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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE POBLE-SEC 

Data: 21 de març 2018. 18.30h – 20:45h 

Lloc: Sala d’actes de l’Escola Jacint Verdaguer. C/ Lleida, 32 

Presideixen el Consell de Barri: 
Regidora del districte:    Laura Pérez    
Vicepresident Consell de Barri:   Josep Guzmán  
Consellera de barri:    Carolina López  
Conseller tècnic               Xavi Farré 
 
Conselleres/es: 
Sergi Sarri,     Conseller Grup Municipal PDCat 
Jordi Fexas                            Conseller Grup Municipal ERC 
Angels Boix,    Consellera Grup Municipal PSC 
David Labrador,    Conseller Grup Municipal C’s 
Jose Antonio i Calleja,    Conseller Grup Municipal PPC 
 
Representants d’entitats: 
Ass. Alerta Poble-sec 
Ass. Amics Plaça Santa Madrona 
Ass. Comerciants Poble-sec-Paral·lel 
Raons Públiques 
Grup d’Arquitectes Poble-sec 
AAVV i comerciants Horts de Sant Bertran 
AAVV Satalia 
AICEC-ADICAE 
Bona voluntat en acció 
Casa de la Premsa 
Castellers del Poble-sec 
Comissió de salut Poble-sec 
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 
Coordinador d’entitats Poble-sec 
Club Esportiu Ara Poble-sec 
Institut del Teatre 
Fundació Privada Artesà 
Unió AAVV Poble-sec 
Consell Cultura Tradicional 
AAVV  la França 
AAVV Tapioles, 79 
Ampa escola Bosc 
Consell Gegants 
Parròquies Poble-sec 
 
Personal tècnic: 
GUB 
Anna Llidó, i Núria Pérez, tècniques de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori 
Maria Rengel, Directora Serveis a les Persones i al Territori 
 
Assistència: 60 veïns i veïnes 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació acta Consell de Barri anterior.  
2. Retorn procés participatiu pla d’equipaments i pla de treball de continuïtat. 
3. Diagnòstic i priorització del diagnòstic de Salut al Poble-sec, amb l’Agència de 

Salut Pública. 
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4. Mesura de govern “El paral·lel dels barris. Pla estratègic de dinamització del 
Paral·lel”.  

5. Activitats als Jardins de les Hortes de Sant Bertran, dins del Projecte de millora de 
les relacions de proximitat a l’espai públic.  

 
1. Aprovació Acta Consell de barri anterior 

 

Josep Guzmán, Vicepresident del Consell de Barri, dóna la benvinguda a les persones 

assistents i els agraeix la seva presència. Pregunta si els sembla bé deixar l’acta aprovada 

provisionalment i si en el torn de precs i preguntes no hi ha cap esmena quedarà aprovada 

automàticament. Els assistents hi estan d’acord.   

 

Laura Pérez, Regidora del Districte, dóna la benvinguda i agraeix l’assistència. Explica que el 

Consell de Barri d’avui va molt en consonància amb el del darrer dia i que algunes demandes 

puntuals de les que es van fer ja s’estan treballant. Introdueix els temes que es parlaran. 

Presenta a Rafael Plana de la Comissió de treball d’Hortes que explicarà les activitats de 

jardins dins les Hortes de Sant Bertran i presentarà el projecte de convivència al barri. 

El punt de Salut passarà a ser el primer i el presentarà Marta Olabarría de l’Agència de Salut 

Pública. 

 

2. Diagnòstic i priorització del diagnòstic de Salut al Poble-sec, amb l’Agència de 
Salut Pública. 

 

Marta Olabarría dóna les gràcies per poder compartir l’espai i explicar el Pla de Salut. 

El diagnòstic de salut va finalitzar el passat divendres. El primer diagnòstic va ser al 2008, quan 

va arribar Barcelona Salut als barris que és un pla comunitari que es dur a terme des de 

l’Agència de Salut Pública i amb un procés participatiu en el qual es van treballar 4 eixos. 

1) Salut mental 

2) Dependència 

3) Obesitat entre els joves 

4) Consum de drogues 

Al llarg d’aquests anys s’han estat prioritzant aquests temes, però després de 10 anys en el 

territori es va considerar oportú fer un nou diagnòstic de salut per veure com evolucionava la 

situació. 

