un recurrido seguro para 
peatones que conecte las plazas trasformando calles como elkano o magallanes 
(o ambas) en grandes ejes verdes peatonales o semi peatonales que se crucen 
con tres grandes ejes perpendiculares como calle Concordia (incluyendo la 
conexión con plaza del Setge), Blasco de Garay (pacificando plaza del Sortidor) y 
calle del Roser (limite este). De esta forma, se podrán generar  super cruillas con 
plataforma unica donde los peatones sean protagonistas y las calles se llenen de 
verde y de vida.. también en Poble-sec).   

Connectar el barri amb 
alguns punts 
importants de la ciutat 

Caldria per exemple repensar la connectivitat amb les platges de la ciutat, ja que la 
nova xarxa de Bus, només connecta amb el Passeig Marítim.   
 

Impulsar mesures 
flexibles d’atenció a les 
necessitats de càrrega i 
descàrrega 
 

Innovar amb les necessitats de càrregues i descàrregues de mercaderies, sobretot 
quan es tracta de grans camions; per exemple, fer més segures aquestes accions i 
més ràpides amb el tall esporàdic d’alguns carrers.   
 

Incorporar la 
perspectiva de gènere 
en el Pla de Mobilitat 
“espais segurs” 
 

Caldria incorporar mesures per tal de potenciar itineraris segurs des del a 
perspectiva de gènere: reduir cotxes aparcats, itineraris per a la pràctica esportiva 
o passeig per la muntanya de Montjuïc, etc.   
 

Incorporar la visió 
d’infants i adolescents 
al Pla de Mobilitat 

Caldria desenvolupar actuacions que permetin garantir la seguretat com a vianants 
a aquests col·lectius.   
 

Incorporar la visió dels 
col·lectius amb 
mobilitat reduïda en el 
Pla de Mobilitat 

Interpel·lar i promoure la participació de col·lectius amb mobilitat reduïda en el Pla 
de Mobilitat (per exemple població usuària de cadires motoritzades).  
 
  

Trobar solucions a 
l’entrada i sortida del 
barri per vehicle privat 

Amb l’agilització de la sortida i l’entrada i la reducció del pas de vehicles dins el 
barri, es reduiria la contaminació. Sobretot en direcció Plaça Espanya.  
  

Accessibilitat dels 
carrers  
 

Millora de l’accessibilitat dels carrers per a fer-los més inclusius per la gent gran, 
no està adaptada i dificulta la seva vida.   

Accessibilitat C/ 
d’Anníbal  
 
 

Fer peatonal l’espai per tal de millorar l’accessibilitat a l’escola i fer-la més segura. 
 

Afegir eixos 
estructurals a Sant 
Antoni  
 
 

Fer peatonal l’eix Sant Antoni – Poble-sec, pujar el nivell dels carrers a les voreres 
 
 

Aprofitament de la 
muntanya de Montjuïc  
 

Espais de joc, integrar la muntanya al barri, suport a activitats que s’organitzin, 
facilitat per a que la ciutadania pugui organitzar actes, activitats, espais de trobada, 
etc.   
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Espai públic, millora de 
la imatge de l’espai   

 Neteja més constant dels carrers:  Margarit i Elcano.  
Campanya i sanció per reduir els excrements d’animals.      

Facilitar materials al 
voltant de la  zona on 
es passegen els 
gossos   
 

Facilitar materials (com per exemple col·locar un element amb bosses) al voltant 
de les zones on passegen els gossos per millorar-ne la higiene. Generar una 
campanya de sensibilització. 
   

Fer peatonal la sortida 
de les escoles  

L’amplada de les voreres dificulta la recollida dels i les alumnes. Cal ampliar 
aquests espais i fer-los peatonals.   

Limitació del nombre 
de cotxes i la velocitat  

Limitar el nombre de cotxes el cap de setmana per poder oferir espais segurs per 
passejar.   

Millora de l’espai públic 
  Aprofitar espais sense cotxes, incorporar estructures per a infants entre 2 i 5 anys.   

Millorar els camins 
escolars i les zones per 
a vianants  
 

Millorar la vigilància i la localització dels camins escolars i els passos per a 
vianants.   
 

Pacificació dels 
voltants de l’escola  

Crear espais tranquils al voltant de l’escola on els cotxes disminueixin la velocitat i 
estigui ben senyalitzat.   

Ampliar els accessos 
de gossos als parcs  

Que es permeti l’entrada de gossos als parcs del barri.   
 

Camins escolar a les 
escoles: Tres Pins i 
Bosc de Montjuïc  

Arreglar els camins d’accés a les escoles de Tres Pins i Bosc de Montjuïc.  
 
  

Millorar la neteja 
d’alguns espais públics 
i carrers del barri.   

