
Gener  2011

Ajuntament    de Barcelona

Pla de Futur del Barri 
de Sarrià 2010-2020

Presentació al Consell de barri del 18-1-2011



Pla de futur Sarrià

Superfície: 3,4 Km2

Població: 23.802

Densitat (hab./Km2) 7.830

Nuclis de població:

•Sarrià 

•Peu del Funicular

•Can Caralleu

•Zona limítrofe de  

Pedralbes

Teixit associatiu: 63 associacions 



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 23 de novembre de 2009, es fa la primera reunió de 

constitució del Consell de Barri.
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1.Introducció :

1.1. Informació del Procés de constitució del Consell de 
Barri, i Comissió de Seguiment:

• El 23 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. Membres de la Comissió de Seguiment:

Carme Pérez, Vicepresidenta C.B; Imma Clarà i  Vila, Consellera IC-V;  Núria Busquets, 

Consellera PSC;  Montserrat Martín i Vivas, Consellera CiU; Antonio González Múñiz, 

Conseller PPC ;  Helena Presas, AVV de Sarrià; Lluís Amat/Rafael Campillo, AVV de 

Pedralbes;  Fèlix Masana, Associació Esportiva Barcelona per a discapacitats; Xavier Planas,  

Esplai Movi;  Josep Escolano,  AMPA IES Costa i Llobera;  Jesús Mestre, Associació Cultural 

Casa Orlandai;  Àurea Lázaro,  Centre. D’higiene mental Les Corts; Faust Rovira,  

Associació Esportiva Sarrià - Sant Gervasi; Salvador Vendrell,  Associació de Comerciants 

de Sarrià;  Montserrat Morera, Centre parroquial  i Cultural Sant Vicenç de Sarrià;  Ramon 

Noguera, Secció de futbol del Centre parroquial  i Cultural Sant Vicenç de Sarrià ; Enrique 

Delgado, Centro Asturiano de Barcelona; Amir Admed, Centre Euro Àrab; Frederic Bou,  

Centre Excursionista Els Blaus; Pere Borràs, (Persona a títol personal); Daniel Arrando, 

Casa Orlandai; Meritxell Rodríguez, Centre Cívic de Sarrià; Íria García, Directora de Serveis 

de Territori; Iu Pino, 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 quatre primeres ( 12 de maig, 26 de maig, 16 de juny i  

7 de juliol de 2010), el treball ha consistit en  realitzar una anàlisi del barri 

mitjançant la tècnica DAFO.
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1.3. Metodologia i desenvolupament :

• En les altres tres reunions (15 de setembre, 13 d’octubre i 1 de desembre), 

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  

•Associacionisme i Participació.
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2. Propostes de la Comissió de Seguiment per eixos:

2.1. - Serveis i Equipaments

2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme i Habitatge

2.3. - Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats

2.4. - Prevenció, Convivència i Seguretat

2.5. - Associacionisme i Participació

Les propostes que tot seguit es formulen,  són responsabilitat de diverses administracions, Ajuntament, 

Generalitat, etc., i es fan constar junt a cada proposta per als 5 eixos de treball.
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2.1.- Serveis i Equipaments:

Cultura: 

• Restaurar l’actual Teatre de Sarrià, com a futur Teatre-
Auditori del barri, segons l’acord del Ple de districte del maig 
del 2010 que preveia treballar per aconseguir aportacions i ajuts 
econòmics o d’altres tipus de diferents agents, amb una programació 
que permeti arribar a un públic més ampli que el del propi barri de 
Sarrià (Privat – Administracions públiques).

• Recuperar Can Ponsic ampliant l’actual escola de Música i 
acollint d’altres entitats o usos pel barri (Ajuntament).

• Disposar d’ espais d’interacció amb el veïnat, com per exemple 
un espai polivalent, al nou Jardí d’Oriol Martorell, sobre l’aparcament de 
Via Augusta/Cardenal  Sentmenat. (Ajuntament)
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2.1.- Serveis i Equipaments:

Cultura: 

• Disposar d’una biblioteca al barri, que podria estar ubicada a la 
Plaça de Sarrià o a Can Ponsic, per les característiques de Sarrià i el fet 
d’haver- ne tingut fan que es consideri positiva la seva  recuperació. 
(Consorci de biblioteques de Barcelona).

