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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL POBLE-SEC 

 

Data: 18 de febrer de 2021, 18.30 h 

 

Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/poblesec/f/2743/meetings/4240 

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Marc Serra,    Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Susanna Crespo,   Vicepresidenta del Consell de Barri del Poble-sec 

Sra. Sonia Frias,   Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Carolina López,   Consellera de Barri del Poble-sec 

Sr. Eudosio Gutiérrez,   Conseller de Barri del Poble-sec 

Sr. Xavier Farré,   Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Consellers/es: 

Sr. Jaume Gaixas,  GMD BeC 

Sr. Ancor Mesa,   GMD BeC 

Sra. Ling Ling Masferrer,  GMD ERC 

Sra. Georgina Lázaro,   GMD JxCat 

Sr. David Labrador,   GMD Cs 

Sra. Alba Gómez,  GMD BxC 

 

Representants entitats: 

Alerta Poble-sec 

Bona Voluntat en Acció 

Casa de la Premsa 

Castellers del Poble-sec 

C.E. APA Poble-sec 

Casa de la Premsa 

Coordinadora d’Entitats del Poble-sec 

DIVERSCOOP 

Fundació Privada Artesà 

Joves Units del Poble-sec 

Parròquies del Poble-sec 

Raons Públiques 

Unió d’Associacions de veïns del Poble-sec 

 

Tècnics i tècniques municipals: 

Sra. Maria Rengel, Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Sants-Montjuïc 

Sr. Gerard Lillo,   Tècnic de participació del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Anna Llidó,  Direcció de Serveis a les Persones i al territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 

Sra. Núria Pérez, Direcció de Serveis a les Persones i al territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 

Sra. Mariona Prat,  Tècnica del Pla de barris 

Sra. Núria Borrut,   Tècnica del Pla de barris 

 

Total d’assistents: 50 persones 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/poblesec/f/2743/meetings/4240
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Ordre del dia 

1. Benvinguda i informe de situació actual al barri del Poble-sec. 

2. Premis Sants-Montjuïc. 

3. Presentació Pla d’actuació Pla de Barris del Poble-sec. 

4. Gestió cívica de la Pista poliesportiva Tres Xemeneies. 

5. Torn obert de paraules. 

 

 

1. Benvinguda i informe de situació actual al barri del Poble-sec. 

 

Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda al Consell de Barri del 

Poble-sec i fa un repàs dels punts de l’ordre del dia. 

 

El Regidor fa un reconeixement a les entitats i el teixit associatiu del barri, agraint la capacitat 

d’adaptació que han tingut per continuar desenvolupant les seves activitats en aquest context 

de crisi sanitària. Fa un repàs de l’evolució de la crisi sanitària en el barri del Poble-sec i 

l’impacte que aquesta ha tingut sobre el territori.  

 

Marc Serra esmenta i comenta algunes de les mesures que s’han pres per reduir l’impacte de 

la crisi sanitària al Poble-sec, com l’ampliació de terrasses dels locals de restauració i l’obertura 

dels centres escolars. 

 

Algunes qüestions que s’han iniciat en els darrers mesos són la pacificació de l’entorn de 

centres escolars, la contractació per a tot el districte, de 8 plans d’ocupació i una facilitadora 

per donar suport a les escoles, sortides i entrades  la implementació d’un punt d’atenció i suport 

als tràmits digitals (per part de la Xarxa de suport mutu a través de Cooperasec). S’ha obert 

concurs per construir habitatge cooperatiu al passeig de l’Exposició 38. En breu s’engega la 

Taula d’Emergència Climàtica en l’àmbit de districte, amb un representant de la comissió de 

seguiment del Poble-sec a aquesta Taula, en Sergi Gàzquez, de la Unió d’AV Per últim, el 

Regidor explica que s’han finalitzat les obres de la segona fase del col·lector. 

