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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 de Barcelona aprovà els canvis
normatius per tal de constituir els Consells de Barri. El Consell de Barri és l’òrgan de
participació territorial en totes les qüestions referents al barri. Tenen per finalitat ser un

canal de participació ciutadana en el desenvolupament de politiques públiques de
proximitat i convivència, i aprofundir així en la cohesió social i la qualitat de vida urbana
de la nostra ciutat.
•El 18 de novembre de 2009, es va fer la primera reunió de constitució del Consell de

Barri.
•El 9 de febrer de 2010 es va fer el segon Consell de Barri, i es creà 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:
Joana Climent, AAVV del Farró i Vicepresidenta Consell de Barri; Eduard Sanjosé,
Conseller del Barri i president del Consell de Barri; Imma Clarà, Consellera IC-V; Pol
Lliró, Conseller CiU; Conchita Ayarza, Consellera PPC ; Francesc Ribera, AAVV i Amícs del
Putxet, Albert Soms, AAVV de Craywinckel; Angel Marcos, president del Fòrum per la
Defensa de la 3° edat; David Moragues, Agrupació Art Farró-Putxet; Lourdes Arqués,
Ajuda a la Infància Sense Recursos (AIS); Marina Rizo, Agrupament Escolta Santa Maria
– Santa Agnès; Jordi Gríful, AAVV Entre Places; Joan Fresquet, Escola LYS; Damià
Pereferrer, Llar gent gran Santa Cecilia; Antoni Solans

(Registre Ciutadà); Ricard

Martínez, (Registre Ciutadà); Maria Lila (Registre Ciutadà); Ramon Bernal i Gabi Barbeta,
Tècnics de barri; Iria Garcia, Directora de Serveis de Territori del Districte.; Imma Casas,
Directora Espai Putxet.

Districte de Sarrià – Sant Gervasi
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1.3. Metodologia i desenvolupament :
•La Comissió de Seguiment ha realitzat 10 reunions des de la seva constitució, en les sis
primeres ( 4 i 25 de maig, 10 i 30 de juny, 7 i 14 de juliol 2010), el treball ha consistit en
realitzar una anàlisi del barri mitjançant la tècnica DAFO, això ha permès analitzar les
debilitats i fortaleses internes del barri, i les amenaces i les oportunitats externes. El
desenvolupament de les reunions s’ha

fet de manera participativa, i s’han valorat i

consensuat les propostes formulades pels seus membres.
•En les altres quatre reunions (28 de setembre, 13 i 20 d’octubre i 11 de novembre 2010), 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.

La manera de treballar en aquesta segona part ha estat igual que en la primera , és a dir, les
propostes s’han consensuat per tal que el document final sigui compartit pels membres de
la Comissió. Finalment cal dir

que les propostes

administracions, (municipal, autonòmica o estatal).

formulades

atenyen a diverses
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2. Propostes de la Comissió de Seguiment per eixos:

Les següents propostes s’han redactat en funció d’un ordre de prioritats, consensuat en
la pròpia Comissió de Seguiment, de major a menor. També hem afegit l’administració o
àmbit competent de dur a terme les esmentades propostes: municipal, autonòmica,
consorcis, etc.

Eix 1.- Serveis i Equipaments


Quiosc per a tràmits i serveis municipals , com autoservei electrònic (municipal)



Estudiar la possibilitat d'instal·lar una OAC ubicada al barri (municipal)
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 Centre Cívic de barri Putxet – Farró, de promoció social i cultural (municipal)
 Casal de barri zona Farró (municipal)
Casal de barri zona Putxet (municipal)
 Casal per a la gent gran (municipal)
 Espai per a joves de barri (municipal)
Espai infantil – ludoteca (municipal)
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 Centre de dia per a la gent gran (municipal)
 Centre de dia per a persones amb discapacitat (Generalitat)
 Habitatge tutelat per a persones amb discapacitat intel·lectual i de salut
mental i habitatge adaptat, per a persones amb discapacitat física (Generalitat)
 Habitatges amb serveis comuns per a la gent gran (municipal)
 Biblioteca de barri (Consorci de Biblioteques)
• Garantir la memòria històrica del barri, com arxiu de barri (municipal)
 Recuperar per a usos d’equipaments de barri l’espai municipal ubicat
a Lesseps, 26

(municipal)

 Promoure la recuperació de propietats privades sense ús per a equipaments
de barri, com podria ser el cas de la Clínica Sant Josep (municipal)
Assegurar

que

els

nous

equipaments

municipals

disposin

d’accés

Wifi

(municipal)
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 Promoure la creació d’habitatge per a joves i gent gran al barri (municipal)
 Vetllar per a la creació de noves instal·lacions per a esports urbans, com
patinatge, ping pon, petanca, etc, al barri (municipal)
Centre de Serveis Socials d’Atenció Primària ubicat al barri (municipal)

 Obertura de nous patis escolars per a la pràctica d’esports en equip, com futbol
sala, bàsquet, etc) i per a activitats de lleure, com esplais i agrupaments escolta,
al barri (municipal i entitats)
 Estudiar la creació d’ una nova escola bressol municipal al barri (municipal)
 Vetllar per la instal·lació d’una Oficina de Correus al barri (estatal)
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Eix 2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge











