
Comissió Consultiva 
de Drets Socials, 
Cultura, Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat 

Dimarts 28 de juny de 2022 



Ordre del dia 

2 

1. Anunci proposició normativa modificació i revisió 
Ordenança Ús Vies i Espais Públics (OUVEPB) 

2. Anunci Mesura de Govern: Pla de Ciència 
3. Informacions culturals 
4. Actualització Pressupostos Participatius 
5. Informacions de l’Àrea Drets Socials i Persones amb 

Discapacitat 
6. Informacions de l’Àrea de Salut 
7. Balanç Jornades Refugi 2022 
8. Actuacions “Protegim Escoles” 2022 
9. Cuidem Barcelona: Pla de Corresponsabilitat 
10.Retorn Mesura de Govern: Emergència Climàtica 
11.Refugis Climàtics al Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
12.Torn obert de paraules 
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Anunci proposició normativa 
modificació i revisió Ordenança Ús 
Vies i Espais Públics (OUVEPB) 
 

3 

Comissió Consultiva de Drets Socials, Cultura, Ecologia, Urbanisme i Mobilitat | 28 de juny de 2022 



2 
Anunci Mesura de Govern: Pla de 
Ciència 
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 Anunci Mesura de Govern: Pla de Ciència 

Donats: 
- El context d’incertesa i de múltiples reptes sense 

precedents en la història de la humanitat. 
- El paper rellevant de les ciutats on es desenvolupa la 

major quantitat d’interaccions socials i humanes, i on habita més de 
la meitat de la població mundial.  

- Que és a les ciutats on apareixen els reptes urbans 
complexos: l’emergència climàtica, la densitat de població i el 
benestar social, la gestió de l’espai públic o l’habitatge, la mobilitat 
sostenible de persones i productes. 

 

Com a institucions públiques hem d’aportar les eines que 
permetin afrontar els reptes globals que se’ns presenten 
envolta i ens aportin solucions innovadores, i la ciència és 
una d’elles. 
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 Anunci Mesura de Govern: Pla de Ciència 
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Tanmateix la ciència, tot i que és a les ciutats l’espai físic on 
s’han establert els centres de recerca i les universitats, la 
generació del coneixement científic no sempre està en 
comunicació amb la població 

Per tot això, 

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha decidit que és 
necessària la construcció d’una política municipal de ciència per 
tal de crear espais d’intercanvi entre la ciutadania i la recerca. 
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 Anunci Mesura de Govern: Pla de Ciència 
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Amb els objectius de: 

• Ampliar i democratitzar el debat científic i acadèmic, 

• Impulsar la competitivitat del nostre teixit comercial i 
empresarial a partir d’un nou model econòmic,  

• Mantenir i augmentar l’oferta laboral de qualitat,  

• Millorar el benestar social als diferents cicles de la vida, 

• i garantir la sostenibilitat ecològica de la nostra ciutat. 
 

 



3 
Informacions culturals 
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Fundació JMR 27é simposi art electrònic 

• Simposi Internacional, 
dedicat a fomentar el discurs 
acadèmic interdisciplinari 
centrat en les interseccions de 
l’art, el disseny, la ciència, la 
tecnologia i la societat. 

• Al jardí de la Fundació Julio 
Muñoz Ramonet del 7 – 15  

    de juny 

• Diàleg entre artista i científic, 
tallers-xerrades, Mapa Sonor,  
presentació de llibres, alguns 
vinculats amb el cicle 
C13NCI4RT (març – juny) 
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Biblioteca de Collserola Josep Miracle reobre 

• Obres de millora  
    de la climatització i 
    renovació de l’aire 

 

 
 
• 13 de juny  

 
• Horari habitual: 

• Dl. a Dv.: 15:00h – 20:00h 
• Dt.:   09:30h – 13:30h 
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La Festa Verdaguer: 120è aniversari de 
la mort del poeta 

• Se celebra tradicionalment cada 
any per commemorar el naixement 
del poeta a Folgueroles 

• Amb l’objectiu de promoure la 
lectura i la poesia. 

• La Festa Verdaguer convida a 
gaudir de la llengua, la festa i la 
poesia des dels llocs 
verdaguerians. 
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La Festa Verdaguer: 120è aniversari de 
la mort del poeta 

• Programació amb espectacles, 
itineraris i rutes literàries, visita 
comentada per les sales de 
Vil.la Joana, homenatges, 
recitals, concerts  

 

• 10 de juny punt àlgid 
de la programació amb 
seminaris literaris al 
llarg de tot el matí. 

• Des de la terra natal de Folgueroles fins a la 
ciutat i el mar de Barcelona, passant 
enguany per alguns dels cims més alts del 
Pirineu i el Montseny com són Canigó i 
Matagalls. 

• És una invitació a recórrer el territori de la 
llengua, recobert de llocs fets literatura de la 
mà de Verdaguer. 