Durant el procés s’han tingut en compte, per un costat dades d’indicadors de salut de registres 

sistemàtics de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i per una altra s’ha dut a terme un 

procés participatiu amb tres formats (entrevistes individuals, grups de discussió i grups 

nominals de professionals que treballen al barri per prioritzar els problemes que s’estan 

detectant). En total en les entrevistes individuals han parlat amb més de 14 persones que 

treballen en diferents àmbits al barri, en els grups focals de discussió han analitzat 5 grups 

tractant  d’englobar totes les edats i col·lectius i per acabar en els grups nominals s’han 

analitzat 4  grups (salut, educació, entitats i sociosanitaris). 

A banda, s’ha fet difusió a la revista Fem Salut i s’ha creat un vídeo que s’ha penjat al Youtube 

per animar a la participació. 

Els resultats de tot el procés de manera resumida són els següents: 

 

- El barri i les persones que hi viuen: La distribució per edat i sexe està menys 

envellida que a la resta del districte i Barcelona. En els principals indicadors de 

dependència i envelliment, el Poble-sec té unes dades inferiors i l’únic que si que es 

destacaria és l’índex de sobreenvelliment que és superior al del districte i Barcelona. 

Encara que no sigui una població envellida, si que crida l’atenció el percentatge de 

persones de més de 65 anys que viuen soles, és un fet que s’ha destacat molt a les 

entrevistes, en concret el treball de Baixem al carrer que intenta pal·liar la soledat 

d’aquestes persones.   
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Segons el lloc de naixement hi ha un percentatge de persones nascudes a l’estranger 

molt superior al districte i Barcelona tant en homes com en dones, factor que li atorga 

una multiculturalitat que molts han destacat a les entrevistes.  

S’ha comentat molt que hi ha una xarxa social molt forta i de comunitat. Teixit 

associatiu molt potent i molt d’esperit de barri. Tot i així, s’ha matisat però que la xarxa 

social no sempre arriba a tothom i potser sempre arribar a un perfil determinat. 

Respecte a la identitat de barri, s’ha matisat que hi ha una transformació i s’ha 

assenyalat al turisme com a un dels principals causants de conflicte i massificació, 

malmetement d’alguns carrers o petits comerços que han hagut de tancar. 

 

- Determinants en salut: La situació del barri s’ha destacat d’una manera positiva i s’ha 

relacionat des d’un punt de vista de salut positivament el fet d’estar propers a espais 

verds. Tot i haver aquesta diversitat, l’accessibilitat seria una cosa a millorar. 

Per una altre costat, relacionat amb l’espai verd i la natura, cal comentar que des dels 

registres que es tenen de dades de contaminació, el Poble-sec es troba en un punt 

entremig i que això es contraposa a la visió que es té respecte que la qualitat de l’aire 

del barri és més alta. 

S’ha detectat també molt de soroll relacionat a l’oci nocturn, però també de camions de 

la brossa, del turisme i de molta gent. Tot i així s’ha relacionat sobretot en zones molt 

concretes, fet que podria explicar que si observem el mapa de soroll de la ciutat, Poble-

sec no surt com un dels barris més destacats. 

Per un altre costat, la localització de barri també ha sigut destacada de manera positiva, 

es percep com un barri ben comunicat, proper a tot i que això afavoreix poder fer 

moltes coses. 

Respecte el context físic, un dels temes més comentats és el tema de l’habitatge, es 

detecten finquen molt antigues, poc il·luminades i sense ascensor amb el que això 

suposa per certs col·lectius sobretot de gent gran o amb mobilitat reduïda i pot 

provocar aïllament. 

Entrant en el context socioeconòmic, la renda familiar disponible del barri es troba per 

sota de la mitjana del districte i de Barcelona.  

El percentatge de persones amb ingressos baixos en el barri és similar al del districte 

però inferior al de Barcelona i sobretot comentar que la sensació al llarg de les 

entrevistes és que la precarietat es nota present i és un problema en el barri. 

