
 

Acta de la sessió participada re-urbanització Jardins de les Hortes de Sant Bertran, 7 d’octubre de 2021. Pàg 1 

Pla de Barris de Barcelona - Poble-sec 
Sessió re-urbanització Jardins de les Hortes de Sant 
Bertran 

Dia: 07/10/2021 Hora: 17:30 h Lloc: Jesuïtes Poble-sec – 
Col.legi Sant Pere Claver 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
1. AVV Poble-sec 
2. AMPA Sant Pere Claver 
3. Escola Sant Pere Claver 
4. Diverscoop 
5. Consell Tradicional 

Poble-sec 

Personal tècnic: 
 
1. Mariona Prat i Vandellós, 

Cap del projecte del Pla 
de Barris del Poble-sec. 

2. Anna Llidó, Tècnica de 
barri del Poble-sec.  

3. Rosa Rafart, BIMSA. 
4. Cira Piquer, Participació 

PdB. 
5. Claudi Aguiló, DATAAE, 

equip redactor. 
6. Sergi Serrat, DATAAE, 

equip redactor. 
7. Jèssica Pujol i Vendrell, 

tècnica de suport PdB. 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 
Excusen la seva assistència 
degut a la coincidència amb 
el Plenari del Districte. 

 

Nombre total de persones assistents: 17 
 
Ordre del dia: 

 
1. Benvinguda i introducció del Pla de Barris, a càrrec de Mariona Prat 
2. Presentació de primers estudis, condicionants tècnics i proposta, a càrrec de l'equip 

redactor 
3. Torn obert de paraula 

Acta i acords de la sessió: 

 
1. Benvinguda i introducció del Pla de Barris 

 
Mariona Prat, cap de projecte del Pla de Barris del Poble-sec dona la benvinguda a tots els 
assistents. Explica que aquesta sessió s’emmarca en el context del Pla de Barris, 
concretament en la mesura 23 que parla de la millora del sector est, en especial dels usos 
comunitàris. Els objectius de la sessió són, doncs, presentar l’anàlisi de l’espai i una primera 
idea de proposta de millora per part de l’equip redactor, i detectar necessitats i recollir 
aportacions de millora per part dels participants.  
 
Finalment, explica que la proposta que es presenta es basa en la idea de crear un parc airejat, 
amb jocs infantils, desplaçant la zona de gossos al Parc del Mirador. Un parc, doncs, que 
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permeti usos diversos per diversos col·lectius i emmarcat dins la Ciutat Jugable. 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/jornada-ciutat-jugable 
. 

2. Presentació de primers estudis, condicionants tècnics i proposta (equip 
redactor) 

 
Prenen la paraula Claudi Aguiló i Sergi Serrat. Comencen la seva explicació posant en context 
la plaça amb el seu entorn, dins el barri del Poble-sec així com l’entorn més immediat. 
Continuen explicant que la composició actual de la plaça fa que quedin molts racons foscos 
que provoquen inseguretat, mals usos i, en definitiva, fa que s’utilitzi poc per part del veïnat. 
En aquest sentit, presenten diverses idees de treball per tal de revertir aquesta situació: per 
una banda, cal tenir en compte que la nova plaça/parc serà més gran, fruit d’ajuntar les dues 
peces (la part on hi ha actualment els jocs infantils i la part on hi ha l’àrea de gossos) ja que 
s’elimina el petit carrer que queda al mig (C/Carrera). Es proposa, doncs, pentinar la plaça i 
donar-li més continuïtat amb l’entorn. Es proposen dues parts, a la banda més propera al parc 
de Montjuïc una zona més verda i la part més propera a l’escola una plaça més oberta. 
Aquesta banda de plaça més oberta es pensa com una franja polivalent, que serveixi per 
diversos usos, amb un material amable a la caiguada com el sauló, evitant els escocells. S’hi 
instalarien elements de joc infantil, no tancats, per fomentar un joc més lliure (Ciutat Jugable). 
Igualment, es proposa una millora en les infraestructures, sobretot pel que fa a la il·luminació: 
Cal que aquesta es centri per sota de les copes/capçades dels arbres, per donar més llum i 
evitar zones fosques. Per últim, expliquen que aquesta proposta passsa per traslladar l’àrea de 
gossos al Parc del Mirador, situat per sobre (Passeig de Montjuïc).  
 

