
 
 

 

1 

 

Trobada amb l’alcaldessa a Sarrià 

 

 

Barri: Sarrià 

Districte: Sarrià-Sant Gervasi 

Data: 10.03.2017 

Lloc: Escola Orlandai 

Horari: de 18.40 a 20.50 h 

 

Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157681263869615 

Notícia: http://lameva.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/sarriza-acull-una-nova-

sessize-de-les-trobades-amb-lalcaldessa 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gel-bS6MVfE 

 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 
fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 
tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 
participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 
 
El passat 10 de març de 2017 va tenir lloc la Trobada amb l’Alcaldessa, Ada Colau, al barri de 
Sarrià. 
 

 

Temes generals més destacats que es tracten a la Trobada del barri: 

 � Associacionisme i Identitat: Barri de menestrala / Sentiment abandonament zones 

perifèriques. 

 � Ciutat Refugi: Jornades Reivindicatives. 

 � Convivència: Incivisme escombraries / Gossos / Burilles / Sensellarisme. 

 � Cultura: Centre Sant Vicenç de Sarrià / Nova Biblioteca / Colles de Cultura Popular-

Sarrianenca. 

 � Drets socials: Joves / Situacions de pobresa que no es denuncien. 

 � Educació: Camins Escolars /Educació Secundària. 

 � Equipaments: Casa de Cultura Popular. 

 � Esports: Centre Esportiu Municipal Can Caralleu. 

 � Habitatge:  Alts preus / Assegurances per evitar les Okupacions. 

 � Medi Ambient: Arbrat / Porcs senglars / Camions d’Escombraries / Festes a àrees 

públiques. 

 � Mobilitat: Vehicle Privat / Aparcament a la Llosa / Reclamacions amb relació a busos. 

 � Seguretat: Major presència i visibilitat de la Guàrdia Urbana. 

 � Urbanisme: Enllumenat / Clavegueram. 

 � Varis: Vallvidrera / Turisme / Impostos / Pensions / Corrupció. 
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El desenvolupament d’aquests temes principals i altres que es tracten durant la sessió es 
resum de la següent forma: 

 
ASSOCIACIONISME I  IDENTITAT 

 
- Barri de menestralat 

• Una de les persones que intervé explica que Sarrià era un barri de menestralat 
i amb molts exponents culturals, tal com es percep de les intervencions de la 
Trobada de l’Alcaldessa al barri. Es diu que Sarrià no és tan sols un barri de 
persones riques. 

- Sentiment d’abandonament 

• Una persona esmenta que la zona del barri a les immediacions del carrer 
Dolors Monserdà, es troba abandonada. 

• Una persona esmenta que la zona del barri a les immediacions del carrer 
Plantada, se sent abandonada. 

• Una persona esmenta que la zona del barri a les immediacions del carrer 
Montclar, es troba abandonada. Aquesta persona parla d’una zona no 
asfaltada on es genera molta brutícia pel pas de vehicles. 

 
C IUTAT REFUGI  

 
- Jornades reivindicatives 

• Un dels assistents informa de la celebració d’unes Jornades Reivindicatives 
entorn les persones refugiades, organitzades per l’entitat Sarrià-Sant Gervasi 
Refugi. S’explica que se celebraran del 14 al 18 de març i que s’exposaran la 
feina dels alumnes del barri sobre els refugiats, i que el 18 de març hi haurà 
una jornada cultural i de reflexió. 

 
CONVIVÈNCIA  

 
- Sensellarisme 

• Queixa amb relació a persones que viuen al carrer, beuen alcohol i orinen als 
arbres. 

- Cridòria a les nits als carrers 

• Queixa sobre les persones que conversen a la via pública a altes hores de la 
nit, incloent-hi els treballadors dels serveis de recollida d’escombraries i de 
neteja en general. 

- Incivisme amb les escombraries 

• Queixa  en relació a les persones que no  dipositen les bosses d’escombraries 
on correspon, i les deixen de forma incívica a la via pública. 

• Queixa de molt incivisme en relació amb les escombraries a la zona del carrer 
del Padró de la Creu. 

- Sorolls 

• Queixa en relació a les fonts de soroll exagerat al barri. Es parla de la zona del 
carrer Bonaplata/plaça Artós on les motos fan molta fressa a les nits. 
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- Gossos 

• Queixes en relació a les persones que no poden els seus gossos lligats pel 
carrer. Es diu que poden provocar accidents. 

