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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 aprova 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 25 de novembre de 2009, es fa la primera reunió de constitució del Consell de Barri.
•El 16 de febrer 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:
Andreu Gobianas, Vicepresident C.B; Carles Campdepadrós i Garcia, Conseller del Barri PSC;
Imma Clarà i Vila, Consellera ICV-EUiA; Montserrat Guitarte i Gutes, Consellera CiU;
Josep A. Guillen González, Conseller PPC ; M.Pia Barenys, AAVV St. Gervasi Sud;
M. Carme Carmona, AAVV i Amics del barri de laforja; Cristina Pando, Barnavasi;
Bertila Aysamat, ASS. en defensa del Turó Parc; Bartolomé Criado Rodríguez, AAVV i
Comerciants del Turó Parc; Pau Griful Ponsati, AMPA Institut Montserrat; Àurea Lazaro,
Associació Centre d’Higiene Mental de Les Corts i Sarrià St. Gervasi; Laia Vives, A.E.We Ziza;
Irene Oliva, C. Cívic Casa Sagnier; Patrícia Fàbregas, C.Cívic Can Castelló; Jordi Llorach i
Cendra , (Persona a títol personal ); Inmaculada Cardona, (Persona a títol personal); Jordi
Recasens, Tècnic de barri.
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1.3. Metodologia i desenvolupament :
•La Comissió de Seguiment, ha realitzat 7 reunions des de la seva constitució, en les tres
primeres ( 10 de maig, 10 de juny i 28 de juny de 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 (7 de setembre, 13 d’octubre, 26 d’octubre i 23 de novembre),
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 dels seus membres s’han consensuat per tal que el document final sigui compartit
pels membres de la Comissió. Finalment val a dir, que les propostes que tot seguit es
formulen, en són responsabilitat de diverses administracions, Ajuntament, Generalitat, etc.
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2. Propostes de la Comissió de Seguiment per eixos:

2.1.- Serveis i Equipaments:
Nota: En les següents propostes hem expressat la necessitat de l’actuació
i la urgència d’aquesta. En els dos cassos hem assignat una puntuació de 0
a 10 (de menor a major necessitat i urgència), així la primera puntuació que
figura al costat de la proposta correspon a la necessitat de l’actuació i la
segona a la urgència), finalment també hem afegit l’administració o àmbit
competent de dur a terme les propostes.

Serveis:
•
•

Crear un autobús de barri, i estudiar el recorregut més idoni. ( 10-10-TMB)
Punt d’atenció al ciutadà (OAC). ( 5-5-Ajuntament)

5

Pla de futur de Sant Gervasi-Galvany

2. Propostes de la Comissió de Seguiment per eixos:

2.1.- Serveis i Equipaments:
Equipaments:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casals de Barri. (9-9-Ajuntament)
Poliesportiu amb piscina. (9-8-Ajuntament)
Centre de rehabilitació comunitària. (9-7-Generalitat)
Escoles Bressol (en funció de les ràtios). (7-7-Consorci d’Educació)
Escoles d’Educació Primària. (7-7-Consorci d’Educació)
Casal de Joves. (9-9-Ajuntament)
Residències de gent gran. (10-10-Generalitat)
Centre de Dia. (10-10-Generalitat)
Casals de gent gran. 9-9-Ajuntament)
Espais per a les AAVV i altres entitats. (7-7-Ajuntament)
Biblioteques de barri. (7-7-Consorci de Biblioteques)
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2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme i Habitatge:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Valorar la modificació dels traçats dels autobusos, i crear un autobús de barri que
connecti amb la xarxa existent. (10-10-TMB)
En la mesura que sigui possible, alliberar espai per a fer-hi zones verdes.(9-9-Ajunt.)
Remodelar la Pl. Cardona. ( 6-5-Ajuntament)
Construir habitatges socials per als col·lectius més vulnerables, en especial per a la
gent gran, joves i discapacitats. (10-10-Ajuntament-Generalitat)
Construcció de pàrkings soterrats, on l’aparcament és deficitari. (5-5-Emp.Priv.i Aj.)
Revisar les zones de càrrega i descàrrega, per tal d’ajustar-les a les necessitats del
barri. (7-7-Ajuntament)
Buscar solucions als problemes que genera l’oci nocturn. (10-10-Emp.Priv. i Aj.)
Fer més amples les voreres allà on sigui possible, i fer els escocells rectangulars en
tots els carrers, per tal d’augmentar l’espai de pas dels vianants. (6-6-Ajuntament)
Coordinar estratègies d’intervenció per tal de millorar l’incivisme. (9-9-Ajuntament)
Millorar els parcs a través de la conservació, i instal·lar aquelles estructures
adreçades als infants i a la gent gran. (5-5-Ajuntament)
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2.2 – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge:
•
•
•
•

