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PRESENTACIÓ 

 

 

 

Poble-sec és un barri dinàmic, en continua transformació urbana i amb una important 

activitat veïnal. La necessitat de tenir equipaments en el barri i per al barri és un tema 

que el veïnat, les entitats i els col·lectius del Poble-sec han expressat en més d’una 

ocasió. Aquesta inquietud de la ciutadania ha quedat palesa en diversos espais de 

participació (com el Consell de Barri o el procés de participació vinculat al Pla d’actuació 

del districte) o en iniciatives ciutadanes com la Comissió per a la Recuperació de la Casa 

de la Premsa. 

 

La Comissió per a la Recuperació de la Casa de la Premsa, és una comissió formada per 

diversos col·lectius, associacions, i veïns i veïnes de Poble-sec per reclamar la 

recuperació d’aquest edifici: la Casa de la Premsa, un edifici creat el 1929 per Pere 

Domènech i Roure, i que des de fa més de cinquanta anys està infrautilitzat i en desús. 

En aquest sentit, la Comissió es fa ressò d’una històrica demanda, ja que des dels anys 

noranta el barri reivindica la recuperació d’aquest edifici per a destinar-hi usos veïnals. 

 

El Districte, donant resposta a les reivindicacions i la necessitat d’equipaments, l’any 

2016 encarrega a l’equip d’Activa Prospect un estudi per tenir un document de 

diagnòstic inicial de la disponibilitat i les necessitats d’equipaments i així engegar un 

procés de debat amb la ciutadania. A més, encarregà l’estudi volumètric d’un solar 

disponible al costat del camp de futbol de la Satalia, a Montjuïc, presentat al Consell de 

Barri de 29 de març de 2016.  

 

Després de detectar les necessitats del Poble-sec, reconèixer les possibilitats del solar 

de la Satalia, i considerant el projecte de recuperació de la Casa de la Premsa, el 

Districte va creure convenient analitzar totes les possibilitats del barri i elaborar un Pla 
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d’equipaments de Poble-sec, un document que ha de ser l’eina de planificació a mig 

termini del districte en matèria d’equipaments. I per a fer-ho, durant l’any 2017 s’ha 

realitzat el procés de participació que havia de ser el punt de partida d’aquest Pla. 

 

L’objectiu principal del procés de debat era recollir les necessitats del barri, però també 

propostes d’usos per nous equipaments i millores d’alguns dels equipaments existents. 

 

En concret, els objectius del procés eren: 

 

 Donar a conèixer el procés d’elaboració del Pla d’equipaments, i la informació 

sobre la disponibilitat i les necessitats d’equipaments. 

 Recollir les visions, necessitats, oportunitats i propostes en matèries 

d’equipaments de la ciutadania. 

 Facilitar la incorporació per part de l’equip redactor, de les visions de la 

ciutadania recollides en els espais de debat de diagnòstic i propostes, i definir un 

pla d’equipaments compartit i tan consensuat com sigui possible. 

 

El procés va estar liderat pel mateix Districte de Sants – Montjuïc, concretament per les 

figures de la consellera del Districte, el tècnic de democràcia activa, i la tècnica de barri. 

L’empresa EIDOS Dinamització Social va ser l’encarregada del disseny, organització i 

conducció del procés de participació, en concret de: 

 

 Oferir suport en l’estratègia comunicativa del procés. 

 Realitzar el buidatge de les aportacions presentades a la plataforma web. 

 Fer la relatoria i preparar continguts de les reunions del grup motor. 

 Dissenyar, conduir i fer el buidatge de la sessió de debat amb referents tècnics. 

 Dissenyar, conduir i fer el buidatge de les sessions obertes a la ciutadania. 

 Dissenyar, conduir i fer el buidatge de les activitats participatives en l’espai 

públic. 

 Sintetitzar les idees recollides durant la fase de diagnosi, per a presentar-les al 

Districte per a la seva validació tècnica. 

 Elaborar la memòria del procés. 
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DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS REALITZAT 

 

El procés de debat desenvolupat es va estructurar en diverses fases, que s’expliquen a 

continuació: 

 

 

 

 

 

 

Fases del procés i calendari 

 

1. Fase d’informació i presentació 

 

Amb aquesta fase es va obrir el procés, constituir el grup motor que havia de vetllar pel 

seguiment del procés, i definir com s’havia de treballar. Es va elaborar un calendari, en 

què planificar especialment les sessions de debat obertes a la ciutadania.  En concret, es 

van desenvolupar les següents actuacions (es detallaran més àmpliament al següent 

apartat): 

 

 

Sessió informativa 

5 d’abril de 2017 

Presentació del procés de participació a les veïnes, veïns i 

col·lectius del barri. 

 

 

Inici – obertura de la plataforma web 

Maig-juny de 2017 

Activació del procés a la plataforma web 

decidim.barcelona/plaequipamentspoblesec, en la qual s’oferia 

informació sobre les trobades previstes i realitzades, i la 

documentació prèvia i resultant del procés. També era un espai 

en el qual participar formulant propostes. 

 

Informació i presentació Diagnosi 
Propostes 

d'equipaments 
Retorn 
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Constitució del Grup Motor 

7 de juny de 2017 

Reunió de constitució del Grup motor del procés participatiu, en 

la qual es va presentar i validar la proposta de procés a 

desenvolupar. 

 

 

Consell de barri de Poble-sec 

14 de juny de 2017 

Reunió del consell, en la qual es va informar de l’inici del procés i 

de la data de la primera sessió oberta de diagnòstic. 

 

 

2. Fase de diagnosi 

 

Fase de debat per compartir visions, inquietuds, mancances i necessitats d’usos dels 

equipaments del barri, incorporant les opinions de la ciutadania i dels agents socials, 

però també del personal tècnic i dels espais municipals. En concret, els continguts a 

debatre se centraven en: 

 

 Quines són les mancances del barri?, què és allò que faria falta i no existeix?, 

quin servei no s’està oferint? (necessitats) 

 Quins són aquells espais, àrees, zones per a definir i que poden ser una 

oportunitat pel barri? (oportunitats) 

 Quins són els equipaments que ja existeixen?, estan donant els serveis que es 

requereixen?, quins altres usos podrien acollir? (recursos). 