Millorar i ampliar els serveis de neteja, a més es considera que hi ha zones on es 
concentren molts excrements d’animals. Concretament els carrers Cau i 
Magallanes; es considera que són carrers amb molta brutícia.   

Millorar la neteja del 
barri  
 

Hi ha residus i escombraries als carrers i al clavegueram. Es considera que caldria 
impulsar actuacions de reforç en la neteja dels carrers.   

Millorar transport 
(autobús), en relació a 
la demanda de viatges 
per motius d’estudis 
  

Augmentar la freqüència dels autobusos de les línies de les escoles i que hi hagi 
més adequació amb els horaris de més demanda (entrades i sortides). 
 
   

Rehabilitar i ampliar 
zones verdes i zones 
de jocs per als i les 
infants  
 

Aprofitar solars buits i zones verdes per fer equipaments d’esbarjo per als i les 
infants del barri ja que es considera que cal ampliar l’oferta d’aquestes zones al 
barri.   
 

Ampliar l’aparcament 
de motos al barri  

Ampliar les places d’aparcament per a motos als carrers del barri. 
 

Augmentar el nombre 
de carrils de bicicletes  

Algunes zones del barri necessiten més carrils bici perquè vianants, cotxes i 
bicicletes tinguin el seu espai.   

Augmentar els 
aparcaments de 
bicicleta  
 

Ampliar les places d’aparcaments de bicicleta al carrer. 
 
   

Augmentar les parades 
de Bicing  

Posar més parades de Bicing a la zona nord del barri.   
 

Fer carrer de vianants 
el C/Blai   

Al C/Blai hi transiten molts patinets i bicicletes. Cal pacificar el carrer per als 
vianants.   
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Fer més accessibles 
els carrers que 
presenten barreres 
arquitectòniques  
 

Modificar l’accés als carrers que tenen escales per a carretons i cadires de rodes. 
Facilitar l’accés amb rampes o ascensors per a cadires de rodes i cotxets de 
nadons en aquells carrers on ara només hi ha escales.   
 

Impulsar campanyes 
de sensibilització per a 
actituds incíviques  

Fer campanyes de sensibilització per tal de reduir les actituds incíviques i brutícia 
al barri. Es considera també que caldria ampliar les franges de neteja.  
  

Incrementar les zones 
de joc prop de les 
escoles  

Posar més zones perquè els i les infants puguin jugar i tenir jocs d’esbarjo prop de 
les escoles.   
 

Millorar la neteja al 
voltant dels contenidors 
d’escombraries  

Augmentar els serveis de neteja als voltants de les zones de contenidors 
d’escombraries.   
 

Millorar neteja dels 
excrements de gossos  Intensificar la neteja d’excrements de gos i campanya de sensibilització.   

Pacificar el C/Lleida  
 

Actuació al C/Lleida per fer-lo més amable per al pas i l’estada dels veïns i les 
veïnes.   

Posar més bancs en 
els diferents espais 
públics del barri  
 

Incrementar el nombre de bancs als espais públics per afavorir espais de relació: 
fer xarxa i converses entre els veïns i veïnes del barri en l’espai públic i parcs.  
  

Realitzar millores a la 
zona de Montjuïc per 
tal de potenciar el seu 
ús  
 

Es considera que la zona de Montjuïc queda molt obsoleta i desolada. A la nit hi ha 
problemes de seguretat. Cal donar-li vida i activitat.   
 
 

Restringir els usos 
d’algunes zones, 
sobretot aquelles d’ús 
infantil  
 

Restringir els usos dels parcs infantils. Espai adreçat a infants. Reubicar la resta 
d’activitats a altres espais. Hi ha activitats que no són complementàries.  
 
  

Incrementar els espais 
d’oci infantil  

Habilitar nous espais i zones de parc per als i les infants del barri. Es considera 
que no hi ha ni zones verdes ni jocs infantils.   

Incrementar les 
actuacions per millorar 
la percepció de 
seguretat als carrers 
del barri.   
 
 

Es considera que cal incrementar la vigilància ciutadana, incidir en el control dels 
robatoris, o que s’haurien de desenvolupar actuacions d’educació y sensibilització 
en aquesta temàtica per tal d’incrementar més consciència. D’aquesta manera es 
milloraria la sensació d’inseguretat existent i es reduiria la delinqüència.   
 

Millorar l’accessibilitat 
d’alguns carrers del 
Poble-sec  

Es considera que el Carrer Mata no és accessible i és perillós. A més alguns 
carrers fan pujada i no estan prou adaptats per a tothom.   
 

Millorar les actuacions 
en relació a algunes 
males praxis per part 
de les autoritats  

Campanya de control contra els possibles abusos d’autoritat per part de les 
persones vinculades a empreses de seguretat i alguns cossos policials.   
 
