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CONSELL DE BARRI DE SANT GERVASI LA BONANOVA 
RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

 
Data: 3 de novembre de 2021 Hora: 18:30h 
Lloc: Sala de Plens del Districte  
Retransmissió en streaming:  
Youtube:  https://youtu.be/JIHDKlgKwgM 

 Participació en directe: http://salavirtual.barcelona.cat/11---Consell-Barri-05---Districte-Sarrià-
Sant-Gervasi-03112021-1830-5178 

 
Persones assistents 

 
Presidència: Regidor Albert Batlle   
Vice-persidència: Sr. Salvador Albuixech  
Comissió de Seguiment: 10 

 
Representants d’Entitats/Associacions: 2 
Sr. Salvador Albuixech, Associació de Comerciants de Sant 
Gervasi BARNAVASI 
Sr. Josep Mª López, Associació de Veïns de Sant Gervasi 
de Cassoles 

 
Consellers o conselleres o altres representants polítics: 7 

 
Tècnics o tècniques  municipals: 5  
 
Assistents: 
Nombre d’assistents en el moment de màxima assistència:  26 
Nombre d’assistents per gènere 

Dones:  
Homes: 
 

 
Ordre del dia 

 

1.- Informacions diverses:  
      a) Pressupostos participatius: Ampliació de voreres del c. Balmes, entre la Rda. 
Gral. Mitre i la Pl. Joaquim Folguera 
      b) Explicar les Guies elaborades en el marc de la mesura de govern de 
prevenció consum alcohol i drogues en adolescents i joves : Guia se serveis de 
prevenció i atenció a addiccions en adolescents i joves i Guia de dispensació 
responsable de begudes alcohòliques 

https://youtu.be/JIHDKlgKwgM
http://salavirtual.barcelona.cat/11---Consell-Barri-05---Districte-Sarrià-Sant-Gervasi-03112021-1830-5178
http://salavirtual.barcelona.cat/11---Consell-Barri-05---Districte-Sarrià-Sant-Gervasi-03112021-1830-5178


 
 
 
 
 
 
 
 

      c) Projecte Vila Veïna 
      d) Informar dels serveis que presta Barcelona Activa en el marc de 
desenvolupament econòmic al districte : Punt d’informació i orientació laboral 
juvenil a l’Espai Jove de Sagnier i PDDL ( Punt de defensa dels drets laborals ) a 
Vil.la Urània 
 
2.- Super Illa : a) Informació de la fase 2.   A)  Estat del pla redactor de Sant 
Gervasi de Cassoles i la Pl. Frederic Soler 
 
3.- Torn obert de paraules   

 
Resum 
 
El regidor dóna la benvinguda i presenta a la nova consellera Sra. Cristina Cardona, nomenada 
pel grup per Barcelona en Comú. Acte seguit passa la paraula al vicepresident en funcions Sr. 
Salvador Albuixec, el qual dona la benvinguda. A rengló  seguit pren la paraula el conseller Sr. 
Cèsar Millán, el qual presenta el primer punt de l’ordre del dia.   
 
1. a) Pel que fa al primer punt de l’ordre del dia, pressupostos participatius: Ampliació de 
voreres del c. Balmes, entre la Rda. Gral. Mitre i la Pl. Joaquim Folguera, el conseller explicar la 
planificació de les obres, diu que a partir de desembre es crearà una comissió de seguiment 
dels projectes. La informació es podrà anar seguint a través de la plataforma Decidim BCN. En el 
2022 s’executarà el pressupost de 340.000€. L’objectiu és l’ampliació de la vorera, la millora de 
la mobilitat i la instal·lació del semàfor al gir del carrer de Bertran. El regidor comenta que 
aquest és un tema que s’ha tractat en els consells de barri del Farró i també de Galvany, 
aquesta és una petició aprovada a través dels pressupostos participatius.  Aquesta no és l’obra 
de volen els veïns, que és la reforma del carrer de Balmes de la Pl. Molina a la Pl. Kennedy.  

