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ACTA DE LA SESSIÓ DE TREBALL AMB TÈCNIQUES I TÈCNICS 

PLA D’EQUIPAMENTS DE LA ZONA CENTRE DE SANTS-MONTJUÏC 

DATA I HORA: dimarts 06/03/2018, 12:00-14:00 

LLOC: Sala de Cadires Vermelles, Seu del Districte (c.Creu Coberta, 104) 

OBJECTIUS  

- Presentar el projecte d ela oraci   del nou Pla d’Equipaments i el procés de participaci  .  
- Identificar i de atre so re les necessitats d’usos d’equipaments al  arri, i les oportunitats i 

recursos disponibles.  
- Compartir l’estudi d’inventari i el  alanç dels equipaments dels 5  arris que hem ela orat 
- Recollir propostes per al procés de participació per al Pla d'Equipaments 

 

PERSONES ASSISTENTS (25) 

Joan Sanromà Conseller Districte Sants-Montjuïc. 

Maria Rengel Directora Serveis a les Persones i el Territori del Dte. Sants-Montjuïc. 

Ariadna Ros  Tècnica de Serveis a les Persones i al Territori del Dte. Sants- Montjuïc. 

Gerard Lillo  Tècnic de Democràcia Activa i Descentralització. 

Maria Sebastià   Tècnica referent d'equipaments juvenils i de gent gran del Districte. 

Elvira Aguirre Tècnica referent de cultura, memòria històrica i centres cívics del Districte. 

Maite Bertràn Tècnica referent de promoció esportiva del Districte. 

Miriam Puebla Tècnica de barri d'Hostafrancs. 

 
Jesús Fortuño 

 
Gestió Casals de Gent Gran- Esports 3 

Albert Puigventós Casal Gent Gran Cotxeres. 

Enric Miró Punt d'Informació Juvenil. 

Montse Rovira Punt Multimèdia FAB- La Casa del Mig. 

Oriol Blas 
Iolanda Moliner 

Punt Multimèdia FAB- La Casa del Mig. 
Ludoteca Olzinelles. 

Gemma Merodio Progess- Gestió Ludoteca Olzinelles. 

  

Margarita Ortega Centre Cívics Equip Cotxeres de Sants- Casinet d'Hostafrancs. 

Montse Velázquez Centre Cívics Equip Cotxeres de Sants- Casinet d'Hostafrancs. 

Núria Esterri 
Toni Aiza 
Jose Antonio Castillo 

Centre Cívics Equip Cotxeres de Sants- Casinet d'Hostafrancs. 
Centre Cívic Equip Cotxeres de Sants- Casinet d'Hostafrancs. 
Centre Cívic Equip Cotxeres de Sants- Casinet d'Hostafrancs. 
 

Ana Ángel Serveis Socials Cotxeres de Sants. 

Soledad  Ruiz Punt d'Informació a la Dona PIAD Sants-Montjuïc. 

  

Sara Sábado CEM Espanya Industrial. 

  
 

Per part de l’equip facilitador (Raons Públiques):  

Lucia Zandigiacomi    
Javier Fraga    
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RESUM DE LA SESSIÓ 

1. Benvinguda. 

La Directora de Serveis a les Persones i al Territori, Maria Rengel, dóna la benvinguda a les persones 

assistents, explica breument el procés de redacció del Pla d'Equipaments de la zona centre de Sants-

Montjuïc i fa èmfasi en la importància de potenciar els espais de trobada i treball conjunt entre les 

diverses àrees o àmbits sectorials i els equipaments. 

Es fa una ronda de presentació de les persones assistents i Lucia Zandigiacommi, de l'equip 

dinamitzador, agafa la paraula per explicar els objectius de la sessió. Explica també la metodologia de 

treball i la manera en la qual es desenvoluparà el treball: 

- Explicació del procés i dels materials de la sessió. 

- Identificació de necessitats i de recursos infrautilitzats (treball individual). 

- Construcció d'estratègies i propostes (treball en grup). 

- Posada en comú.  

2. Explicació del procés i dels materials informatius 

Javier Fraga, de l'equip dinamitzador, explica mitjançant una presentació què és un Pla 

d'Equipaments i quina és la metodologia plantejada per al procés participatiu (vegeu Annex 1). 

