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Pla de futur de Sant Gervasi - La Bonanova

Introducció
• El Consell de Barri és l'òrgan de participació territorial de totes les qüestions
referents al barri. Tenen per finalitat ser un canal de participació ciutadana en el
desenvolupament de politiques de proximitat i convivència, i aprofundir així en la
cohesió social i la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat.
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Informació del procés de constitució del Consell de
Barri de Sant Gervasi – La Bonanova
• El 2/10/2009, El Consell Plenari de l‟Ajuntament aprova els canvis normatius per tal
de constituir Els Consells de Barri.
• El 24/11/2009, es constitueix el Consell de Barri de Sant Gervasi – La Bonanova.
• El 28/01/2010, es reuneix el Consell de Barri i es crea la Comissió de Seguiment.
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Comissió de Seguiment de Sant Gervasi – La Bonanova
•

A partir de la constitució del Consell de Barri, es crea la Comissió de Seguiment de
Sant Gervasi – La Bonanova, sota les següents premisses:


Ha d‟estar representada la Direcció política i tècnica del Districte.



Ha d‟estar representat el moviment associatiu, mitjançant les entitats del barri,
inscrites al Registre d‟Entitats. Les entitats del barri escolliran els seus
representants a la Comissió de Seguiment.



Poden estar representats els/les ciutadans/es del Registre Ciutadà, quan el seu
nombre al barri sigui significatiu.



Farà les funcions de secretari/a un tècnic del districte.



En la Comissió de Seguiment del Consell de Barri estarà representada la direcció
política i tècnica del districte, garantint en tot cas la representació d‟un
conseller/a de districte de cada grup municipal.
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Comissió de Seguiment de Sant Gervasi – La Bonanova
•

D„entre els objectius de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri és primordial,
en aquest període, la de crear una sèrie de propostes contingudes en un document
anomenat “Pla de Futur”, per tal d‟oferir als òrgans de decisió del Districte SarriàSant Gervasi un diagnòstic de la situació del barri, les seves mancances i les seves

demandes, per tal que adoptin les decisions estratègiques que estimin oportunes,
amb un horitzó temporal que arribi fins a l‟any 2020.
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Components de la Comissió de Seguiment
Entitat i representants
•

Associació de Veïns St. Gervasi de Cassoles. Sra. Marta Segura - àmbit veïns

•

Associació de Comerciants St. Gervasi BARNAVASI. Sr. Salvador Albuixech
(Vicepresident de la Comissió i del Consell de Barri) - àmbit comerç

•

Associació de Venedors del Mercat de St. Gervasi. Sr. Cristóbal Núñez. - àmbit
comerç

•

Església Evangèlica Baptista Bonanova. Sra. Ma. Dolors Taengua - àmbit religiós.

•

Centre Maria Reina. Sr. Prudenci Gatell - àmbit centre residencial menors.

•

Fundació Blanquerna. Sr. Marcel Gabarró - àmbit universitari.

•

Escola Projecte. Sra. Carlota Bujons. - àmbit escolar

•

Agrupament Escolta Bonanova. Sr. Víctor Segura - àmbit joves.

•

Fundació Privada Auxilia. Sra. Blanca Amatriain - àmbit persones amb discapacitat.
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Ciutadans Inscrits al Registre de l'Ajuntament de BCN que formen part de la
Comissió

•

Sr. Carlos Aledo Torres.

•

Sr. Josep Ma. López Ciré.

Consellers adscrits a la Comissió de Seguiment.
•

Sr. Eduard Sanjosé. Conseller del barri (PSC) de St. Gervasi - La Bonanova i
President de la Comissió de Seguiment.

•

Sra. Imma Clara. Consellera ICV.

•

Sra. Montse Cantin. Consellera CIU.

•

Sr. Oscar Ramírez. Conseller PPC.

Tècnics del Districte de Sarrià Sant Gervasi

•

Sra. Iria Garcia. Direcció de Serveis al Territori de Sarrià – Sant Gervasi

•

Sr. Gabi Barbeta. Tècnic de Barri St. Gervasi – La Bonanova.