b) El conseller Cèsar Millán, informa sobre la mesura de Govern de prevenció del consum 
d’alcohol i drogues en adolescents i joves. Diu que l’objectiu és el de promoure la prevenció de 
les addiccions, i oferir serveis on és pot rebre informació i fer un consum responsable, també 
oferir suport als joves i a les escoles. Hi ha una guia adreçada als comerciants sobre la venda 
d’alcohol. El regidor recorda que la mesura es va aprovar ara fa dos anys, i ja es va fer la seva 
presentació. Recorda que el proper dia 10 de novembre es farà el Consell de Prevenció del 
Districte.  

c) El conseller Cèsar Millán, presenta a la Sra. Núria Sales responsable del projecte Vil.la Veïna, 
qui passa a fer l’explicació del projecte. Aquest projecte es començarà a desplegar el 2022. S’ha 
organitzat la ciutat de BCN en unitats de 10.000-30.000 habitants. Pretén treballar en la millor 
intervenció a les persones, és la construcció de comunitats de cura, establir vincles i viure les 
cures de les persones de manera més comunitària. Pretén millorar la qualitat de vida de les 
persones, hi ha tres col·lectius preferents, les persones de més de 75 anys, les de 0 a 3 anys i les 
persones cuidadores. En aquest mandat es realitzaran 16 experiències a la ciutat, ja hi ha 4 
experiències en funcionament, i en el transcurs del 2022 se’n posaran 6 mes en marxa, entre 



 
 
 
 
 
 
 
 

elles la de Sant Gervasi – La Bonanova. Hi haurà un espai amb professionals, amb serveis 
d’informació i orientació, també d’assessorament jurídic i laboral a cuidadores i familiars. 
També es realitzaran activitats relacionades amb les cures. També es treballarà en la millora de 
l’espai públic. La ubicació del servei estarà al centre cívic de Vil.la Florida.         

d) El conseller Cèsar Millán passa a presentar el següent punt, i informa dels serveis que presta 
Barcelona Activa en el marc del desenvolupament econòmic al districte: El Punt d’informació i 
orientació laboral juvenil que es presta a  l’Espai Jove de Sagnier i el PDDL ( Punt de defensa 
dels drets laborals ) que es presta tant a l’Espai Jove de Sagnier com al centre cívic de Vil.la 
Urània 

2.- Super Illa : a) Informació de la fase 2.   A)  Estat del pla redactor de Sant Gervasi de Cassoles i 
la Pl. Frederic Soler. 
El conseller diu que a finals d’aquest mandat estarà fet el projecte, i que ha tingut un retràs a 
conseqüència de la covid.  

3.- Torn obert de preguntes 
 
Després del torn de preguntes, el regidor agreix la participació dels assistents al consell,  i  
tot seguit el conseller Cèsar Millán, dona les gràcies a tothom i dona per finalitzat aquest 
consell de barri. 

 
Preguntes  i torn obert de paraules  
Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents demandes 
i/o suggeriments, que es remetran als departaments municipals corresponents: 
 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Obres i manteniment espai públic 

El Sr. Diego Chica de l’ass. de Veïns de St. 
Gervasi - La Bonanova, va preguntar si es 
posaria el semàfor del c. Bertran.   

La resposta va ser que si que es realitzarà. 

El Sr. Joan Gibernau, va preguntar si és té en 
compte el gir a l’esquerra del c. de Moragas. 

La resposta va ser que el tema es tractaria en 
el Departament de mobilitat.  

El Sr. Lluís Roger demana d’aclarir si 
s’executarà l’obra del semàfor pel gir del c. 
Balmes cap al c. de Bertran. 

La resposta va ser que si.  

El Sr. Joan Sancho, comenta que hi ha un 
projecte aprovat del c. Balmes des del 2018, 
que es va prioritzar l’arranjament de Sant 
Gervasi de Cassoles per davant de Balmes, 
que l’obra de Balmes dur un retard molt 
important. Que la línia 9 del metro, Balmes i 
la Super Illa és un tot i cal valorar-ho en 
conjunt. També comenta el projecte de l’Av. 
del Tibidabo. 

