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Pla de Barris de Barcelona 

Comissió de Seguiment de Poble-sec 

Dia: 30/06/2022 Hora: 17:30 h Lloc: Centre Cívic 
El Sortidor(Plaça del 
Sortidor) 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
Coordinadora d'Entitats del 
Poble-sec 
CooperaSec 
Bona Voluntat En Acció 
AVV Poble-sec 
Consell de Cultura Popular i 
Tradicional del PS 
Centre d’Estudis Africans i 
Intercultural (CEAi) 
Associació Joves Units PS 
Associació Retorna 
Associació Casa de la 
Premsa.  
Alerta del Poble-sec  
Fundació Taller Artesà 
 
 

Personal tècnic: 
 
Anna Llidó, Tècnica de barri del 
Poble-sec. Dte S-M 
Nuria Pérez. Coordinadora 
territorial. Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori. Dte S-M 
Xènia Bagué. Programes Cultura i 
Educació. PdB.  
Cira Piquer. Programes de 
participació. PdB  
Mariona Prat, Cap de Projecte PdB 
del Pla Poble-sec 
Fina Pidelaserra. Coordinadora de 
l’àmbit social. PdB.  
Guillem Gabernet. Dinamitzador 
juvenil del Poble-sec. Incoop/PdB  
Xavier Molina. Direcció Serveis 
Socials territorials 
Gemma Garcia. Centre de serveis 
Socials del Poble-sec 
Aleix Porta. Direcció CC el Sortidor  

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
Carolina Lopez. 
Consellera BenC del Dte 
de S-M Sandra 
Salvador, Regidoria del 
Districte S-M 

 

Nombre total de persones assistents: 24  ( 13 dones i 11 homes) 

 
Ordre del dia: 
 

 Benvinguda i presentació 

 Seguiment Àmbit d’Educació-Cultura, Salut i Drets Socials, equitat de gènere i acció 

comunitària.  

 Torn obert de paraula 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
 

S’expliquen les 16 accions del Pla de Barris de àmbit d’Educació-Cultura, Salut i Drets Socials, 

equitat de gènere i acció comunitària i 1 acció de millora de l’espai públic.  
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Acta: 
 

Mariona Prat, Cap de projecte de Pla de Barris al Poble-sec, dóna la benvinguda i explica que 

la sessió d'avui s'emmarca dins l'àmbit d’Educació-Cultura, Salut i Drets Socials, equitat de 

gènere i acció comunitària. Comparteix presentació en pantalla i explica que s'ha convidat 

diverses entitats/serveis/agents municipals per a presentar les 16 iniciatives que conformen 

aquestes accions del Pla de Barris amb una durada de 5 minuts i un torn de paraula en 

finalitzar l’explicació de cada acció, per tal d’aclarir dubtes.  

 
Àmbit Educació-Cultura 

 Incorporació de perfils professionals complementaris en centres educatius públics 

 Caixa d’Eines dins horari escolar 

 Caixa d’Eines fora horari escolar. Extraescolars 

 Menja Libres 2.0 

 Gresol Cultural 

 Programa Prometeus 
 

Àmbit Salut 

 Programa Cos i dolor 

 Programa Compartim a salut entre les dones del mon 

 Saltem l’escletxa digital per a les persones grans. Servei de suport informàtic.  

 Caminades urbanes per a persones grans.  
 
Àmbit Drets Socials, Equitat de Gènere i Acció Comunitària 

 Nou servei de dinamització juvenil al barri 

 Programa Nous Lideratges per a joves  

 Dinamització infantil i familiar de 4 places del Poble-sec  

 Dinamització comunitària cultural de la plaça de Santa Madrona  

 Enfortiment del teixit associatiu.  

 Festa Major i orgull Poble-sequí.  
 

Inversió. Millora de l’espai públic 

Re-urbanització del carrer Elkano  

 
Torn obert de paraules 
Programa Cos i Dolor  
Respecte a l’acció del Programa Cos i Dolor presentat per Rosa Cardús de l’Associació 
Retorna, entre el públic, es pregunta si poden formar-ne part persones de la UE. Es respon 
que no que aquest programa està enfocat per a dones amb bagatges migratoris extra 
comunitaris. Des de la Coordinadora d’Entitats es remarca que hi ha col·laboració amb 
l’Associació Psicòlegs sense Fronteres on poden atendre a persones que ho necessitin de UE.  
 
