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A// PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES TÈCNIQUES 
 

1.  INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS  
 

 

Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona” de l’any 2008, l’Ajuntament va donar un 

pas més en el procés de descentralització administrativa i participativa de la ciutat iniciat l’any 

1984, amb la divisió territorial de la ciutat en districtes. L’objectiu principal va ser la concepció 

del barri com a espai de convivència urbana, de proximitat i de participació. L’any 2009 i amb 

l’objectiu final de potenciar la proximitat en les accions municipals es modifica el Reglament 

d’organització i funcionament dels districtes i del les normes reguladores de la Participació 

Ciutadana per tal de regular un nou espai de participació: el Consell de Barri, òrgan de 

participació territorial per a totes les qüestions referents al barri i que té la finalitat de ser un 

canal de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques de proximitat i convivència 

i aprofundir així en la cohesió social i la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat.   

Aquest nou model de gestió territorial, implantat aquesta legislatura, aproxima les politiques 

municipals centrals als districtes i als barris amb la creació de les Direccions de Serveis de 

Territori i la figura del tècnic i tècnica de barri.  

La mesura “Els barris de Barcelona “ consolida els barris com la unitat bàsica de 

convivència, de proximitat i participació per excel·lència. Els elements que formen part 

essencial d’aquesta unitat son els seus veïns i veïnes, que conviuen en un territori al voltant 

d’uns serveis públics i privats, uns espais oberts, una xarxa d’equipaments i activitats i vertebrat 

mitjançant un teixit d’entitats i associacions.  

Per tal d’adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori, cada barri ha elaborat un 

Pla de Futur amb l’objectiu de concretar les línees estratègiques de treball a deu anys 

vista, a partir de l’anàlisi i diagnosi de la realitat que s’ha treballat en el si dels Consells 

de barri i de les comissions de seguiment. 

El Pla de Futur del barri de Poble-Sec que us presentem en aquest document s’ha fet 

comptant amb les opinions dels agents claus de la vida del barri: els veïns i veïnes, les entitats i 

les associacions, els tècnics i tècniques, els diferents grups polítics, etc., amb l’objectiu de 

planificar millor com volem que siguin els nostres barris, de conèixer les necessitats de la 

ciutadania envers el seu territori i dibuixar col·lectivament el nostre barri. 
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2. COM S’HA PARTICIPAT?  

 
 
 
 

La Comissió de Seguiment del Consell de Barri ha estat l’espai a on s’ha treballat la 

diagnosi i el Pla de futur del Poble-sec  

 

Es van organitzar 11 sessions de treball, 9 dedicades a la Diagnosi i 2 al Pla de Futur. 

Totes les reunions s’han portat a terme al Centre Cívic del Sortidor. 

 

La Diagnosi es va aprovar al Consell del Barri del dia15 de juny i el Pla de Futur al Consell 

del  Barri del dia 11 de novembre. 

 

Cada sessió de treball va tenir una durada de 2 hores. 

 

La metodologia de treball emprada  per l’elaboració de la Diagnosi del barri va estar 

consensuada abans per totes les persones assistents. Es va plantejar una primera reunió 

de presentació de les persones membres, del document de treball per a l’elaboració de la 

diagnosi, pel pla de treball i el calendari de reunions. Es va acordar que els eixos es 

treballarien en les reunions de la comissió partint de documents o aportacions dels 

membres, que podrien fer-ho en grup. Un primer calendari, de 6 reunions mes, una per eix 

i una de tancament, no va ser suficient donat que algun eix va ocupar mes d’una reunió. 

Es va demanar, per alguns temes, la presencia d’algun expert.  

 

En quant a treball concret en el marc de les comissions, en alguns casos es va treballar 

per grups amb posta en comú al final de la sessió. En altres casos donat el nombre menor 

d’assistents es va optar per treballar en grup únic. 

 

El tècnic de  barri recollia les conclusions  en una acta que s’aprovava a l´inici de la sessió 

següent. 

  

Un cop aprovada la diagnosi en el Consell de Barri del mes de juny, el document es va 

penjar a la pàgina web del districte i es va obrir un període de recollida d’esmenes. 
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3.  QUI HA PARTICIPAT?   
 
 
 
A les sessions de treball hi varen assistir els membres que teniu referenciats en l’annex del  
document. 
La participació era voluntària i depenia de les agendes de treball dels assistents. 
 
COMPOSICIÓ: 
 

Components Nombre 

Conseller de Barri  1 

Vicepresident Consell de Barri 1 

Representants grups municipals 4 

Entitats 7 

Veïns/es 1 

Comissionada Poble-sec 1 

Tècnic de barri 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vàrem comptar amb la presència de tècniques de referència quan el tema ho requeria: 
 
   

- La Sra. Maria Rengel, directora de serveis de territori. En la primera sessió, amb presentació 
del document per a l’el.laboració de la diagnosi, dades bàsiques del barri, visió general del 
mateix, i actuacions mes importants fetes recentment. 
 

- La Sra. Esmeralda Blasi. AODL (Barcelona Activa) al territori, en la sessió de treball 
corresponent a l’eix 3. 
 