 

En aquesta fase es van realitzar les següents actuacions: 

 

 

Sessió de debat amb referents tècnics municipals 

26 de maig de 2017 

Reunió amb el personal tècnic dels equipaments i serveis del 

barri, per tal de contrastar el diagnòstic elaborat per 

l’Ajuntament i recollir les necessitats del territori en matèria 

d’usos d’equipaments. 
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Recollida de necessitats a la plataforma web 

Juny a setembre de 2017 

La plataforma de participació, des de la pestanya Necessitats, va 

permetre fer aportacions en línia sobre les necessitats d'usos i 

espais del barri. 

 

 

Sessió de debat ciutadà sobre el diagnòstic 

20 de juny de 2017 

Sessió oberta a la ciutadania per debatre sobre la situació actual 

del barri en matèria d’equipaments (diagnòstic) i les necessitats 

d’usos d’aquests. 

 

 

Reunió del Grup Motor 

5 de juliol de 2017 

Reunió per a valorar la sessió de debat ciutadà de diagnòstic i per 

preparar l’activitat a l’espai públic. 

 

 

Activitat de diagnòstic en l’espai públic 

15 de juliol de 2017 

Punt de participació al carrer per proposar i opinar sobre les 

necessitats d’espais que té el barri. 

 

 

Aclarir que els debats se centraven en els equipaments dels quals el Districte de Sants-

Montjuïc en té la competència i la capacitat d’actuar (no es tractaven, per exemple, els 

educatius i de salut en usos que són competència de la Generalitat de Catalunya – 

horari lectiu de les escoles– tot i que sí com a equipaments de barri que poden oferir 

l’espai fora dels usos habituals).  
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3. Fase de propostes d’equipaments 

 

En aquesta fase, i a partir de les necessitats detectades i de la seva valoració per part 

dels serveis tècnics de l’Ajuntament, es va obrir el debat ciutadà per a definir i 

contrastar propostes d’usos sobre diversos equipaments i espais disponibles, que se 

centrava en: 

 

 Presentar la valoració i viabilitat tècnica de les propostes recollides durant 

l’anterior fase. 

 Prioritzar els usos i serveis necessaris que es van anar apuntant. 

 Consensuar les propostes presentades sobre cada equipament i recurs existent 

considerat viable per part de l’Ajuntament. 

 

Amb aquesta finalitat es van realitzar les següents actuacions: 

 

 

Síntesi d’idees recollides en la fase anterior 

Juliol a setembre de 2017 

EIDOS va estudiar i analitzar les aportacions recollides a la fase anterior, i 

en clau de diagnosi i propostes, va elaborar un document que va fer 

arribar als serveis tècnics de l’Ajuntament. Així mateix, també es van 

recollir i traslladar les aportacions no directament relacionades amb el 

procés, però que l'organització municipal havia de tenir en compte. 

 

 

Anàlisi de la viabilitat de les propostes i aportacions recollides 

Setembre a octubre de 2017 

Els serveis tècnics de Districte van valorar la viabilitat de les propostes 

recollides a la fase anterior, per tal de centrar el debat de la fase de 

propostes. 

 

 

Contrast de propostes i recollida de noves a la plataforma web 

Setembre a novembre de 2017 

La plataforma de participació, des de la pestanya Propostes, va 

permetre donar suport a les propostes que es van anar plantejant, i 

també recollir noves aportacions. 
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Reunió del Grup Motor 

27 de setembre de 2017 

Reunió per a fer el seguiment del procés participatiu, i afegir, concretar i 

calendaritzar noves accions a desenvolupar. 

 

 

Reunió del Grup Motor 

23 d’octubre de 2017 

Reunió de seguiment i preparació dels continguts de les sessions i espais 

de participació de la fase de propostes. 

 

 

Activitat de contrast i priorització en l’espai públic 

2 de novembre de 2017 

Punt de participació en el carrer per conèixer i prioritzar les propostes 

recollides a la fase anterior, i proposar-ne de noves. 

 

 

Reunió del Grup Motor 

20 de novembre de 2017 

Reunió per consensuar i validar la dinàmica de participació del debat 

ciutadà de propostes. 

 

 

Xerrada sobre el paper i la funció dels equipaments 

20 de novembre de 2017 

Conferència sobre la funció dels equipaments en les dinàmiques 

urbanes. 

 

 

Sessió de debat ciutadà de propostes 

23 de novembre de 2017 

Sessió oberta a la ciutadania per prioritzar necessitats d’usos i concretar 

propostes sobre els diferents espais i equipaments disponibles. 

 

 

4. Fase de retorn 

 

A partir de les propostes plantejades, el Districte de Sants-Montjuïc elaborarà el Pla 

d’Equipaments del Poble-sec. Concretament, es van plantejar les següents actuacions: 
 



 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

9 

 

Consell de barri del Poble-sec 

27 de novembre de 2017 

Reunió del Consell en la que es va informar de l’estat i primers resultats 

del procés participatiu. 

 

 

Reunió del Grup Motor 

24 de gener de 2018 

Reunió per avaluar el procés participatiu i plantejar propostes de  

millora per a processos futurs. 

 

 

Presentació dels resultats del procés participatiu 

previst 1r trimestre 2018 

Sessions de presentació dels resultats a la ciutadania en el marc d'un 

Consell de Barri i als i les referents tècnics municipals. 

 

 

Presentació del Pla d’Equipaments de Poble-sec 

previst 2018 

Presentació pública del Pla un cop elaborat. A determinar la forma en 

què es presentarà (en el marc d’un Consell de barri o en una sessió 

oberta). 

 

 

 

 

Descripció de les actuacions realitzades 

 

1. Sessió informativa 

 

Com a inici del procés, es va portar a terme una primera trobada a la Casa de la Premsa 

amb col·lectius, veïnes i veïnes del barri. En aquella sessió, es va contextualitzar el 

procés i es va presentar l’anàlisi tècnica i quantitativa encarregada pel Districte 

(document d’Activa Prospect), on es plantegen un seguit de necessitats d’acord a la 

població actual i projecció a 10 anys vista i d’acord a la normativa i als estàndards 

mínims actuals.  
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A la sessió es va presentar el marc de debat del procés, d’acord amb les següents 

premisses:  

 

 El procés de participació va més enllà de les necessitats particulars que pot tenir 

un col·lectiu i un espai. 

 Cal valorar la mateixa orografia del barri en l’accessibilitat que pot tenir cert 

equipament per a un col·lectiu concret. 

 Cal parlar d’espais que permetin la polivalència de projectes. 

 El procés partia del diagnòstic redactat a escala quantitativa, però també de 

totes les demandes arribades mitjançant el procés del Pla d’Acció del Districte 

(PAD) que feien referència a necessitats d’equipaments. 