• Petició que hi hagi més disciplina en relació amb les persones irrespectuoses 
pel que fa a la tinença de gossos. 

- Burilles 

• Queixes relatives a la manca de civisme de moltes persones que llencen 
burilles de tabac al terra. Es diu que la conscienciació mediambiental no ha 
arribat a aquesta qüestió, i que les burilles que tenen una gran repercussió pel 
que fa al deteriorament mediambiental. 
Es diu que hi ha als parcs i que els infants n’agafen. 

• Petició que es multi les persones que llencen burilles al terra. 

 
CULTURA  

 
- Nova Biblioteca de Sarrià 

• Petició de dues persones d’informació sobre la nova biblioteca projectada per 
al barri. 

• Proposta que les persones del barri aportin llibres de casa seva per a la nova 
biblioteca de Sarrià. 

- Centre Sant Vicenç de Sarrià 

• Una responsable del centre comenta que és un dels espais de dinamització 
cultural del barri, amb 1.200 persones associades. Explica que tenen projectes 
que els costa tirar endavant i d’altres que es trepitgen amb similars que són 
iniciativa de l’Ajuntament. Demana més coordinació. 
També es demana que hi hagi més suport a les activitats infantils que es 
programen des de l’entitat, enlloc que l’Ajuntament programi activitats 
semblants. 
Finalment es reconeix la tasca que en Jaume Llansó ha fet els darrers dos anys 
des del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

- Colles de cultura popular 

• Queixa de representants de la Colla Gegantera de Sarrià en el sentit que reben 
subvenció inferior a altres que s’atorguen a diverses colles a la ciutat. 

• Petició de més suport a les colles de cultura popular, que es diu que fan una 
tasca d’integració molt important. 

- Casa de Cultura per a la Sarrianenca 

• Petició d’una Casa de Cultura o equipament per al col·lectiu de cultura popular 
de Sarrià, La Sarrianenca. 

 
DRETS SOCIALS  

 
- Fundació arrelada al barri 

• Una persona que diu que és la presidenta d’una fundació arrelada a Sarrià 
explica la tasca que fa des de fa 30 anys al barri, d’acompanyament a mares i 
dones embarassades que són en risc d’exclusió social. Es queixa que hagin 
aparegut unes pintades al seu local. 
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Acaba la seva intervenció donant una canastreta  a l’Alcaldessa amb motiu de 
la seva propera maternitat. 

 
- Joves 

• Denúncia generalitzada que la gent jove del barri es veu obligada a marxar per 
l’alt nivell de vida que hi ha (preus d’alimentació, serveis, habitatge, etc.). 

• Petició de més complicitat de l’Administració per superar els problemes dels 
joves. 

- Situacions de pobresa amagades 
• Un dels assistents comenta que al barri hi ha situacions de pobresa, amb joves, 

adults i persones grans, que són amagades per por a l’estigmatització, i que 
tenen aquest component que agreuja el que pateixen aquestes persones. 

 
EDUCACIÓ  

 
- Camins escolars 

• Una persona que diu parlar en nom de la Coordinadora d’AMPAs del barri es 
queixa que no hi ha un marc legal que reguli i empari de forma global 
l’existència dels camins escolars. La persona que es queixa s’ofereix 
voluntàriament en l’establiment del marc legal de camins escolars. 

- Educació secundària 
• Petició d’un Institut Públic per al barri de Sarrià, que s’ubiqui a les actuals 

casernes de la Guàrdia Urbana a Can Ponsic. 

 
EQUIPAMENTS  

 
- Casa de Cultura Popular 

• Petició d’un dels assistents de disposar d’un termini de més dies que els 20 de 
la notificació, per tal d’abandonar una casa afectada propietat de l’Ajuntament 
que, segons es diu, és al barri de Sarrià. Es comenta que a la casa es fa cultura, 
reparacions de bicicletes i hi ha una fruiteria orgànica. Petició de reunió amb el 
Regidor del Districte per poder arribar a una entesa. 

 
ESPORTS  

 

- Centre Esportiu Municipal de Can Caralleu 

• Petició d’un centre esportiu municipal per al barri, que sigui econòmicament 
accessible (es diu que el de Can Caralleu és car). 

 
HABITATGE 

 
- Preus alts de l’habitatge 

• Queixa dels preus alts de l’habitatge al barri, que fa molta gent hagi de marxar 
del barri, especialment fills de sarrianencs de moltes generacions. 