- La Sra. Montserrat Saltó, tècnica de prevenció i participació del  districte en la  sessió de treball 
corresponent a l’eix 4.  
     

50%

6%

44%

7 Representants polítics i

dels equips técnics del

districte

8Representants Teixit

associatiu

1 Representants de la

ciutadania
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4.  CALENDARI DE REUNIONS  
 
BARRI :  POBLE-SEC 
districte Sants - Montjuïc 

 
SESSIONS COMISSIÓ 
SEGUIMENT 
lloc: centre cívic del 
sortidor 
 

 
CONSELL DE BARRI 
lloc: centre cívic del 
sortidor 

 
PRESENTACIO MEMBRES. 
PRESENTACIÓ DOCUMENT 
DE TREBALL. PLA DE 
TREBALL 

 
3 i 24 de febrer 

 

 
EIX 1.  
SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 

 
DIAGNOSI 
24 de Març i 14 d’Abril 
PLA DE FUTUR 
13 d’Octubre 

 

 
EIX.2  
ESPAI PÚBLIC, 
URBANISME, MOBILITAT , 
TRANSPORT I HABITATGE. 

 
DIAGNOSI 
2 de Juny  
PLA DE FUTUR 
13 d’Octubre 

 

 
EIX.3. 
COMERÇ, OCUPACIÓ, 
EMPRESES I MERCATS. 
 

 
DIAGNOSI 
12 de Maig 
PLA DE FUTUR 
13 d’Octubre 

 

 
EIX 4.  
CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ 
I SEGURETAT. 
 

 
DIAGNOSI 
28 d’Abril 
PLA DE FUTUR 
25 d’Octubre 

 

 
EIX 5. 
ASSOCIACIONISME I 
PARTICIPACIÓ 
 

 
DIAGNOSI  
26 de Maig  
PLA DE FUTUR 
25 d’Octubre 

 

 
REVISIO DEL DOCUMENT 
DE DIAGNOSI I APROVACIO 

 
10 de Juny 

 
 

CONSELL DE BARRI  CONSTITUCIÓ 
3 de Febrer de 2010 
DIAGNOSI 
15 de Juny de 2010 
PLA DE FUTUR 
11 de Novembre de 2010 
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B// RESULTATS DEL PROCÉS DE DELIBERACIÓ I CONSULTA 
 
 

5.  DOCUMENT DE DIAGNOSI VALIDAT 
 

5.1 La foto del barri. 

 

En primer lloc es va presentar a la Comissió de seguiment del barri un document anomenat de 

pre-Diagnosi que serviria d’orientació a la comissió per tal d’elaborar la Diagnosi definitiva que 

es va presentar al Consell de Barri del mes de juny. En aquest document es recull una breu 

història del barri, indicadors socioeconòmics (segons els serveis estadístics de l’Ajuntament), 

elements del barri, projectes i actuacions incloses en el PAD (pla d’Actuació Districte), llistat 

d’entitats ubicades al territori i un breu anàlisi de la realitat observada. 

 

A partir d’aquí i de l’experiència de la Comissió de Seguiment, s’ha fet l’anàlisi de la realitat del 

barri en forma de diagnosi i a partir dels eixos proposats. Per la diagnosi no s’han tingut en 

compte els equipaments de la muntanya de Montjuïc. 

 

Des de molts punts del barri del Poble-sec es pot gaudir de la sensació de tenir Barcelona als 

peus. El carrer de Lleida, l'avinguda de Josep Carner, el Paral·lel i la mateixa muntanya 

defineixen els límits del barri, que va començar a poblar-se a la segona meitat del segle XIX 

amb un creixement, en principi, molt especulatiu. El Poble-sec va ser, de fet, el primer Eixample 

de Barcelona, anterior al projectat per Ildefons Cerdà.  

 

Les muralles de Barcelona van ser enderrocades el 1854 i el pla de l'Eixample va ser aprovat 

cinc anys més tard, però encara es va trigar uns anys a edificar en les zones més centrals, pels 

conflictes i reticències que inicialment suscità el projecte de Cerdà. Mentrestant, les pressions 

per edificar més enllà de l'antic perímetre emmurallat van trobar la possibilitat de fer-ho en 

aquesta zona del vessant nord de Montjuïc que, tot i ser molt pròxima a l'antic centre, era 

menys valorada pels seus forts pendents i no havia quedat inclosa en el pla de l'Eixample. 

Aquest fet va ser aprofitat pels propietaris per desenvolupar la urbanització del sector sense les 

constriccions i estrictes regulacions vigents en les zones compreses dins del pla. A partir de 

1858, s'iniciaren les parcel·lacions i l'edificació de senzilles cases per a obrers. Van néixer així 

les barriades de la França Xica, Santa Madrona i les Hortes de Sant Bertran, que encara avui 

constitueixen els tres veïnats diferenciats que integren el Poble·sec, juntament amb el petit 

nucli de la Satalia.  
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El barri de Poble-sec té una població de 40.919 habitants, que conviuen en una superfície de 

0,9 Km2.  

