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Agenda actes 
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• Trobada regular veïnat, 
alcaldessa, regidor i consellers 
sense un ordre del dia 
preestablert.  
 

• L’alcaldessa escolta, respon i 
comparteix reflexions sobre la 
ciutat, prioritats i maneres de 
millorar la feina en el dia a dia. 

Trobades amb l’alcaldessa: 4-M 
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• Anualment es lliura a dones amb vinculació amb el 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi que han destacat en 
l’àmbit seleccionat en la convocatòria. 
 

• 20è aniversari del guardó. 

Medalla de la Dona: 30-M 



Medalla de la Dona: 30-M 
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• Proposada pel Consell de Dones 
del districte, per la trajectòria a 
favor de l'apoderament de les 
dones immigrades a Barcelona i, 
especialment, al barri del Raval. 
 

• Amb la presència d’una trentena 
de dones immigrades, alumnes de 
la Rosa Maria. 

Rosa Maria Oliu: Dona de Medalla del 2016 



IV Audiència Pública Infantil (13-A) 
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• Assisteix alumnat de diferents escoles del districte. 

• Tema: Seguretat i Ciutat.  

• L’Audiència pública als nois i noies és una forma de 
participació per la qual l’alumnat de 6è de primària, 
secundària i d’educació especial, fa propostes al regidor 
del Districte. 



Presentació:  El batec de la plaça de Sarrià (20-A) 
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Presentació d’El batec de la plaça de Sarrià, de Jaume Gras  
A càrrec de Sofia Daura del Centre excursionista Els Blaus. 
 

El batec de la plaça de Sarrià apropa als sarrianencs la història 
d’aquest espai tan emblemàtic que ha configurat el Sarrià que tots 
coneixem i on batega el cor que dóna vida a tota una població. 



Sant Jordi 
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• 15 d’abril:  3a Marató de Lectura escolar 
 

• 23 d’abril:  Lliurament de premis del I Concurs Punts de Llibre 
Sant Jordi 



Sant Jordi: “I Concurs Punts de Llibre” (23-A) 
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• El Districte de Sarrià-Sant Gervasi va convocar el  

 “I Concurs Punts de Llibre Sant Jordi ” 

• Per incentivar la participació dels artistes i establir una 
col·laboració amb les llibreries del districte.  

• Es van presentar 318 originals que estaran exposats, del 
24 d’abril al 13 de maig, a la Seu del Districte. 

• Es van presentar 318 originals  
     que estaran exposats, del 24  
     d’abril al 13 de maig, a la Seu  
     del Districte. 
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Els premis del concurs s’han lliurat a: 
 
• Roser Argemí i Batlle (Veïna del 

Districte Sarrià–Sant Gervasi) 
 
• Mariona Armengol Losantos  (Veïna 

de Sant Pol de Mar) 
 
• Franco Vitagliano de Michele  

(Alumne de l’ Escola Fàsia-Sarrià) 

Sant Jordi: “I Concurs Punts de Llibre” (23-A) 
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• Visita al centre cívic de Sarrià (21-M) 
• Visita al Putxet (3-A): 

◦      Parc del Putxet 
◦      c/ Manacor  
◦      c/ Cadis 

  • Homenatge a Carrasco i Formiguera (9-A) 

• Visita Finca Muñoz i Ramonet (18-A) 

• Vil·la Urània (20-A) 

• Visita Jardins de Can Ferrer (20-A) 

• Visita Clínica Ripoll (20-A) 

Visites al Districte  



PAM-PAD 

02 
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02 PAM-PAD  
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• El PAM-PAD marquen les línies estratègiques i els projectes a 
desenvolupar pel govern municipal del 2016 al 2019. 

 
• El procés d’elaboració es desenvolupa en tres fases: 

. de novembre de 2015 a gener de 2016 

. fins a principis d’abril 2016 

. abril, juny-juliol 2016 
      que culmina amb la tramitació per aprovació al Plenari. 
 