A continuació s'expliquen els materials que estan enganxats a paret, que serà la informació a utilitzar 

per al treball d'identificació de necessitats i de recursos i la construcció de propostes. Aquesta 

informació, que s'adjunta com a Annex 2, es resumeix a continuació: 

NECESSITATS: 

- BALANÇ: la comparació de les dades de l'inventari d'equipaments amb els diferents 

estàndards que s'apliquen a cada tipologia d'equipament identifica els dèficits per a cada 

àmbit. 

- REIVINDICACIONS: es recullen les reivindicacions ciutadanes relacionades amb equipaments 

(tant del Pla de Futur 2010-2020 com del Pla d'Actuació de Districte 2015) i es classifiquen en 

funció del seu abast territorial (les corresponents a cada barri i les de caràcter general). 

RECURSOS DISPONIBLES: 

- INVENTARI: sis mapes recullen els 292 equipaments inventariats (dels quals 199 estan a 

l'àrea d'intervenció, i 93 a l'àrea d'influència), incloent-hi els de titularitat pública (162) i 

privada (130). Els equipaments existents es classifiquen en 15 àmbits: cultura, participació 

social, educació, esport, salut, serveis socials, infància, gent gran, joventut, dona, pers. amb 

discapacitat, desenvolupament econòmic, sostenibilitat i medi ambient, tècnic i 

administratiu, emergències i seguretat. 

- RECURSOS: hi ha dotze equipaments actualment en construcció o en planificació (entre els 

quals les intervencions a les àrees de Can Batlló, Magòria o Juan de Sada), i es recullen 10 

àmbits de sòl qualificat d'equipament encara sense desenvolupar. 

Es fa l'observació que, pel que fa a les necessitats, no tots els àmbits tenen identificats els seus 

dèficits amb els mateixos criteris, ja que els estàndards de referència vénen de fonts diferents. En 

aquest sentit, es reclama que la identificació dels dèficits reculli millor les mancances en els àmbits 

d'educació (escoles bressol), gent gran (casal de gent gran) i joventut (tenint en compte la 

planificació d'equipaments de joventut que ja existeix).  
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3. Necessitats i recursos disponibles  infrautilitzats 

De manera individual, cada persona participant escriu en una targeta groga les necessitats que 

identifica relacionades amb equipaments, i  en una targeta verda recull els recursos que pensa que es 

poden aprofitar de manera més eficaç. A continuació es recullen agrupats per àmbits: 

NECESSITATS: 

ES
P

O
R

T 

- Pistes esportives públiques.  
Pistes poliesportives cobertes amb vestidors i d'ús lliure. 

- Espais habilitats per esports minoritaris.  
Es posa com a exemple el cas de les dificultats per bàdminton a l'Espanya Industrial. 

- Magatzems pel material esportiu de cessió. 

- Espais esportius adients a les necessitats dels equips del Districte 
Especialment els nous equips femenins. 

 

IN
FÀ

N
C

IA
 

- Espai públic com a espai de joc 
Habilitar l'espai públic com a espai de joc per a infants, complementari als patis oberts. 

- Guarderies públiques al barri d'Hostafrancs. 

- Millora de la Ludoteca Olzinelles.  
Donar resposta d'accés a la ludoteca (servei de tardes de dilluns a divendres) en el grup de 0 a 
5 anys. Hi ha unes 200 famílies aproximadament que cada curs no poden entrar. 

- Nova ludoteca al barri de la Font de la Guatlla. 
 

G
. G

R
A

N
 - Espai o Casal de gent gran a Hostafrancs.  

Actualment el Casinet d'Hostafrancs funciona com al casal de gent gran que no té el barri.  
El Casal de gent gran de Cotxeres està "superpoblat", i actualment hi ha llistes d'espera per 
fer-hi activitats. 

 

JO
V

EN
TU

T 

- Espais per a joves. 
Espais d'assaig, i espais adients per captar la franja d'edat dels 14 als 20 anys. 

- Ampliació del Punt d'Informació Juvenil. 
Ara té 80 m2 quan el pla funcional estableix 350 m2. Es necessiten espais d'emmagatzematge. 
La sala polivalent és insuficient: es necessita un espai per fer xerrades, projeccions, tallers, etc. 
(activitats que avui dia es fan a espais com el Casinet o Cotxeres) per facilitar que el jovent 
identifiquin l'espai com a un espai propi i esdevingui referent com a equipament juvenil.   

