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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL POBLE-SEC 

 

Data: 18 de novembre de 2020, 18.00 h 

 

Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/poblesec/f/2743/meetings/3822 

 

Presideixen el Consell: 

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

Sr. Josep Guzmán,   Vicepresident del Consell de Barri del Poble-sec 

Sra. Sonia Frias,   Gerenta 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: 

Sra. Ling Ling Masferrer,  GMD ERC 

Sra. Georgina Lázaro,   GMD JxCat 

Sr. David Labrador,   GMD Cs 

 

Representants entitats: 

Bibliomusicineteca 

C.E. APA Poble-Sec 

Centre Cívic el Sortidor 

Cooperasec 

Escola Poble-Sec 

Parròquies del Poble-Sec 

Raons Públiques 

Sants 3 Ràdio 

Unió d’AVV 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 

Sr. Pau González Val,  Assessor de la Regidoria de Participació de l'Ajuntament de 

Barcelona 

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

Sants-Montjuïc 

Sra. Núria Borrut,   Tècnica del Pla de barris 

Sra. Mariona Prat,   Tècnica del Pla de Barris 

 

Total d’assistents: 49 persones 
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Ordre del dia 

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

2. Votació de la vicepresidència del Consell de Barri i dels membres de la comissió de 

seguiment 

3. Pla de Barris del Poble-sec 

4. Intervenció veïnat per explicar la redacció-informe del Pla de futur del barri del Poble-sec 

5. Torn obert de paraules 

 

 

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

 

Marc Serra, Regidor del Districte, dóna la benvinguda al Consell de Barri i explica el 

funcionament de la reunió virtual. A continuació, fa un resum de les línies de treball que s’han 

portat a terme des del Districte: 

1. Cobertura de l’emergència social: 

o Serveis d’àpats, increment d’ajudes socials, en coordinació amb les entitats del 

barri, a les que es fa un agraïment. 

o Taula Social del Poble-Sec (la pròxima reunió serà el dia 2 de desembre). 

o Projecte Casals Comunitaris, amb la Xarxa de suport mutu i amb CooperaSec. 

o Reactivació en les setmanes vinents del programa Radars al Poble-sec. 

o Ampliació de places per persones sense llar. 

2. Intervencions a l’espai públic, mitjançant la Taula d’Espai públic del Poble-Sec: 

o Tancament de trànsit a Montjuïc. 

o Pacificació de carrers. 

o Proposta de l’Associació de Comerciants i Unió de Veïns que es treballarà 

aviat. 

3. Educació: 

o Protocols d’entrades i sortides de les escoles, ampliació de voreres, reforç de 

Guàrdia Urbana, agents cívics, etc. 

o Ampliació d’espais per a escoles i instituts. 

o Protegim les escoles. 

4. Recuperació econòmica: 

o Pla de Xoc: Ampliació de terrasses. 

5. Salut: 

o Suport a l’atenció primària: cessió d’espais per la campanya de vacunació de la 

grip. 

6. Seguretat: 

o Increment de presència policial. Intervenció de lloguer social en un bloc al 

carrer de les Hortes. 

7. Altres actuacions: 

o Obres de la Fase 2 del col·lector: La data de finalització serà a finals de 

desembre. De la Fase 3 ja s’està preparant el projecte executiu. 

 

Es fa un reconeixement públic al teixit associatiu i veïnal del barri del Poble-sec i als 

treballadors i treballadores municipals. 
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2. Votació de la vicepresidència del Consell de Barri i dels membres de la comissió de 

seguiment 

 

Josep Guzmán fa un agraïment per l’acompanyament que ha gaudit durant la seva 

vicepresidència del Consell de Barri. 

