
Consell Plenari del 
Districte de Sarrià – 
Sant Gervasi 

Sessió ordinària 

Dimarts 3 de març de 2020 



1 
Aprovació, si escau, de l’acta de la 

sessió ordinària del Consell Plenari 

del Districte, de 17 de desembre de 

2019 
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2 
Part informativa 

3 



2.1 
Despatx d’ofici:   

4 

Restar assabentat de l’aprovació de les llicències 

d’obres majors, d’obres menors, d’activitats, 

comunicats i assabentats d’obra i d’activitats, i de 

sol·licituds d’informes urbanístics i d’habitatges d’ús 

turístic no admesos a tràmit, des del 15 de desembre 

de 2019 fins al 10 de febrer de 2020 



2.2 
Informe del regidor del Districte 

1. Presentació del Pla Local de Seguretat Viaria al 

Consell de Seguretat 

2. Nou procés telemàtic de peticions de parada de 

venda de llibres o roses per Sant Jordi 

3. Sessions participatives del PAD i pressupostos 

participatius 

4. Esdeveniments esportius 

5. Celebració dels actes del Centenari del Centre 

Excursionista Els Blaus 

6. Informació d’activitats de relacions institucionals 

7. Programa Protegim les Escoles 
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8. Sarrià sing for peace: cantata de l’Escola Peter Pan 

9. Actes escolars per carnestoltes 

10.Obertura d’un nou Punt Verd de Barri al jardí de les 

Tres Torres 

11.Acord amb cent clíniques per reduir els preus dels       

tractaments odontològics 

12.Convocatòria dels premis punts de llibre de Sant Jordi 

13.Marató per l’emergència climàtica 

14.Festa d’hivern de Sarrià – Sant Vicenç 

15.Obrim carrers 

16.Estat de les obres 
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2.2.1 
  

Presentació del Pla Local de 

Seguretat Viaria al Consell de 

Seguretat 
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En el Consell de Seguretat que es va celebrar el   
 

10 de febrer de 2020 
 

a la Sala d’Actes de la  

Seu del Districte de Sarrià – Sant Gervasi 
 

 

l’intendent major Vilanova va presentar el  

Pla Local de Seguretat Viaria 
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Estratègia municipal 

Guàrdia Urbana – Policia de Barcelona 

Estratègia municipal de seguretat viària 

Visió zero 
Col·lectius vulnerables 

El canvi modal  
Disseny i gestió 
de l’espai públic 

Repte 
municipal 

Crear una ciutat més segura 

1 2 3 
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Eixos prioritaris 

Guàrdia Urbana – Policia de Barcelona 

Prevenció dels siniestres amb major lesivitat 

Usuaris vulnerables 

Resolució de problemàtiques o casuístiques 
amb nombre elevat de víctimes 

Ad hoc accidents amb víctimes mortals 

Informe del regidor del Districte – 3 de març de 2020 
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2.2.2 
Nou procés telemàtic de peticions 

de parada de venda de llibres o 

roses per Sant Jordi 
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Nou procés telemàtic de peticions de parada 

de venda de llibres o roses per Sant Jordi 

Les sol·licituds es tramitaran 

telemàticament a través de 

la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Barcelona, 

en el portal de tràmits. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca 
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2.2.3 
Sessions participatives del PAD 

i pressupostos participatius 
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Sessions participatives del PAD  

i pressupostos participatius 

Decideix on invertir el pressupost 
municipal al teu barri: 
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Properes trobades de debat al districte 

 
 
 
 

Trobades  Data 
Hora 

inici 

Hora 

fi 
Lloc 

Consell de barri de Sant 

Gervasi - la Bonanova  
09/03/2020 18.00h  20.30h CC Vil·la Florida 

Consell de barri del Putxet 

i el Farró  
11/03/2020 18.00h  20.30h Espai Putxet 

Consell de barri de Sarrià  17/03/2020 18.00h  20.30h 
Seu del districte de 

Sarrià – Sant Gervasi 

Consell de barri de 

Vallvidrera, el Tibidabo i 

les Planes  

19/03/2020 18.00h  20.30h 
CC Vázquez 

Montalban 

Consell de barri de les Tres 

Torres  
23/03/2020 18.00h  20.30h 

Serveis Socials CRI 

Hort de la Vila 

Consell de barri de Sant 

Gervasi - Galvany  
25/03/2020 18.00h  20.30h 

INS Menéndez y 

Pelayo 
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2.2.4 
Esdeveniments esportius 
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V cursa solidària The Bosco Run  
Salesians de Sarrià 

17 

Diumenge, 26 de gener, va tenir lloc la cursa 

solidària THE BOSCO RUN. 