La taxa d’atur és superior a la mitjana del districte i Barcelona, similar entre homes i 

dones i es troba situada entorn al 9,9%.  

La taxa d’abandonament escolar està molt per sobre de la de Barcelona així com la de 

graduació a 4t de la ESO que és inferior a la del districte. 

Un dels temes que més preocupava és el preu de l’habitatge i es veu com una causa 

d’expulsió dels veïns del barri i s’ha destacat com això afecta a la salut mental. 

 

- Salut i conductes relacionades amb la salut: En el districte de Sants hi ha un 

augment de l’hàbit de tabac des del 2011 i és el districte amb un major consum 

d’alcohol en dones. En quant a la ingestes de fruita i verdura en adults, també ha sigut 

un tema que ha sortit molt en tots els grups i entrevistes, es veu en els gràfics sobretot 

en el cas d’ingesta de fruita i verdura recomanats entre les dones és un dels 

percentatges que es troba entre els més alts de Barcelona.  

L’alimentació en joves es veu com és un dels percentatges més alts de la ciutat que no 

consumeix les racions de fruita i verdures recomanat, però sobretot el que s’ha 

comentat és l’augment per part d’aquest col·lectiu de begudes energètiques.  

Pel que fa a la taxa d’embarassos adolescents, el districte també destaca com a un 

dels més alts de Barcelona, igual que la taxa de fecunditat entre dones d’entre 15 i 19 

anys. 
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Per últim, les dades de risc de mala salut mental, sobretot en les dones el risc de mala 

salut mental és dels més alts de Barcelona i  es troba en augment.  

La mala salut auto percebuda també preguntada a l’enquesta, en el cas de les dones el 

districte tindria un percentatge dels més alts.  

En quant a l’esperança de vida, sobretot en les dones, és un dels districtes amb una 

menor esperança de vida. 

 

Amb tot això, es va elaborar un llistat de necessitats de salut i es va votar en la jornada 

de priorització. Seguidament aquesta llista es portarà a la taula de salut comunitària. 

Com a part del procés, s’ha realitzat un concurs fotogràfic amb l’objectiu d’incorporar 

als joves en la diagnosi de salut, es va plantejar aquest concurs fotogràfic amb la 

col·laboració de l’Institut Consell de Cent i amb els alumnes de 4t de la ESO se’ls hi va 

proposar participar-hi a través de que realitzessin fotografies al barri amb allò que 

creien que portava més i menys salut al barri. Comparteix la fotografia guanyadora. 

 

Finalitza l’exposició i es passa a un torn obert de paraules. 

 

Comentari/pregunta Resposta 

Artur des de la Coordinadora de jubilats  i 

pensionistes de Catalunya, es reclama 

un augment de les pensions per 

combatre la mala salut. 

 

Una veïna pregunta quan es va fer 

l’enquesta de salut i a quanta gent se li 

va preguntar. 

Un altre veí complementa la resposta 

dient que hi ha una part quantitativa i una 

qualitativa amb gent del barri 

Marta Olabarría li respon que l’última 

versió és de 2016 i s’ha realitzat a més 

de 4.000 persones de Barcelona que 

és una mostra significativa. 

 

Un veí argumenta que si s’han recollit les 

dades al 2015, el barri en poc temps ha 

canviat molt i reclama solucions 

concretes per avui. 

 

Des de la coordinadora d’entitats 

argumenta que en el barri hi ha molta 

feina a fer a nivell de salut i que també 

és responsabilitat del món associatiu 

reclamar millores pel barri. 

 

 

 

3. Retorn procés participatiu pla d’equipaments i pla de treball de continuïtat. 

 

Agafa la paraula la regidora Carolina López i procedeix a presentar les conclusions i avanços 

del pla d’equipaments del Poble-sec. Molta d’aquesta feina ja va ser anunciada al Consell de 

Barri anterior. Recorda que el procés participatiu es divideix en dues fases. 

- Diagnosi del barri 

- Propostes 

Es presenta en una diapositiva el nombre de participants, les propostes recollides i les 

propostes desagregades. 