• Potenciar l’ús d’ equipaments com Casa Orlandai o el 
Centre Cívic de Sarrià per part de les entitats que també 
tenen seu pròpia, es considera important que portin també les seves 
activitats en aquests espais. (Ajuntament – Entitats)

• Creació d’un web que permeti difondre conjuntament totes les activitats 
que realitzen les entitats del barri. Aquest web podria servir com a pilotatge 
per a fer- ho extensiu  a tot el districte ( Ajuntament - Entitats).
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2.1.- Serveis i Equipaments:

Cultura: 

• Recuperar l’espai d’Hort de la Vila/Mare de Déu de Núria 
com a equipament del barri, estudiant la possibilitat de dur a terme 
el projecte La Casa del Conte o Espai Torres Garcia ( Ajuntament).
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2.1.- Serveis i Equipaments:

Esport: 

• Aconseguir la millora de les instal·lacions de Can Caralleu
tenint en compte el projecte de les entitats del barri que permeti entre  
d’altres coses l’accés segregat per al camp futbol. Suprimir les actuals  
barreres arquitectòniques que encara té el complex esportiu. 
Impulsar que la piscina de Can Caralleu sigui accessible per als no socis
( Ajuntament ).

• Obrir els patis escolars per a l’activitat lúdico-esportiva
com s’ha fet en altres barris del districte (Districte – Consorci 
d’Educació).

• Potenciar l’ús social de les instal·lacions esportives dels 
centres educatius (Consorci d’Educació).
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2.1.- Serveis i Equipaments:

Sanitat: 

• Aconseguir l’accés, amb transport públic, al futur complex 
d’equipaments sanitaris i assistencials ubicat a Via Augusta
entre C/Dolors Monserdà i C/Margenat (Consorci Sanitari de Barcelona).

• Disposar  al complex, d’una zona d’aparcament o d’un espai 
per a què el vehicles puguin deixar sense problemes els 
usuaris de l’equipament (Consorci Sanitari de Barcelona).
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2.1.- Serveis i Equipaments:

Neteja: 

• Millorar la freqüència de la recollida dels contenidors de 
brossa selectiva al nucli històric de Sarrià (Ajuntament).

• Estudiar als nuclis de Can Caralleu i el Peu del Funicular  
l’actual distribució dels contenidors (Ajuntament).

• Replantejar en aquestes dues zones del barri la neteja  
pensant en les seves característiques pròpies, molt diferents d’un 
nucli urbà estàndard (Ajuntament).
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2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge:

Habitatge:

• Promoure mecanismes d’ajuts per l’adquisició 

de la vivenda per part dels joves i evitar que marxin 

del barri (Ajuntament - Generalitat).
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2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge:

Espai públic:

• Mantenir els ajuts per a la rehabilitació, eliminació de barreres arquitectòniques i 

col·locació d’ascensors degut a les característiques de part de la població i de les 

vivendes del barri (Ajuntament).

• Millorar l’enllumenat d’algunes zones de Sarrià, Can Caralleu, el Peu del 

Funicular i la zona limítrofe de Pedralbes (Ajuntament).

• Aplicar una sèrie de mesures  pel manteniment i conservació de l’espai 

públic, amb campanyes de difusió (Ajuntament - Entitats).
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2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge:

Espai públic:

• Potenciar l’ús dels espais verds existents  al barri , com els Jardins de Can

Ponsic (Ajuntament).

• Realitzar les obres de la plataforma única per la part nord del carrer Major 

de Sarrià (Ajuntament).

• Potenciar la participació de les entitats del barri en la definició dels usos 

dels espais públics i la possibilitat de gestionar algunes activitats en aquests 

espais (Ajuntament – Entitats).
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2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge:

Espai públic:

• Potenciar la recuperació d’espais per a ús públic, quan sigui possible 

(Ajuntament).