 

 

2. Premis Sants-Montjuïc 

 

Carolina López, Consellera dels barri del Poble-sec, introdueix les bases i les novetats respecte 

els premis Sants-Montjuïc i explica l’objecte de l’edició d’enguany, qui pot presentar-se, quan i 

com, i la composició del Jurat. Més informació al següent enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/poblesec/f/2743/meetings/4240  

 

 

3. Presentació Pla d’actuació Pla de Barris del Poble-sec. 

 

Marc Serra detalla el Pla d’actuació del Pla de Barris del Poble-sec, explicant que la 

presentació és una fotografia del Pla a data de novembre, però és susceptible d’incorporar 

altres mesures. El Regidor comenta les fases del procés participatiu i quin ha estat el resultat, 

el pressupost del Pla, les principals accions que es desenvoluparan i el model de governança 

relacionat. Més informació al següent enllaç: 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/poblesec/f/2743/meetings/4240
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https://www.decidim.barcelona/assemblies/poblesec/f/2743/meetings/4240  

 

 

 

Intervenció Resposta 

Hatim:  

 La representació ciutadana al Pla de 

Barris és mínima, han participat 400 

persones, de 40.000 que viuen al 

barri. 

 A una reunió inicial es va parlar de 

11,4M € i ara es parla de 10,4M. On 

ha anat a parar aquest milió de 

diferència? 

 S’ha incorporat la participació de 

persones migrants? 

 Hi ha previsió d’obrir un equipament 

juvenil? La inversió en joventut es 

centra en l’àmbit educatiu, però es 

deixa de banda el lleure. Des de 

Joves Units del Poble-sec hem 

iniciat una recollida de signatures, en 

la qual han participat més de 200 

persones, per reclamar un 

equipament juvenil al barri.  

Marc Serra:  

 És cert que la participació ciutadana, 

en perspectiva, ha estat baixa- Però 

s’ha de tenir en compte la situació 

actual, la virtualització del procés 

participatiu i les limitacions de la 

pandèmia.  

 Sobre la qüestió pressupostària, el 

diferencial és que a vegades es 

comptabilitza la part d’inversió en 

rehabilitació d’habitatge fora del 

PdB. 

 És cert que hi ha poca diversitat dins 

de la Comissió de Seguiment. La 

intenció és incorporar a col·lectius 

diversos dins d’aquesta Comissió.  

 Volem un equipament juvenil al 

Poble-sec, però encara no sabem on 

i com serà. Agraeix el treball que 

està fent l’entitat juvenil.  

Jordi Goñi:  

 No s’ha comptat amb la participació 

de totes les entitats en el procés 

participatiu, des de la Casa de la 

Premsa no hem rebut cap 

convocatòria. 

 Tenir en compte que amb la 

virtualització d’aquestes sessions es 

deixa fora a una part de la població 

que no té competències digitals.  

 L’espai públic del Poble-sec no té en 

compte les necessitats de la gent 

gran. 

Marc Serra:  

 La Casa de la Premsa ha estat 

convocada i és membre de la 

Comissió de Seguiment, i ha 

participat en les sessions.  

 Tenim en compte l’escletxa digital i 

com administració estem treballant 

en millorar-ho. Habilitarem una sala 

amb ordinadors perquè aquells veïns 

i veïnes que no tenen un dispositiu 

puguin connectar-se. També estem 

oberts a propostes de millora.  

 Ens ha arribat que hi ha una falta 

generalitzada de bancs a l’espai 

públic i en les zones d’interacció 

social. S’ha de trobar un equilibri en 

disposar de zones d’estada a l’espai 

públic. 

Manel Alfaro: S’ha de fer visible la 

importància de l’esport en l’edat escolar, no 

només en l’àmbit de la salut, sinó també com 

a mitjà de socialització. En aquest sentit, el 

poliesportiu i els equipaments esportius 

Marc Serra: Valora positivament els 

projectes de les entitats esportives, que no 

només són esportius sinó que també són 

projectes comunitaris. Encara queda definir 

quin paper tindrà l’esport en el PdB, però hi 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/poblesec/f/2743/meetings/4240
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Intervenció Resposta 

actuals són insuficients per cobrir la 

demanda actual. 

serà present. 

Carla Larrodé: Trobem a faltar representació 

del col·lectiu de persones amb discapacitat 

psíquica i física en el Pla de Barris. En cap 

punt es fa esment, tot i que ho vaig comentar 

en la Comissió de Seguiment. 

Marc Serra: És cert i ho tindran en compte.  