10a Rogaine Barcelona 

Dissabte 25 de gener va tenir 

lloc la 10a edició del Rogaine 

de Barcelona, Parc Natural de 

Collserola. 
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XXXI cursa de Sant Enric d’Ossó 

18 

Diumenge 26 de gener, va tenir lloc la XXXI Cursa de Sant Enric 
d’Ossó on, com ja és tradició, l’AMPA del Col·legi de Santa 
Teresa – Ganduxer hi posa tot el seu afany per tal que alumnes, 
mares, pares i familiars d’altres col·legis la puguin córrer. 

Cursa d’orientació: Campionat escolar 

2020 Barcelona 

Dissabte 8 de febrer, es va celebrar als jardins del Putxet la 
tercera cursa d’orientació d’aquest curs, organitzat pel CEEB. 

Informe del regidor del Districte – 3 de març de 2020 



2.2.5 
Celebració dels actes del Centenari 

del Centre Excursionista Els Blaus 

19 
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Actes:  

20 

 L’acte de presentació del Centenari 

del Centre Excursionista Els Blaus, 

va tenir lloc al Teatre de Sarrià, el 

passat 15 de gener.  

 

Van assistir-hi els socis, simpatitzants i 

associacions de Sarrià, representants 

dels centres excursionistes de 

Catalunya i autoritats del Districte. 
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Actes  

21 

 El 5 de febrer va arribar al districte la Flama de la llengua 

Catalana, es tracta d’un esdeveniment anual amb caràcter 

reivindicatiu i al mateix temps festiu, que s’organitza cada 

any.  

    Aquest 2020 és la 51a renovació de la Flama i l’organització 

    va a càrrec del Centre Excursionista Els Blaus de Sarrià. 
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Propers actes:  

22 

 El 19 d’abril hi ha l’Aplec de Sardanes   

 El 23 d’abril la presentació del llibre commemoratiu del 

Centenari per la Diada de Sant Jordi 

 

 Del 4 al 15 de maig exposició de 42 cims  

 El 17 de maig la VIII marxa dels Monestirs 

 El 7 de juny la 55a edició de la Festa de Cançó de Muntanya  

 El 23 de juny la benvinguda a la Flama del Canigó 
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2.2.6 
Informació d’activitats de relacions 

institucionals 

23 
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Informació d’activitats de relacions 

institucionals 
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• Visita escola d’educació especial Vilajoana amb la 

comissionada d’Educació Maria Truñó. 

 

• Visita fundació Estimia amb el regidor, gerent i l’equip 

de Govern. 

 

• FORMACIÓ TRAS: Presència institucional donant la 

benvinguda als joves que participen en una activitat tan 

reconeguda i de valor educatiu fent de pont entre 

l’alumne i el professor. 
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2.2.7 
Programa Protegim les Escoles 
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Programa Protegim les Escoles 
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El Govern municipal actuarà fins al 2023 en 

200 centres educatius per millorar la qualitat 

ambiental i el confort de l’espai públic i la 

seguretat dels nens i nenes. 

Es destinaran uns 10 M€ a pacificar l’espai 

públic proper de 120 escoles amb accions 

de reducció del trànsit i amb més verd i llocs 

d’estada per generar àmbits més amables 

per als infants. 