Hi ha hagut més de 300 aportacions i propostes, 250 persones diferents han participat durant 

tot el procés, 72 propostes formulades a la web i més de 30 entitats representades i en total 

s’han rebut 2.255 suports a la web. 
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En aquest procés participatiu el que es volia fer era identificar i prioritzar les necessitats del 

barri per poder plasmar-ho en els equipaments. 

Pel que fa els resultats, s’han dividit totes les propostes que s’han fet en 6 grans grups: 

-Infància i família. Reclamació d’espais de criança i de suport a la família i ampliació d’escoles 

bressol. 

-Joventut. Necessitat d’un espai autogestionat pels joves del barri. 

-Gent gran: Es necessiten més espais i que siguin accessibles on es puguin realitzar activitats i 

tallers. 

-Esport. Necessitat d’un espai esportiu municipal. 

-Cultura. És un dels eixos on hi ha hagut més propostes, on han sortit diferents coses com un 

espai per a castellers, per la cultura popular, exposicions, grans esdeveniments... 

-Espais polivalents i de trobada transversal, s’ha identificat com un eix, però realment és 

transversal en tots. Es reclamen espais de trobada, de treball que també es puguin utilitzar per 

la nit. Que no siguin equipaments obsolets i que siguin polivalents, fàcils de canviar-ne l’ús de 

manera ràpida. 

 

El 24 de gener es va fer la darrera trobada amb el grup motor i es va arribar a dos 

compromisos. 

- Afegir més persones al debat i continuar debatent. 

- Visitar els espais que es valoraran a la segona fase del procés. 

La primera reunió de la següent fase ja s’ha fet i ara està en procés de passa del grup motor a 

una comissió de seguiment, es va parlar de quines persones haurien o voldrien formar part 

d’aquesta comissió i es va pensar que perquè sigui operativa hauria d’haver-hi entre 15 i 20 

persones, tot i que no li tancaran la porta a les persones interessades amb ganes de treballar. 

D’aquí a l’estiu es continuarà debatent per definir en base a les prioritats que han sortit, quins 

equipament es construiran i en quins espais. 

Fins aquí la presentació del pla d’equipaments i es passa a explicar el següent punt. 

 

4. Mesura de govern “El paral·lel dels barris. Pla estratègic de dinamització del 
Paral·lel”.  

 

També presenta el programa el Paral·lel dels barris que és un pla de desenvolupament 

socioeconòmic de l’avinguda del Paral·lel, on s’han tingut en compte totes les demandes dels 

processos participatius que s’havien dut a terme anteriorment. La principal demanda que hi 

havia era fer un pla d’usos, però explica que en un pla d’usos només es pot decidir les 

llicències de pública concurrència, i durant el procés participatiu sorgeixen moltes més coses i 

el pla d’usos es limitador en aquest sentit. Quan es parla del Paral·lel bàsicament apareixen 

tres necessitats i per això la mesura s’ha dividit en tres eixos: 

 

- Dinamització econòmica. Dues de les coses més importants que es faran és per una 

banda el pla d’usos i per l’altre un pla de dinamització del comerç de la zona en tres 

anys. Les sessions participatives començaran breument i a l’estiu es presentaran les 

mesures. 

 

- Dinamització cultural. Es divideix també en diferents eixos, per una part tenim la part 

de la dinamització de l’espai públic des de la vesant comunitària, que passa per la 

recuperació del teatre Arnau. Aterrament de les Festes de la Mercè al Paral·lel i foment 

de la identitat dels 3 barris al voltant de l’avinguda a través de la memòria històrica. Es 

vol fer un gran debat entorn de l’avinguda per decidir quin Paral·lel volem en el futur. 

Es faran un seguit de xerrades i activitats al voltant d’aquesta idea. 
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- Millores a l’espai públic o urbanístic. S’han identificat tres demandes principals. Un 

d’ells és la mobilitat, s’han detectat problemes en aquest sentit, es farà un estudi de 

mobilitat i un estudi per millorar la interconnexió entre el barri.  

 

 

 

5. Activitats als Jardins de les Hortes de Sant Bertran, dins del Projecte de millora 
de les relacions de proximitat a l’espai públic.  

