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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 3 

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

DATA I HORA: dilluns 17/04/2018, 18:30-20:30 

LLOC: Sala de Cadires Vermelles, Seu del Districte de Sants-Montjuïc. 

OBJECTIUS  

1.  Retorn de les activitats realitzades: a presentació als Consells de Barri i taller amb tècnics. 

2.  Preparació de properes activitats: grups de discussió, accions a l’espai públic i taula rodona. 

3.  Torn obert de paraules. 

 

PERSONES ASSISTENTS (18) 

Josep Mª Domingo   Centre Social de Sants 

Jordi Falcó Centre Social de Sants 

Mª Carmen Gonzalo Consell Sectorial de Gent Gran 

Isabel Morell Associació de comerciants de la Creu Coberta 

Josep Mª Ribalta AV Sants, Badal, la Bordeta; Consell de Barri Sants-Badal. 

Neus Anglés Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta  

Jordi Suñé Societat Esportiva Mercat Nou-Magòria; Vicepresident CS Esports 

Joaquim Garreta Taula d'Esports 

Julià Carrasco AV de la Font de la Guatlla 

Lluis Florez AV de la Font de la Guatlla 

Enric Jara Comissió de veïns de la Bordeta 

Per part de Districte:  

Maria Riba Conseller aDistricte Sants-Montjuïc 

Domingo Alonso Conseller Districte Sants-Montjuïc 

Joan Sanromà Conseller Districte Sants-Montjuïc 

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

Gerard Lillo  Tècnic de Democràcia Activa i Descentralització 

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

Lucia Zandigiacomi    
Javier Fraga    
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RESUM DE LA SESSIÓ 

1. Benvinguda i retorn de les activitats realitzades 

La facilitadora de la sessió, Lucia Zandigiacomi, dóna la benvinguda a les persones assistents i explica 

l'ordre del dia de la sessió 

Es comparteix el resum de la presentació als Consells de Barri, en els quals s'explicava el procés a 

partir de tres tipus de dades: les reivindicacions, l'inventari i el sòl disponible d'equipament sense 

desenvolupar. Es va arribar a unes quatre-centes persones entre els cinc barris, de les quals 87 

persones van deixar el seu contacte per rebre més informació del procés. 

També s'explica el taller realitzat amb les tècniques i els tècnics de Districte el dia 6 de març. El 

treball es va organitzar en una primera part individual, amb la recollida de necessitats i la 

identificació de recursos infrautilitzats. Després, en grups d'entre tres i quatre persones s'havia de 

construir propostes per donar respostes a les necessitats identificades.  

L'equip dinamitzador valora que el debat va ser prou enriquidor. Les propostes resultants es penjaran 

a la plataforma Decidim.barcelona. 

- Josep Mª Domingo demana que es tinguin en compte  les observacions que ja es van fer a les 

anteriors Comissions de Seguiment: que els equipaments privats que tenen ànim de lucre no 

haurien d'estar a l'inventari. 

- En aquest sentit, Julià Carrasco posa  com a exemple l'espai escènic-musical "La Poderosa", 

argumentant que és una discoteca i no un equipament. Des de Districte s'explica que es va 

contrastar la informació amb l'ICUB, i que es tracta d'un espai que  sí que acompleix una 

funció cultural. 

S'obre un petit debat sobre què hauria de ser considerat equipament, i sobre quina és la funció 

pública dels espais privats. 

2. Preparació de les properes activitats 

La fase d'identificació de necessitats es desplega amb tres tipus d'activitats al llarg dels mesos d'abril i 

maig. Es realitzarà un grup de discussió i una acció a l'espai públic a cadascun dels cinc barris, que es 

complementaran amb una Taula Rodona de debat a la Lleialtat Santsenca amb la participació de 

persones de diferents àmbits. 

Els Grups de discussió tenen com a objectiu la detecció de necessitats i la construcció de propostes a 

escala de barri. S'estructuren en una primera part introductòria, per després treballar en la 

construcció de propostes en grups petits (d'entre 8 i 15 persones) i posar-les en comú al final de la 

sessió. A cada sessió participarà el tècnic/a de barri de cada territori. 

Es fa èmfasi en la importància de fer una bona convocatòria, de manera que s'hi arribi als col·lectius 

que poden estar més relacionats amb determinades reivindicacions específiques  a cada territori. 