 

Finalment, es va presentar el procés que s’iniciava i es va convidar a les persones 

assistents a formar part del grup motor. 

 

La sessió es va portar a terme el dia 5 d’abril, de 18.30 a 20.30 h, a la Casa de la Premsa, 

i varen assistir aproximadament unes vint persones. 

 

2. Plataforma web dedicim.barcelona 

 

Espai del procés a la plataforma web decidim.barcelona. Al web es podia trobar 

informació sobre: 

 

 El procés: continguts i motius. 

 Les fases en què s’estructurava. 

 Trobades previstes i realitzades. 

 Documentació de partida i generada.  

 

A més, i tal com s’ha avançat a l’apartat anterior, es podien presentar aportacions 

relacionades amb necessitats i propostes d’usos d’equipaments.  
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A la plataforma web, han participat 55 persones diferents realitzant propostes (un total 

de 51 entre la fase de necessitats i propostes) i comentaris (49 entre ambdues fases),. 

Els tres perfils més actius i que varen realitzar aportacions tant a la fase de necessitats 

com a la fase de propostes, són persones representants d’entitats actives del barri 

(Comissió per a la recuperació de la Casa de la Premsa i Associació de Veïns de la 

Satalia). 

 

A la fase de diagnòstic, es va recollir prop de 40 propostes diferents que van rebre, a la 

vegada, gairebé 1.000 suports (concretament 940). 

 

A la fase de propostes1, es posava a l’abast de la ciutadania la possibilitat d’oferir el seu 

suport a aquelles aportacions que ja s’havien presentat a la fase anterior i que havien 

estat considerades viables per part de l’Ajuntament. A més, es van recollir 13 propostes 

noves, a les quals també es podia votar. L’objectiu d’aquesta fase era prioritzar les 

possibles actuacions a realitzar. 

 

Finalment, es van realitzar 72 propostes (considerades com a tal les aportacions al 

diagnòstic i les propostes d’actuacions) i 2.255 suports entre totes les propostes del 

web, sumant les que ja s’havien valorat per part de l’Ajuntament i les noves.  

 

 

3. Grup motor del procés 

 

El grup motor, format per veïnes i veïns i persones representants de diverses entitats i 

col·lectius, era l’encarregat de vetllar pel bon funcionament del procés participatiu i 

promoure la participació del veïnat durant tot el procés. 

 

Estava format per prop de 25 persones, la majoria d’elles representants de les següents 

entitats: 

 

  

                                                           

1
 Consultar el document que recull totes les propostes a la web del procés. 
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 AFA Poble-sec 

 Associació Amics Plaça 

Santa Madrona 

 Associació per a la 

Promoció del 

Col·leccionisme El Troc 

 CAPS 

 Castellers de Poble-sec 

 Club Terra Negra 

 

 Col·lectiu d’arquitectes 

del barri 

 Comissió per a la 

recuperació de la Casa 

de la Premsa 

 Consell de Cultura 

Popular de Poble-sec 

 Cooperasec 

 Coordinadora 

d’Entitats 

 Coordinadora de 

Pensionistes i Jubilats 

L’Artèria 

 Plataforma de grups de 

criança 

 Unió d’Associacions de 

Veïns de Poble-sec 

 Districte de Sants-

Montjuïc 

 

En total, s’han realitzat 6 reunions de seguiment del grup motor amb una periodicitat 

d’una reunió per mes (7 de juny, 5 de juliol, 27 de setembre, 23 d’octubre, 20 de 

novembre i 24 de gener). Es poden consultar les actes de les reunions del grup motor 

accedint al web del procés. 

 

És necessari destacar la gran implicació i interès del grup motor en el procés, ja que a 

més d’assistir a les reunions han participat activament a les activitats que s’han 

realitzat: han assistit als debats ciutadans de diagnosi i propostes, han participat 

realitzant aportacions al web, i han col·laborat amb les activitats realitzades a l’espai 

públic (oferint suport a l’equip de dinamització i organitzant activitats complementàries 

per fomentar la participació). En aquest sentit, i durant l’activitat a l’espai públic 

realitzada al novembre, el grup motor va organitzar una xocolatada al costat del punt de 

participació per atreure l’atenció de les veïnes i veïns. A més de la seva participació, han 

col·laborat també en la difusió de les activitats realitzades per augmentar el nombre 

d’assistents. 

 

D’altra banda, i gràcies a les seves aportacions a les reunions del grup motor, es va 

acordar organitzar dues activitats més durant el procés que no estaven previstes en un 

primer moment: la segona activitat de participació en l’espai públic (realitzada el 

novembre de 2017) i la xerrada sobre el paper i la funció dels equipaments (realitzada 

també al mes de novembre). També es va suggerir realitzar una ruta per conèixer els 

equipaments del barri, activitat que quedarà pendent de realitzar. 
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4. Sessió de debat amb referents tècnics municipals 

 

Tal com s’ha comentat, al mes de maig es va realitzar una sessió de debat amb el 

personal tècnic dels equipaments i serveis del barri, per tal de contrastar el diagnòstic 

elaborat per l’Ajuntament, i recollir les necessitats del territori en matèria d’usos 

d’equipaments. La trobada es va portar a terme de 9.30 a 12 h  a la seu del Districte de 

Sants – Montjuïc. 

 

En aquesta sessió van participar 13 persones amb les quals, a més de debatre els temes 

esmentats, es va contrastar el procés a realitzar. Els objectius de la sessió eren: 

 

 Presentar el projecte d’elaboració del nou Pla d’Equipaments del Poble-sec, i el 

procés de participació que s’iniciava. 

 Contrastar l’estudi de balanç i propostes de les necessitats d’equipaments al 

Poble-sec (ens hem referit a ell com a diagnòstic). 

 Debatre sobre les necessitats d’usos d’equipaments al barri, i oportunitats i 

recursos disponibles. 
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5. Sessió de debat ciutadà sobre el diagnòstic 

 

En la sessió oberta de diagnosi realitzada el dia 20 de juny, es va presentar l’estudi de 

balanç elaborat pel districte i les conclusions de la sessió de treball amb tècnics/ques i 

responsables d'equipaments. Així mateix, el Francesc Muñoz, del Departament de 

Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer una breu intervenció sobre 

repensar les funcions dels equipaments. A la part final de la trobada, es van debatre 

necessitats d’usos dels equipaments, i oportunitats i recursos existents al barri. 