Hi haurà 80 centres més que milloraran les 

seves condicions d’entorn gràcies a altres 

projectes de transformació com les 

superilles, els eixos estratègics de ciutat i 

el Pla de Barris. 
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2.2.8 
Sarrià sing for peace: cantata de 

l’Escola Peter Pan 
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Sarrià sing for peace: cantata de l’Escola 

Peter Pan 

28 

El passat 30 de gener, l’Escola Peter Pan amb la 

col·laboració del Districte de Sarrià – Sant Gervasi va 

celebrar el Dia Escolar de la No violència i la Pau amb una 

cantata popular a la plaça del Consell de la Vila. 
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2.2.9 
Actes escolars per carnestoltes 

29 
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Actes escolars per carnestoltes 
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Dijous, 20 de febrer 

 

 A partir de les 10.00 hores, Rua  

de Carnaval amb l’Escola Nostra  

Senyora de Lurdes, els alumnes  

de 1r i 2n de primària de l’Escola  

Sant Gregori i la Fundació Estimia. 

 

 A partir de les 16.00 hores, Concert de Carnaval amb els 

alumnes d’ESO de l’Escola Sant Gregori, taller de pinta 

cares i carnestoltes a càrrec del Centre Cívic Sarrià, taller 

infantil, rua de carnaval amb la Reina Carnestoltes i lectura 

de les lleis i botifarrada d’ou popular de la mà del Centre 
Cívic Casa Orlandai. 
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Actes escolars per carnestoltes 
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Divendres, 21 de febrer 

 

 A partir de les 9.30 hores, Rua de Carnaval amb 

l’Escola Poeta Foix, l’Escola Lleó XVIII, l’Escola 

Decroly i l’Escola Guimbarda. 

 

 A partir de les 11.00 hores, Rua de Carnaval amb 

l’Escola Nausica. 

 

 A partir de les 15.00 hores, Rua de Carnaval amb 

l’Escola Concepcionistes, l’Escola Suïssa, l’Escola 

Pia Balmes, l’Escola Infant Jesús, l’Escola Projecte i 

l’Escola Lys. 
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2.2.10 
Obertura d’un nou Punt Verd de Barri 

al jardí de les Tres Torres 

32 
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Obertura d’un nou Punt Verd de Barri al jardí 

de les Tres Torres 
 

A la cruïlla entre els carrers Ganduxer i 

Vila Arrufat, s’ha inaugurat un Punt Verd  
 
 
 
 
Adreçat al veïnat de les Tres Torres, Galvany i la Bonanova. 

Horari: de dll. a ds. de 8.30 a 14.00 i de 16.00 a 19.30 hores. 

 

Si l’utilitzem més de 15 cops en un any,  

aconseguirem un descompte del 14%  

a la TMTR que es cobra en el rebut de 

l’aigua. 
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2.2.11 
Acord amb cent clíniques per reduir 

els preus dels tractaments 

odontològics 

34 
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Acord amb cent clíniques per reduir els 

preus dels tractaments odontològics 

35 

L’Ajuntament ha signat un acord de col·laboració amb 

l’Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental 

(AECAD) per reduir els preus dels tractaments dentals a 

persones vulnerables en prop de cent clíniques dentals de la 

ciutat.  

Els preus seran un 35% inferiors als de mercat, i se’n podran 

beneficiar totes les persones  

que disposin de la Targeta  

Rosa o de la Targeta  

Barcelona Solidària. 

 

En total es beneficiaran unes 

266.000 persones (16%) de la 
ciutadans de Barcelona. 
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2.2.12 
Convocatòria dels premis punts  

de llibre de Sant Jordi 

36 
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Premis punts de llibre de Sant Jordi 

37 

S’obre la 5à edició dels premis punts de llibre de Sant Jordi 

amb un termini de presentació del 9 al 27 de març. 

 

El tema és lliure, tot i que es valorarà que la creació artística 

pugui associar-se al districte o a la seva història. 

 

 
 
Les categories i premis estaran distribuïts de la manera següent: 
 
1 premi de categoria mini: fins a 5 anys 
1 premi de categoria infantil: de 6 a 12 anys 
1 premi de categoria juvenil: de 13 a 16 anys 
2 premis de la categoria de més de 16 anys 
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2.2.13 
Marató per l’emergència climàtica 
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Marató per l’emergència climàtica 
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La 3a edició de la marató destinarà els diners estalviats al 

projecte l’hort al terrat, que aprofita els terrats d’edificis 

municipals en desús per establir-hi 

horts cultivats per persones amb  

discapacitat.  