Hi ha 20.799 dones i 20.120 homes; la franja d’edat amb més població es la de 25 a 64 anys ( 

un 61,3%); els nens i nenes de 0 a 14 anys representen el 10,8%, lleugerament superior al 

Districte (11,3%), els joves de 15 a 24 anys un 9,4% i un 18,5% de gent més gran de 65 anys 

(lleugerament inferior que la mitja del districte, 19,2%). 

El 44,4% ha nascut a Barcelona; el 5,4 % a la resta de Catalunya i el 17,1 % a la resta 

d’Espanya. Ha nascut a l’estranger, el 32,9% de la població (10 punts per sobre de la mitja del 

Districte). 

Per nacionalitats, el 71,5% són espanyols i el 28,5 % estrangers, vinguts de Paquistan, Marroc i 

Filipines. 

La taxa de natalitat del barri (9,7) està 0,6 punt per sobre del Districte (9,1) i la ciutat (9,1), la 

població gran que viu sola és un 29,5%, índex superior a districte i ciutat ( 25,9 i 25,2) i l’índex 

de sobre envelliment és també superior (55,3) al districte (53,3) i ciutat (53,5). 

La renda familiar disponible per habitant (70,8) està per sota de la mitja del districte (80,7).  
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FOTO DEL BARRI: 1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

 

 De què disposa el barri? Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIATIVA: 

Centre Cívic el Sortidor i altres centres de promoció social 

com el Centre d’Entitats, el Casal Concòrdia, i l’Associació 

de Veïns de Poble-sec. 

Casal G.Gran  Poble-sec, Esplai G.Gran Sta Madrona, 

Espai G. Gran C. del Mar i Centre Tomas Tortajada. 

Servei d’Infància Ludoteca del Poble-sec. Espai 12@16, 

Tarda Jove, i Servei SIDCE (PUNJIP) als IES. 

 

ACCES A LA CULTURA: 

Biblioteca Francesc Boix.   

Refugi 307 

 

FOMENT DE L’ESPORT: 

Poliesportiu Tres Xemeneies i Camp de Futbol Satalia. 

 

EDUCACIÓ: 

Tres escoles bressol públiques, quatre escoles d’infantili 

primària, dos instituts, i  centres concertats. 

PATIS OBERTS: 

Escola Carles l i Escola Mossèn Jacint Verdaguer 

 

Climatització C.C Sortidor. 

Adequacions d’espais 

municipals al c/ Elkano i al 

c/ Margarit de la 

Coordinadora d’Entitats i 

com locals per a 

l’Associació de Veïns de 

P. Sec respectivament. 

 

 

Climatització Biblioteca F. 

Boix.. 

Adequació Refugi 307. 

 

Arranjament del terra del 

poliesportiu de Tres 

Xemeneies. 

Millores Camp Futbol 

Satalia (camp de gespa) 

 

 

 

 

 

 

Equipament socio cultural 

c/ Albareda 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Ampliació Biblioteca. 
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FOTO DEL BARRI: 1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

 

 

 

 

De què disposa el barri? Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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ATENCIÓ SOCIAL: 

Centre de Serveis Socials de Poble-sec. 

PIAD. Punt Informació i atenció a les dones. 

Pla Comunitari de Poble-sec. 

Centre de dia G.Gran i Residencia Pere Batllori. 

Per discapacitats: Llars Taller Artesa,Centre de Treball 

Especial i Centre Ocupacional de la Fundació Artesa 

 

 

ATENCIÓ SANITÀRIA: 

CAP Les Hortes, Centre de Salut Mental de la Fundació 

Sant Pere Claver, i el projecte “Salut als barris” (Llei de 

Barris). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Futur equipament per a 

Centre de Serveis  

Socials al c/ Roser, 15. 
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FOTO DEL BARRI: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE

 De què disposa el barri? Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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ESPAI PÚBLIC: 

La Pl. Del Sortidor està considerada la Plaça Major. Hi 

ha també altres places de dimensions reduïdes que 

són activitats veïnals. 

Disposa de zones piatonals en els carrers Blai i Vila i 

Vilà.  

Un dels espais mes grans es el Parc de Tres 

Xemeneies, obert al Paral·lel i d’usos polivalents. 

Juntament amb el Parc de la Primavera i els Jardins de  

Walter Benjamin són els espais verds del barri. 

 

MOBILITAT: 

Els transports públics son nombrosos amb diverses 

línies de Bus i de Metro. També hi ha Bus de Barri. 

Hi ha aparcaments municipals soterrats a Tres 

Xemeneies, Pl. El Sortidor, i Pl. Ovidi Montllor. 

 

 

- Arranjament cruïlles, 

pilones i semàfors al c/ 

Blai. 

- El nou eix Cívic al c/ Vila 

i Vilà i Pl. Bella Dorita. 

 

- Creació Parc de la 

Primavera. 

- Remodelació del Mirador 

del Poble-sec 

 

- Arranjament de carrers: 

Tapioles, escales del c/ 

Margarit, Salvà, Roser, 

Poeta Cabanes, 

Magalhaes, Verge del 

Remei, Concórdia, Pg. 

Exposició, França Xica, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obres Pàrking de la Pça 

Navas. 