Nou dinamitzador juvenil  
Es pregunta, respecte les tasques /funcions que realitza el al nou dinamitzador juvenil, en 
relació a la cerca dels i les joves, i si fora millor cercar-los/les a traves de les entitats de barri. 
En Guillem Gabernet (dinamitzador juvenil) respon que no tothom (joves) s’associen i que es 
treballa en estreta col·laboració/cooperació amb els tècnics ApC (educadors de carrer), alhora 
que exposa que els joves tenen l’Associació Joves Unitats del Poble-sec i que s’ha creat 
recentment una Taula de Joves pròpia. Es pregunta quina franja d’edat es considera jove. Es 
respon que la dinamització juvenil del Poble-sec es entre els 16 a 25 anys. 
 
Dinamització infantil i juvenil de 4 places 
Es comenta que es detecta que hi ha altres espais públic i places (carrer Vilà i Vilà, Plaça del 
Molino, ec) que caldria dinamitzar des d’un punt de vista comunitari ja que hi ha molts actes 
incívics amb l’objectiu de millorar la convivència i el respecte.  
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S’informa que a partir de gener de 2023 els Jardins de les Hortes de Sant Bertran estaran en 
obres per un període entre 10/12 mesos) i que no es podrà realitzar la dinamització infantil i 
familiar. Es demana si es pot passar aquesta acció dels dijous tarda a la plaça de Santa 
Madrona a partir de la tardor. Es respon que s’estudiarà aquesta proposta en el grup motor. 
 
Enfortiment associatiu 
L’Associació de Veïns del Poble-sec informa que no li va arribar l’enquesta a la seva entitat i 
que tenen interès en contestar-la i formar part de l’assessorament de Torre Jussana. Donat 
que l’enquesta es va fer arribar a les 2 grans entitats del barri (Coordinadora d’Entitats i 
CooperaSec) per part de Torre Jussana; es consensua que es tornarà a fer arribar a totes les 
entitats que formen part de la Comissió de Seguiment de PdB.  
 
La Cira Piquer informa que es crearà un cicle de tallers grupals a partir de setembre alhora que 
es podran fer assessoraments puntuals individuals. Es farà convocatòria al setembre a les 
entitats i s’informa que s’enviarà l’enllaç de l’enquesta. 
https://forms.gle/vMdgvZ3UAVSDwJA3A 
 
Millora de l’espai públic 
La Mariona Prat informa que el proper dia 04.07.22, en el CC el Sortidor (Tarda) hi ha una 
sessió informativa per explicar l’avant-projecte de la re-urbanització fel Carrer Elkano. El carrer 
es divideix en dos parts formalment diferenciades: entre Radas i Margarit amb plataforma 
segregada, i entre Radas i Jaume Fabra amb plataforma única. 

Comentaris 

Es comenta  que en el barri cal un relleu generacional i que aquestes accions de Pla de Barri 
del Poble-sec hi podem ajudar.  

Es comenta que fora interessant promoure noves entitats/associacions de joves. S’exposa que 
no  cal forçar-los i que s’han de respectar els seus tempos; que siguin els/les joves els que 
decideixin que volen fer o no fer.  

Es demana si les accions de PdB continuaran després de l’any 2024 quan PdB finalitzi. Es 
respon que algunes accions tranversals continuaran; com les accions de l’àmbit d’educació-
cultura (incorporació de perfils professionals socials als centres educatius, programa Caixa 
d’eines, Prometeus, etc), ara be, altres accions no es sap quin termini i continuïtat tindran. En 
aquest sentit, dependrà de com es desenvolupin 2022, 2023 i 2024;  i si hi ha encara aquestes 
necessitats, més enllà del 2024.  

 
Mariona Prat agraeix l'assistència i participació, i dóna per conclosa la sessió a les 19:30 
hores.  

 

https://forms.gle/vMdgvZ3UAVSDwJA3A