- Des del Secretariat, Neus Anglès diu que veuran a qui poden cridar del Casinet perquè aporti 

les necessitats que tenen. Jordi Falcó afegeix que és important captar les necessitats dels 

equipaments existents, que és una informació molt valuosa i que potser la ciutadania no té, i 

que és important també saber de quina manera la gent fa servir els espais. 

- Julià Carrasco considera que, pel que fa a la Font de la Guatlla, s'ha de convocar a l'escola 

primària, l'AMPA de la Muntanyeta i la resta d'escoles, ja que serien els futurs usuaris/es de 

la ludoteca. 
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- Joan Sanromà observa que un altre col·lectiu important ha de ser el de les escoles bressol. 

Explica que al taller de tècnics/ques es va considerar que la taxa actual de cobertura de les 

escoles bressol públiques és suficient (22%, igual a la mitjana del Districte), però que s'ha de 

tenir en compte que un 50% de la gent no arriba a les places d'aquestes escoles. 

Es convida a tots les persones assistents a compartir i reenviar la convocatòria amb tots els col·lectius 

i entitats que pensin que puguin estar interessats, i des del Districte es completarà la convocatòria 

amb els contactes de cada àrea. 

Pel que fa a les activitats a l'espai públic, es faran després dels grups de discussió amb l'objectiu de 

compartir i explicar les propostes construïdes als grups de discussió, de manera que la gent les pugui 

donar suport, i recollir propostes noves. La primera activitat (a la Mostra de Comerç del 21 abril, 

prèvia als grups de discussió) servirà per reforçar la convocatòria de les sessions. Es faran punts als 

barris de Sants Badal (11/05, aprofitant la Festa de la primavera), la Bordeta (16/05) i la Font de la 

Guatlla (23/05). La última activitat està plantejada per a la Firentitats del dia 26/05. 

Per últim, el dia 26 d'abril està prevista la taula rodona de debat sobre el paper dels equipaments, 

amb la participació de Laia Pellejà (planificació d'equipaments), Marcel·lí Puig (gestió cívica 

d'equipaments) i Camilo Ramos (moviment veïnal i reivindicacions ciutadanes). Es vol reproduir una 

bona experiència que es va tenir amb la redacció del Pla d'Equipaments de Sants, que també es va 

organitzar una xerrada (en aquest cas, amb Francesc Muñoz). El debat tindrà relació amb qüestions 

sobre la funció, l'evolució i la planificació dels equipaments. 

- Jordi Suñé assenyala que s'ha de fer una bona difusió de l'acte, amb cartells als punts més 

importants (mercats, esglésies  i altres llocs amb molta afluència). 

Javier Fraga explica que l'objectiu és que la Taula Rodona contribueixi a generar idees i reflexions que 

es puguin recollir després en els debats dels grups de discussió i generin millors propostes. 

 

3. Torn obert de paraules 

A la pregunta de Josep Mª Domingo sobre quin serà el resultat de tot aquest treball, Lucia 

Zandigiacomi explica que amb el treball dels grups de discussió i les accions a l'espai públic es 

recolliran necessitats, idees i propostes que en l'última fase del procés es concretaran i prioritzaran. 

D'aquesta manera, es donarà lloc a un document que permeti guiar la priorització de les accions i de 

les inversions. 

Josep Mª Domingo considera que és important garantir el compromís polític per a que el treball no 

sigui en va.  Fa la reflexió que s'està fent un treball exhaustiu, organitzat en:  

- 1r: inventari dels equipaments (públics i privats),  

- 2n: identificació de necessitat (treball amb la ciutadania) 

- 3r: espais que no s'utilitzen i llocs d'oportunitat (inclosos espais cedits) 

Enric Jara insisteix que si la planificació no es desenvolupa a curt/mig termini, les necessitats aniran 

canviant i el pla quedarà desfasat.  

Seguint aquest argument, Joan Sanromà opina que els equipaments d'educació han de ser prou 

flexibles, versàtils i polivalents perquè es puguin adaptar als canvis en els diferents nivells (primària, 

secundària, etc.). 
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Jordi Falcó considera que hem de tenir en compte molt especialment a determinats col·lectius que 

poden tenir més dificultats per participar: per exemple, la gent que necessita residències és probable 

que no participi en aquestes sessions. 

Amb el compromís de contribuir a reforçar la convocatòria amb els contactes de cada entitat, es 

tanca la sessió agraint a totes les persones assistents la seva dedicació i treball. 

 

 


