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ODRE DEL DIA 

 

1. Nou espai de governança 

 

2. 4 Processos participats  

 

3. 5 Accions tranversals en marxa 

 

4. Altres 
 



Principis. Punt de partida    

 

1. Partim de les Taules i Comissions existents al barri 

2. Espai de confiança 

3. Transparència 

4. Límits. Pressupost, objectius i abast d’actuació 

(competències).   

5. Coordinació i treball amb el Districte de S-M   

  

 

Comissió de Seguiment de  

Pla de Barris del Poble-sec 
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Comissió de Seguiment de  

Pla de Barris del Poble-sec 

Objectius 

1. Planificació de programes i projectes que vagin sorgint 

durant el desplegament i validació de possibles 

oportunitats o accions que es consideri oportú 

incorporar 

2. Contrastar i validar les accions i els projectes a 

desplegar 

3. Rendició de comptes: accés a tota la informació i 

documentació 

4. Seguiment del desplegament del Pla de Barris 



 

• Aportar el vostre coneixement del barri i /o de la 

temàtica per tal que l’acció triada tingui sentit en el 

context del territori.  

 

• Vincular l’acció de PdB amb les iniciatives ja 

existents al barri per tal de crear sinergies 

 

• Fer el seguiment del projecte del PdB en els espais 

de treball existents 

 

•  Hi ha accions que seran gestionades per entitats 

del barri (licitacions, concurs,...) 

 

 

 

El paper de les entitats i col·lectius en les 

accions del PdB 



 

Pla de Barris del Poble-sec    2021-2024 

Accions 

Tranversals 

 
XARSE,  

Menja Llibres 2.0. 

Bibliocasal 

Treballs recerca Batx 

Caixa d’Eines 

.....  

Accions pròpies del barri  

 dins dels 6 eixos  

Inversió  
Espai Públic  

 

Pressupost 

aprovat   

Processos i 

accions 

participats 

2021 i 2022 

FULL DE RUTA 26 ACCIONS 

/CONSENSUAT. Febrer 2021.  

 

Objectius generals 

Objectius específics 

26 accions  



EL BARRI ET CRIDA 
Taules temàtiques/Comissions de treball existents 

Poble-sec o Dte de Sants-Montjuïc 
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Relació d’espais de treball en el barri per eixos temàtics de PdB 

EDUCACIÓ

/SALUT 

DRERTS 

SOCIALS 

ACTIVITAT 

ECONÒMICA 

A) Sessions 

temàtiques per 

aprofundir en 

grans temes 

del barri 

(habitatge, 

joves, 

convivència, 

etc.) 

HABITATGE ESPAI 

PÚBLIC 

SOSTENIBILIT

AT 

 

 

Comissió 

Sociolaboral 

Comissió jove 

Comissió de 

Salut 
Taula de 

Mobilitat 

Taula 

d’educació 

Comissió de seguiment i Consell de Barri 

PDE 

Taula Radars Taula 

Emergència 

Climàtica 

Taula Memòria Històrica 

Taula Gent 

Gran 

Taula Infància 

Taula de Cultura 

Pla de 

Mobilitat 



8 

 

 

PROCESSOS I ACCIONS PARTICIPADES 

(Juny – Octubre) 

Millora dels Jardins de  les Hortes de Sant Bertran 
Inici Juny – 

Octubre  

Ampliació de l’Hort de la Font Trobada  Juny - Octubre 

Nou espai per a la promoció econòmica del barri  
(Passeig de l’exposició, núm 10) 

Juliol 

Re-urbanització C/Piquer 
mantenir la secció amb plataforma segregada però eixamplant les voreres i renovar l’arbrat 

existent. En resolució al procés participatiu és conclou que l’opció zig-zag és la més favorable ja 

que contribueix a reduir la velocitat dels vehicles i genera més número de places d’aparcament 

pels 

cotxes. 

Juliol 



Objectius 

1: Definició participada de l’espai infantil i familiar petita 

infància.   

2. Diagnosi dels usos actuals de la plaça i generació 

d’idees per a futurs usos comunitaris en el marc d’un 

projecte de transformació integral. 

Accions: 

(En definició). Diversitat de trobades de reflexió i debat 

amb tots els agents implicats i entrevistes específiques 

amb col·lectius i equipaments de l’entorn. 

Nous usos comunitaris. Plaça Margarida Xirgu 

Col.lectius a convidar/implicar 

Escoles i AFA’s de proximitat públiques i concertades 

Escoles bressols  i llars d’infants públiques i privades 

Entitats i col·lectius  de  la Taula d’educació (Pla comunitari) i la Taula/espai infància (Coordinadora 

d’Entitats), famílies de Bona Voluntat en Acció i projecte Xivarri (Xarxa de suport mutu)  

Equipaments de  proximitat: Institut del Teatre, Mercat de les Flors, Teatre Lliure, Teatre Grec, ICUB,... 

Col·lectius d’origen diversos,  Espai d’acollida de la Coordinadora d’entitats del Poble-sec, associació 

sòcio-cultural la Formiga, Associació de dones del Bangladesh a Catalunya: amb fills  0-3 i  

associacions i col·lectius, veïns i veïnes del barri i persones usuàries dels espais  

 



Nou espai de promoció econòmica.  
Passeig de l’Exposició, 10.  

Objectius 

Informar i treballar amb les entitats els usos dels espais 

compartits del nou espai. 