  

La Marató s’ha realitzant durant el  

mes de febrer a 72 edificis i  

Equipaments municipals de tots els  

districtes de Barcelona, i té com a  

objectiu conscienciar la ciutadania  

sobre l’emergència climàtica que viu 

la ciutat. 
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2.2.14 
Festa d’hivern de Sarrià – Sant 

Vicenç 

40 
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2.2.15 
Obrim carrers 
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Obrim carrers 

44 

Obrim Carrers per gaudir de la ciutat, per passejar-hi i per 

aconseguir una Barcelona més sostenible. 

 

Obrim Carrers vol obrir els grans carrers de Barcelona a la 

ciutadania un cop al mes, i recuperar per a les persones 

l’espai que cada dia ocupen milers de cotxes i motos. 

Té lloc el primer cap de setmana del mes. Després d’haver 

obert Gran de Gràcia i la Via Laietana, el proper serà l’Eix de 

Creu Coberta – carrer de Sants. 
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Obrim carrers 

45 

La iniciativa vol mostrar els beneficis 

que suposa la pacificació dels 

carrers:  

 millora la salut perquè redueix la 

contaminació 

 

 fomenta la vida a l’espai públic 

 

 promou la relació entre el veïnat 

 

 afavoreix els desplaçaments a 

peu i  

 

 impulsa la mobilitat sostenible 

Informe del regidor del Districte – 3 de març de 2020 
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2.2.16 
Estat de les obres 
 Obres en marxa 

 Obres Mercat de Vallvidrera  
 

 Obres acabades 
 PRI enllumenat carrer dels Quatre Camins (entre carrer 

de Jesús i Maria i carrer del Císter, tram Besòs carrer 

dels Dominics) 
 

 Actuacions de l’Oficina de 

Collserola 46 
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DADES GENERALS: 

 

Ubicació:  C/ Reis Catòlics 2 

 

Data inici:   14/01/2020 

Data final:  Maig 2021 
 

 

VIA PÚBLICA   OBRES EN MARXA:                  2020 - 2021 

OBRES MERCAT DE VALLVIDRERA 

Informe del regidor del Districte – 3 de març de 2020 
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RESUM DE L’ACTUACIÓ: 

 

• Buidatge interior acabat 

• Bastides de façanes muntades 

• Verificacions de formigons estructurals i fonamentacions fetes, amb 

els càlculs i plànols adaptats fets 

 

Treballs previstos durant el mes de març: 

 

• Enderroc de solera actual en zona entrada (està molt alt) 

• Desmuntatge de coberta 

• Micropilotatges per reforç de fonamentacions 
• Reforços estructurals 

Informe del regidor del Districte – 3 de març de 2020 
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VIA PÚBLICA   OBRES EN MARXA:                  2020 - 2021 

OBRES MERCAT DE VALLVIDRERA 
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VIA PÚBLICA   OBRES EN MARXA:                  2020 - 2021 

OBRES MERCAT DE VALLVIDRERA 



DADES GENERALS: 

Ubicació: c. Quatre Camins entre  

                c. Jesús i Maria i c. Císter 

Contractista: Rubatec  

Gestor:  BIM/SA 

 

Data inici:   25/11/2019 

Data final:  25/02/2020 

 

RESUM DE L’ACTUACIÓ: 

Aquesta actuació ha consistit en el 

soterrament de línies aèries d’enllumenat, 

telefonia i Endesa, i la substitució de 

l’enllumenat antic per LED. 