 

Com a resultat del debat, es van recollir més de vint aportacions relacionades amb 

necessitats del barri en matèria d’usos d’equipaments, i propostes sobre recursos i 

oportunitats existents. A més, la Comissió per a la Recuperació de la Casa de la Premsa 

va compartir amb les persones assistents les necessitats que ells han detectat al barri, 

que queden també recollides a l’acta que es va elaborar i que es pot trobar disponible al 

web del procés.  

 

 

 



 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

16 

 

 

La sessió, a la que van assistir quasi 60 

persones (d’entre les quals prop del 60% eren 

homes), es va portar a terme el dia 20 de juny 

de 18.30 a 20.30 h al Parc de la Prevenció de 

Barcelona (C. Lleida, 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Activitat de diagnòstic en l’espai públic 

 

Coincidint amb la Festa Major del Poble-sec, el dia 15 de juliol d’11.30 a 13.30 h a la 

Plaça dels Ocellets es va portar a terme una activitat de participació en el carrer, per 

continuar recollint aportacions de diagnòstic sobre les necessitats d’usos dels 

equipaments del barri. 

 

L’activitat s’estructurava en diversos espais on es podia participar: 

  



 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’espai 1 (àmbits) es convidava als veïns i veïnes a prioritzar, de forma ràpida, quins 

àmbits necessiten dotar-se d’equipaments, a triar entre: temes (participació social i 

entitats, salut i serveis socials, esportiu, cultural, etc.) o col·lectius (gent gran, joves, 

dones, grups desfavorits, etc.). A l’espai 2 (necessitats) es podia escriure sobre quins 

usos i equipaments consideraven que són necessaris al barri, i a l’espai 3 (oportunitats) 

es podien indicar usos que es podrien incloure en cas de disposar d’un espai lliure a 

Poble-sec. Finalment, l’espai 4 (recursos) permetia a les veïnes i veïns valorar els 

recursos existents, saber quins coneixen i detectar nous recursos. A més, una de les 

persones de l’equip de dinamització va anar a comerços, bars i despatxos del voltant, 

deixant informació i recollint aportacions. 

 

En total es van recollir prop de 240 aportacions, en la seva majoria als espais 1 i 4, 

donada la facilitat i rapidesa en què es podia participar en aquests plafons. Per altra 

banda, més del 63% de les 84 persones que van participar d’una manera o altra van ser 

dones. 
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7. Activitat de contrast i priorització en l’espai públic 

 

Un cop valorat el funcionament i resultats de l’activitat anterior, i a proposta del grup 

motor, es va organitzar una segona activitat de participació en l’espai públic, aquesta 

vegada dins de la fase de propostes i amb l’objectiu de contrastar i prioritzar les 

aportacions ja recollides de la fase anterior, i valorades per l’Ajuntament. En concret, 

amb aquesta nova acció participativa en el carrer, es va voler donar resposta a les 

següents qüestions: quin ús es pot donar a alguns equipaments? Quines de les 

propostes d’usos d’equipaments són prioritàries? Quins espais cal considerar? 

 

La sessió va tenir lloc el dijous 2 de novembre, de 16.30 a 18.30 h a la Plaça de Santa 

Madrona, i igual que l’anterior constava de diversos espais per poder participar: 

  

Espais de participació 
Total aportacions 

recollides 

Espai 1. Àmbits 89 

Espai 2. Necessitats 27 

Espai 3. Oportunitats 11 

Espai 4. Recursos  110 
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L’espai principal era l’espai 1, format per un mapa on es convidava a les veïnes i veïns a 

conèixer les principals propostes sorgides a la fase anterior, on estaven senyalitzats els 

equipaments als quals feien referència, i recollir comentaris al respecte. Així mateix, les 

propostes estaven indicades en blau, vermell o taronja: 

 

- Blau, per a indicar les considerades viables per part de l’Ajuntament, i que 

continuaven a debat a la fase de propostes. 

- Taronja, per indicar aquelles en estudi, previstes o en funcionament. 

- Vermell, aquelles propostes no viables en un curt-mitjà termini i que, per tant, 

no se sotmetien a debat a la fase de propostes. 

 

Per altra banda, i si es trobaven a faltar propostes o equipaments, les persones 

participants podien escriure noves aportacions a l’espai 2. Els espais 3 i 4 estaven 

dirigits a recollir propostes sobre possibles usos a ubicar a dos espais previstos: la Casa 

de la Premsa (de la qual està prevista la seva recuperació a partir de l’any 2018) i el 

futur equipament a edificar al solar de la Satalia. Finalment, a l’espai 5, les persones 

participants podien prioritzar les principals aportacions presentades a la fase anterior i 

que es trobaven recollides en un llistat. Igual que amb l’activitat realitzada al mes de 

juliol, una persona de l’equip de dinamització va anar a comerços i despatxos de la zona, 

per tal d’obrir el debat i recollir noves propostes. 
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A proposta del grup motor, es va recuperar un espai de la dinàmica anterior, anomenat 

aquí com a espai complementari, en el qual les persones participants podien indicar 

aquells equipaments del barri que coneixen. 

 

Van participar més de 90 persones (més del 51% van ser dones), i es van recollir més de 

250 aportacions. Cap d’elles va ser una proposta nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participació va ser major a l’espai 5, gràcies a la senzillesa en el sistema per a fer-ho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sessió de debat ciutadà de propostes 

 

La darrera sessió oberta del procés, realitzada el dia 23 de novembre de 18.30 a 20.30 h 

al Centre Cultural Albareda, tenia un triple objectiu: 

 

Espais de participació 
Total aportacions 

recollides 

Espai 1. Mapa i noves propostes 16 

Espai 2. Estenedor 0 

Espai 3. Usos Casa de la Premsa 41 

Espai 4. Usos solar de la Satalia  39 

Espai 5. Priorització de propostes 113 

Espai complementari. Quins coneixen 45 
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 Conèixer la valoració i viabilitat tècnica de les propostes recollides fins al 

moment. 

 Prioritzar els usos i serveis necessaris que s’havien proposat a la fase anterior. 

 Consensuar les propostes recollides sobre cada equipament o recurs existent, 

considerat viable per part de l’Ajuntament. 

 

 

A la sessió van assistir prop de 30 persones, la seva 

majoria (el 68,9%) homes. A la primera part de la 

sessió, es va convidar a les persones participants a 

prioritzar individualment les necessitats d’usos 

recollides a la fase anterior.  