•
•

Remodelar el c/ Balmes. (entre l’Av. Diagonal i la Pl. J.F.Kennedy. Seguint el mateix
disseny que s’ha fet entre l’Av. Diagonal i el c/ Pelai. ( 7-5-Ajuntament)
Remodelar l’Av. Pau Casals. (6-5-Ajuntament)
Repensar i millorar la recollida d’escombraries. (4-4-Ajuntament)
Veure la possibilitat d’adquirir l’espai on hi ha la benzinera de la pl. Molina, per tal de
fer-hi equipaments i ampliar l’actual pàrking. ( 7-4-Ajuntament)
Treballar en la comissió o crear un grup de treball, per tal d’abordar el tema de
l’incivisme i possibles propostes de millora. (9-7-Ajuntament)
Estudiar la peatonalització del c/ Tavern, entre el c/ Rector Ubach i Madrazo.
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2.3.- Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats:
•
•
•
•
•

Pensar en estratègies per tal d’afavorir que nous comerços s’adeqüin a les
necessitats de la zona. (7-7-Ajuntament)
Editar una guia del comerç del barri. (3-3-Ajuntament)
Pensar en els serveis i necessitats de la població flotant. (7-5-Ajuntament)
Fomentar el comerç de tallers d’artesans. (5-4-Ajuntament.Generalitat)
Trobar fórmules i complicitats amb les associacions de comerciants, i empresaris, per
tal de facilitar l’accés al treball normalitzat dels col.lectius de persones amb trastorn
mental, i persones amb discapacitat. (8-8-Ajuntament-Generalitat)
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2.4.- Prevenció, Convivència i Seguretat:
•
•
•
•

•

Crear un grup de treball, per tal de buscar solucions als problemes que genera l’oci
nocturn. (9-7-Ajuntament)
Fer campanyes de sensibilització del civisme. (7-7-Ajuntament)
Aplicar les sancions que corresponguin segons les normatives vigents.(10-10-Ajunt.)
Crear el camí escolar a l’entorn de Monterols, dels centres educatius: Montserrat,
“Menendez y Pelayo” i “Bienaventurada Virgen María”. (7-7-Ajuntament)
Trobar formules de més seguretat als parcs, ( vigilants, més presència de la G.U
etc.). (8-8-Ajuntament)
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2.5.- Associacionisme i Participació:
•
•
•
•

Promoure més activitats, per tal d’augmentar la relació veïnal. (8-8-Ajuntament)
Afavorir la coordinació de les entitats del barri, per tal de millorar la convivència del
barri. (6-5-Ajuntament)
Promoure i divulgar les activitats de les associacions. (5-5.Ajuntament)
Editar una guia de les associacions del barri. (6-5-Ajuntament)
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4.-Conclusions :
A nivell general, les línies prioritàries d’actuació són:
• Atenció social en general i a la Gent Gran en particular
• Seguretat, incivisme i llocs conflictius

• Via pública, mobilitat al barri
• Espais educatius i lúdics
• Casals de barri i llocs de convivència

• Aparcament de cotxes i motos
• Comerç de proximitat i en general