 

VIA PÚBLICA    OBRES FINALITZADES:           2019 - 2020 

CARRER DELS QUATRE CAMINS, PRI ENLLUMENAT 
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VIA PÚBLICA    OBRES FINALITZADES:           2019 - 2020 

CARRER DELS QUATRE CAMINS, PRI ENLLUMENAT 



OFICINA DE COLLSEROLA, actuacions recents 2019-2020 

Informe del regidor del Districte – 3 de març de 2020 

 Tales i recollida de restes vegetals:  

 Actuació d’emergència Temporal Glòria, 2020 

 Reparacions i actuacions de protecció de torrenteres:  

 Argentinita  

 Orellana  

 Lilà  

 Camí de Mas Sauró 

 Arranjament de la plaça de la Tulipa i la de Major del 

Rectoret – In Out 

 Realització d’unes terrasses en el talús de les escales 

Parsifal 

 Millora del paviment de quatre zones del carrer dels Reis 
Catòlics 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Tala d’arbres i recollida de 

restes vegetals després del temporal Glòria 

Tala, poda i recollida de restes d’arbres caiguts, 

branques i soques arrancades com a conseqüència del 

temporal del 20 al 23 de gener de 2020. 

 

15 arbres tallats 

4 soques mogudes 

10 m3 de restes 

vegetals 

 

2 esvorancs en el 

paviment del carrer 

 

2 esllavissades en 
talussos 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Torrent de l’Argentinita 

Protecció d’una part del 

talús del torrent de 

l’Argentinita erosionat per 

les aigües d’escorrentia. 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Torrent de l’Argentinita 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Talús d’Orellana 

Tractament i protecció del talús entre el carrer d’Orellana i 

els darreres de les cases del carrer de Marco Polo, 26 a 32.  

Formació d’una cuneta i bassa de decantació, malla de coco 

i gabions circulars i murs Krainer per a la captació de 

sediments i la laminació de l’aigua 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Talús c/ Lilà 

Tractament i protecció del talús entre el carrer de la Menta i 

el carrer del Lilà entre els núm. 30 i 32. Construcció de murs 

de pedra seca per a frenar la velocitat de l’aigua, construcció 

d’un mur de gabions al front del carrer del Lilà per evitar els 

arrossegaments en aquest punt. 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Camí de Mas Sauró 

Tractament i protecció del talús per 

sobre del Camí de Mas Sauró amb  

la construcció d’un mur de gabions  

per evitar els arrossegaments i unes  

basses de decantació a la meitat del talús. 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Places Rectoret 

Arranjament de la plaça de la 

Tulipa amb dos parterres 

amb tulipes metàl·liques. 

Arranjament de la plaça 

dels cubs de colors i millora 

del drenatge de la zona. 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Places Rectoret 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Talús escales Parsifal 

Tractament i protecció del talús a la vora de les escales 

Parsifal per tal d’evitar els arrossegaments i cobriment de les 

escales. Construcció de murets de pedra amorterada amb 

calç formant petites terrasses de contenció de les terres. 

Malla de coco protecció del talús. 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Asfaltat de tres trams del 

carrer dels Reis Catòlics 

Asfaltat de tres trams del carrer dels Reis Catòlics a l’entorn 

dels passos de vianants existents i fresat de la rampa de 

l’escola bressol per evitar els problemes de lliscament que 

tenia el paviment de formigó. 
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2.3 
Mesura de govern: Declaració 

d’emergència climàtica 

 

63 
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El clima de Barcelona en el futur, quin serà? 

 

 

 

 

• Les ciutats generen el 70% de les 

emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle mundials. 
 

• Les ciutats són gran part del problema, 

però tenen el repte de ser part 

important de la solució. 
 

• Barcelona hi està compromesa: 

I a més:  

plans de mobilitat urbana,  

Pla Clima 2018-2030,  

Declaració d’Emergència Climàtica 

Mesura de Govern – 3 de març de 2020 
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Quina és la situació actual a Barcelona? 

 

 

 

 

• 350 morts prematures/any per 

contaminació. 
 

• 980 morts en homes i 2.729 en dones 

atribuïbles a la calor extrema (1992-

2015). 

 

A què ens enfrontem? 
 

• Increments de temperatura importants. 
 

• Disminució de la pluja acumulada i 

més esdeveniments de pluja extrema. 
 

• Pèrdua de sorra a la majoria de 

platges.  
 