- Assegurances per okupacions 
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• Queixa d’un dels assistents pel fet que ara s’han de contractar assegurances 
per tal d’evitar els problemes de les okupacions il·legals. Es diu que aquest fet 
ha portat a l’encariment dels preus de l’habitatge de lloguer. 

 
MEDI AMBIENT  

 
- Arbrat 

• Petició de major cura de l’arbrat. 
- Contenidors d’escombraries 

• Queixa de manca de contenidors d’escombraries al barri de Sarrià. 

• Queixa de contenidors pleníssims i que són necessaris més contenidors 
d’escombraries al barri. 

• Un assistent manifesta que no s’haurien de barrejar diferents residus. 
- Camions d’escombraries 

• Queixa en relació al soroll dels camions d’escombraries que treballen a les nits. 
- Festes infantils als parcs 

• Queixa en relació a l’apropiació de determinades zones de parcs i jardins de la 
ciutat per realitzar-hi festes infantils. Queixa també per l’apropiació del 
mobiliari urbà per fer aquestes festes. 
Finalment es demana que es prohibeixi l’ús dels mobiliari urbà públic amb 
finalitats particulars. 

- Porcs senglars 

• Queixa sobre l’excés de presència dels porcs senglars a les immediacions de 
l’estació del Peu de Funicular. 

 
MEMÒRIA  

 
- Antonio Machado 

• Una persona, tot explicant la presència d’Antonio Machado al barri de Sarrià, 
demana que Barcelona s’adhereixi a la xarxa de ciutats “Machadianes”, 
agermanant-se amb les ara ho són (es diu que no hi ha cost de fer-ho). 

 
MOBILITAT 

 
- Estudi de mobilitat 

• Una persona de les assistents parla d’un antic estudi de mobilitat que, segons 
diu, taparia la Ronda de Dalt i crearia una zona d’aparcament de vehicles. 
Aquesta persona demana que es recuperi aquest estudi. 

- Vehicle privat 

• Queixa vers l’Ajuntament per motiu de la prohibició de la circulació de certs 
vehicles l’any 2020. El qui parla diu que no tots els cotxes vells són 
contaminants i que en el cas de les persones grans tenen  els seus vehicles en 
un estat de bon manteniment. Es diu a més que en el cas de les persones grans 
aquestes ja tenen la tarja de transport públic gratuït i que el vehicle privat és 
una eina de primera necessitat. 
S’acaba demanant uns millors criteris en el moment de l’aplicació de les 
restriccions de la circulació. 
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• Petició que hi hagi un tractament especial per a les Persones Grans pel que fa 
al tema de la mobilitat en cotxe privat. 

 
 
 

- Altes velocitats de vehicles 

• Queixa que a la zona del carrer Bonaplata i plaça Artós hi ha vehicles que no 
respecten els senyals de “30” km/h. Es diu que això ho fan força vehicles i fins i 
tot camions de gran tonatge. 

- Circulació en contra-direcció 

• Queixa en relació a carrers del barri on se circula en contra-direcció. 
- Aparcament a La Llosa 

• Queixa per l’eliminació de desenes de places d’aparcament a l’àrea de la Llosa 
de Sarrià per qüestions estètiques. 

• Petició que a la Llosa hi aparquin cotxes per raó de la seva proximitat al Centre 
d’Atenció Primària (CAP) de Sarrià. 

- Aparcament de motocicletes 

• Queixa d’aparcament de motocicles al carrer Bonaplata. Es diu que és massa 
estret perquè ho facin. 

- Aparcament a Via Augusta 

• Petició que es pugui aparcar a un espai de l’Ajuntament de Barcelona a la Via 
Augusta on ara no es pot estacionar. 

- Aparcament a zona propera a Capità Arenas 

• Petició de més aparcament a la via pública a la zona del barri més propera a la 
zona del carrer Capità Arenas. 

- Bicicletes 

• Queixa en relació a ciclistes incívics 

• Queixes per la presència massiva de les bicicletes a la ciutat, que es diu que no 
representen una bona solució de mobilitat. 

- Skaters 

• Queixa per l’activitat dels “skaters”. 
- Desplegament Xarxa Ortogonal 

• Diverses persones expressen que el nou plantejament de la xarxa ortogonal de 
busos a Barcelona té molts inconvenients. Esmenten els problemes que diu 
que tenen les persones grans, que es mouen amb més lentitud que la resta. 