 

Rafel Plana, cap dels músics de l’Institut del Teatre explica un projecte que estan duent a terme 

juntament amb l’associació Arrels, derivat d’un conflicte al barri amb els sense sostre de la 

zona de les Tres xemeneies i de les Hortes. 

Comenta que un dels pares de l’escola del seu fill, (Escola  Sant Pere Claver) va considerar 

que les persones sense sostre no podien continuar vivint a les places on jugaven els infants. A 

partir d’aquí, des de l’escola els va semblar que podia ser un bon moment per enfocar-ho d’una 

altra manera i tractar-ho com un problema de convivència. Es va intentar conèixer les 

problemàtiques del col·lectiu i per això es van apropar a l’associació del barri que els ajudava. 

A partir d’aquí des de l’escola es va començar a parlar de com es podia compartir aquest espai 

i per altra banda també de com els nens i nenes podien entendre la realitat del col·lectiu. 

S’han trobat amb tots els actors del barri que tractaven el tema i s’han establert una sèrie 

d’accions perquè la gent que conviu amb el col·lectiu pugui entendre millor la seva 

problemàtica. 

S’han pactat diferents accions, com per exemple, la participació d’usuaris/es de la llar Pere 

Barnés que hi participaven amb els alumnes de l’escola. 

També s’ha fet una festa d’aniversari a la Plaça de les Hortes, amb l’ajuda de l’Ajuntament. 

Properament, l’11 de maig es farà una altra festa a la Plaça de les Hortes. 

 

 

 

6. Torn de paraules 

 

S’inicia el tron obert de paraules des de la taula presidència, demanant si hi ha alguna 

modificació a l’acta anterior. Sense cap comentari, s’aprova l’acta. 

Laura Pérez, continuant amb el torn de respostes, agraeix les facilitats que ha posat l’escola 

Jacint Verdaguer per poder fer el consell de barri. Aprofita per felicitar els impulsors del projecte 

amb els sense sostre. Sobre el tema del mobiliari urbà al Paral·lel, comenta que és Ecologia 

Urbana qui tira endavant el pla d’usos. 

 

Comentari/pregunta Resposta 

Sergi Gázquez de la Unió d’Associacions de 

Veïns del Poble-sec, demana al govern que 

mantingui l’espai del parc de les Hortes de Sant 

Bertran net de manera habitual i no només quan 

hi ha actes o activitats. D’altra banda, dirigint-se 

als veïns explica que el dilluns que ve a les 20h, 

al Centre Cívic l’Albareda, es farà una assemblea 

a l’últim Consell de Barri es va lliurar a la regidora 

un acta amb 22 punts que havien acordat els 

veïns/es i no han rebut resposta. Per aquesta raó 

es convoca l’assemblea per mirar com 

s’organitzen per reivindicar aquests punts i que el 
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Comentari/pregunta Resposta 

districte actuï. 

Victòria Egea, vol saber si està estudiat posar 

més bancs al Paral·lel, treure els que no toquen 

al sol i posar-los al Paral·lel. S’adreça a Rafel 

Plana per preguntar que s’ha de fer quan et 

trobes una xeringa al portal de casa teva. 

Rafel Plana comenta que a títol personal 

considera que és important humanitzar 

les persones que viuen al carrer i si hi ha 

algun problema trucar a la Guardia 

Urbana o a qui faci falta. El membre 

d’Arrels, recomana que sempre s’ha de 

contactar amb professionals de l’àmbit i 

també demana temps per gestionar-ho. 

 

Una veïna pregunta si saben que hi ha un solar 

abandonat al carrer Grases que dóna problemes 

a les finques amb les que toca i que l’altre dia es 

va haver de desratitzar. 

La regidora Laura Pérez comenta que 

han pres nota de la problemàtica del 

solar del carrer Grases, tot i que és un 

espai privat, que tot i tenir permís d’obres 

no les està tirant endavant, es posaran 

en contacte amb el privat per saber 

perquè no està tirant les obres endavant i 

per comentar-li la problemàtica que 

genera el solar amb els veïns del voltant. 

Com a Ajuntament tenen poca incidència 

en aquest tema. 

 

Josep Ramos de la coordinadora de jubilats, diu 

que els membres de la taula no es presenten mai 

i sempre es demana que es presentin les 

persones que intervenen.  