 

RemodelacióParc de les  

Tres Xemeneies 

 

Arranjament carrers de la 

França, Radas, Ricart, 

Grasses, Fonthonrada i 

Olivera. 
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FOTO DEL BARRI: 3. COMERÇ OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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COMERÇ: 

El barri no disposa de mercat, i si de diversos nuclis 

de petit comerç. El comerç existent es de proximitat i 

de caire tradicional.. 

L’Associació de Comerciants i Serveis de Poble-sec 

te en marxa diversos projectes per enfortir aquest 

teixit comercial i millorar la comunicació entre els 

comerciant autòctons i els nouvinguts. 

Hi ha una significativa presencia i arribada continuada 

de creadors i artesans. En aquest àmbit els Tallers 

Oberts es una iniciativa del Centre Cívic per donar a  

conèixer aquest creixent teixit. 

 

OCUPACIÓ: 

En temes d’ocupació, i associat a la Llei de Barris, el 

projecte de Barcelona Activa “Treball als barris” 

desenvolupa diversos programes i projectes. 

La promoció del nou Paral·lel es una oportunitat tant 

pel comerç com per l’ocupació.  

 

 

- Cens de comerços del 

barri 
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FOTO DEL BARRI: 4. CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ, SEGURETAT 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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SEGURETAT I PREVENCIÓ: 

Policia comunitària G.Urbana 

Policia de proximitat M. Esquadra 

 

 

 

 

 

CONVIVÈNCIA: 

La Taula de Convivència de Poble-sec. 

El circuit de recepció i acollida al Districte. 

La Cuina del Mon. 

La Comissió de Convivència del Pla Comunit. 

Diversos projectes de Poble-sec per a tothom. 

Artescape. 

 

. 

 

 

Patrullatge i control espais 

conflictius per part de GU i 

CME 

Control de locals de pública 

concurrència 

Campanya de reducció de 

sorolls de l’oci nocturn 

 

Creació de la Taula de 

Convivència. 

Intervenció del Servei de 

Gestió de Conflictes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenció en medi obert per 

part dels serveis socials 
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FOTO DEL BARRI: 5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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ASSOCIACIONISME: 

El teixit associatiu es nombrós i de gran riquesa. 

Compta amb 143 entitats, amb un important pes 

de les de caire cultural (40 %) però també amb un 

ampli ventall d’altres àmbits, destacant el de 

solidaritat, cooperació i immigració (11%). 

 

PARTICIPACIÓ: 

El Consell de Barri i la seva Comissió de 

seguiment. 

El Pla de Desenvolupament Comunitari. 

El Consell de Centre Cívic el Sortidor. 

La Comissió de seguiment de la Festa Major.  

Festa Major (hi participen unes 50 entitats) 

El Comitè d’avaluació i seguiment de Llei de 

Barris. 

La Comissió de seguiment de les obres de Pça 

Navas. 
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5.2  Resultats de la validació: Aspectes de millora/punts febles i 

potencialitats/punts forts 

 

1. Serveis a les persones i equipaments 

Els equipaments i serveis existents a Poble-sec son força valorats, en especial el CAP 

de les Hortes, el Centre Cívic el Sortidor, la biblioteca F.Boix, la residencia Pare 

Batllorí i les escoles Alguns d’aquests equipaments, però, s’han quedat petits, com es 

el cas del Centre Cívic o de la Biblioteca. Manca, a mes, un espai per a teatre, 

dansa,sala d’exposicions, etc ,al barri. En quant al CAP, en mancaria un altre a  la 

França Xica, que integres especialistes.  

En l’àmbit de l’esport, el poliesportiu actual es insuficient  i caldria també una piscina al 

barri. En franges d’edat, manquen serveis i equipaments per a infants,joves i gent 

gran, així com també   per a persones amb discapacitats.  

Faria falta també una Oficina de Correus i  les places de pàrking son escasses. 

2. Espai Públic, Mobilitat, Urbanisme i Habitatge 

Es valoren molt positivament el transport públic en general i la bona comunicació del 

barri, les actuacions fetes a la Llei de barris, i les campanyes de rehabilitació 

d’habitatges. Es necessita, però, l’arranjament de  voreres i carrers en els extrems del 

barri. Seria necessari també, en un barri d’elevada densitat de població com es aquest,  

millores en general de la neteja i del manteniment urbà . En temes urbanístics, el 

disseny actual del Parc de  Tres Xemeneies no dona una resposta adient als usos del 

Parc. Predomina un tipus d’habitatge de petites dimensions. Els esdeveniments 

importants incrementen la pressió del transit en la França Xica. El gran nombre 

d’autoescoles que utilitzen els carrers del barri te un impacte negatiu per la fluïdesa del 

transit al barri. La senyalització actual de les zones 30 s’hauria de millorar. 

3. Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats 

Al barri de Poble-sec no hi ha un eix comercial sinó diversos nuclis consolidats de petit 

comerç de proximitat,  amb  estructures externes, aparadors, etc,  antiquades. 

Actualment hi ha molts locals comercials tancats. D’altra banda, l’existència 

d’establiments de restauració amb força tradició, que generen atracció per si mateixos, 

i la peatonalitzacio d’algunes zones afavoreixen al petit comerç mencionat.  