• Les propostes més votades han estat: 

.horts comunitaris.........................................................568 

.transport públic nocturn i de cap de setmana pels  
 barris de muntanya.......................................................342 
. retirada de plaques franquistes al districte.................238  

 
 



02 PAM-PAD  
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Núm. debats presencials a la ciutat  

 

Núm. debats PAM al Districte 

430 
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Núm. assistents al Districte 271 

Entitats participants al Districte 84 

12% 

88% 

PAM 2015-2019 
Propostes presentades - 10794  
BARCELONA 

Ajuntament  1300 La resta    9494



02 PAM-PAD  
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21% 

79% 

PAM 2015-2019 
Propostes presentades - 461 

SARRIÀ 

Ajuntament   96

La resta  365

Núm. propostes .................461 

Núm. comentaris .................645 



Subvencions 

03 
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03 Subvencions  
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La finalitat 
 

• Millora en la cohesió social. 
• Promoure l’associacionisme i el voluntariat. 
• Fomentar els valors socials i culturals i noves formes de 

participació. 
• Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no 

lucratiu i el sector privat. 
• Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o de qualitat. 
• Promoure un desenvolupament més sostenible. 
• Etc. 
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03 Subvencions  

Criteris 
 
• Les entitats o projectes nous obtindran un suport 

econòmic igual o superior a 600€. Podrà ser superior en 
projectes adreçats a persones amb risc d’exclusió social, 
persones amb discapacitats i/o altres col·lectius amb 
especials dificultats socials. 

• La valoració es realitza sobre el projecte presentat no 
sobre l’entitat. 

• Novetat 2016 atorgament màxim de 0,5 per projectes que 
incorporin la perspectiva de gènere. 
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03 Subvencions  

L’ordre de prioritats establerta serà: 
 
1. Entitats socials 
2. Entitats d’atenció a persones amb discapacitats 
3. Entitats d’atenció a la gent gran 
4. AAVV i AA comerciants 
5. Comissions de Festes Major 
6. Altres entitats que presentin activitats de caire festiu. 
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03 Subvencions  

• S’han presentat 195 projectes: 
               1 fora de termini, 173 atorgats i 23 denegats 
• Distribució dels projectes per barris: 
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03 Subvencions  

• Projecte per àmbit sectorial:         
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03 Subvencions  

• Imports sol·licitats i atorgaments per barris: 

Àmbit 
Projectes 

Presentats 

Projectes  

subvencionats 

% sol·licitat 

proposat 

% sol·licitat 

sobre total 

Districte 50 36 72,00% 21,05% 

VTP 25 25 100,00% 14,62% 

SGB 14 13 92,86% 7,60% 

Sarrià 69 67 97,10% 39,18% 

Tres Torres 1 1 100,00% 0,58% 

SGG 26 21 80,77% 12,28% 

El Putxet i Farró 9 8 88,89% 4,68% 

Total 194 171 88,14% 100,00% 
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03 Subvencions  

• Imports sol·licitats i atorgaments per sectors temàtics: 
Àmbit Imports sol·licitats Imports proposats 

Civisme i convivència            600,00 €             400,00 €  

Foment d'activitats         1.700,00 €              600,00 €  

Cultura     119.830,00 €        64.350,00 €  

Educació       37.123,00 €                         11.165,00 €  

Participació        39.300,00 €         27.050,00 €  

Esport        42.139,00 €         13.410,00 €  

Acció comunitària         1.800,00 €           1.200,00 €  

Persones amb Discapacitats    108.950,00 €         35.100,00 €  

Associacionisme       44.700,00 €         22.150,00 €  

Ecologia, urbanisme i mobilitat         4.370,00 €           1.300,00 €  

Dones         9.260,00 €           3.750,00 €  

Joventut         9.320,00 €           5.550,00 €  

Gent Gran        18.950,00 €           9.425,00 €  

Comerç  proximitat i PE        54.600,00 €         41.850,00 €  

Inclusió        13.000,00 €           9.100,00 €  

Infància i adolescència          1.000,00 €             600,00 €  

Total 506.642,00         247.000,00    



Procés participatiu d’un 

espai per a joves 
al Districte 

04 
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Espai públic per a la 
ciutadania 
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05 Espai públic per a la ciutadania 
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Cicle: Poesia i música al 
Turó Parc 
 
 
Novament posem èmfasi 
en la recuperació de 
l’espai públic i reequilibrar 
els usos del Turó Parc. 
 
Del 26 d’abril fins al 21 de 
juny. 



05 Espai públic per a la ciutadania 
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Música als jardins: 
 
 
 Dissabte 11 de juny - Jardins de Vil·la Cecília - 20h (Concert d'Inauguració) 

 Dimecres 22 de juny - Turó Park  - 21h 

 Dimecres 29 de juny - Turó Park  - 21h 

 Dimecres 29 de juny - Pantà de Vallvidrera - 20h (Orquestra de Cambra de Barcelona) 

 Divendres 1 de juliol - Jardins de la Tamarita - 21h 

 Dimecres 6 de juliol - Turó Park - 21h 

 Divendres 8 de juliol - Jardins de la Tamarita - 21h 

 Dimecres 13 de juliol - Putxet - 21h 

 Dimecres 13 de juliol - Pantà de Vallvidrera - 20h 

  



05 Espai públic per a la ciutadania 
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Mostra de comerç a Sarrià: 
 
Tradició consolidada al barri amb èxit 
de participació. 