- Espai jove als barris de Sants-Badal i de Sants. 
 

D
O

N
A

 - Millora del PIAD de Sants. 
Millorar l'equipament amb més dotació de m2 per tal de donar resposta al creixement del 
servei i ajustar-lo al programa funcional de l'Ajuntament. 

 

A
LT

R
ES

 - Creació de xarxa entre els equipaments i amb les entitats.  
Falta donar visibilitat de les coses que s'estan fent. 

- Espais per a entitats (seus i emmagatzematges).  
Hi ha entitats històriques que estan pendents de seu, ja que no tenen espais al Districte. 



 

 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

TALLER AMB TÈCNIQUES I TÈCNICS. Procés participatiu del Pla d’Equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc. 6 de març de 2018 

Document redactat per Raons Públiques SCCL. Observacions i esmenes a:  javier@raonspubliques.org   PÀG.4 

4

 

RECURSOS DISPONIBLES INFRAUTILITZATS: 
C

U
LT

. - La Masia de Cotxeres de Sants. 
Actualment no acompleix amb la normativa i hauria de ser transformada. 

 

P
A

R
TI

C
IP

. - El Casal Cívic de Magòria. 
Gestionat per la Generalitat, no obre els caps de setmana. Això ha dificultat, per exemple, que 
un esplai que està buscant espai s'hi instal·lés. 

 

IN
FÀ

N
C

IA
 - Les places dels barris  

Especialment a Hostafrancs, algunes de les places dels barris es podrien reurbanitzar per 
potenciar-les com a espai de joc per a la infància. 

 

ED
U

C
A

C
IÓ

 

- Escoles en cap de setmana. 
En general, totes les escoles estan infrautilitzades els caps de setmana (especialment els patis 
en els quals no hi ha "patis oberts") 

- Teatre de l'escola Cavall Bernat.  
Té entrada independent i actualment no es fa servir perquè no està adaptat a la normativa 
d'accessibilitat. 

- Teatre de l'institut Emperador Carles. 

- Sala d'actes de la Facultat de Biblioteconomia i documentació de la UB. 

 

A
LT

R
ES

 

- Can Batlló. 
Actualment els espais de Can Batlló estan infrautilitzats. 

- Actual escola Cal Maiol. 
Una vegada que l'escola es traslladi a Can Batlló, es pot aprofitar per a nous usos com a 
equipament comunitari. 

- Bar de l'Espanya Industrial . 
Abans funcionava com a espai de nexe social entre persones usuàries de diferents 
equipaments (CEM, Casinet, parc), i amb la nova concessió ja no fa aquesta funció de la 
mateixa manera. 
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4. Construcció d'estratègies i propostes 

Es proposa la creació d'estratègies i propostes a partir de la informació explicada i de les necessitats 

i els recursos identificats per les persones participants en el punt anterior. Les persones assistents es 

distribueixen en quatre grups, i reben el mapa resum dels "recursos", amb informació dels 

equipaments planificats o en construcció i de les parcel·les de sòl qualificat d'equipament (veure 

Annex 2).  

Cada grup identifica tres necessitats que consideren prioritàries i, per a cadascuna, defineix una 

estratègia per abordar-la. Es recullen a continuació, agrupades per àmbits:  

 Necessitat Estratègia 

ES
P

O
R

TS
 

Pistes 
esportives 

Estratègia:  
Fer un pavelló poliesportiu PAV-3 (de 2.500 m2 amb aforament per 300 
persones i equipat amb vestidors) a l'àmbit de Can Batlló o de la Magòria. 

Pista 
poliesportiva 
coberta 

Estratègia: 
Ubicar una pista poliesportiva coberta a la reserva de sòl del carrer Quetzal. 

 

G
EN

T 
G

R
A

N
 I 

IN
FÀ

N
C

IA
 Ludoteca i 

casal de gent 
gran 

Estratègia:  
Ubicar els dos equipaments a la reserva de sòl de c. Creu Coberta 26. 

Ludoteca i 
casal de gent 
gran 

Estratègia:  
Per tal de potenciar les relacions intergeneracionals, es proposa ubicar els 
dos equipaments al barri d'Hostafrancs, a la reserva de sòl de c. Creu 
Coberta 26. Això permetria aprofitar els espais del Casinet d'Hostafrancs, 
avui dia utilitzats per a gent gran, per altres activitats. 