 

 

A la darrera part de la trobada, es va presentar a les persones assistents el resum de les 

propostes i comentaris que s’havien recollit durant tot el procés en relació amb els 

recursos i oportunitat existents; és a dir, equipaments i espais existents o dels quals es 

preveu la seva creació. Convé destacar que la majoria de les aportacions es va centrar 

en els possibles usos a ubicar a la Casa de la Premsa. A més, es va generar debat al 

voltant del futur equipament a situar al solar de la Satalia, ja que una part important de 

les persones assistents estan a favor de mantenir-ho sense edificar. 
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9. Xerrada informativa sobre el paper dels equipaments en el territori 

 

De forma complementària, el dia 20 de novembre es va organitzar una xerrada sobre el 

paper i la funció dels equipaments, a càrrec de Francesc Muñoz, professor de geografia 

urbana de la UAB. Van assistir-hi 15 persones, incloent representants de l’Ajuntament. 

L’assistència va ser baixa, perquè va haver-hi dificultats amb la difusió de la xerrada, 

atès que els cartells informatius no es van penjar a temps. 

 

L’objectiu de la sessió era comprendre el paper i la funció dels equipaments en la vida 

de barri. Com a idees força d’aquesta sessió es destaquen que: 

 

 Els equipaments intervenen en el context de ciutat, que és canviant i es 

transforma. 

 Són catalitzadors de la vida urbana i donen valor a l’espai urbà.  

 Són un element més a considerar en la influència del turisme en la configuració 

del flux de la ciutat (influeixen i són influenciats).  

 Els seus usos determinen la capacitat pública de l’espai urbà, i tenen un pes 

important en el paisatge urbà. 
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RESUM DELS RESULTATS DEL PROCÉS 

 

Es recullen en aquest apartat les dades generals dels participants del procés i el resum 

de les principals aportacions recollides. Per a més informació, consultar la 

documentació disponible al web del procés.  

 

 

Participants 

 

En total, han participat 534 persones (no s’han sumat els representants tècnics i polítics 

assistents), de les quals més de 250 han estat persones diferents. 

 

 
Gènere dels participants de les sessions presencials  

(no s’han inclòs les trobades de les que no es disposa d'aquestes dades) 

4 

37 

31 

44 

20 

8 

21 

53 

47 

9 
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Algunes de les persones que varen assistir a les sessions obertes a la ciutadania, a més 

de ser veïns i veïnes del barri, eren representants de diverses entitats i col·lectius. En 

concret, 31 són les entitats que van estar representades per diverses persones: 

 

 AFA Poble-sec 

 Futbol Poble-sec. 

 AEMET / Meteocat.  

 Col·legi de Bibliotecaris 

de Catalunya. 

 Alerta Poble-sec. 

 AMPA Bosc. 

 AMPA CEIP M.J. 

Verdaguer. 

 Artistes Plàstics Poble-

sec. 

 Ass. Amics Plaça Santa 

Madrona. 

 Associació Hort de la 

Font Trobada. 

 Associació Veïns la 

Satalia. 

 Associació per a la 

Promoció del 

Col·leccionisme El 

Troc. 

 Comissió per la 

recuperació de la Casa 

de la Premsa. 

 CAPS. 

 Castellers del Poble-

sec. 

 CE Terra Negra. 

 Consell de Cultura 

Popular de Poble-sec. 

 Coop. Jubilats i 

Pensionistes. 

 CooperaSec. 

 Coordinadora 

d’entitats de Poble-

sec. 

 Gallines Voladores – La 

Formiga. 

 Grup Arquitectes 

Poble-sec. 

 Lectura Fàcil. 

 Organitzacions 

periodistes. 

 Parròquies Poble-sec. 

 PEPI – Plataforma 

Educació i Participació 

dels Infants.  

 Pla Comunitari Poble-

sec. 

 Plataforma Grups 

Criança. 

 RadioACTIUS. 

 Somiatruites. 

 Unió Veïns Poble-sec.  

 

 

 

Valoracions de les sessions 

 

A les sessions presencials es va distribuir qüestionaris d’avaluació per tal que les 

persones participants poguessin valorar de forma individual les trobades. En concret, es 

van repartir qüestionaris a la sessió de debat amb referents tècnics d’equipaments, la 

sessió de debat ciutadà sobre el diagnòstic, i a la sessió de debat ciutadà sobre les 

propostes. En aquests qüestionaris, es proposava opinar sobre diferents aspectes, 

atorgant un 10 com a puntuació més alta i un 1 com a la més baixa. A continuació es 

presenten els resultats obtinguts dels 61 qüestionaris totals recollits entre les tres 

sessions: 
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Claredat 

Objectius  

Interès debat 

participants 

Oportunitat 

d’expressió 

Tasca equip 

organitzador 

Total Ritme sessió  

7,72 8,05 8,68 8,21 8,17 

77,19% Adequat 

12,28% Ràpid / 

10,53% Lent 

 

A més, hi havia 2 preguntes obertes que feien referència al que més havia agradat de la 

jornada i que podria haver estat millor. Tot i que es poden consultar els comentaris 

recollits a cada acta, destacar de forma general que allò que més va agradar va ser 

l’oportunitat de participar i la diversitat d’opinions. Per altra banda, i també de forma 

general, els elements a millorar van ser el temps de les sessions i que no hi participessin 

més persones.  

 

 

Propostes totals 

 

Durant tot el procés, s’han recollit quasi 400 aportacions, tant al diagnòstic com 

propostes. Aquestes es poden agrupar en les idees que es troben a l’apartat final 

d’aquest document. 

 

Aquest resultat és superior, si tenim en compte que en la taula anterior, no s’han sumat 

el nombre de participacions que es feien en format de “suport” o “priorització” de les 

activitats realitzades en l’espai públic o al web: 

 

 

 

 

 Total aportacions i comentaris 

Espai web (només propostes) 51 

Sessió de debat amb referents tècnics 27 

Sessió de debat ciutadà sobre el diagnòstic 20 

Activitat de diagnòstic a l’espai públic 148 

Activitat de contrast i priorització a l’espai públic 96 

Sessió de debat ciutadà de propostes 49 
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De forma general, les aportacions que s’han realitzat tracten sobre els següents àmbits: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gràfic inclou només les propostes presentades, i no els suports recollits. La proposta sobre 

”preservació i no edificació a Montjuïc” s’ha formulat tal i com es va recollir, i inclou la demanda 

de no edificar al solar de la Satalia.  

 

 

En el següent apartat es recull la síntesi de les principals conclusions del procés. 
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PRINCIPALS CONCLUSIONS DEL PROCÉS  

 

Es presenta en aquest apartat la síntesi de les principals aportacions recollides. Per 

consultar la totalitat de les aportacions, accedir a la documentació disponible al web del 

procés (https://www.decidim.barcelona/processes/plaequipamentspoblesec). 