S’ha detectat l’increment d’iniciatives de caire artístic i artesanal, que ja tenien una 

presencia significativa al barri. Aquest increment i l’associacionisme i visibilització 

d’aquestes iniciatives poden ser favorables tant a l’autoocupació com el comerç.  
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La futura remodelació del Paral·lel es per si mateixa una oportunitat per l’empresa, 

l’ocupació i el comerç. 

Actualment hi ha un gran nombre de persones aturades al barri, amb  perfils de baixa 

qualificació professional. Es molt positiva l’existència de diverses entitats ocupacionals, 

enxarxades i connectades amb Barcelona Activa, amb un fort paper de cara a la 

cohesió social. 

4.   Prevenció, Convivència i Seguretat 

El Poble-sec es un barri amb elevada densitat de població, cosa que fa que l’activitat 

normal per altres barris, aquí generi molèsties. Es dóna a més un ús exhaustiu de 

certs espais públics. Els hàbits  d’oci nocturn en algunes àrees també dificulten la 

convivència. 

Es valora molt positivament la tasca del moviment associatiu per recolzar a tots els 

veïns i veïnes, independentment del seu origen o classe social i la col·laboració entre 

les associacions i l’administració plasmada per exemple en la recent creació de la 

Taula de Convivència. També es valora positivament el Pla Comunitari. D’altra banda 

es positiva la voluntat d’integració de moltes persones nouvingudes i l’objectiu de 

molta gent d’assentar-se al barri. El petit comerç contribueix a la convivència i el 

coneixement mutu. 

Es troba a faltar una oferta  esportiva, cultural o de programes per a gent jove com 

alternativa d’oci. Es necessita també incrementar la presencia d’ educadors de carrer i  

de policia de proximitat. 

5.   Associacionisme i Participació 

El Poble-sec es un barri amb un ampli teixit associatiu. Es valoren molt positivament 

algunes de les característiques d’aquest teixit com la tradició i la riquesa associativa 

del mateix, la qualitat de les associacions i la seva capacitat per organitzar 

esdeveniments festius i culturals, i també per donar resposta a les necessitats de caire 

social. 

De cara a la participació de les entitats caldria simplificar i racionalitzar el nombre de 

reunions així com re-definir i reorganitzar els espais per a la participació ciutadana. En 

aquesta línia  calen noves vies de participació, no presencials i de retorn de l’ 

informació i d’aquesta participació. Cal millorar també la informació que arriba a la 

ciutadania i facilitar-li també punts de referència per accedir a la mateixa. 



Districte  Sants –Montjuic 
    Direcció de Serveis de Territori 

 

17  

 

 

 

EIX TEMÀTIC: SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

PUNTS FORTS / POTENCIALITATS PUNTS FEBLES / ASPECTES DE MILLORA 

 CAP Les Hortes 

 Centre Cívic el Sortidor 

 Biblioteca Francesc Boix 

 Residencia Pare Batllorí 

 Casa del Mar 

 Les escoles del barri 

 

 La mancança d’escoles bressol 

 Ampliació de la biblioteca  

 No hi ha cap espai per a teatre, dansa, exposicions,etc 

 L’oficina de Correus mes propera esta fora del barri 

 Seria necessari un poliesportiu amb piscina 

 Mes serveis per a la gent gran 

 Faltaria un nou CAP a la França Xica amb especialistes 

 Espais i serveis per a persones discapacitades: residencia,centres 

ocupacionals i centres especials. 

 Equipaments per a infants i joves: ludoteca, casal de joves i espais 

urbans 

 Ampliació del Centre Cívic i del Centre de Serveis Socials 
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EIX TEMÀTIC: ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE 

PUNTS FORTS / POTENCIALITATS PUNTS FEBLES / ASPECTES DE MILLORA 

 El Punt Verd, fix o mòbil 

 La recollida de mobles i trastos vells 

 Les millores en el servei de clavegueram 

 Totes les actuacions urbanístiques realitzades en el marc de la 

Llei de Barris del Poble-sec 

 Les campanyes de rehabilitació d’habitatges 

 La bona comunicació de tot el barri. El transport públic, en 

general, es un punt molt important de cara a mantenir i facilitar la 

connexió del barri amb la resta de la ciutat 

 

 Caldria l’arranjament de voreres i carrers en els dos extrems del barri 

 Millorar en general la neteja, els sistemes de recollida, els horaris, 

soroll de la maquinaria, i sincronitzar millor els canvis de costat del 

carrer dels contenidors i millorar la rapidesa de resposta en les 

actuacions de manteniment urbà 

 Manca de consciencia cívica 

 En obres noves en espais susceptibles d’acollir activitats, incloure 

punts de llum 

 Caldria la remodelació integral de Tres Xemeneies, adaptant l’espai als 

usos actuals 

 Recuperar espai públic com el Palau de la Premsa 

 Gran part dels habitatges son petits per un us de caire familiar 

 Es necessari habitatge adaptat per a persones grans i persones amb 

discapacitats 

 Millorar les zones 30 amb elevacions als passos de vianants 
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EIX TEMÀTIC:  ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE 