Accions: 

1 Sessió informativa al Juliol 

Possibilitat de continuar treballant. 

Col.lectius a convidar/implicar 

Associació de comerciants  

Unió de veïns del Poble-sec 

Coordinadora d’Entitats  

Pla Comunitari /Cooperasec 

... 

 



Objectius 

Contrastar i validar les propostes d’intervenció de l’espai 

Accions: 

1 Trobada tècnica per a conèixer l’abast i proposta 

d’intervenció 

1-2 sessions de contrast i validació amb les entitats i 

agents clau 

1 Sessió de retorn i validació final del projecte  

Millora dels Jardins de les Hortes de Sant Bertran 

Col.lectius a convidar/implicar 

Entitats i equipaments de l’entorn: IES Consell de Cent i Col·legi Sant Pere Claver-Jesuïtes Poble-sec-, 

AFA’s, Fundació Hospital Sant Pere Claver, Fundació Arrels Llar Pere Barnés, Centre, Casa del Mar; 

Arrels Fundació (Llar Pere Barnés), Fundació Catalunya Voluntària ( Casa del Mar), Fundació Tutelar 

Lluís Artigues, Residència Pare Batllori,  Parròquia de Sant Pere Claver, Centre Culte Islam Fezan 

Medina, Centre Cultural Albareda,  Centre Cívc El Sortidor, Biblioteca Francesc  Boix, Unió 

d’Associacions de veïns del Poble-sec, Coordinadora d’entitats del Poble-sec, la PEPI, Centrre SS, 

Ateneu d’Oficis, La Social, Bona Voluntat en Acció, Tarda Jove, ... 

Col·lectius gent gran: Casal Municipal de la Gent gran, usuàries dels projectes de gent gran de la 

Coordinadora d’entitats del Poble-sec, persones i entitats de gent gran. 

Col·lectius de dones: Consell de la dona, associacions de dones, grup de dones del Poble-sec feminista. 

Comerços de la zona, farmàcies... 

 

 

 

 

entitats, centres educatius i equipaments de l’entorn,  Afa’s,... 

Associació de comerciants  

Unió de veïns del Poble-sec 

Coordinadora d’Entitats  

Pla Comunitari /Cooperasec 

 



Ampliació de l’Hort de la Font Trobada 

Objectius 

Informar de l’ampliació de l’Hort de la Font Trobada i 

generar idees i contrastar les possibles activitats i accions 

a dur a terme per a la millora de l’entorn a partir d’una 

criteris tècnics prèviament establerts. 

Accions: 

Entrevistes amb els agents 

1 Trobada conjunta de reflexió i generació idees. 

Col.lectius a convidar/implicar 

Persones usuàries de l’espai de l’Hort, Associació de l’Hort de la Font Trobada,  Grup de persones de 

l’Hort estimat , Som la Clau –ecologia i transició urbana-,  Centre Residencial d’Acció Educativa Kairós 

(noies-DGAIA), Centre d’Acollida CODA (nois tutelats), Escola Poble-sec, Escola el Bosc i Escola Els 

Pins i AMPAS, Fundació Aspace Catalunya, AVV Veïns i veïnes del Poble-sec, Centre Esportiu APA 

Poble-sec, professionals de BIMSA 

... 



Objectius 

Informar de la priorització del C/Piquer en el Pla de 

Mobilitat i de les afectacions que tindrà aquesta intervenció 

a nivell de calendari i talls de carrer. 

Accions: 

1 Trobada informativa 

Reurbanització. Pacificació C/Piquer 

Col.lectius a convidar/implicar 

Veïns i veïnes i entitats del barri 

.... 
 



 

 

ACCIONS EN MARXA 

 Document adjunt  

• Xarxa de resposta socioeconòmica (XARXE) 

 

• Bibliocasal. Biblioteca Francesc  Boix. Agost 2021. 

 

• Menja Llibres 2.0. Reforç lectura/escriptura 2 i 3er de 

primària. Inici curs escolar 2021-22.   

 

• Treballs de Recerca en alimentació sostenible. 

(Batxillerat). Inici curs escolar 2021-22. 

 

• Caixa d’Eines. Potenciar les disciplines artístiques dins 

l’horari escolar 

 





Pla Comunitari del Poble-sec  

Cultura  

 

 

 

 

 

 

Comissió 

sociolaboral  

 

T/E  

6 projectes 

transversals 

 

Local Passeig 

Exposició, 10 

 

Sostenibilitat 

projecte Més 

que cures 

 

Rutes i Tallers 

ESS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissió salut 

 

Cos i dolor 

 

Salut dones 

 

 Salut sexual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula de Cultura 

 

Caixa Eines  

fora escola 

(Dau al Sec  

Entitats culturals 

Gresol Cultural  

Mercat Flors, 

altres) 

 

Dinamització 

lúdic-educativa 

espai públic  

  

 

 

 

 

 

Act. economica Salut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula Educació 

 

Nous perfils 

socials (T) 

 

Caixa Eines dins 

escola (T/E) 

 

MenjaLlibres 

(T) 

Bibliocasal 

(T) 

AlimentaSOS 

(T) 

Prometeus 

(T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Educació  Drets socials 
 

 

 

Comissió Jove 

Tècnics + 

entitats joves 

 

Dinamització 

juvenil  

 

Tastet d’Oficis 

per a joves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governança. Taules temàtiques/comissions existents   