 

Gerard Lillo, tècnic de participació, presenta les candidatures: 

 

Candidatures a la Vicepresidència: 

1. Susana Crespo 

 

Candidatures Comissió de Seguiment: 

1. Alerta Poble-Sec 

2. Associació Casa de la Premsa 

3. Associació de Comerciants Poble-Sec/Paral·lel 

4. Centre de Recerca Històrica del Poble-Sec (CERHISEC) 

5. Consell de cultura tradicional del Poble-Sec 

6. Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec 

7. Fundació Privada Artesà 

8. Parròquies del Poble-Sec 

9. Plataforma Som Paral·lel 

10. Unió d’Associacions de Veïnes del Poble-Sec 

11. Xarxa CooperaSec 

12. Enric Frances Gaspar 

13. Javier Velasco Quiros 

14. Jordi Llavador Pastor 

15. Josep Ramos Casas 

 

Gerard Lillo explica el procediment per votar i facilita l’enllaç per fer-ho. Resultats de la votació: 

 

1. Vicepresidència 19 vots emesos (18 vots vàlids) 

o 15 vots a favor (88%) 

o 1 vot en contra  

o 2 vots en blanc 

 

2. Comissió de Seguiment: 18 vots emesos (17 vots vàlids) 

o 16 vots a favor 

o 1 vot en contra 

 

Assumeix el càrrec de vicepresidenta la senyora Susana Crespo i queda constituïda la 

Comissió de Seguiment. Es recorda que la Comissió de Seguiment és un espai obert. Si algú 

vol participar, pot posar-se en contacte amb el Districte. 

 

 

3. Pla de Barris del Poble-sec. 

 

S’ha atorgat el Pla de Barris al barri de Poble-sec. Sonia Frias, gerent del Districte de Sants-

Montjuïc, explica en què consisteix el Pla de barris: 
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 Es tracta d’un programa que es fixa en els elements que són millorables en termes de 

ciutat i té com a objectiu reduir les desigualtats. A Barcelona hi ha 10 plans de barri (que 

inclouen 15 barris), amb una dotació pressupostària de 150 milions d’euros. 

 Dura quatre anys i té sis eixos d’intervenció: Educació i salut pública; drets socials, equitat 

de gènere; habitatge; ocupació, impuls econòmic i social; espai públic; i accessibilitat i 

sostenibilitat ambiental i emergència climàtica. 

 Ara mateix, la voluntat és començar a treballar el gener de 2021. Abans d’això s’ha fet: 

o Anàlisi del barri (març-octubre 2020), per determinar quins serien els eixos importants 

d’actuació. 

o Primers contactes (segona quinzena d’octubre) amb referents del territori per 

contrastar la informació recollida. 

o Obertura del debat (novembre): Programació de sessions temàtiques, espais 

específics a Decidim i punts informatius al carrer. 

o Primer retorn de resultats (primera setmana de desembre) del procés. 

 

S’obre un torn de paraules per aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Susana Gimber (Raons Públiques): 

- Com s’accedeix a les sessions 

telemàtiques? 

- Com es farà el seguiment i el retorn als 

participants? 

Tota la informació està al portal de Decidim. 

Si alguna entitat o persona vol participar-hi i 

no rep la convocatòria, pot escriure a 

dte03_participacio@bcn.cat. 

Josep Ramos: 

Es pot enviar la documentació per correu 

electrònic? 

Tota la informació està al portal de Decidim. 

 

 

4. Intervenció veïnat per explicar la redacció-informe del Pla de futur del barri del Poble-

sec. 

 

Es tracta d’una iniciativa veïnal liderada per la Coordinadora d’Entitats. Josep Guzman i Sergi 

Gàzquez (Unió de veïns) la presenten: 

 

Aquest el tercer pla de futur que té el barri (1995, 2010 i 2021). Té com a objectiu fer una 

diagnosi històrica del barri, per valorar com ha canviat en els últims 25 barris i detectar quines 

necessitats hi existeixen. Més endavant, la Comissió de seguiment entomarà la feina per poder 

portar-ho a la pràctica. 

 

El projecte es fa les següents preguntes: Què hi ha al barri? Quines actuacions s’han fet? 