Millora de l’Espai Públic 
Direcció de Serveis de  Llicències i Espai Públic 

06 

34 

Informe del regidor del Districte | Dimarts, 10 de maig de 2016 



06 Millora de l’Espai Públic 
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Reurbanització de la plaça de Calvó 
 
Inici obres: Propera setmana 
 
L’actuació consistirà en la reposició de les vorades 
perimetrals i en la incorporació d’una zona de jocs infantils. 
  
Es mantindrà la majoria del paviment tou que hi ha 
actualment, i es renovarà l’enllumenat.  
Es mantindrà la vegetació i l’arbrat que estigui en bon estat.  



06 Millora de l’Espai Públic 
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Reurbanització de la plaça de Calvó 



06 Millora de l’Espai Públic 
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Adéu a un abocador forestal descontrolat a Vallvidrera 

El Districte ha arribat a un acord amb l’àrea d’Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat per retirar de manera definitiva un contenidor de gran 
capacitat de Vallvidrera que s’havia convertit en un abocador 
descontrolat de restes vegetals. 



4. Part decisòria 

Dimarts, 10 de maig de 2016 



4.1 Aprovar propostes de 

medalles d’honor de Barcelona a 

proposta del Districte. 

Dimarts, 10 de maig de 2016 



4.1 Medalla d’Honor de la Ciutat:  

40 

Presentació candidatura Medalla d’Honor de la Ciutat de 
Barcelona, Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
 
Candidatura presentada per la Sra. Roser Ponsati –Medalla de 
la Dona de 2012 al Districte de Sarrià-Sant Gervasi–. 
 

Sra. MONTSERRAT  PUIG CARDONA  
(Barcelona, 6 de desembre de 1924) 

  

Districte De Sarrià Sant Gervasi  - Consell Plenari 10 de maig de 2016   15001230 

MONTSERRAT  PUIG CARDONA  
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• Premi Ciutat de Barcelona de l'any 1964 en l'apartat "Tesis 
doctorales: (ciencias)". 

• 40 anys treballant com a química investigadora al “Instituto 
de investigaciones Técnicas” a la secció de materials de 
construcció, investigant el ciment i fent així camí per la 
integració de la dona en el camp de la ciència. 

• Va col·laborar amb les investigacions dels laboratoris Asland 
de Montcada, viatjant a Bèlgica per a fer investigació i estudis. 

• 1946 fundà, amb altres universitàries, la “Confraria de la Bella 
Parla” per defensar el català. 
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4.1 Medalla d’Honor de la Ciutat:  



4.1 Medalla d’Honor de la Ciutat: Fundació AIS   
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Fundació AIS    

(Ayuda a la infancia sin recursos) 

  
Associació privada sense ànim de lucre constituïda 
l’any 2001.  
 
Objectiu principal: cercar suports adreçats a les 
famílies amb infants amb pluridiscapacitats. 
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Fundació AIS  (Ayuda a la infancia sin recursos) 
 
  
Programa 1 Inclusió social:  Programa “yo cocino tu pintas” 
 

 

La música, art i pintura utilitzats com a eines per aconseguir 
la inclusió.  
Amb aquest programa s’aconsegueix la sensibilització de la 
societat.   
 

4.1 Medalla d’Honor de la Ciutat: Fundació AIS   
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Programa 2 Inclusió social:  Fàbrica de somriures 
 
Programa de respir familiar:  
Millora la qualitat de vida de les famílies que tenen cura de persones 
amb discapacitat, a les quals també se’ls ofereix suport, atenció i oci 
col·lectiu.  
 
Programa d’oci per a persones amb discapacitat: 
Promou sortides de lleure adreçades a aquestes persones.  
 
Programa AISBAND:  
És un grup musical on canten persones sordes que poden expressar-se a 
través de les mirades, les mans, els sons i els gestos. 

4.1 Medalla d’Honor de la Ciutat: Fundació AIS   
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Programes 3:  Formació del voluntariat 
 
  
A la Fàbrica de somriures es formen persones voluntàries des 
dels 7 anys de vida. El voluntariat és concebut com un valor 
necessari a la nostra societat. 
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4.1 Medalla d’Honor de la Ciutat: Fundació AIS   



5. Part d’impuls i 

control 

Dimarts, 10 de maig de 2016 