Enric Francès: Fa un apunt sobre una 

intervenció del Regidor, indicant que les 

Hortes de Sant Bertran estan a l’est del barri, 

no al sud. 

Marc Serra: Demana disculpes i dóna 

validesa a la intervenció del veí.  

 

 

4. Gestió cívica de la Pista poliesportiva Tres Xemeneies. 

 

Maria Rengel, cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, explica que tal i com 

indiquen les bases de la gestió cívica, es presenta la proposta de la gestió cívica de la pista 

poliesportiva 3 Xemeneies per part de la Coordinadora d’entitats del Poble-sec al Consell de 

Barri. 

 

Hèctor, de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, que gestiona la pista poliesportiva Tres 

Xemeneies, fa una valoració de la gestió de l’equipament, revisant l’evolució de la gestió i 

explicant les activitats que es desenvolupen. Més informació al següent enllaç: 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/poblesec/f/2743/meetings/4240  

 

Intervenció Resposta 

Hatim:  

 Es vol fomentar la participació 

comunitària. Serà gratuït l’ús de les 

pistes per projectes comunitaris del 

barri (no esportius)?   

 A altres equipaments les pistes estan 

obertes a determinades hores 

perquè el jovent pugui accedir per fer 

esport, de forma lliure. S’ha plantejat 

a Tres Xemeneies? 

Hèctor:  

 L’equipament té uns preus privats 

comunicats que marquen el cost del 

lloguer de l’espai tant per activitats 

esportives com per activitats no 

esportives. Tot i així, en funció del 

projecte que es plantegi es pot mirar 

de donar suport, tenint en compte 

que obrir l’equipament suposa un 

cost de personal que cal cobrir 

Maria Rengel:  

 Les propostes de les entitats es 

poden valorar i mirar com donar-les 

suport sense que el pressupost de la 

pista es vegi afectat (via 

subvenció....) 

  

 

 

5. Torn obert de paraules. 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/poblesec/f/2743/meetings/4240
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Intervenció Resposta 

Maria Cardús:  

 El monument de la Sardana està en 

estat deficient. Es rehabilitarà? 

 Al carrer Blai falta arbrat i la via 

pública està en un estat deficient. 

 Es mostra preocupada pels 

campaments irregulars que hi ha a 

Montjuïc. 

Marc Serra: 

 Sobre el monument de la Sardana, 

s’arreglarà, però depèn de Patrimoni 

perquè és una obra artística i el 

tràmit és més llarg que si fos, per 

exemple, mobiliari urbà. Ha de 

seguir un protocol, està en tràmit. 

 Sobre els campaments irregulars, és 

una situació de sensellarisme. En 

temps de pandèmia hem ampliat les 

llars provisionals, però necessitem 

que altres administracions 

s’impliquin i, principalment, que es 

limiti el preu de l’habitatge. Com a 

Ajuntament, estem treballant a 

través de Serveis Socials i GUB amb 

aquestes persones.  

Marc:  

 Es té previst canviar el sentit dels 

carrers de circulació per minimitzar 

el trànsit motoritzat al barri? La 

senyalització vertical sembla que no 

funciona perquè els conductors 

redueixin la velocitat. 

 Es té previst crear infraestructura 

ciclista? 

 Facilitareu implementar un sistema 

de repartiment de mercaderies 

d’última milla? 

Marc Serra: Aquestes qüestions es debatran 

en el Pla de Mobilitat del Poble-sec. El 

Regidor demana que la ciutadania i les 

entitats intervinguin en el futur procés 

participatiu d’aquest Pla.  

Diverscoop: Es presenten com entitat que 

representa a persones amb discapacitat i 

pregunten si poden formar part de la 

Comissió de Seguiment del Poble-sec. 

Marc Serra: Convida a l’entitat a formar part 

de la Comissió de Seguiment.  

César López:  Tinc un centre de ioga, tenim 

les finestres obertes per garantir la ventilació 

del local i tenim uns contenidors davant la 

porta que generen olors i molèsties per la 

nostra activitat. Hi ha alguna solució? 

Marc Serra: Ho tenim en compte i l’equip 

tècnic passarà a revisar la situació.  