PUNTS FORTS / POTENCIALITATS PUNTS FEBLES / ASPECTES DE MILLORA 

  Regular l’ús que fan les autoescoles dels carrers del barri 

 Implantació del projecte Camins Escolars de millora de la mobilitat i 

pacificació del transit al voltant dels centres educatius 

 Els esdeveniments importants incrementen la pressió del trànsit a la 

zona de la França Xica 

 Senyalització dels punts d’interès del barri 

 Creació de noves places públiques d’aparcament 

 Caldria condicionar els carrers no inclosos en la Llei de Barris per fer-

los més accessibles 
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EIX TEMÀTIC: COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

PUNTS FORTS / POTENCIALITATS PUNTS FEBLES / ASPECTES DE MILLORA 

 Existència de petits nuclis consolidats de comerç 

 Existència d’establiments de restauració amb forta tradició que 

generen atracció per si mateixos. Son un bon complement per 

l’oferta comercial 

 Existència de diverses entitats de caire ocupacional, enxarxades i 

connectades amb diferents serveis de Barcelona Activa, amb un fort 

paper de cara a la cohesió social 

 La peatonalització afavoreix el petit comerç 

 La futura remodelació del Paral·lel es una oportunitat pels temes de 

comerç. Ocupació i empresa 

 Cal millorar la permeabilitat del barri (la gent no ve expressament), 

obrir el barri cap a la muntanya i senyalitzar eixos de pas i turisme, 

incloent els equipaments, els carrers i els nuclis comercials 

 Visualització i associacionisme de petits artesans, com a iniciativa 

creixent actualment al barri 

 Es necessari diversificar l’oferta comercial 

 Molts locals comercials estan tancats 

 Predomini d’estructures externes molt antiquades i poc obertes 

 Millora i arranjament d’alguns carrers 

 Partint dels nuclis de comerç, anar cap a la definició d’un eix 

comercial. 

 Gran nombre de persones aturades de baixa qualificació 

professional 
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EIX TEMÀTIC: CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ SEGURETAT 

PUNTS FORTS / POTENCIALITATS PUNTS FEBLES / ASPECTES DE MILLORA 

 Es un barri que donada la distribució de la població no ha generat 

cap gueto. 

 La tasca del moviment associatiu per recolzar a tots els veïns i 

veïnes, independentment del seu origen, classe social... 

 La col·laboració entre les associacions i les administracions, per 

exemple  plasmada en la recent creació de la Taula de Convivència 

 Es un barri rejovenit globalment 

 Es un barri amb un teixit associatiu molt actiu, amb molts 

programes de promoció de la convivència. 

 El Pla Comunitari 

 La voluntat dels nouvinguts d’integrar-se en la vida del barri 

 L’objectiu de molta gent d’assentar-se al Poble-sec per assolir una 

millora vivencial 

 Molta gent jove opta pel Poble-sec com a la millor opció per obrir 

negocis o instal·lar-se 

 El petit comerç del barri ajuda a la convivència i al coneixement 

mutu dins del barri 

 Es un barri amb molta densitat, cosa que fa que l’activitat normal 

per altres barris, aquí generi moltes molèsties. Aquí s’ha de sumar 

l’ús exhaustiu de certs espais públics 

 Hàbits d’oci nocturn en certes àrees que dificulten la convivència 

entre veïns/es 

 Incrementar l’oferta esportiva, cultural, o de programes adequats 

per a gent jove, com alternativa d’oci 

 Potenciar el coneixement mutu 

 Incrementar la policia de proximitat 

 Incrementar els educadors/es de carrer 

 



Districte  Sants –Montjuic 
    Direcció de Serveis de Territori 

 

22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIX TEMÀTIC: ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

PUNTS FORTS / POTENCIALITATS PUNTS FEBLES / ASPECTES DE MILLORA 

 La tradició i riquesa associativa 

 La qualitat de les associacions 

 La capacitat de les associacions per organitzar esdeveniments 

festius i culturals al barri, així com per donar resposta a les 

necessitats de caire social 

 Simplificat i racionalitzar el nombre de reunions amb participació 

d’entitats 

 Redefinir i reorganitzar els espais de participació ciutadana 

 L’ informació es molt important com a base per a la participació. 

Caldria arribar al ciutadà amb informació clara, i facilitar-l’hi també 

punts de referència per accedir-hi 

 Cercar noves vies de participació (no presencials) i de retorn de l’ 

informació i d’aquesta participació 
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6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR SEGONS 

EIXOS DE TREBALL  

 

 

Les línees estratègiques del  Pla de Futur són el fruït del treball en comú i del consens 

dels diferents representants de la comissió de seguiment del Consell de Barri  de 

Poble-sec  que han realitzat  dos sessions de treball durant el mes d’ octubre. 

 

Eix 1. Serveis i equipaments. 

 

Els equipaments i serveis del barri estan força ben valorats en general, però s’han 

quedat petits. Cal disposar d’equipaments adequats a la realitat en cultura, educació, 

sanitat, esports, discapacitats, gent gran, joves i especialment infants. Caldrà dotar-se 

de sol públic o adequar el sol públic actualment en desús.  