 

 

Criteris a considerar en la planificació 

 

En diversos moments del procés de debat, es van compartir aportacions sobre quins 

han de ser els criteris a considerar en la concreció dels usos que han d’acollir els 

equipaments existents i previstos del Poble-sec. 

 

En aquest apartat, es fa referència als resultats directament relacionats amb el Pla 

d’Equipaments. D’altra banda, s’ha fet trasllat al Districte de totes aquelles propostes 

que la ciutadania va comentar per millorar altres aspectes del barri, o elements més 

concrets de gestió dels equipaments com per exemple, propostes relacionades amb 

serveis de suport a col·lectius vulnerables o accions de millora de la seguretat i el 

civisme.   

 

Es presenten a continuació les reflexions i aportacions sorgides als debats, i que han de 

servir com a criteris per a la redacció del Pla d’Equipaments del Poble-Sec. 

 

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

existeixen equipaments que poden acollir més d’un ús, i s’ha de plantejar la 

redistribució dels serveis abans que construir nous equipaments. Durant tot el 

procés s’ha insistit a recuperar, a més, espais que actualment estan en desús, 

com són: la Casa de la Premsa, l’antic Palau d’Esport, l’edifici FECSA-ENDESA, la 

ciutat del teatre, el local de la Plaça Margarida Xirgu, els baixos de la piscina de 

salt, l’espai Pàrquing Cartogràfic, la torre del Passeig Miramar, el Teatre Arnau, 

el pavelló Itàlia de la Fira de Barcelona, els baixos de la Biblioteca Francesc Boix, 

o l’espai del Passeig Exposició. A més, cal donar a conèixer i promocionar espais 

ja recuperats com l’horta de la Font Trobada. 
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 Distribuir territorialment l’oferta entre els recursos existents. Considerada 

l’extensió del territori i amb l’objectiu de donar resposta a tot el veïnat, es 

proposa que en lloc de fer un gran equipament, s’ubiquin els diferents usos en 

diversos espais ja existents distribuïts pel barri.  

 Permetre la gestió cívica d’alguns equipaments, per tal de fer-los més propers i 

flexibles a les necessitats de les veïnes i veïns. 

 Afavorir el treball en xarxa dels diversos equipaments existents. D’aquesta 

manera, es podrien conèixer els recursos que s’estan oferint i evitar duplicitats. 

Per fer-ho, es podrien generar espais de coordinació entre els diversos 

equipaments existents. 

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

positivar la muntanya. Poble-sec és un barri allargat, amb importants desnivells. 

Per això, és important millorar la connexió del barri i tenir en compte 

l’accessibilitat en el moment de destinar els usos a cada equipament existent. 

Així mateix, s’haurien d’habilitar accessos per a les persones amb dificultats de 

mobilitat i desenvolupar accions per a evitar veure la muntanya com un 

problema (és un recurs natural i un privilegi per al barri). 

 

 

Principals necessitats del barri en matèria d’equipaments 

 

Es presenta a continuació un resum de les reflexions i aportacions sorgides als debats i a 

les diferents eines de participació, entorn de la situació del barri en matèria 

d’equipaments. Les necessitats que es recullen seguidament, estan ordenades per 

ordre de prioritat (segons valoracions de la sessió de debat ciutadà de propostes): 

 

Espais de trobada per a gent gran 

On realitzar tallers i activitats, i on es trobi un espai o servei en el qual 

professionals i persones voluntàries els puguin oferir suport. 

Manquen equipaments i serveis orientats a la gent gran, com són espais on 

trobar-se i realitzar tallers (ja que el casal s’ha quedat petit davant la 

demanda, i està saturat) però també espais assistencials (residències, pisos 

assistits, centres de dia, etc.). Els tallers per a gent gran que es realitzen al 

Centre Cívic el Sortidor són molt genèrics i caldria formació més completa. 
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Espais de suport per a famílies i infants 

Per a totes les famílies, però especialment per a aquelles en situació de 

vulnerabilitat. Es tracta d’espais com una ludoteca (també ludoteca 

ambiental), un espai de trobada, un espai maternal de criança 

compartida, i un espai o servei d’estudi assistit per a infants i joves. 

Les característiques de la població i dels habitatges fan necessaris espais 

destinats a famílies i infància (on poder estudiar, per exemple), així com 

espais de criança compartida. Per altra banda, la ludoteca està saturada i 

s’ha quedat petita davant la demanda. Hi ha famílies que no poden accedir-hi 

davant l’ocupació que té actualment.  

 

 

Espais formatius 

Especialment, manca un espai formatiu d’adults. 

Manquen centres de formació postobligatoris, escoles bressol públiques, 

espais per aprendre idiomes, educació no formal, escola d’adults, i escola de 

música. 

 

 

Espai autogestionat per a joves 

On poder realitzar tallers i disposar d’espais de trobada; també espais 

per a joves desocupats. 

Manquen equipaments adreçats específicament al jovent. El jovent no 

disposa d’espais adequats, diferents del model de casal de joves, on poder 

programar ells mateixos les activitats. Tampoc existeixen espais per a joves, 

especialment els desocupats, dirigits a la formació d’oficis i habilitats. [el Pla 

d’Equipaments Juvenils de Barcelona (2008-2015) contemplava l’habilitació 

d’un equipament per a joves, el Casal de Joves del Poble-sec.] 

 

 

Espais culturals 

Un espai pels Castellers de Poble-sec (on assajar i disposar d’un 

magatzem) i altres entitats de cultura popular, un espai per la mostra 

d’arts en viu i/o teatre públic, i un espai per acollir grans exposicions i 

esdeveniments de gran format. 

Absència d’un espai per a grans exposicions, esdeveniments i mostres. 

Actualment, la campanya “Per Nadal, tota joguina val” s’ha de portar a terme 

a les Cotxeres de Sants perquè el barri no disposa d’un lloc que pugui acollir 

activitats d’aquesta magnitud (unes 700 persones). El barri es caracteritza des 
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dels seus inicis per albergar un gran nombre d’artistes i artesans però 

tanmateix té un dèficit d’espais expositius amplis, versàtils i correctament 

equipats. 

Així mateix, la biblioteca s’ha quedat petita quant a demanda i oferta 

literària. No està preparada pels estudiants universitaris, que han de marxar 

al Clot o a Universitat a estudiar. No ha de ser només un lloc on agafar un 

llibre i seure sinó que també ha de fomentar la lectura, ensenyar a la gent a 

llegir, a fer tallers de lectura per nens i gent gran, ... fins i tot a fóra, sortint al 

carrer. 