Millorar el recorregut del Bus de Barri 131 Putxet (municipal)
Creació del Bus de Barri zona Farró (municipal)
Millorar i consolidar el servei de neteja del barri en general, i en concret de
parcs amb zones infantils (municipal)
Finalitzar les obres a l’entorn del Parc del Putxet (municipal)
Resoldre la qüestió dels contenidors a les voreres del barri . Especialment del
carrer de Balmes (municipal).
Millorar els canals de comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament en
matèria d’intervenció urbanística, mobiliari urbà, manteniment i altres.
(Municipal i entitats).
Crear una comissió per millorar la problemàtica entorn als espais per a
gossos (municipal i entitats)
Estudiar la possibilitat de fer carrils bici que connectin el barri amb altres
punts del districte i la ciutat (municipal)
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 Estudiar la instal·lació d’estacions de bicing al barri (municipal)
 Assegurar uns pressupostos que garanteixin un bon manteniment, tant a
nivell de d’espai públic, com d’enllumenat (municipal)
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Estudi i creació de noves zones d’aparcament al barri (municipal)



Estudiar la possibilitat d’ampliar i crear més aparcament de zona verda al
barri (municipal)



Estudi i creació de noves zones d’aparcament per a ciclomotors (municipal)



Fer estudis d’urbanisme per instal·lar mobiliari urbà, com per exemple bancs,
cadires, jardineres, etc que promogui la convivència i eviti l' incivisme, especialment
l’aparcament irregular de cotxes i ciclomotors (municipal)
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Fer un estudi d’impacte d’implantació de les pilones sobre els vehicles
comercials a la banda del Farró (municipal)



Cercar possibles nous espais verds, com jardins, zones de joc infantil, i altres al
barri (municipal)
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Garantir el manteniment de la senyalització de trànsit en general, i
l’horitzontal en particular, prioritzant els entorns escolars (municipal).



Desenvolupar l’elaboració del Camí

Escolar de l’Escola Poeta Foix i de

l’Escola Lys (municipal i entitats).


Promoure la participació ciutadana en la detecció de necessitats sobre
mobilitat i seguretat vial al barri (municipal i entitats).



Vetllar per la intervenció de la Guàrdia Urbana per tal d’assolir major
disciplina i seguretat viària dins del barri (municipal).



Obrir un nou accés al Parc del Putxet pel carrer Pare Fidel Fita , fins a la part
alta del parc, , amb escales mecàniques, a fi de facilitar l’accés i la mobilitat de
totes les persones (municipal).



Proposar llistat de carrers i places a rehabilitar (municipal i entitats)
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Proposar al Districte que informi sobre els edificis i solars municipals sense
ús per poder plantejar futurs equipaments de barri (municipal).



Estudiar i proposar la possibilitat de noves catalogacions del Patrimoni Urbà
del barri (municipal).



Proposar el soterrament de les línies elèctriques, assegurant-t'ho quan es faci
l'arranjament integral dels carrers (municipal).



Garantir que la Comissió de Seguiment tingui accés a la llista d’obres
públiques del barri previstes per part del Districte per fer propostes (municipal).
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Eix 3. - Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats
 Promoció i suport als projectes d’ocupació i empresa, garantint els serveis
d’assessorament jurídic, formació, informació oferts des dels vivers d’empreses
que existeixen a nivell de ciutat (municipal).
 Apropar el món del comerç i el mercat als infants, amb activitats varies
realitzades des de promoció econòmica, educació, o el món del lleure (municipal i
entitats).
 Promoció del comerç de proximitat (municipal i entitats).
 Vetllar per un funcionament eficaç i eficient pel que fa a la gestió de tràmits
administratius d’empreses i comerços (municipal).
 Estudi de possibles noves zones de càrrega i descàrrega al barri (municipal).
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Eix 4.- Prevenció, Convivència i Seguretat
 Potenciar una major visibilitat dels cossos de seguretat, com per exemple la
policia de proximitat, per aconseguir el seu arrelament al barri (municipal - Generalitat)
 Assegurar un bon manteniment d’enllumenat en carrers i places, per tal de
crear un espai públic més segur (municipal).
 Promoure iniciatives per millorar la tinença responsable d’animals a l’espai
públic, i fer propostes de millora a nivell de:
revisar el reglament i fer propostes de millora i garantir el seu compliment
 seguretat, convivència, salut pública i higiene.

disseny de campanyes. (municipal i entitats)
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Eix 5.- Associacionisme i Participació
 Promoure la millora del coneixement – reconeixement de les associacions i
entitats, entre si, del barri (municipal i entitats).
 Elaborar la Guia d’entitats del Districte (municipal).
Fomentar activitats conjuntes i de col·laboració entre entitats, organitzant

accions, trobades de treball conjuntes, per tractar temes d'interès general del barri i/o
Districte (municipal i entitats).
 Promoure i incentivar la participació veïnal: Festa Major, Mostra d’Entitats,
Carnestoltes i altres (municipal i entitats)
 Donar suport a la promoció del teixit associatiu (municipal i entitats).
 Millorar la comunicació cap a les entitats del barri en quant a les programacions
d’activitats i actes del barri (municipal i entitats).
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Creació de la pàgina web municipal de barri, que es pugui linkar de la web
del Districte (municipal).
 Revisar els criteris tècnics de subvencions per equilibrar la distribució de recursos
econòmics a nivell de Districte (municipal).
 Desenvolupar les funcions de la Comissió de seguiment del Consell de Barri
per fer propostes de millora, com per exemple, la neteja de l’espai públic
(municipal i entitats).
•Promoure l’associacionisme dels comerços del barri com a eina d’enfortiment i

defensa dels seus interessos (municipal i entitats).

18