 

Dirigint-se a Rafael Plana comenta que porten 

molt de temps intentant que es netegin els jardins 

de les Hortes de Sant Beltran i els sense sostre 

ho embruten. 

Per al·lusions es presenta la taula.  

 

En Rafael Plana, comenta que la manera 

que han trobat d’enfocar al problema no 

és la solució, ja que és un problema molt 

gran que no sap si en té de solució, per 

tant com que li toca conviure amb el 

problema han buscat la manera 

d’alleugerir-ho. 

Josu, president de l’AMPA de l’escola, comenta 

que comparteix totes les visions que s’han dit fins 

ara, creu que els dels sense sostre és un projecte 

difícil però molt positiu pel barri 

 

 

Una veïna, referint-se al pla d’equipaments i al 

procés participatiu que s’ha fet, vol fer una 

reflexió, ja que creu que hi ha alguna cosa que no 

s’ha fet bé, perquè s’han bolcat moltes energies 

en el procés i la conclusió és que s’ha de 

continuar fent el procés participatiu perquè no es 

podia tancar com s’havia fet i això és una de les 

coses que desmotiven a l’hora de participar, 

perquè no veus cap resultat. Li sembla bé que es 

continuï el procés participatiu perquè es 

reconsiderin qüestions. 

 

 

Daniel Regidor diu que al Poble-sec si que hi ha 

equipaments disponibles contràriament al que 

s’ha dit. 

Laura Pérez diu que no ha escoltat 

l’afirmació que no hi ha equipaments al 

barri, en tot cas vol aclarir que si que n’hi 

ha i que la tasca seria de reorientar i 

ampliar els ja existents. El pla 
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d’equipaments no parteix de zero. 

 

 

 

 

Rosa veïna, vol parlar sobre la Plaça del Sortidor 

per si es pot arreglar el nyap que es va fer en el 

seu moment en el que es va posar un 

aparcament. Vol recuperar la plaça. Per altra 

banda pregunta si s’és conscient de la barrera 

arquitectònica que s’està creant entre el mar i la 

muntanya de Montjuïc amb la construcció de la 

ciutat del teatre i d’altres construccions d’edificis 

molt alts, espera que s’hagi reconsiderat el tema 

dels equipament que plantejava la plataforma 

Salvem Montjuïc. 

 

Laura Pérez comenta que la Plaça del 

Sortidor no és prioritat i per tant no hi ha 

un projecte. 

David Martín, fa referència a un tema 

d’urbanisme del costat de muntanya, els cotxes 

passen per sota l’edifici a l’extrem final del c/ 

Poeta Cabanyes i els camions alts queden 

atrapats i afecta a l’estructura de l’edifici. 

 

Es pren nota i s’informa que hi ha altres 

maneres de contactar amb l’Ajuntament 

més ràpides i que no cal que s’esperin a 

un Consell de Barri.  

 

Artur de la Coordinadora de Jubilats i 

Pensionistes de Catalunya demana disculpes per 

l’agressivitat de les paraules anteriors. Es justifica 

dient que la gent gran té por i li demana a 

l’Ajuntament que es pot fer perquè no ens manin 

de tant lluny (Madrid). Proposa que els 

ajuntaments facin un manifest conjunt. 

 

Laura Pérez dóna l’enhorabona als que 

lluiten per les pensions. 

Jordi fa una reflexió, agraeix a l’escola que s’hagi 

avingut a acollir el Consell de Barri, ja  que 

aquest espai ha sigut un espai de reivindicació i 

creu que es molt positiu que s’hagi fet aquí el 

Consell. Vol plantejar si a la planta baixa de la 

casa de la premsa es poden treure les parets de 

pladur per poder fer més activitats. 

 

Pel que fa a la demanda referent a la 

Casa de la Premsa de treure el pladur, es 

parlarà amb llicències i Guàrdia Urbana 

per veure l’estat de l’edifici i les 

possibilitats. 

Carles de la Unió d’Associació de veïns. Tenen 

un problema amb un sense sostre a la plaça 

Santa Madrona. Demana que de tant en tant 

passi la Guàrdia Urbana per la zona. 