 

Augmentar els recursos 
de neteja dels carrers   
 

Es considera que hi ha molta brutícia als carrers i també estan plens d’excrements 
de gossos. Per aquest motiu caldria augmentar les accions de neteja.   

Augmentar la 
freqüència de la neteja 

Es considera que aquest mobiliari urbà, els bancs, estan en molt mal estat i 
normalment amb molta brutícia. Cal millorar el servei de neteja.   
 



     

 
32 

 

 

Procés Participatiu PdB 2021-24 _ Poble-sec 

21 de desembre de 2020 

dels bancs de la via 
pública  
 

 

Campanya de 
conscienciació́ 
respecte les conductes 
incíviques d’algunes 
persones propietàries 
d’animals de 
companyia. 
 

Fer una campanya per tal de reduir les conductes incíviques i fer que els carrers 
estiguin més nets.  
 
 
 
 
  

Incrementar els 
aparcaments per a 
bicicletes  

Augmentar l’oferta d’aparcaments per a bicicletes particulars a diferents punts 
estratègics del barri.   
 

Instaurar zona verda 
d’aparcament  

Aparcament zona verda, per aparcar el cotxe només per la gent del barri 
(residents).   

Més neteja a les zones 
verdes i parcs  

Ampliar els serveis de neteja per als parc i zones verdes.   
 

Millora de la 
comunicació per 
transport públic entre el 
barri i el Parc de 
Montjuic 
 
  

Millorar la connexió de les diferents línies d’autobusos entre els diferents punts del 
barri i el Parc de Montjuïc. 
 
 
   

Millorar els entorns 
escolars 
  

Controlar la velocitat al voltant de les escoles Disminuir la velocitat dels cotxes 
quan passen a prop de les escoles, especialment al c/Lleida.   

Millorar la plaça 
Margarida Xingu des 
d’una perspectiva 
comunitària  
 

Fer una reforma de l’espai per integrar espais de joc, espais per a associacions del 
barri, fer-ne un espai comunitari.   
 
 

Pacificar els carrers 
perpendiculars del barri  

Pacificar zones per a vianants en el barri, sobretot els carrers perpendiculars tant 
Paral·lel com c/França Xica   

Pla per reordenar els 
usos diversos de 
l’espai públic  

Impulsar actuacions per tal d’afavorir un ús ciutadà de l’espai públic. Es considera 
que molts cops els espais es troben monopolitzats per activitats privades 
(bars/restaurants)   

Posar un parc infantil a 
la Pl. Del Sortidor  

Construir un parc infantil a la Plaça del Sortidor. No hi ha suficients espais per a 
infants al barri.   

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

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.    

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.   

Espai per a Xibarri  
 

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

Incorporar noves àrees 
de joc per a gossos  
 

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

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.   
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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.   

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.   

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.   
 

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.   
 

Noves sales 
d'ordinadors  
 

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

Nuclis de barraques al 
barri  
 

Eliminar els nuclis incipients de barraquisme/sense sostre a Montjuïc.  
 

Projecte "Ciutat 
jugable” 
 

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

Promoure el Horts 
urbans  
 

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

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   

 

Propostes Eix 6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 

 

Títol Proposta 

Accions per 
l’aprofitament 
alimentari i la 
sobirania 
alimentaria 

Des de fa 2 anys s'estan realitzant al Poble-sec vàries activitats per promoure 
l'aprofitament alimentari i la sobirania alimentaria, que han portat part de la ciutadania i 
diverses entitats afins a implicar-se en diferents activitats per la recuperació dels 
aliments i la seva elaboració, creant comunitat e intercanvi de coneixements, en el marc 
de la realitat del Poble-sec. Demanem recursos per portar endavant aquestes activitats.   

Auditores 
energètiques de 
locals i comerços  

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

Continuïtat del 
projecte 
“Compromís de 
consum 
Responsable de 
les escoles del 
Poble-sec” 
 
 
 

Ja fa anys que CooperaSec, amb l'associació Som La Clau , acompanyem vàries 
escoles del barri amb el projecte "Comprimís de consum responsable a les escoles" on 
col·laborem amb les vàries comunitats escolars per poder avançar en la seva 
conscienciació cap a la crisi ambiental, al consum responsable i la sostenibilitat i 
implementar millores en els seus consums d'aigua, energia, aliments i materials.    
Demanem aconseguir recursos perquè l'execució d'aquesta activitat pugui tenir més 
continuïtat i es pugui realitzar al llarg de tot l'any. El projecte afavoreix la conscienciació 
ambiental i contribueix a preparar les noves generacions cap als reptes deguts a la crisi 
ambiental, i la seva continuïtat permetria de realitzar accions d'aprenentatge i de millora 
a les escoles més contundents.   