Altres tècnics/es participants
•

Sra. Mireia Rodon. Directora del centre cívic “Vil·la Florida”

•

Sra. Laia Puig. Directora centre cívic “Pere Pruna”
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Metodologia i desenvolupament
•

Les reunions realitzades, per la Comissió de Seguiment de St. Gervasi – La Bonanova,
en una primera part del procés de treball, es van iniciar el 22 de març de 2010.

•

Com a metodologia i proposta de treball per a la Comissió, es planifiquen les sessions
de treball en dos processos.

•

Inicialment, partint d‟una primera prediagnosi del barri, presentada en el Consell de
Barri del passat 28 de gener 2010, la Comissió de Seguiment pren l‟encàrrec de
elaborar una diagnosi, a partir de les conclusions obtingudes amb l‟anàlisi DAFO.

L’anàlisi DAFO
•
Per poder avaluar i interpretar les propostes – aportacions dels membres que
composen la Comissió de Seguiment del barri de St. Gervasi – La Bonanova, es va
utilitzar el mètode d'anàlisi anomenat DAFO, amb l‟objectiu de conèixer la situació
del barri en l‟actualitat, així com els riscos i oportunitats que en ell es poden donar.

D

= debilitats
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Eixos objecte de l’anàlisi
•

Serveis i Equipaments; Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge; Ocupació,
Empresa, Comerç i Mercats; Prevenció, Convivència i Seguretat i Associacionisme i
Participació.

Primera part del procés participatiu
•

En aquesta primera part del procés participatiu, es van treballar els aspectes
detectats, per a cada un dels cinc eixos proposats, que la Comissió va considerar com
a més necessaris, possibles i reals, segons les aportacions de cada representant, de
cada àmbit.

•

Un cop presentats totes les aportacions del membres de la Comissió, es mantingué
un debat per a cada un dels temes o eixos proposats. Eixos que recullen tots els
àmbits d‟actuació possible per tal de poder plantejar opcions de futur per al barri de
St. Gervasi – La Bonanova.

•

Cada entitat, dels diferents col·lectius que hi són representats, aportà a les reunions
posteriors programades, les propostes consensuades, segons l‟àmbit d‟actuació,
sobre els diferents aspectes, recursos, necessitats per tal de treballar conjuntament,
consensuar i plasmar en el document de l‟anàlisi DAFO i, posteriorment incloure els
resultats al Pla de Futur.
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•

Aquest primer procés va finalitzar, al mes de juliol 2010, amb un document
consensuat per tots els membres participants en la Comissió de Seguiment.

•

El segon procés, que presentem en el dia d‟avui a la ciutadania (veïns i veïnes del
barri de St. Gervasi – La Bonanova), així com a les entitats i serveis que conviuen,
actuen i treballen en aquest, és l‟anomena‟t Pla de Futur, que dimana dels resultats i
anàlisi de l‟estudi DAFO.

•

Per tractar, elaborar i consensuar totes les aportacions, tant del primer procés
(diagnòstic del barri), com del segon (document pla de futur barri), els membres de
la Comissió de Seguiment s‟han reunit en 8 ocasions (22/03 – 19/04 – 31/05 –
22/06 – 21/10 – 05/10 – 02/11 del 2010 i 18 /01 de 2011).
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Barri de Sant Gervasi – La Bonanova
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Dades sociodemogràfiques
Superfície
Població
Densitat
Població per sexe
Dones
Homes
Taxa natalitat/1.000 h.
Població de + 65 anys
que viu sola

2,2 kilòmetres quadrats
24.270 habitants
10.835 habitants per Km2

13.320 (55%)
10.950 (45%)
8,7
1.163

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2009. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
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Dades sociodemogràfiques

52,55%

Població per edat

21,95%
15,25%

0-14 anys
3.702
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10,25%

15-24 anys

25-64 anys

65 i +

2.487

12.754

5.327
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Equipaments i serveis existents
a Sant Gervasi – La Bonanova
El barri de St. Gervasi – La Bonanova disposa en l‟actualitat dels següents recursos i
serveis, que, per àmbits, són:
Promoció social i associativa
•

Centres Cívics: 2

•

Espai de gent gran/casal: 1

•

Espai d'assaig i exposició (Tamarita): 1

•

Festa Major: 1 St. Gervasi.