 

Laura Pérez respon que pren nota i 

parlaran amb Guàrdia Urbana. 

El Víctor vol comentar si es podrien posar cadires 

a les parades, també diu que les persones que 

viuen al carrer s’han de respectar, però també 

s’han de respectar les que no hi viuen. 

Laura Pérez agraeix els comentaris i 

apunta les propostes i demandes. 

El Santi del Grup d’arquitectes de Poble-sec. 

Parlant d’equipaments es va tenir una reunió per 

parlar del futur de la biblioteca, retreu als veïns 

Pel que fa a la biblioteca es demana el 

manifest del Santi. És un equipament que 

tenen en consideració, tot i que encara 



 

  
 

 

 

Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 

 

Acta del Consell de Barri de Poble-sec, 21 de març de 2018  9 

 

Comentari/pregunta Resposta 

perquè no van anar en aquesta reunió. 

Continuant amb l’exposició, en el barri del Poble-

sec son aproximadament 40.000 persones dels 

quals a la biblioteca hi ha 22.000 carnets. La 

biblioteca del barri té aproximadament 640 m2, 

segons els estàndards de la Generalitat i de la 

Diputació una biblioteca de barri hauria de tenir 

1600m2 i un fons de volum de 40.000 exemplars. 

Aquesta dada ja serveix per veure que a la 

biblioteca del barri li falta la meitat del que hauria 

de tenir. A banda, es va estar parlant molt del 

futur de les biblioteques i de la necessitat 

d’espais polivalents de trobada. Actualment les 

biblioteques s’estan convertint en un lloc de 

trobada on es transmet coneixement més enllà 

del llibre. En el pla d’equipaments sembla que la 

biblioteca queda fora d’estudi, ara per ara sembla 

que es vol traslladar la biblioteca a un altre espai, 

i des de l’associació es creu que no s’hauria de 

fer, ja que la localització actual dóna una visió de 

centralitat i per tant s’hauria d’ampliar. 

 

 

 

 

no tenen la solució i si hi ha una proposta 

està oberta a escoltar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier Velasco, fa una pregunta a la regidora. A 

l’edifici que toca a les Hortes de Sant Bertran hi 

plou i això fa que quan el temps no acompanya 

els sense sostre es posin a la seva escala i 

reclama més informació entre els veïns, perquè 

no se’n va assabentar de que es feien festes. No 

flueix la informació. 

 

Laura Pérez agraeix els comentaris i 

apunta les propostes i demandes. 

Manel Alfaro, planteja el tema de que l’associació 

esportiva paguen 5.000 euros al mes de lloguer i 

reclama la cessió d’unes instal·lacions dignes pel 

barri de caire públic. 

 

Laura Pérez agraeix els comentaris i 

apunta les propostes i demandes. 

 

Xan la Torre, planteja que en el paral·lel al costa 

dels passos de vianants hi ha el de bicicletes i no 

estan senyalitzats, fet que provoca que les 

bicicletes passin pel pas de vianants i els 

vianants pel de bicicletes, reclama una millor 

senyalització. També reclama més ús dels 

autobusos elèctrics. 

 

Laura Pérez agraeix els comentaris i 

apunta les propostes i demandes. 

 

Montse Nicolanche. Pregunta si en algun moment 

es tractarà el tema del solar la Satalia. 

Parla de la gentrificació de la muntanya de 

Montjuïc. Ha fet varies queixes sobre el 

desbrossament de Montjuïc. Es desbrossa 3 

No hi ha cap projecte pel solar de la 

Satalia, que per altra banda si que està 

qualificat d’equipament, però per ara no 

hi ha res programat.  
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vegada a l’any i creu que és excessiu. 

 

Es comenta que s’ha creat un grup 

específic per la gestió de la muntanya de 

Montjuïc i es va fer el primer Consell 

Plenari de la muntanya de Montjuïc, que 

pretén ser obert i on es vol que es 

participi, és allà on es pot fer una major 

incidència. 

 

 

 

En darrer terme Rafel demana als veïns i veïnes que visitin la zona de les hortes. 

 

Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 

 

 

 