Quines se n’han programat? S’estructura en sis eixos:  

1. Serveis i equipaments 

2. Espai públic, urbanisme, mobilitat i transport 

3. Habitatge 

4. Comerç, ocupació, empresa i mercats 

5. Convivència, prevenció i seguretat 

6. Associacionisme i participació 
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Marc Serra valora que és molt interessant que aquesta sigui una iniciativa veïnal i que 

consisteixi en un procés estratègic. Recorda que, si en algun moment falten recursos, es pot 

presentar el projecte a les convocatòries de subvencions, tant del Districte com de l’Àrea de 

Participació. 

 

 

5. Torn obert de paraules. 

 

Intervenció Resposta 

Aleix Porta es presenta com a nou codirector 

del Centre Cívic El Sortidor. 

 

Rocco Steinhauser: 

- Es nota que ha millorat i s’ha reforçat la 

neteja, però les tasques a la nit fan molt 

de soroll. No podrien treballar de 7 del 

matí a 00? 

- La Policia de barri no es veu prou. 

- Planteja el tema dels desnonaments 

- Comenta que el Regidor demanés aturar 

desnonaments a través de Twitter 

 

- Serveis Tècnics donen resposta a tot. 

- Enguany hi ha hagut un augment de 

plantilla de Guàrdia Urbana i aquest 

estiu hi ha hagut més presència policial 

al carrer que mai. 

- Amb la nova contracta de neteja, 

s’intentarà millorar el procés de recollida 

d’escombraries. 

- En un context com l’actual no es pot 

permetre que es desallotgin famílies en 

situació de vulnerabilitat. No pot ser que 

hi hagi desnonaments en plena 

pandèmia. En el context actual l’Estat i la 

Generalitat haurien d’obligar a 

suspendre tots els desnonaments. L’altre 

dia hi havia molts veïns a un, ell també hi 

va baixar i va anar a parlar amb els 

cossos policials que feien el 

desnonament 

 

 

Es llegeixen dues preguntes que s’han enviat per escrit: 

 

Josep Ramos: 

- Inseguretat al barri: Hi ha una situació de 

tràfic de drogues al local del carrer Puig i 

Xoriguer. 

- Es van donar dos intents d’ocupació al 

carrer Palaudàries i al carrer Vila i Vilà. 

- Presencia de rates al pati de l’escola 

Sant Pere Claver. 

- Fa sis mesos que aquest pis ha estat 

desallotjat. Si s’indentifiquen narcopisos 

cal trucar al 112. 

- En els intents d’ocupació d’edificis de 

titularitat privada, només pot iniciar un 

procés judicial la propietat. 

- Escola Sant Pere Claver: Arran de les 

obres del col·lector, és normal que 

apareguin rates en situacions així. El 

promotor de les obres ho va controlar. 

Carlos Costa: 

- Hi ha molts solars i locals ocupats. 

- Atracaments que pateix la gent gran. 

- Manca neteja i deixadesa a la via 

- Les ocupacions amb finalitats delictives 

són competència de Mossos. Si es tracta 

d’un problema de vulnerabilitat, cal 

avisar a Serveis Socials. 
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pública. - S’està treballant en l’àmbit preventiu 

totes les qüestions relacionades amb 

gent gran víctimes de furts. 

- S’està intensificat la neteja d’espais 

públics, però també cal exigir més 

civisme. S’estan aplicant sancions, 

també. 

 

Continua el torn de paraules i es dóna pas a més intervencions en directe: 

 

Jordi Goñi: 

- Radars es posarà en marxa. Demana 

que a la comissió del projecte cal tenir 

en compte la gent gran i les entitats de 

gent gran. 

- Cal augmentar el parc d’habitatge públic. 

- Hi ha una reunió pendent a la Casa de la 

Premsa. 

- Es tindran en compte les entitats de gent 

gran per al programa Radars. 

- En efecte, s’ha cedit sol municipal per fer 

mil pisos. Quatre solars al Districte (un al 

Poble-Sec) per projectes d’economia 

social i d’habitatge cooperatiu. A més, hi 

ha 3600 pisos en construcció a tota la 

ciutat. 