La resposta va ser, que l’obra a prioritzar és 
la de la Pl. Molina a Mitre, el tram de Mitre a 
la Pl. Joaquim Folguera s’abordarà amb els 
pressupostos participatius, i el tram final serà 
de la Pl. Joaquim Folguera a la Pl. Kennedy, el 
tram mes complexa és el de pl. Molina a 
Mitre. Pel que fa a l’Av. del Tibidabo, ja es 
veurà. També comenta el nou equipament 
cultural promogut per la fundació del Cosmo 
Caixa, que caldrà veure si  es pot acordar 



 
 
 
 
 
 
 
 

algun acord per alguna acció complementaria 
pel barri.  

El Sr. Miquel Garcia en el torn obert de 
preguntes, recorda que hi ha un redactor de 
St. Gervasi de Cassoles i de la Pl. Frederic 
Soler, que hauria d’haver estat nomenat el 
mes de setembre, caldria concretar dates. 
També diu que pel que fa a la fase 2, es 
tracte de petites actuacions funcionals o 
tàctiques, que són petites actuacions que ja 
s’haurien d’haver fet, tant la f2, com la f3, 
estaria bé de que es realitzessin abans del 15 
de desembre.     

El conseller Cèsar Millán diu que en pren 
nota i ja se li donarà resposta. El regidor li diu 
que hi ha una partida de mig milió d’euros 
per a la redacció del projecte i que es farà a 
finals del mandat, quan es disposi de tota la 
informació se li farà saber.    

El Sr. Joan Sancho comenta que no s’avança 
en el temes, que ja fa uns tres Consell de 
Barri en que es va presentar un document 
amb 42 punts i no hi hagut resposta, també 
és va presentar un altre document sobre les 
motos en vorera, i no s’ha fet res a la 
Bonanova.   

El regidor li proposa de trobar-se en una 
reunió i repassar els punts del document.  

El Sr. Joan Gibernau, diu que fa dos anys que 
estem parats per culpa de la Covid-19, 
comenta que és un moment de revitalitzar la 
comissió de seguiment, canalitzar els temes i 
col·laborar els veïns amb l’Ajuntament per tal 
de trobar solucions als temes plantejats.  

El regidor agraeix la intervenció, i emplaça a 
fer una reunió al voltant dels temes 
plantejats, a la reunió també s’invitarà al 
vicepresident del Consell Sr. Salvador 
Albuixec.   

El Sr. Salvador Albuixec, comenta que ja hi ha 
prevista una comissió pel mes de desembre, i 
que aquesta ha de ser el vehicle per a 
presentar les propostes del barri a 
l’Ajuntament, i no a nivell personal.  

 

El Sr. Joan Sancho recorda que els punts 
plantejats van ser aprovats en una comissió 
de seguiment.  

 

Obres i manteniment equipaments/ locals d’entitats 

  

Neteja 

  

Convivència/Civisme 

  

Prevenció i Seguretat 

  

Mobilitat 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Temes generals 

El Sr. Joan Gibernau, referent al punt de Vil.la 
Veïna, pregunta si s’ha tingut en compte la 
formació de les persones cuidadores. 

La resposta és que s’està treballant amb 
BASA per tal de garantir la formació. 
  

El Sr. Lluís Roger comenta que es fan 
estructures paral·leles a les que ja hi ha, com 
els Serveis Socials, el projecte Radars etc. No 
hi troba coherència. La segona cosa que 
comenta, es que cal que la formació també 
s’adreci als familiars que fan de cuidadors.   

La resposta de la Sra. Sales, és que no és una 
estructura paral·lela, el que es vol és 
complementar i coordinar els diferents 
serveis. Es pretén una millor coordinació. 
Referent a la formació, també va adreçada 
als familiars cuidadors.    

El Sr. Carlos Aledo de l’ass. de Veïns, comenta 
que l’Ass. de Veïns ja participa en varis 
projectes com ja s’ha comentat,  quan és diu 
que el projecte de Vil.la Veïna donarà suport 
a projectes ja existents serà per donar més 
envergadura als projectes existents, 
pregunta? 

La resposta és que si.  

 