• Acabar d’urbanitzar les voreres de la Via Augusta, resultants de la construcció 

dels túnels (Ajuntament – Propietaris).

• Continuar aplicant el Pla de Protecció del Nucli Antic de Sarrià, aprovat fa dos 

anys (Ajuntament).

• Senyalització històrico-cultural del barri que potenciï les passejades  i 

l’orientació del veïnat i forasters (Ajuntament).
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2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge:

Espai públic:

• Estudiar la possibilitat d’acostar el barri històric de Pedralbes dins del 

districte de Sarrià – Sant Gervasi (Ajuntament).
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2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge:

Mobilitat:

• Potenciar el camí escolar que comuniqui la zona escolar nord (Peu del 

Funicular) amb la zona sud del barri ( Pl. Artós, FCG, futur metro L9) que 

actualment disposa del “Pedibus” (Ajuntament). 

• Crear el carril bici per la Via Augusta que uneixi Sarrià amb la Diagonal tal com 

ja s’està fent en algun tram (Ajuntament).

• Avaluar el recorregut del bus de Barri 130, valorant la seva efectivitat i/o la 

necessitat d’una altra línia (TMB).

• Seguiment del pla d’actuació per a la supressió de barreres arquitectòniques 

(Ajuntament).
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2.2. – Espai públic, Mobilitat, Urbanisme, i Habitatge:

Mobilitat:

• Estudiar la necessitat de més zones  verdes i blaves d’aparcament  a la zona 

nord i zona limítrofe de Pedralbes (Ajuntament).
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2.3.- Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats:

• Crear més zones de vianants i fomentar nous comerços, especialment a les 

zones més mancades (Ajuntament – Assoc. Comerciants).

• Estudiar l’extensió de l’experiència de la distribució de les compres a 

domicili per a l’atenció de persones en risc d’aïllament com fa el Mercat de 

Sarrià. El servei podria fer-se amb voluntaris o personal contractat. (Ajuntament –

Assoc. Comerciants).

• Estudiar com afavorir el comerç de proximitat a tot el barri i especialment 

als nuclis de Can Caralleu, el Peu del Funicular i la zona limítrofe de 

Pedralbes (Ajuntament – Assoc. Comerciants).

Pla de futur de Sarrià

21



2.4.- 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 (Ajuntament –
Generalitat)

• Promoure les actituds cíviques en favor de la convivència i el respecte a 
l’altre : evitar el vandalisme, l’incivísme d’alguns propietaris de gossos, canalitzar 
adequadament la pràctica de l’skate o  el joc de pilota dels infants (Ajuntament -
Entitats).

• Estudiar els punts conflictius entre l’ús de la bicicleta i els vianants i adoptar 
mesures per evitar el conflicte i/o accidents (Ajuntament).

• Evitar que  espais públics, com les places (per exemple la Placeta Can Garriga i 
la de Sant Vicenç) siguin punts conflictius per la concentració massiva de població 
que en fan un ús indegut (Ajuntament ).
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2.5.- Associacionisme i Participació:

• Promoure la major participació dels joves en la xarxa d’entitats existent al 
barri (Ajuntament – Entitats).

• Promoure la participació dels veïns/veïnes en la vida de barri en general  a 
la zona limítrofe de Pedralbes (Ajuntament – Entitats).

• Potenciar el model de la Taula d’entitats de Sarrià per aconseguir una major 
interrelació entre les diverses entitats del barri (Ajuntament – Entitats).

• Promoure l’associacionisme i la participació amb ofertes conjuntes de les 
entitats i l’administració: difusió general, exposicions i activitats de cap de 
setmana, publicació digital d’una guia d’entitats del districte accessible per internet
(Ajuntament – Entitats).
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2.5.- Associacionisme i Participació:

• Potenciar la relació entre les entitats i l’administració per exemple amb 
l’avaluació periòdica de l’estat de l’acompliment dels acords del PAD (Pla 
d’Actuació del Districte) a través del Consell de barri (Ajuntament).
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