- La reunió es farà abans de final d’any, 

quan hi hagi la proposta executiva. Es 

convocarà per la primera quinzena de 

desembre 

Sergi Gàzquez: 

- En què es completa la millora del 

paviment del Parc de les Tres 

Xemeneies i com es pensa mantenir? 

- Al Portal de transparència no es poden 

consultar els plans de neteja per fer 

propostes molt més constructives. 

- La intervenció és de neteja de pintades, 

renovació de les taules, replantació de 

l’arbrat i repintat de murs i terra. 

- És difícil compartir els plans de neteja, 

perquè es modifiquen en funció de les 

circumstàncies (més contagis, 

esdeveniments, caiguda de fulles, 

incidències, etc.). Tanmateix, es pot fer 

un consell de barri específic sobre 

neteja, per valorar exhaustivament 

quines solucions es podrien trobar. 

Antoni Reig (Coordinadora d’entitats del 

Poble-sec 

Les desigualtats han crescut moltíssim. La 

pobresa i l'aïllament afecten molt a la gent 

gran. El veïnat organitzat en entitats i 

associacions s’han trobat moltes situacions 

molt greus: 

- Persones nouvingudes s’han trobat les 

portes tancades. S’han atès 262 

persones nouvingudes, ja no en funcions 

d’orientació, sinó de representació. 

- Les activitats s’han mantingut, adaptant-

les a les mesures Covid-19. 

- S’han enfortit les actuacions de recollida 

d’aliments, de productes de neteja, de 

lots escolars i donacions de tota mena. 

Agraïment a la Coordinadora d’entitats per la 

feina que s’ha fet durant els darrers mesos. 

Es valora molt que, en moments de crisi, hi 

hagi aquesta intercooperació entre les 

entitats del Poble-sec. 
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- També s’ha engegat una xarxa per 

compartir roba, Compartim armaris. 

- Manquen espais al barri per fer les 

activitats. 

- Les mesures sanitàries es poden aplicar 

amb flexibilitat i no amb rigidesa. 

Proposen facilitar l’ús d’espais a les 

entitats en funció d’això. 

Mònica Fernández: 

Cal més control policial i més sancions 

contra l’incivisme al carrer Margarit i a la 

zona lateral de la Satalia. 

Es va fer una visita la setmana passada a 

aquesta zona i es faran actuacions. 

Sònia Garcia: 

- Què passarà amb l’edifici de FECSA? 

- Com està planificada la Fase 3? Des 

d’on es començarà? 

- Des de l’àrea d’urbanisme s’estava 

valorant amb el promotor per modificar la 

qualificació urbanística. De moment no hi 

ha novetats. 

- En les setmanes vinents sortirà el 

concurs per fer el projecte executiu de la 

tercera fase. Es compartirà un calendari 

quan estigui resolt. 

Carme Madrigal: 

- Manca neteja i civisme. 

- Si es donen molts permisos a terrasses, 

hi haurà un problema amb l’ocupació de 

l’espai públic. 

- Es gasten 307 milions d’euros cada any 

en neteja. I es posen moltíssimes 

denúncies per Ordenança de 

convivència. Malauradament, hi ha molta 

reincidència. 

- Moltes vegades falta una alternativa de 

via pedalable. En el cas de les 

plataformes úniques, per exemple, cal 

fomentar el civisme i la bona 

convivència. 

- Problemes de sorolls amb les terrasses: 

S’ha reduït l’horari a molts establiments 

per tal de garantir el descans dels veïns. 

Jordi Llavador: 

- Per què no es posen pilones al bar del 

número 52 de carrer Blasco de Garay? 

- Proposa ampliar els conceptes de la 

bústia ciutadana. 

- La possibilitat de dotar d’una terrassa 

depèn de la normativa per saber com es 

fa la concessió. Es revisarà. 

- Les categories són orientatives. Tot i que 

hi ha assumptes que no tenen una 

categoria exacta, s’inicia un expedient i 

se’n dona resposta sempre. 

 

Les intervencions per escrit que no s’han pogut llegir en directe es respondran a través del 

Decidim. 

 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 

 