- Recuperació de busos 

• Petició que es recuperin els busos 64 i 22, que es diu que són necessaris per al 
barri. 

- Bus 66 

• Petició que no es retiri el bus 66, per les necessitats de les persones grans del 
barri. 

- Línia 9 de Metro 

• Petició en relació amb la Línia 9 de Metro, que arriba a l’aeroport i que es 
demana que funcioni definitivament al barri de Sarrià. 

- Tarja rosa universal 

• Petició de tarja rosa per a totes les persones de més de 65 anys, sense la 
consideració del poder adquisitiu. 

- Autopistes urbanes 

• Queixa en relació a la Ronda de Dalt i la Via Augusta, que es diu que són 
ferides que van deixar els Jocs Olímpics de 1992, en forma d’autopistes 
urbanes. 
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- Temps d’espera de busos 

• Queixa pel fet que hagi crescut el temps de pas dels autobusos a Barcelona. 
 
 
 

- Pol·lució i trànsit 

• Queixa dels alts nivells de contaminació del barri per causa de la pol·lució que 
genera el trànsit rodat, especialment el que té a veure amb el gran nombre 
d’escoles del barri. 

- Peatonalització enfront teatre Sant Vicenç de Sarrià 

• Es demana que s’acabi la peatonalització de la zona del carrer del Teatre del 
Centre Sant Vicenç de Sarrià.  

- Àrea Verda 

• Petició que sigui implementada Àrea Verda al barri de Sarrià, concretament a 
les immediacions del carrer de Plantada. 

 
SEGURETAT  

 
- Guàrdia Urbana 

• Petició de major presència i visibilitat de la Guàrdia Urbana al barri. 
 

URBANISME  

 
- Solar Major de Sarrià/Isaac Albéniz 

• Es demana quin serà l’ús o quin equipament es construirà a un solar municipal 
al carrer Gran de Sarrià, proper al carrer Isaac Albéniz. 

- Enllumenat 
• Petició de millor enllumenat de la zona del barri des del carrer Dolors 

Monserdà cap a la muntanya. 
- Clavagueram 

• Queixa d’embossament de claveguerams a les immediacions del carrer 
Montclar. 

- Can Caralleu 
• Queixa en relació a zona de Can Caralleu i la plaça Bonavista. Es diu que no hi 

ha hagut millores a la zona fa molt de temps, incloent-hi alguns carrers a les 
immediacions. 

• Petició que es revisi la situació d’aquesta part del barri i aportar solucions als 
seus problemes. 

 
D IVERSOS  

 
- Vallvidrera 

• Petició que es vetlli pel barri de Vallvidrera, que es diu que és una zona també 
molt concorreguda. 

- Turisme al centre de la ciutat 
• Petició que es reguli millor el centre de Barcelona pel que fa a les activitats 

turístiques. 
- Impostos 
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• Queixa en relació a l’alta tarificació de l’Impost de Béns i Immobles (IBI) per als 
habitatges del barri de Sarrià. 

• Petició genèrica que siguin abaixats els impostos. 
 

- Pensió de jubilació 
• Queixa d’una de les persones assistents que, per no haver arribat als 15 anys 

mínims de cotització (diu haver fer 13), no té dret a una pensió de jubilació. 
Demana poder cobrar-ne. 

- Comunicació amb l’Alcaldia 
• Queixa d’una persona que diu haver escrit diverses vegades a l’Alcaldia i que 

mai se li ha contestat. 
- Corrupció 

• Intervenció d’una persona assistent que diu que cal que l’Ajuntament vetlli 
perquè la corrupció no s’hi instal·li en l’Administració Local. 

 
Per acabar l’Alcaldessa comenta que cal que els veïns del barri siguin exigents i reclamin el que 
és de dret. Que per part de l’Ajuntament s’estan impulsant moltes iniciatives per millorar la 
qualitat de vida dels habitants de la ciutat. 
 
Esmenta que la majoria del que s’ha comentat a la Trobada és prioritari, i que les diverses 
intervencions hagudes marquen la ruta que ha d’assenyalar les fites per aconseguir al barri. 
Finalment agraeix de nou l’assistència de tothom. 
 

Arribats a aquest punt, a les 20.50 hores, es donà per acabada la Trobada. 