•

Cavalcada de reis St. Gervasi.

•

Festa primavera als jardins de la Tamarita
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Educació

•

Escoles bressol públiques: 1

•

Escoles d‟educació infantil, secundaria i batxillerat concertades: 16

•

Escola Superior de Disseny i d'Art Llotja: 1

•

Escoles d‟educació especial (concertades): 5

•

*Centre d‟educació permanent d‟adults “Institut Gal·la Placidia”

•

*Escola d'Idiomes “Institut Gal·la Placidia”

•

*Escola Municipal de música “Can Ponsic”

Atenció al ciutadà
•

Punts amb accés wi-fi: 2

•

*Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). c/ Angli
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Espai públic

•

Espais verds (jardins i parcs): 4
(Parc de la Font del Racó, La Tamarita, Ca n'Altimira i Vil·la Florida)

•

Espais jocs infantils: 7
(Ca n'Altimira, plaça Calvo, plaça Emili Mira, plaça Ferran
Casablancas, plaça Rosa Sabater, Vil·la Florida, Jardins Roig i
Raventós)

•

Plaça Major: Plaça Bonanova

•

WC Públics: 2 (Equipaments)

•

Espais per a equips de neteja.
Josep Galí (Bellesguard)
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Vida Associativa

•

Entitats, associacions i altres d‟àmbits diversos: 63

•

Gent gran: 2

•

Associacions de Veïns: 2

•

Associacions de comerciants: 1

•

Associació de Venedors del Mercat: 1

•

Entitats culturals: 14

•

Entitats juvenils: 12

•

Entitats atenció a persones amb discapacitat: 14

•

Entitats de promoció esportiva: 7

•

Altres associacions, centres, esglésies, AMPA, agrupacions, societats i
fundacions: 10
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Atenció sanitària

•

Centre atenció primària. CAP St. Gervasi

•

*Centre Atenció Drogodependències. Dalmases 61

•

*Centre de salut mental. Clos de St. Francesc

Atenció social
•

*Centre de serveis socials. c/ Saragossa

•

*PIAD (Punt d'Informació i Atenció a la Dona). CC Casa Sagnier

•

Centre de dia per a persones amb discapacitat. “Auxilia i Guimbarda”

•

Llar residència per a persones amb discapacitat física. Residència
“Emilio Benedetti” i “Esmen”

•

Menjador social – Residència sense sostre. CISTER

•

Habitatges de protecció oficial per a gent gran i jove a la plaça Alfonso
Comin i al carrer Carles Riba.
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Comerç

•

Mercat Municipal de Sant Gervasi

•

Eix comercial Sant Gervasi

Sostenibilitat i medi ambient

•

Mini punts verds mòbils a les places:
Frederic Soler, Bonanova, Ferran Casablancas

•

*Punt verd a Collserola

Convivència
•
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Mans i Temps. Servei Voluntariat - Pla Comunitari de Districte. CC
Vil·la Florida

18

Pla de futur de Sant Gervasi - La Bonanova
Mobilitat
•
FGC – Tramvia – Funicular Tibidabo – Bus – Bus de barri (123) –
Bicing (3 estacions). En construcció L9 Metro amb dues estacions al
barri (Mandrí i Putxet)
•

Aparcament subterrani. B:SM a la plaça Bonanova

Seguretat
•
*Comissaries a c/ Iradier (Mossos d'Esquadra) i a Can Ponsic (Guàrdia
Urbana de Districte).
Participació i Govern
•
Consell de barri – Comissió de Seguiment St. Gervasi – La Bonanova
•

Conseller de barri

•

Tècnic de barri

•

Pla comunitari / Pla estratègic. Pla de Futur del barri St. Gervasi – La
Bonanova

Altres
•
*Oficina de correus. Balmes, 241
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Propostes de la Comissió de Seguiment per eixos

Serveis i Equipaments
•

Augment de l’espai útil actual dels Centres Cívics o, eventualment, planejar
l’obertura d’un de nou.