Manquen espais de cultura de proximitat, cooperativista, diversificada i 

comunitària, així com espais de creació artística, i espai per un arxiu històric 

del barri.  

 

 

Equipament esportiu municipal 

Que pugui acollir tots els usos necessaris (pistes, gimnàs, piscina, etc.) 

Els equipaments esportius del barri es consideren insuficients per la demanda 

que hi ha i no es disposa de piscina pública. Manca un equipament esportiu 

municipal al barri, perquè amb la pista poliesportiva de les Tres Xemeneies i el 

Camp de futbol de la Satalia no n’hi ha prou. Actualment, a més, els 

equipaments existents estan concentrats a Montjuïc i seria necessari disposar 

pistes de bàsquet i centres esportius en altres zones.  

Així mateix, existeixen equipaments esportius que cal rehabilitar i condicionar, 

com el de la Satalia (el terreny de joc s’enfonsa, i la graderia està tancada per 

evitar accidents).  

 

 

Espai polivalent i  per a usos veïnals 

Espai polivalent de gestió comunitària, que pugui donar resposta a 

diverses necessitats. També un equipament o lloc per a la realització 

de diverses activitats per part de les entitats, en el qual aquestes 

puguin disposar de magatzems. 

Les entitats i serveis no disposen d’espais grans i diàfans on poder realitzar 

activitats. No es tracta de despatxos concrets, sinó d’espai on puguin realitzar 

activitats, tallers, reunions, etc. Les entitats, especialment les de cultura 

popular, necessiten espais d’assaig i magatzem. Manquen espais de 

participació en el barri la gestió comunitària dels seus equipaments. 
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Espais de coworking i de promoció de l’economia cooperativa i 

comunitària 

Espais d’activació econòmica que fomentin l’economia cooperativa i 

comunitària, però també espais de treball cooperatiu i d’intercanvi de 

serveis. 

Poble-sec no disposa de suficients espais polivalents de co-working i intercanvi 

de serveis. Manquen espais d’activació econòmica que fomentin l’economia 

social i solidària i el comerç de proximitat, el cooperativisme i les economies 

comunitàries.  

Manca d’espais públics per accedir a les TIC, provocant fractura digital i 

d’accés a la programació lliure. 

 

 

Espais assistencials per a persones en situació de vulnerabilitat 

Menjadors socials. Actualment existeixen dos, però potser caldria 

plantejar-se un tercer. 

Existència en el barri d’un perfil de persones sense sostre que dormen al 

carrer i persones en situació de vulnerabilitat que no troben suficients espais 

necessaris. 

 

 

Síntesi de les propostes recollides durant el procés de debat 

 

Es presenten en aquest apartat les principals aportacions i propostes recollides durant 

tot el procés sobre els equipaments i recursos existents al barri. 

De forma prèvia a la darrera fase del procés, l’Ajuntament va valorar tècnicament la 

viabilitat de les propostes recollides durant la fase anterior, per tal d’ajudar a centrar el 

debat. Aquesta valoració va permetre catalogar les propostes en tres tipologies: 

 Propostes viables, com aquelles aportacions que es podien portar a terme i que 

continuaven a debat a la fase de propostes. 

 Propostes en estudi o previstes, que incloïa aquelles actuacions que o bé ja 

estan previstes de realitzar, o bé s’han valorar més a fons doncs poden tenir 

condicionants tècnics, pressupostaris, polítics, etc. Aquests propostes no 

continuaven a debat, i s’explicaven els motius. 
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 Propostes inviables, considerades aquelles no és possible portar-les a terme en 

un curt – mitjà termini per diversos condicionants. No continuaven a debat, 

explicant els motius. 

 

Com a propostes2 previstes o en projecte, es van recollir: recuperar el Teatre Arnau, 

disposar d’una escola municipal de música i tenir una Oficina d'habitatge al barri. Com a 

propostes en estudi, es van recollir les següents aportacions: 

- Recuperar el BTM (antic Palau d'Esports), el Pavelló Itàlia Fira Barcelona, i el 

local del Passeig de l’Exposició, 10. 

- Disposar d’un institut de Formació Professional. 

- Fer ús dels espais escolars fora de l’horari lectiu. 

- Disposar d’una piscina municipal, fent ús de la piscina de salts amb una possible 

cobertura (tipus globus). 

- Disposar d’una escola bressol pública. 

 

Les següents propostes van ser considerades inviables: 

- Recuperar l’edifici La Canadenca (FECSA-ENDESA), la Torre del passeig Miramar, 

l’ Espai Pàrquing Cartogràfic, i l’edifici de l’antic Institut Botànic. 

- Reaprofitar els baixos de la piscina de salts de Montjuïc per a destinar-los a 

equipament.  

- Disposar d’un espai assistencial per a menors i famílies vulnerables. 

- Disposar de més equipaments assistencials per a persones grans o dependents. 

- Reservar un altre menjador social. 

 

Com a propostes considerades viables (i no ubicades a cap espai concret) es van recollir 

les següents aportacions: 

- Espai maternal de criança 

- Espai per a famílies i infants (ludoteca) 

- Equipament per a joves 

- Equipament per a joves desocupats 

- Espai d'assaig i magatzem per als 

castellers 

- Local entitats cultura tradicional 

- Equipament esportiu municipal 

                                                           

2
 Per conèixer els motius, consultar la diferent documentació generada de la darrera fase del procés. 
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- Espai polivalent (intergeneracional, 

usos associatius) 

- Espai per a entitats (i magatzem) 

- Espai per a grans exposicions i 

esdeveniments 

- Teatre o espai per a mostra d'arts 

- Espai formatiu d'adults 

- Espai d'estudi assistit 

- Equipament formatiu 

- Espai de treball compartit 

- Espai de promoció de l'economia 

comunitària 

 

També a la fase del procés sobre propostes, es van contrastar amb les persones 

participants (tant a l’activitat participativa al carrer, com al web i a la sessió oberta a la 

ciutadania) les propostes recollides i que feien relació a alguns dels equipaments i 

recursos considerats viables per part de l’Ajuntament, convidant-les a prioritzar-les i 

completant-les. Es presenten a continuació les aportacions sobre cada 

equipament/recurs considerat viable: 

 

 Bona valoració de la seva programació i de 

l’equipament. 

 Cal promocionar-lo i donar-lo a conèixer més. 