Calen més escoles bressol i possibilitar espais de joc infantil ben distribuïts al barri. Cal 

un nou CAP amb especialistes a la França Xica. En l’àmbit esportiu, un nou 

poliesportiu cobert i amb piscina. Per a la gent gran, residències, centres de dia i 

habitatges tutelats. Cal també ampliar els Serveis Socials. 

 

Eix 2.  Espai públic, urbanisme, mobilitat, transports i habitatge. 

 

La muntanya de Montjuïc ha de ser permeable al barri. Cal recuperar els antics camins 

que hi portaven i que el funicular faci l’antiga parada al CAP de les Hortes. També 

caldria vincular el Poble-sec amb la Ciutat del Teatre per que ajudi a donar imatge de 

barri.S’ha de millorar la senyalització del espais i equipaments. 

Les places haurien de disposar de espais diferenciats per trams d’edat que alhora 

siguin funcionals. El manteniment i la neteja han de ser acurats. El trànsit dins del barri 

necessita una pacificació amb alçats i cal aparcament públic. El transport públic, força 

valorat ha de mantenir la seva qualitat i diversitat.  

Pel que fa a l’habitatge i donades les característiques dels edificis, cal fomentar 

l’aprofitament dels baixos per persones grans o amb discapacitats. 
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Eix 3.  Comerç, ocupació, empreses i mercats 

 

Millorar la permeabilitat del barri també es una línia important per aquest eix, així com 

visibilitzar la petita artesania comercial,mantenir la restauració tal i com es ara, amb 

oferta diversa i suficient . Es necessari crear sinèrgies i permeabilitat amb el Paral·lel a 

nivell comercial. El Paral·lel ha de servir per atraure grans marques com a via 

d’entrada al barri, repercutint en l’especialització del petit comerç. També cal crear 

ponts per vinculat la formació ocupacional amb les necessitats de l’arteria i les 

oportunitats comercials que es creen. 

Quant a mercats, cal mantenir la bona connexió de transport públic existent amb el de 

Sant Antoni. 

 

Eix 4. Convivència, prevenció i seguretat. 

 

Al barri de Poble-sec es necessari equilibrar l’ús dels espai públics amb la convivència 

mitjançant tots els agents implicats. En aquesta línia cal incrementar els espais 

públics, però també la presencia d’educadors/es de carrer i de ls policia de proximitat, 

així com les campanyes cíviques d’educació i conscienciació. 

Pel que fa al jovent, és necessari incrementar els espais de relació per ells. 

Es considera molt important el coneixement mutu i per tant cal fomentar el compromís 

pel mateix entre veïns i veïnes del barri. 

 

Eix 5.  Associacionisme i participació 

La ciutadaniai les entitats han de participar en les politiques publiques., però es 

necessari re-definir, re-dissenyar i re-organitzar la participació, simplificant i 

racionalitzant el nombre de reunions amb participació d’entitats, creant noves formes 

de participació no presencial i de retorn d’aquesta participació, i repensar la informació 

i la comunicació per tal d’arribar al ciutadà d’una manera més clara i facilitar punts de 

referència per accedir-hi. 

Pel que fa al moviment associatiu  del barri cal conèixer  la situació actual de les 

associacions censades al barri  a traves d’un estudi per tal de fer l’anàlisi i racionalitzar 

aquest moviment. 
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EIX TEMÀTIC 1: SERVEIS I EQUIPAMENTS 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

Són necessaris equipaments adequats a la realitat, en cultura, ensenyament, sanitat, gent gran, 

discapacitats, joves, esports, i especialment per infants. 

 Cal dotar-se de sol públic per a la construcció d’equipaments o adequar el sol públic actualment 

en desús. 

 Escoles bressol accessibles encara que no sigui dins del límit territorial del barri. 

 Disposar d’un nou CAP, amb especialistes, d’acord amb les normatives del Pla d’Equipaments, 

a la França Xica. 

 

 

 

 

 

 

 Ampliació dels Serveis Socials . 

 Residencia, centre de dia i 

habitatge tutelat. 

 Poliesportiu cobert i piscina. 
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EIX TEMÀTIC 2:  ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE  

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

 Muntanya de Montjuïc permeable 

 Volem un barri amb un manteniment i neteja acurats (mantenint el que ja s’ha 

aconseguit en els darrers anys). 

 No perdre la qualitat i diversitat del transport públic. 

 Fomentar l’aprofitament dels baixos per persones grans o amb discapacitats. 

 Volem places amb espais diferenciats per trams d’edat, que alhora siguin 

funcionals. 

 Aparcaments públics. 

 Vinculació del Poble-sec amb la Ciutat del Teatre que doni imatge de barri. 

 Un barri amb espais de joc infantil, ben distribuïts. 

 

 

 
 

 

 Recuperar els antics camins que 

portaven a la muntanya de 

Montjuïc, per tal de permeabilitzar 

el barri, i que el funicular faci 

l’antiga parada al CAP de les 

Hortes. 

 Senyalització dels espais i 

equipaments del barri  

 Pacificació del transit amb “alçats”. 

 MPGM de Montjuïc 

 



Districte  Sants –Montjuic 
    Direcció de Serveis de Territori 

 

27  

 

 

EIX TEMÀTIC 3: OCUPACIÓ I EMPRESA, COMERÇ I MERCATS 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

 Millorar la permeabilitat del barri per aconseguir que la gent transiti pel Poble-sec.. 