• Programació amb espectacles, 
itineraris i rutes literàries, visita 
comentada per les sales de 
Vil.la Joana, homenatges, 
recitals, concerts  
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Barcelona Residència Literària 

Barcelona a la Xarxa de 
Ciutats  Creatives 
UNESCO com a Ciutat 
Literària 
 
Barcelona entra al mapa 
de les residències 
literàries internacionals 
  
• Des del primer de juny al MUHBA Vil.la Joana 
• Objectiu: afavorir la mobilitat d’autors i autores 
• Autor/es guardonats beques d’escriptura Montserrat Roig 
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Gestió Cívica Mercat Cultural de Vallvidrera 

Previsió de dates: 
• Aprovació de l’expedient en 

Comissió de Govern el 30/6 
• Entrada en vigor 1/7/22 
• Pagament import 22 un mes 

i mig aproximat. 
• Inauguració no centre cívic 

previsiblement 15/9/22. 

La convivència dels actuals gestors amb l’ ACMV 
donarà un temps d’aprenentatge valorat com una 
oportunitat pels nous gestors. 
 
 



4 
Actualització Pressupostos 
Participatius 
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 Actualització Pressupostos Participatius 
 
• Superilla Farrò 
• Ampliació espai per als vianants al Carrer Balmes 
• Carril bici Via Augusta de Ganduxer fins a Dolors 

Monserdà 
• Escola Lourdes 
• Hort Urbà 
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 Actualització Pressupostos Participatius 
 
Superilla Sant Gervasi:  
 
https://www.decidim.barcelona/processes/superillasantgervasibonanova/f/5103/ 
 
Reunió del Grup Impulsor:            dilluns 27 de juny 
Presentació del pla redactat:  setembre 22 
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Informacions de l’Àrea Drets Socials  
i Persones amb Discapacitat 
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Informacions de l’Àrea Drets Socials i Persones 
amb Discapacitat 
Trencadís inclusiu: 
 
 
• Fundació TEAS a Vil·la Urània 
• Format per 600 peces  
• Amb la col·laboració de l’Institut 

Menéndez Pelayo 
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Temps d’estiu per a persones joves i adultes. 
Tardes de Juliol 2022 

• A partir de 18 anys 

• Servei municipal gratuït IMPD 

• Activitats lúdiques de qualitat adequades a les 

necessitats de persones amb discapacitat 

• Aprofitant l’oferta de la ciutat i treballant alhora 

l’autogestió del seu propi temps, l’autonomia i la 

inclusió  

• Ofereix a les famílies temps personal 
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Balanç 2ª Cursa Inclusiva Collserola 
Organitzada pels districtes de les Corts i de Sarrià - Sant Gervasi 

Centres ocupacionals  
a SSG: 
• CO Aspasim 
• CO Pedralbes 
• Fundació Canigó 
• Fundació Estímia 
• Fundació Teas 

Centres de formació: 
• Salesians Sant Àngel. 1r Bat.internacional 
• Escola Pia de Sarrià. CF Grau Mig Guia en Medi Natural i Temps de lleure 
• Sant Ignasi- Jesuïtes de Sarrià. CF Grau Superior en Ensenyament i Animació 

Socioesportiva 
• CET10. CF Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva. CF 

Grau Mig Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure 
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Informacions de l’Àrea de Salut 
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 Informacions de l’Àrea de Salut 

• Diàlegs ATE: cicle de trobades adreçades a professionals 
que treballen amb adolescents i joves. 

• Espai d’aprenentatge i formació, didàctic i partitipatiu, 
intercanvi d’experiències i debat sobre la práctica 
professional 

• Aquí T’Escoltem: servei municipal d’escolta i 
acompanyament per a joves de 12 a 20 anys 

• Activitats en grup i atenció psicolçogica 
individual 
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Cloenda Escola de Salut de la Gent Gran 

• Neix de la diagnosi 
de salut comunitària 
2018 

• 1a Edició 2019 
• Cicle de març a juny 

• 15 sessions temes diversos: salut, benestar integral, 
seguretat ciutadana, drets de la gent gran 
 

• Afavorir: envelliment actiu, benestar integral, evitar 
aïllament ampliant xarxes relacionals 
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Cloenda Escola de Salut de la Gent Gran 

• Sessions gratuïtes en 
format variat: xerrades, 
debats, sortides 
culturals, activitats 
lúdiques i artístiques. I 
manteniment físic, 
entre d’altres 
 

• Intervenció liderada per la Agència de Salut Pública de 
Barcelona en estreta col·laboració amb l’AV St. Gervasi 
de Cassoles, equips d’atenció primària, Vil·la Florida, i 
amb suport del districte de Sarrià – Sant Gervasi 



7 
Balanç Jornades Refugi 2022 
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 Balanç Jornades Refugi 2022 
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Al mes de juny, el Districte de 
Sarrià – Sant Gervasi, juntament 
amb el grup d’entitats de 
Justícia Global del districte ha 
organitzat tres activitats dins les 
jornades de sensibilització 
coincidint amb el Dia Mundial 
del Refugiat (20 de juny). 
 
Les activitats s’han dissenyat 
seguint un procés participatiu 
amb el grup d’entitats. 