 Ampliar l’oferta amb activitats dirigides a infants 

entre 5  i 14 anys.  

 Ampliar l’oferta d’activitats organitzades per entitats i 

reforçar la difusió.  

  

 

 

 Bona valoració de l’espai, donar-lo a conèixer i 

difondre les seves activitats. 

 Presència de joves desocupats que necessiten un 

espai, i menors en situació de vulnerabilitat. 

 Aquest espai fa una feina molt valuosa, motiu pel qual 

s’hauria d’ampliar i millorar la seva dotació. 

 Ampliar l’equipament, que podria incloure un espai 

de trobada informal, com un bar o centre social. En 

aquest sentit, es va considerar que calia limitar 

aquesta possibilitat d’instal·lar-hi un bar, a causa de 

l’edat del jovent al qual es dirigeix l’equipament (de 

12 a 16 anys). 

 

Centre Cultural 
Albareda 

Espai 12@16 
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 Elaborar un Pla funcional que permeti analitzar l’ús 

que se li dóna a l’equipament, i així optimitzar-lo i fer-

lo més eficaç sense necessitat de reubicar cap servei. 

 

Casal de Gent gran: 

 Ampliar el Casal. 

 Reubicar el Casal a un espai més accessible, a 

poder ser. 

 Distribuir dos o més espais de trobada  i 

d’activitat pel barri. 

 Ampliar i millorar l’oferta d’activitats i serveis. 

 

Ludoteca: 

 Ampliar l’horari als matins, per acollir així un espai 

maternal de criança. 

 Ampliar l’horari i que estigui obert durant les 

vacances. 

 Ampliar la ludoteca amb un espai exterior, que 

tingués jardí o zona verda. En relació amb aquesta 

proposta, es comparteix que, considerant l’entorn 

de l’espai on està ubicada actualment, no és 

possible ampliar-la a l’exterior. Així doncs, 

acceptar aquesta proposta implicaria reubicar el 

servei. 

 

 

 

 

 Ampliar l’horari i l’oferta de la Biblioteca. 

 Ampliar la Biblioteca, mantenint la ubicació actual (si 

és possible cobrint el pati). 

 Ampliar i reubicar la Biblioteca. 

 Distribuir el  servei de biblioteca en un altre espai: 

Casa de la Premsa, edifici de la Satalia, etc. 

 Coordinar la programació d’actes amb el Centre Cívic 

El Sortidor, per oferir programació complementària.  

Centre Cí vic 
El Sortidor  

Biblioteca 
Francesc Boix 
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 Ampliar la Biblioteca utilitzant l’espai del terrat, al 

qual es podria donar un ús compartit escolar, 

meteorològic i de salut.  

 

 

 Donar-lo a conèixer i publicitar-lo amb campanyes 

dirigides a les veïnes i als veïns. 

 Dinamitzar la plaça i millorar-la. 

 Recuperar la plaça instal·lant àrees de gimnàs. 

Algunes persones consideren que aquesta plaça està 

saturada també amb altres usos, que podrien 

dificultar la instal·lació d’aquests elements. Altres 

consideren que és un espai útil i utilitzat per la gent 

que vol fer esport. (proposta amb la qual no existia 

acord). 

 

 

 

 

 Ampliar l’horari i facilitar l’accés als matins a escoles i 

joves. 

 Rehabilitar la graderia i altres espais que es troben en 

mal estat. 

 

 
 

  

Pista 
Poliesportiva 
Tres Xemeneies 

Camp de futbol 
de la Satalia 
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 Recuperar l’espai i destinar-lo a algun ús necessari. 

 Destinar l’espai per a magatzem. 

 Destinar aquest equipament com a espai per les 

famílies. En aquest sentit, es menciona que es va 

comentar amb anterioritat que el local és reduït i el 

seu estat i configuració dificulta destinar-lo a un espai 

de trobada (proposta amb la qual no existia acord). 

 Com a resultat del debat a partir de l’aportació 

anterior, es proposa destinar-lo a magatzem i lavabos 

per a donar-li un ús que complementi l’activitat de la 

plaça. En aquest sentit, es manifesta que el lloc de 

trobada ha de ser la plaça – la qual és necessària 

dinamitzar-la – i que el local pot servir com a 

magatzem.  

 

 

 

 Edificar un equipament i destinar-lo a usos esportius. 

 Acollir altres usos necessaris, com espais culturals, 

local pels castellers, espai polivalent per a gent gran, 

joves i famílies, espai de criança, etc. 

 Fer una construcció respectuosa amb l’entorn i que 

inclogui una àrea verda. 

 Connectar la zona amb la ciutat, amb transport 

públic. 

 No edificar-hi i mantenir-ho com a espai sense 

edificar. Cal destacar que, especialment en la darrera 

fase del procés, es va mobilitzar un considerat 

nombre de persones que van sol·licitar la no 

edificació de cap equipament en aquest solar (en 

concret, va ser la proposta que va recollir més suports 

a la fase de propostes del web)  

 Mantenir l’accés per rampa. 

 En el moment de dissenyar l’equipament, tenir una 

visió global de tot l’espai i no només de l’edifici: 

considerar la baixada, les escales, l’accés, etc. 

 

Local Pl. 
Margarida Xirgu 

Solar de la 
Satalia 
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 Ubicar-hi una ludoteca “ambiental”, amb accés a 

l’exterior de l’equipament: pati, zona verda, etc.  

 

 

 Espai cultural: de formació ciutadana, servei de 

biblioteca, teatre i/o cineclub, espai expositiu, zona-

museu per infants, bucs i espais d’assaig, espai micro-

obert jove. 

 Espai per a gent gran. 

 Espai polivalent autogestionat. 

 Espai de criança compartida. 

 Espai de joc / servei ludoteca per a infants i famílies. 

 Espai per activitats d’entitats. 

 Espai per a joves, especialment en situació de 

vulnerabilitat. 

 Espai d’economia cooperativa i comunitària. 

 Casal popular. 

 Incorporar la mirada de les dones i el col·lectiu LGTBI 

en la definició dels seus usos i en les activitats a 

desenvolupar. 

 Ubicar-hi un espai per a la memòria de la Premsa. 

 Reservar-hi un espai per a sala de lectura de premsa.  

 Destinar-hi un espai per a una ràdio comunitària.  

 Reservar-hi un espai per a experimentar i formar-se 

en educació crítica sobre mitjans de comunicació. Es 

tracta d’un projecte que actualment s’està 

desenvolupant. 
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Casa de la 
Premsa 