 Crear sinergies i permeabilitat amb el Paral·lel a nivell comercial. 

 Que el Paral·lel atregui a grans marques com a via d’entrada al barri ,per tal d’especialitzar el 

petit comerç. 

 Que la restauració es mantingui com es ara, amb prou oferta i diversa. 

 Crear ponts per vincular formació ocupacional amb les necessitats de l’arteria i les oportunitats 

comercials que crea. 

 

 

 

 

 Visibilització de la petita artesania 

comercial 

 Mantenir la bona connexió en 

transport públic amb el Mercat de 

Sant Antoni. 
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EIX TEMÀTIC 4: CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

 Equilibrar l’ús dels espais públics amb la convivència mitjançant tots els agents implicats. 
 

 Incrementar els espais de relació per a joves. 

 

 Fomentar el compromís pel coneixement mutu entre els veïns i veïnes del barri. 

 

 

- Augmentar els espais públics. 

- Incrementar la presència de la 

policia de proximitat. 

- Augmentar i millorar les 

campanyes cíviques d’educació 

i conscienciació. 

- Augmentar el número i la 

presència d’educadors de 

carrer.. 
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EIX TEMÀTIC 5:  ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

 Redefinir, reorganitzar i redissenyar la participació. 
 

 

 Participació de les entitats i ciutadans en les polítiques públiques. 

 

 Analitzar i racionalitzar el moviment associatiu del barri. És a dir, fer un estudi de l’estat de 

situació actual de les associacions censades al barri. 

 

- Simplificar i racionalitzar el 

nombre de reunions amb 

participació d’entitats. 

- Crear noves formes de 

participació no presencial i de 

retorn de la informació 

d’aquesta participació. 

- Repensar la informació i la 

comunicació per arribar al 

ciutadà d’una manera més clara 

i facilitar-hi els punts de 

referència per accedir-hi. 
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C// CONCLUSIONS 

 

Aquest Pla de Futur ,amb les línies estratègiques que planteja, es el resultat d un procés 

d’identificació i anàlisi de la realitat actual del barri i de les seves potencialitats i mancances. 

Aquest procés s’ha fonamentat en les diverses i variades aportacions fetes pels membres de la 

comissió,  el treball metòdic de la mateixa, un bon nivell de motivació, i el consens per tal 

d’arribar a una visió comú del barri a deu anys vista. 

 

Ha estat un esforç important, amb onze reunions realitzades i força documentació per treballar. 

Una consideració a fer es que el nombre d’entitats i ciutadans participants ha estat relativament 

baix, comportant segurament majors carregues de treball en la preparació de temes i aportacions 

i menor pluralitat en les visions i aportacions. Cal treballar per l’incorporació de noves entitats i 

nous ciutadans i ciutadanes. 

 

Com a punts claus del Pla de Futur: Els equipaments, ben valorats però insuficients. L’espai 

públic en quant a usos i convivència, i l’ importància del coneixement mutu, però també de la 

presencia d’educadors i de policia de proximitat, així com del seu manteniment i neteja. L’ 

importància de la xarxa associativa, de la seva riquesa i tradició, així com de la seva capacitat i 

voluntat de treball en lo festiu i cultural, però també en lo social, denotant un fort sentiment 

identitari de barri i confiança en el mateix. I finalment el retrobament amb la muntanya de 

Montjuïc i també amb el Paral·lel. 
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D// ANNEXOS:  

1. PARTICIPANTS: 

 
La Comissió de seguiment del Consell de Barri del Poble-sec està formada per : 
 
Sr. Cristòfol Ortolà       Conseller de Poble-sec 
Sr. Josep Guzman         Vicepresident del Consell de Barri  
 
Representants dels grups municipals: 
 
Sr. Jaume Ollé       conseller pel grup polític PSC  
Sra. Anna Maria Massó       conseller pel grup polític CIU 
Sr. José A. Callleja       conseller pel grup polític PPC 
Sr. Josep Chalmeta        conseller pel grup polític ERC 
 
La Comissionada de Poble-sec :  
 
Sra. Montse Lopez. 
 
 
Entitats : 
 
Sr. Màxim Montori       Coordinadora d’entitats de Poble-sec 
Sr  Jordi Arranz       A.VV. i comerciants de les Hortes 
Sr. Manel Diéguez       Associació d’Amics de Sta. Madrona. 
Sr. Manel Tort        A.Comerciants i Serveis de Poble-sec 
Sra. Ester Fernández       Fundació Artesà 
Sr. Lluis Martínez        President de l’A.VV. de Poble-sec 
Sr. Carles Burges       Unió de A.VV. del Poble-sec 
 
 
Veïns/es: 
 
Enric francès 

        
 
 
Tècnic/a: 
 
Sr. Miquel Pulgarin      Tècnic de barri de Poble-sec 

Secretari de la comissió de seguiment 
 
 

 

2. Annex :  El document complert de la Diagnosi del barri el trobareu a la web: 

Feu clic aquí o entreu a la web www.bcn.cat/sants-montjuic 

 

 

 

http://www.bcn.cat/sants-montjuic

