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Superfície: 0,8 Km2

Població: 15.832

Densitat (hab./Km2) 20.041

Teixit associatiu: 6 associacions



1.Introducció :

1.1. Informació del Procés de constitució del Consell de 
Barri, i Comissió de Seguiment:

• El 2/10/2009, El Consell Plenari de l’Ajuntament aprova els canvis normatius per tal de 

constituir Els Consells de Barri. 

• El 30 de novembre de 2009, es fa la primera reunió de constitució del Consell de Barri.
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1.Introducció :

1.1. Informació del Procés de constitució del Consell de 
Barri, i Comissió de Seguiment:

• El 22 de abril de 2010, es fa el segon Consell de Barri, i es crea la Comissió de 

Seguiment.  

La finalitat d’aquesta Comissió de Seguiment, entre d’altres, és la de confeccionar el “Pla 

de Futur”, amb l’horitzó de l’any 2020.
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1.2. Components de la Comissió de Seguiment:

Eugenio Sanz Alonso, Vicepresident C.B; Carles Campdepadrós i Garcia, Conseller PSC; 

Imma Clarà i Vila, Consellera IC-V;  Ignasi Genovès i Avellana, Conseller CiU; Maria 

Mercè Viñeta i Rieradevall, Consellera PPC ;  Faust Rovira, AVV de les Tres Torres; Nadia 

Cisarova, Associació Casa Eslovaca- KOLIBA;  Carlos Climent,  Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya; Rosa Artigas, (a títol personal); Josep Escolar, (a títol personal); Iu Pino, 

Tècnic de barri; Íria García (Directora de Territori) 
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1.3. Metodologia i desenvolupament :

• La Comissió de Seguiment, ha realitzat 7 reunions des de la seva 

constitució, en les quatre primeres ( 1 de juny, 17 de  juny, 28 de juny i 6 

de juliol de 2010), el treball ha consistit en  realitzar una anàlisi del barri 

mitjançant la tècnica DAFO.
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1.3. Metodologia i desenvolupament :

• En les altres tres reunions (27 de setembre, 19 d’octubre, i 14 de 

desembre), la Comissió ha elaborat “el Pla de Futur”.   Aquest pla, l’hem  

desglossat en cinc eixos: 

• Serveis i Equipaments

• Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge

• Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats; 

• Prevenció, Convivència i Seguretat i 

• Associacionisme i Participació.
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2. Propostes de la Comissió de Seguiment per eixos:

2.1. - Serveis i Equipaments

2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge

2.3. - Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats

2.4. - Prevenció, Convivència i Seguretat

2.5. - Associacionisme i Participació

Les propostes que tot seguit es formulen, són responsabilitat de diverses administracions, Ajuntament, 

Generalitat, etc ., i es fan constar junt a cada proposta per als 5 eixos de treball.
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2.1.- Serveis i Equipaments:

• Casal per a Gent Gran (Ajuntament)

• Unes Sales d’estudi que complementin les actuals de la 
Biblioteca Clarà (Consorci Biblioteques de Barcelona).

• Escoles bressol públiques o privades (Ajuntament - Privat)
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2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme i Habitatge:

• Incrementar el mobiliari urbà (bancs, fonts...) i elements pel foment de 
l’esport als espais públics (Ajuntament).

• Millorar el manteniment de l’arbrat i l’enjardinament. Un cas emblemàtic 
d’aquest segon aspecte és la necessitat d’un millor manteniment dels parterres de la 
Via Augusta (Ajuntament).

• Aconseguir pàrkings públics o privats de lliure accés per a la població 
flotant, que es desplaça a treballar al barri (Ajuntament – Privats)
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2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme i Habitatge:

• Promoure l’ajuda als joves per l’adquisició de la vivenda i la construcció de 
pisos de protecció oficial (Generalitat – Ajuntament).

• Millorar el transport públic nocturn que actualment és molt deficitari (N7 té poca 
freqüència i poques parades) (Ajuntament).

• Millorar el transport públic diürn amb una major freqüència de pas en dies 
laborables i festius (la línia 70 no funciona en festius) (Ajuntament)

• Crear el carril bici que comunicarà el barri amb la Diagonal (Ajuntament).
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2.2 – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme i Habitatge:

• Controlar els coloms que es posen a la telefonia aèria i que són un factor de 
brutícia, per exemple a la zona de Vergós - Escoles Pies i Calatrava.  (Ajuntament).

• Arranjar les voreres estretes i aixecades per les arrels dels arbres com per 
exemple al C/ Maria Auxiliadora (Ajuntament).

• Modificar els límits territorials del barri per així incorporar els Jardins de Les 
Tres Torres que actualment per un cent metres queda dins dels límits del barri de 
Galvany (Ajuntament).

• Millorar l’enllumenat públic en general i el seu manteniment a tot el barri      
( Ajuntament).
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2.3.- Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats:

• Aprofitar la sinèrgia de l’eix comercial de Sarrià per a intentar promoure la 
instal·lació de nous comerços al barri i afavorir el manteniment dels actuals 
(Comerciants – Ajuntament).

• Estudiar la possibilitat de distribuir les compres a domicili per a l’atenció de 

persones en risc d’aïllament. El servei podria fer-se amb voluntaris o personal 

contractat. (Ajuntament –Comerciants).

• Crear un servei voluntari de recollida selectiva de residus a domicili per a 
gent gran o amb problemes de mobilitat (Ajuntament – Entitats).
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2.4.- Prevenció, Convivència i Seguretat:

• Estudiar l’augment de l’enllumenat públic d’algunes zones del barri per evitar 
la sensació d’inseguretat (Ajuntament).

• Procurar que la zona de l’antic Estadi de Sarrià, no es converteixi en un punt 
conflictiu nocturn (Ajuntament - Generalitat).

• Promoure les actituds cíviques en favor de la convivència i el respecte a 
l’altre : evitar el vandalisme, l’incivísme d’alguns propietaris de gossos, canalitzar 
adequadament la pràctica de l’skate o  el joc de pilota dels infants (Ajuntament -
Entitats).

• Promoure més activitats, per tal d’augmentar la relació veïnal (Ajuntament -
Entitats).
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2.5.- Associacionisme i Participació:

• Estudiar les característiques del veïnat actual per adaptar-se a les seves 
necessitats i aconseguir una major participació (Entitats – Ajuntament).

• Promoure activitats a l’aire lliure com el Tai-Txi,etc, per tal d’augmentar la relació 
veïnal. (Ajuntament – Entitats).

• Afavorir la coordinació de les entitats del barri, per tal de potenciar la 
participació ciutadana (Entitats – Ajuntament).

• Promoure la participació del jovent en la dinàmica del barri per a superar la 
manca de relleu generacional existent en la participació de la vida del barri

(Entitats – Ajuntament).
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