•

Obertura a mig termini d’un centre independent com a Casal de Joves, i,
mentre això no sigui possible, de manera immediata, l’habilitació d’un espai
provisional, però permanent, per a ús de la gent jove.

•

Per tal de pal·liar d’una manera ràpida aquestes situacions (manca d’espai
de trobada i d’espai per a la gent jove), suggerim que es demani a les
institucions competents l’obertura dels patis de l’escoles, fora de les hores
escolars, per a la utilització ciutadana i activitats esportives.
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Serveis i Equipaments
•

Nou centre de Serveis Socials al barri.

•

Incloure en els plans més immediats de realitzacions del Districte l’obertura
de, almenys, una escola bressol i, posteriorment, quan sigui possible s’obrin
d’altres fins arribar a cobrir les necessitats del barri.

•

Apropament dels serveis municipals d’atenció al ciutadà i la millora dels
serveis que s’ofereixen als ciutadans en els jardins del barri.
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Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge
•

Donem suport a les iniciatives proposades per les escoles quant als camins
escolars.

•

Adequació a la normativa de les línies elèctriques aèries, proposant el
soterrament d’aquestes i assegurar-ho en cas de reforma integral dels
carrers. Algunes instal·lacions encara amb pals de fusta.

•

Urgent rehabilitació o arranjament d’algunes places de la part alta del barri,
com les places Calvó i Ferran Casablancas.
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Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge
•

Continuar amb l’arranjament de les voreres de molts carrers del barri com
l‟av. Tibidabo, Sant Gervasi de Cassoles i altres carrers.

•

Augmentar on sigui possible les zones 30, sobre tot a les zones on estan
ubicades escoles.

•

Augmentar el nombre de carrils bici, així com els punts i les places del servei
de bicing. Augmentar els serveis de retorn de bicicletes als seus punts
d’origen al barri.

•

Ampliar el servei de Bus de Barri, facilitant un recorregut únic per a l’accés
al CAP, centres cívics i altres llocs d’interès.
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Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats
•

Donat l’insuficient coneixement del comerç del nostre barri, suggerim
habilitar un sistema d’indicació del centres de comerç i del Mercat de Sant
Gervasi.

•

Augmentar la informació de les activitats que desenvolupen les associacions
de comerciants fomentant la participació.

•

Endegar activitats dirigides als infants, com jocs i visites guiades al Mercat de
Sant Gervasi i als nuclis amb més comerç concentrat.
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Prevenció, Convivència i Seguretat
•

Mitjançant tots els medis a l’abast del Districte i de la Ciutat, es
faci complir l’Ordenança de Civisme. També que continuï el
desenvolupament de la coordinació entre els cossos de seguretat
(Mossos i Guàrdia Urbana), per tal d’obtenir una millor prevenció
dels delictes.

•

Augmentar la prevenció contra el vandalisme en els parcs i jardins
a les hores de foscor, amb els recintes oberts i també quan siguin
tancats.

•

Augmentar la vigilància nocturna incrementant les visites de les
patrulles de la Guàrdia Urbana.

•

Proposem realitzar campanyes d’explicació i sensibilització a les
escoles més properes, per el que fa al civisme.

•

Programes d’informació i sensibilització en temes de civisme,
prevenció i seguretat del veïnat.
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Associacionisme i Participació
•

Crear les condicions adients per inter comunicar les associacions del barri,
afavorint les trobades i les actuacions conjuntes.

•

Promoure i divulgar, d’una manera continuada, les activitats col·lectives i
particulars de les associacions.

•

Editar una guia de les associacions del barri.

•

Creació d’un eslògan únic per a tots, que indiqui la pertinença al barri de
Sant Gervasi per incloure a totes les comunicacions i publicitat de les
entitats.

•

Cercar algun tipus de motiu, un "gatge", com podrien ser samarretes,
bosses, etc. per a difondre el missatge “Sant Gervasi és el meu barri” o "soc
(o visc a) de Sant Gervasi", o un altre de similar que es consensuï entre les
entitats.
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