• Augment del risc d’incendi a Collserola 

i pèrdua de biodiversitat. 
 

• Empitjorament qualitat de l’aire.  
 

• Afectació a infraestructures. 
 

Objectiu Declaració Emergència Climàtica 
 

2030: reducció d’un 50% les emissions de 

GEH respecte els valors de 1992. Això implica 

reduir de l’ordre de 1.950.000 tones de GEH.  

Origen emissions gasos efecte hivernacle 
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A Sarrià – Sant Gervasi partim de: 

 

• l’excessiva dependència del vehicle privat motoritzat 

 

• elevada densitat urbana amb falta de grans espais verds 

en alguns  barris 

 

• els riscos per a la salut de les onades de calor 

 

• perill d’incendis de la serra de Collserola 

 

• l’alt consum d’aigua per càpita 

 

Cal incorporar aquests i altres desafiaments de manera 

prioritària a l’agenda de treball  

Com? 
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Canvi de model econòmic: 

• impulsar la Fira Agrícola de Vallvidrera 
 

• banc del temps de Vil·la Urània 

  

Canvi de model de consum i de 

residus: 

• estratègia de residu zero 
 

• compostadors urbans 
 

• promoure l’extensió del Porta a Porta 

a altres barris 

  

Canvi de model d’alimentació 

• cicle d’agricultura de proximitat i 

sostenible 
  

• suport i promoció de l’agricultura 

urbana i periurbana, així com el teixit 

agroecològic del districte i de 

Collserola 

Canvi de model urbà: 

• superilla Sant Gervasi – la Bonanova 
 

• nous verds urbans: horts, cobertes 

vegetals, façanes verdes… 
  

Canvi de model de mobilitat 

• pacificar entorns escolars i interiors de 

barris 
 

• aplicació bcn ciutat 30 
 

• pla de mobilitat per accedir al Tibidabo 
  

Canvi de model d’energia 

• implantació de generació renovable als 

edificis municipals (escoles bressols, 

equipaments culturals, esportius,...) i a 

l’espai públic  
 

• promoure i facilitar instal·lacions solars 

a terrats 
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Canvi de model cultural i educatiu: 

• impuls a les Aules Ambientals de Vil·la Urània i el Centre Cívic Vázquez 

Montalbán 
 

• cicle de xerrades sobre la importància del PN de la Serra de Collserola 
 

• generar més coneixement al voltant de l’impacte de la crisi climàtica sobre les 

desigualtats globals, els moviments migratoris 
  

Tenir cura de la salut, el benestar i la qualitat ambiental: 

• equipaments municipals per actuar com a refugis climàtics (escola Poeta Foix) 
 

• implantar 1 superilla integral de cura, orientada al servei integral d’atenció a 

persones dependents 
 

• taula de coordinació dels districtes de muntanya 
  

Tenir cura de l’aigua: 

• protegir junt amb el Consorci del PN de la Serra de Collserola la llera de la riera 

de Vallvidrera en el seu tram superior 
 

• construir basses de recàrrega en punts alts de la ciutat, que facilitin la infiltració 

i generin un efecte de retenció i laminació del cabal d’avinguda  

  

Cal que treballem conjuntament ! 
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Part decisòria: informes i 

proposicions dels grups polítics  

del Consell 
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3.1 
Iniciativa ciutadana canvi de nom del 

carrer dels Reis Catòlics 
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3.2 
APROVAR les propostes de medalles 

d’honor de Barcelona 2020 a 

proposta del Consell del Districte 

71 
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Medalla d’honor de Barcelona 2020 a: 

Fundació Estimia és una entitat sense afany de lucre 

que des de la seva creació, l’any 1950, té com a missió facilitar 

el desenvolupament de les persones amb discapacitat física, 

intel·lectual i sordceguesa, acompanyant-les, a elles i a les 

seves famílies, en les seves principals etapes de la vida. 

 

L’entitat treballa per ser un model d’excel·lència i qualitat de 

servei tot conservant la vocació de servei social i essent 

proactius a les necessitats del col·lectiu de persones amb 

discapacitat. 