Javier Velasco:  

 Quan acabaran les obres al carrer 

Vilà i Vilà? Es farà tot d’una vegada 

o s’obrirà poc a poc? 

 Encara que una part del veïnat no 

vol bancs al carrer Vilà i Vilà, som 

molts que sí els volem. 

Marc Serra: Sobre les obres del col·lector, 

fase III, aquesta fase està en procés de 

redacció del projecte executiu. Serà aquest 

projecte el que delimitarà el calendari. Ho 

compartirem en un futur Consell de Barri. 

Comparteix la preocupació sobre tenir el 

carrer obert molt de temps, així que es 

demanarà que el temps d’afectació sigui 

mínim. 
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Intervenció Resposta 

Antoni Reig:  

 Fa menció de les víctimes de la 

Covid-19 i demana que consti en 

acta del Consell de Barri. 

 Demana que l’Ajuntament es 

posicioni a favor de la llibertat 

d’expressió, com han fet altres 

institucions. 

Marc Serra: L’Ajuntament ja s’ha pronunciat 

sobre la llibertat d’expressió. Com a Regidor 

de Drets de Ciutadania, vam aprovar a la 

Comissió aquest dimecres una declaració de 

condemna a la sentència de Pablo Hasél i a 

favor de la llibertat d’expressió, proposant 

una modificació del Codi Penal, encara que 

és el Congrés dels Diputats qui té les 

competències.  

Marta Travaria: Quin serà el futur dels 

pavellons de Montjuïc? I de les Tres 

Xemeneies? 

Marc Serra:  

 Aquests pavellons estan en sòl 

municipal i finalitza la concessió 

actual. L’Ajuntament parteix de la 

tesis que hi ha part d’aquest sòl 

públic que ha d’anar destinat a 

habitatge públic i equipaments, i que 

hi ha part que s’ha de mantenir com 

activitat firal. La concessió finalitza el 

2024, així que ara s’ha d’iniciar un 

procés participatiu per decidir el futur 

de la Fira.  

 Sobre els edificis que hi ha en desús 

a Tres Xemeneies, són de propietat 

privada i és més complicat. 

L’Ajuntament està intentant que els 

promotors privats col·laborin. Es 

comunicarà qualsevol novetat.  

Mónica Fernández: En el darrer Consell de 

Barri es va parlar de fer una sessió 

monogràfica sobre manteniment i neteja del 

barri. Hi ha data prevista? 

 

Pendent 

Jordi Goñi:  

 Es podria fer una Taula o grup de 

treball per avançar cap a disposar 

d’un Centre de Dia al Poble-sec? 

 L’equipament per a gent gran, la 

residència, del carrer Nou de la 

Rambla continuarà funcionant en el 

futur? 

Marc Serra:  

 Treballem per disposar d’un Centre 

de Dia al Poble-sec, tot i que les 

competències d’atenció a gent gran 

són de la Generalitat. 

 En temps de crisi sanitària vam fer 

pressió per obrir l’equipament de 

Nou de la Rambla com residència 

per a gent gran. Com a Ajuntament li 

demanem a la Generalitat que es 

mantingui oberta més enllà de la crisi 

sanitària.  

Sergi Gázquez: Voldria saber en quin estat 

esta la proposta que vam fer conjuntament 

l'Associació de Comerciants i la Unió de 

Veïns per tal de pacificar alguns carrers els 

Marc Serra: Aquesta proposta forma part del 

Pla de Barris. Encara no podem concretar a 

quins carrers serà, però es portarà a terme. 
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Intervenció Resposta 

caps de setmana de 9 a 21 (Piquer, Roser, 

Olivera i Magahlaes). S'està actuant en 

altres llocs de la ciutat en referència a la 

mobilitat i al Poble-sec, com ja és tradició, 

se'ns oblida. 

Salvador: Cada any, a les parròquies, fem 

l’Aplec a l’ermita de Santa Madrona. Hi ha un 

esvoranc que ens va impedir entrar al recinte 

a la darrera edició. Es té pensat arreglar-ho? 

Marc Serra: Ho tenim en compte i els serveis 

tècnics revisaran la situació.  

 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 

 