3. Torn obert de paraula 
 
Des de l’AMPA de l’Escola Sant Pere Claver s’explica que anteriorment sí que es feia servir la 
plaça però es va deixar de fer per la inseguretat de la zona. A priori les idees que s’han 
presentat els agraden ja que permetria recuperar el parc per poder fer festes de l’institut, de 
l’escola, anar a berenar al sortir de l’escola, poder fer classes a l’exterior puntualment, 
etc. Demanen que es repensi el fet de no posar tanques en cap part, sobretot a la part de 
baix que toca al Passeig de Josep Carner, ja que en aquell punt sí que hi ha molt trànsit i 
podria ser perillós pels infants. S’hauria de pensar algun element de separació, tanca, o línia 
d’arbusts espesa, etc.  L’equip redactor respon que tindran en compte el tema de l’element de 
tancament o seguretat a la zona de baix. 
 
Un veí comenta que en aquesta plaça els arbres són molt densos, fan molta ombra, però 
també són perillosos ja que estan molt propers a les cases i en cas d’incendi (molts són pins) 
seria fatal. En relació a la part de frontissa verda que es proposa, més tocant a la banda del 
Parc de Montjuïc, comenta que quan els arbusts són densos s’aprofiten per amagar els 
objectes que han estat robats. Per últim, sobre la idea de baixar la il·luminació per sota de les 
capçades/copes dels arbres, li preocupa el vandalisme, ja que es podria arribar més 
fàcilment a les bombetes. 
 
Des de l’Escola Sant Pere Claver es comenta que el fet que els arbres siguin tant espesos 
facilita l’aparició de colònies de coloms, cotorres i gavines, i això fa que la plaça s’embruti 
molt. També demana que es contempli la possibilitat de posar alguns elements a la plaça 
que permetin celebrar reunions, o fer classes puntaulment, alguna cosa en format 
àgora. Des de l’equip redactor es comenta que ho tindran en compte per incorporar-ho a la 
proposta final. 
 
Un veí proposa que la zona d’estada de gossos es posi on hi ha actualment les pistes de 
petanca, que no fa servir ningú, ja que si es col·loca a la zona del Parc aquest ja no es podrà 
utilitzar per res més. Des de l’equip redactor es respon que no es volen hipotecar les 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/jornada-ciutat-jugable
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plataformes on ara hi ha les pistes de petanca ja que el Districte té en ment de poder adequar-
lo per a usos més lúdics-esportius. 
 
Des de l’AVV del Poble-sec es demana que es valori la possibilitat de posar l’espai per 
gossos en una zona en forma de triangle que hi ha just a sota de les plataformes de 
petanca, al costat dels bombers. Explica que aquesta peça atualment l’utilitzen els bombers 
com a aparcament dels veicles privats, però que en realitat és un terreny públic. Pel que fa a la 
part més oberta de la plaça demana que es pensi en posar jocs singulars, que cridin 
l’atenció, o, fins i tot, la possibilitat de posar una ludoteca ambiental. Pel que fa la franja de 
frontissa verda, pregunta si un cotxe de la policia que passa per passeig de Montjuïc podria 
veure la plaça. Des de l’equip redactor responen que entre la filera de cotxes aparcats i els 
verd seria difícil, però insisteixen en que la plaça quedaria molt més oberta del que està 
actualment. Pel que fa a la proposta de posar una ludoteca ambiental, des de Pla de Barris es 
respon que aquest és un projecte que s’està treballant per posar a la zona de l’esplanada, del 
bar Marcel·lino, lligat al projecte de l’ampliació de l’Hort de la Font Trobada. 
 
Una veïna de la zona comenta que hi ha molta problemàtica amb robatoris i sensellarisme, 
i li preocupa que es pugui resoldre només amb aquestes actuacions. 
 
Des de l’AMPA de l’Escola Sant Pere Claver demanen que es parli amb el Centre Cultural 
Albareda que esta molt a prop i fan moltes activitats durant el dia per la fent gran, i potser 
algunes es podries fer a la plaça. D’aquesta manera es faria un ús més intensiu de la plaça 
durant tot el dia. 
 
I sense més intervencions es dona la sessió per finalitzada. 
La cap de projecte de PdB indica que hi haurà una 2ª reunió de retorn tant bon punt l’equip 
redactor l’actualitzi. S’enviarà l’acta i la presentació als/les assistents, així com a la Comissió 
de Seguiment de Pla de Barris del Poble-sec.   

 