8 
Actuacions “Protegim Escoles” 2022 

28 
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 Actuacions “Protegim Escoles” 2022 
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Resum del programa a nivell de ciutat: 
 

• Les 216 escoles amb l’entorn pacificat que s’hauran 
executat en total inclouen 86.000 alumnes  
 

S’hi ha destinat una inversió d’uns 16,8 milions d’euros 
 

• Les millores hauran arribat als 10 districtes de la ciutat i 
a 60 barris 

 

• S’hauran eliminat 16 carrils de circulació, pacificat 32 
carrers, fet 68 ampliacions de vorera i guanyat 30 
xamfrans 

 

• S’haurà recuperat 35.000 m2 d’asfalt per a espais de 
relació i usos ciutadans, i col·locades 1.500 jardineres 
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 Actuacions “Protegim Escoles” 2022 
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Actuacions previstes a les 
escoles del Districte de 
Sarrià – Sant Gervasi 
durant l’any 2022: 
 

- Escola Orlandai 
 

- Centre Educatiu Canigó 
 

- Centre Educatiu Decroly 
 

- The Benjamin Frnaklin 
International School 

 

- Centre Educatiu OAK 
House 



9 
Cuidem Barcelona:  
Pla de Corresponsabilitat 

31 
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 Cuidem Barcelona: Pla de Corresponsabilitat 

Pla de Coresponsabilitat que té com objectiu incentivar el 
civisme i la responsabilitat col·lectiva. 
 

Pintades:  
• Augmentem el pressupost per pintades en 1,8M€  
• Posem el 010 a disposició dels negocis per netejar-los 

en menys de 48h  
• Sumem 6 equips de neteja 
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 Cuidem Barcelona: Pla de Corresponsabilitat 

Recollida comercial: 
• Incrementem recollida comercial de 3 a 7 dies/setmana  
• Campanya amb 44 informadors comerç a comerç 
• Doblem contenidors de paper i cartró a punts crítics 
 

Abandonament de voluminosos: 
• Recordem els horaris de recollida de mobles i altres 

voluminosos específics de cada barri  
• Incorporem nou sistema de senyalament d'abandonaments 

indeguts 
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 Cuidem Barcelona: Pla de Corresponsabilitat 
• També parlem de tinença responsable d'animals, 

necessitats fisiològiques, burilles,… 
 

• Ajudem i donem recursos a les iniciatives ciutadanes 
per fer neteges voluntàries i accions pedagògiques 
amb associacions i entitats veïnals 
 

• Un equip de 44 informadors i informadores ambientals 
visitaran els diferents barris per informar la ciutadania i 
els comerços del bon ús de l’espai públic i recolliran 
dades relatives als problemes i incidències que es 
produeixin dia a dia 
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Retorn Mesura de Govern: 
Emergència Climàtica 
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 Retorn Mesura de Govern: Emergència Climàtica 

El 26 d’octubre de 2018 es va aprovar el Pla Clima 2018 
2030 de Barcelona, l’estratègia climàtica de la ciutat. 
 

Març 2020: Aprovació de la Mesura de govern: 
Declaració emergència climàtica 
 

Línies d’actuació: 
- Canvi de model urbà 
- Canvi de model de mobilitat i infraestructures 
- Canvi de model energètic 
- Canvi de model econòmic 
- Canvi de model de consum i de residus 
- Canvi de model d’alimentació 
- Canvi de model cultural i educatiu 
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 Retorn Mesura de Govern: Emergència Climàtica 
Altres prioritats: 
 

Tenir cura de la salut, el benestar i la qualitat ambiental 
 Reduir la vulnerabilitat a la crisi climàtica 
 Disminuir les emissions 
 Millorar el confort tèrmic i acústic de la ciutat 
 Millorar el coneixement de l’impacte del canvi climàtic 
 Fer un Parc Natural de Collserola més resilient  

Tenir cura de l’aigua 
 Garantir la capacitat d’abastament del municipi 
 Reduir el consum del 10% d’aigua potable de la  ciutat per la 
 seva substitució amb recursos hídrics  alternatius 
 Minimitzar els desbordaments de la xarxa de 
 clavegueram i els abocaments d’aigües 
 Protegir el litoral 
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Refugis Climàtics al Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi 
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Refugis Climàtics al Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi 
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L’Ajuntament de Barcelona, des de l’any 2019 posa en 
funcionament una xarxa d’espais de refugi climàtic, on 
la ciutadania es pot protegir de la calor 
 

Es tracta d’espais aptes per donar confort a veïns i 
veïnes del 15 de juny fins al 15 de setembre 
 

Per a l’estiu de 2022, Barcelona ha ampliat la xarxa de 
refugis climàtics a més de 200 
 

El districte de Sarrià - Sant Gervasi compta amb 18 
espais que actuen com a Refugi Climàtic 
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Refugis Climàtics al Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi 
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Característiques: 
 
 
                 Calendari                                           Confort tèrmic 
 
 
 
                  Accessibilitat                                        Espais interior i exteriors 
 
 
 
 
                Persones vulnerables                             Símbol 
 



12 
Torn obert de paraules 

41 
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