Crear més horts 
comunitaris 

Fins al anys 50 del segle passat, Montjuïc estava ple d'horts, on els veïns i veïnes 
practicaven la sobirania alimentària aprofitant el tresor de l'aigua que abunda per tota la 
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autogestionats a 
Montjuïc  

muntanya. En la situació d'emergència climàtica actual, cal més que mai recuperar 
aquest us històric, amb la creació d'horts comunitaris on més gent del barri pugui 
practicar l'agricultura ecològica, regenerar la terra, fomentar la biodiversitat, recuperar 
espècies animals i vegetals, fomentar el compostatge i l'economia circular, creant una 
xarxa d'hortolans i hortolanes que arribi també a col·lectius de diferents edats, escoles i 
centres educatius.   

Crear un 
observatori del 
clima, energia i 
contaminació 
atmosfèrica al 
barri 

Per fer un us racional de la energia, o combatre la pobresa energètica, primer cal fer 
diagnòstic.  Al observatori es tractaria de involucrar als/les veïnes a fer les mesures i 
diagnòstic en relació a qüestions de canvi climàtic, generació i ús de la energia, o com 
afecta la contaminació al barri.       
 
 

Més aparcaments 
de bicicletes al 
Poble-sec 
 

Al Poble-sec necessitem més aparcaments de bicicletes, especialment al carrer Blai. 
Les persones a vegades no troben més opció que assegurar la seva bicicleta als 
arbres. 
 

Rehabilitació 
energètica 

Rehabilitació energètica d'edificis d'una xarxa de refugis climàtics de proximitat. 
 

Volem un obrador 
al Poble-sec 

Tenir al Poble-sec un espai comunitari que serveixi com obrador permetria a la 
ciutadania produir part dels seus aliments, com algunes conserves, donar suport a 
petites activitats d'emprenedoria alimentaria, tot generant comunitat i intercanvi de 
coneixement.   

Volem una Aula 
Ambiental al 
Poble-sec 

Al Poble-sec necessitem una aula ambiental, com espai per impulsar la transició 
ecosocial del barri, del districte de Sants i de la ciutat de Barcelona.    Proposem la 
creació d'un espai d'empoderament i de transmissió de coneixement i de bones 
pràctiques sobre consum responsable, eficiència energètica, auto producció, sobirania 
alimentaria, etc.    En aquest espai es podran oferir serveis i recursos dirigits a la 
ciutadania de totes les edats per fomentar la cultura de la sostenibilitat.    Especialment 
proposem afavorir la formació d'una xarxa d'intercanvi de coneixement, recolzada per 
persones expertes en els varis àmbits propis de la transició ecosocial   Al Poble-sec, 
l'aula ambiental podria gaudir d'espais de transformació ecosocial com els horts urbans 
i de les possibilitats que ofereix Montjuic.   

Potenciar accions 
per tal d’ampliar 
“el verd urbà” 

Es considera que cal potenciar iniciatives que impulsen la pacificació de carrers i 
l’obertura de més carrers als vianants, així com la modificació dels materials de les 
places públiques.   

Impuls 
d’actuacions de 
millora de la gestió 
climàtica  

Gestió de residus i deixalles insuficient. Es necessària la conscienciació del veïnatge 
entorn aquesta problemàtica. Foment de les energies renovables.   
 
 

Incrementar els 
espais verds i 
millorar l’espai 
públic.  

Fer més espais verds (flors, arbres i vegetació) al barri amb la finalitat de millorar l’espai 
públic.   
 
 

Ampliar els espais 
d’aparcament de  
bicicletes  

Habilitar espais on es puguin guardar les bicicletes d’ús particular a l’espai públic.  
 
  

Campanyes per 
millorar el 
reciclatge  

Fer campanyes de sensibilització per tal que millori el reciclatge de la ciutadania del 
barri.   
 

Tancar el trànsit al 
Parc de Montjuïc  

Tallar l’entrada de vehicles privats al Parc de Montjuïc durant els caps de setmana.   
 

Incrementar les 
zones verdes del 
barri  

Ampliar el nombre de zones verdes en el barri.   
 
 



     

 
35 

 

 

Procés Participatiu PdB 2021-24 _ Poble-sec 

21 de desembre de 2020 

Restringir l’ús del 
cotxe, per millorar 
el medi ambient i 
sostenibilitat  

Pacificar zones del barri, restringir l’ús del transport privat. Massa cotxes al barri. La 
qualitat de vida de la ciutadania es veu afectada.   
 
 

Excés de 
contaminació 
acústica al barri  

Lluitar contra la contaminació acusatius (sorolls).  
 
 

Programes de 
conscienciació 
ambiental  

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

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. 

 