 

  

 

Part decisòria – 3 de març de 2020 



73 

Equipaments de què disposa la  

Fundació Estimia: 
 

Residència 

Adreça: Via Augusta, 370 
    Barcelona 
  

Fundació, Taller i Escola 

Adreça: Carrer d’Anglí, 50 
    Barcelona 
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Medalla d’honor de Barcelona 2020 a: 

Ana Tere Raventós Chalbaud 

15à generació de la família Raventós, és la 

segona de tres germanes fent sempre de  

germana gran perquè la seva germana gran  

tenia una discapacitat intel·lectual severa. 

 

Els seus inicis professionals van ser a l’institut Català Agrícola 

de Sant Isidre, a l’empresa familiar, Codorníu, i a la finca 

agrícola de Raimat, Lleida. 

  

Part decisòria – 3 de març de 2020 



75 

Ana Tere Raventós Chalbaud 

Els seus pares van fundar l’Escola d’Educació Especial 

Boscana, al no trobar el tipus d’escola i atenció que requeria la 

seva germana.  

 

 

 

 

El 1991, es va incorporar com a directora a la Fundació 

Boscana i actualment exerceix de presidenta. 
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APROVAR la Medalla de la Dona 2020  

a proposta del Consell de la Dona 
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APROVAR la Medalla de la Dona 2020 a 
proposta del Consell de la Dona 

77 

Candidatura aprovada a la reunió del Consell de la Dona 

del Districte de Sarrià – Sant Gervasi del 25 de febrer de 

2020, per unanimitat, a proposta de la Cristina Pellisé 

Pascual. 

La candidata és la Pilar Clarasó 

Marfà  nascuda al barri de Sarrià el  

27 de desembre de 1942, va viure  

tota la infantesa al carrer del Clos  

de Sant Francesc. 

Part decisòria – 3 de març de 2020 
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 Religiosa de  Congregació de Religioses del Sagrat Cor,  

    ordre religiosa compromesa amb l’educació. 

 

 Llicenciada en filosofia i lletres. 

 

 Ha desenvolupat la seva tasca docent  a diversos 

col·legis del Sagrat Cor per diversos països del mon. 

 

 Impulsora de molts projectes solidaris amb el tercer món i 

en el nostre entorn. Amb l’habilitat d’implicar amb aquests 

a famílies i alumnat. 

 

 Compromesa amb el barri i sempre disposta a col·laborar 

i cedir les instal·lacions a les iniciatives veïnals, cíviques i 
socials en general. 
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 Actualment és la titular i directora del col·legi Sagrat Cor 

de Sarrià. Centre que destaca per la sòlida formació que 

ofereix a l’alumnat, conjugant l’educació en valors i 

l’excel·lència acadèmica.  

 

 Com a directora ha impulsat al col·legi un ambiciós 

projecte de renovació i innovació pedagògica, que inclou 

remodelació d’espais, aspectes metodològics i 

ajustaments de continguts curriculars a fi d’adequar 

l’oferta educativa als requeriments del segle XXI. 
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 Remodelació (obres i pintura) de l’escola del Roser de 

les Planes de Vallvidrera. Aconseguint implicar empreses 

i particulars en el seu finançament. 

 

 Ajut a l’escola d’educació especial Nadís en el moment 

que aquesta entrava en crisi per un problema d’espais. 

Actualment aquesta escola està inclosa dins del col·legi 

Sagrat Cor de Sarrià i és titularitat del patronat del Sagrat 

Cor. 
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3.4 
Proposicions/declaracions de grup 

dels grups polítics del Consell 
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3.4.1 
Proposició del grup municipal PPC 
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3.4.2 
Proposició del grup municipal BxCanvi 
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3.4.3 
Proposició del grup municipal Cs 
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3.4.4 
Proposició del grup municipal ERC-AM 
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3.4.5 
Proposició del grup municipal JxCat 
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4 
Part d’impuls i control 
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4.1 Precs 

4.2 Preguntes 

4.3 Seguiment de proposicions i de precs 



5 
Declaració institucional 
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