 

G
EN

T 
G

R
A

N
 

Espai o casal 
de gent gran 

Estratègia:  
Ubicar un nou casal de gent gran a la reserva de sòl del carrer Creu Coberta, 
26. 

 

JO
V

EN
T.

 

Ampliació del 
PIJ i del Punt 
Multimèdia de 
la Casa del 
Mig 

Estratègia:  
Traslladar el Servei d'inspecció i llicències de la Casa del Mig i portar-lo a la 
Seu del Districte. Amb aquesta finalitat, seria necessari traslladar l'Escola 
Miquel Bleach per poder ampliar les instal·lacions actuals de l'edifici de la 
Seu del Districte. 

 

D
O

N
A

 Millora del 
PIAD de Sants 

Estratègia:  
Es proposa traslladar el PIAD de Sants a la reserva de sòl del c. Creu Coberta 
26, per que es pugui ampliar, i ubicar-hi també un nou casal de gent gran i 
una nova ludoteca. 
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A
LT

R
ES

 
Creació de 
xarxa entre els 
equipaments i 
amb les 
entitats 

Estratègia:  
Promoure el treball en xarxa i coordinació entre equipaments i serveis amb 
la creació d'una taula (que es pot reunir de manera trimestral), potenciar 
que s'organitzin activitats conjuntes (potser 1 cop l'any), i actualitzar i 
modernitzar el portal d'equipaments i entitats del Districte tot visibilitzant 
les activitats conjuntes. 

Espai de 
magatzem. 
per a entitats 
i/o Districte 

Estratègia:  
Habilitar espais d'emmagatzematge al solar qualificat d'equipament al 
carrer López Catalán,2 (conegut com "la petita Maria"), ja que té poca 
visibilitat per ubicar-hi un equipament d'ús més intens per part de la 
ciutadania. 

Espais per a 
entitats 

Estratègia: 
Habilitar espais per a entitats a l'espai que quedarà lliure una vegada que 
l'escola Cal Maiol es traslladi a Can Batlló (en un horitzó temporal de tres 
anys). 

 
 

 (*) S'afegeixen a continuació  les propostes que aporta Ana Ángel des de Serveis Socials de Cotxeres 

de Sants, que a causa d'un imprevist no pot participar del treball de grup però es reincorpora al final 

de la sessió: 

- Reforçar el servei d'escola d'adults: actualment està assumit per una entitat privada, i té un 

paper important en la integració de col·lectius de persones nouvingudes.  

- Ampliar els casals infantils / ludoteques. 

- Habilitar espais per a joves: actualment es treballa amb els instituts, però és insuficient. 

- Ubicar al territori una oficina del SARA (Serveis d'atenció, recuperació i acollida): per donar 

continuïtat al treball del PIAD (actualment no hi ha cap oficina als districtes). 

 

5. Posada en comú i debat 

Es recullen a continuació els principals temes de debat que es van discutir després de la presentació 

de les estratègies dels quatre grups: 

- Si a la reserva de sòl del carrer Creu Coberta 26 es planteja un equipament intergeneracional 

que integri serveis per a gent gran i per infància, serviria com a espai complementari amb 

l'equipament per al jovent 12@16 que està en construcció al carrer Leiva, 69. 

- Actualment no hi ha cap equipament específic per a joves planificat a Can Batlló. Tenint en 

compte que s'hi ubicarà l'EMAV, que atraurà gent jove de tota la ciutat, es podria pensar com es 

pot complementar. 

- Es pregunta sobre un equipament juvenil de barri previst als baixos dels habitatges dotacionals 

de Can Batlló, del qual es buscarà més informació. 
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6. Tancament 

Per finalitzar, es reparteix a les persones assistents un full d'avaluació per recollir la valoració global 

de la sessió, els aspectes més ben valorats i aquells que haurien pogut millorar-se.  

Es tanca la sessió amb el compromís d'enviar a les persones participants la informació utilitzada, 

l'acta de la sessió i la convocatòria de les properes sessions de participació ciutadana per poder fer 

difusió als diferents barris des dels equipaments. 

 

Fotografies de la sessió 

 

 


