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CONSELL DE BARRI DE SANT GERVASI – GALVANY  
RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

 
Data: 18 de novembre de 2021 Hora: 18:30h 
Lloc: Seu del Districte 
Retransmissió en streaming:  
Youtube:  https://youtu.be/cHRMNctfw14 
 

 Participació en directe: http://salavirtual.barcelona.cat/11---Consell-Barri-05---Districte-Sarrià-
Sant-Gervasi-18112021-1830-E83A 
 
Persones assistents 

 
Presidència: Regidor Albert Batlle   
Vice-persidència: Sr. Bartolomé Criado   
Comissió de Seguiment: Maria Pia Barenys, Albert Guivernau Molina, Cristina Pando, Nora  
Sala Llobet, Cristina Pando, Montse Manent, M. Carme Carmona, Bartolomé Criado, Tristan Fidalgo 

 
Representants d’Entitats/Associacions: 8 
 
Consellers o conselleres o altres representants polítics:  9  
 
Tècnics o tècniques  municipals: 3 
 
Assistents: 
Nombre d’assistents en el moment de màxima assistència: 24 
Nombre d’assistents per gènere 

Dones:  
Homes: 
 

Ordre del dia 
 

1. Situació de Can Ferrer 
2. Pressupostos participatius: Projecte de millora dels entorns de l’escola Lurdes  
3. Millora del carrer Lincoln 
4. Informació dels serveis que presta Barcelona Activa en el marc de desenvolupament 

econòmic al districte: Punt d’informació i orientació laboral juvenil i PDDL (Punt de drets 
laborals, a Vil.la Urània i Espai Jova Casa Sagnier. 

5. Bus de barri   
6. Torn obert de paraules 

 
Resum 
El regidor dóna la benvinguda i passa la paraula  al vicepresident del consell, Sr. Bartolomé 
Criado el qual dona la benvinguda a tothom. El regidor comenta que espera que aquest sigui el 
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darrer consell telemàtic i que els propers ja es puguin tornar a fer presencialment. Fa saber als 
assistents que tenen a la seva disposició el programa d’actes que es realitzen en motiu del 
centenari de l’annexió de Sarrià a Barcelona. I també, un altre document que és la guia de 
prevenció d’addiccions, adreçada a joves i adolescents. Tot seguit passa la paraula al conseller 
de barri, Sr. Cèsar Millán. El conseller dona la benvinguda i presenta el primer punt de l’ordre 
del dia.   
 
1.- Situació de Can Ferrer, el conseller comenta que s’ha de fer una modificació del Pla General 
Metropolità, per tal de canviar part de la qualificació per a poder construir més metres. El 
regidor amplia la informació, tot dient de que es tracte d’agafar uns metres de l’Espai Jove de la 
Casa Sagnier que son sobres del que es pot construir, i passar-los a Can Ferrer, sense perdre 
espai de jardí de la Sagnier. Ara es troba a l’aprovació de la taula d’Urbanisme. També comenta 
que s’ha adquirit la casa Torre Tosquella del barri del  Putxet, comenta que en un futur es podrà 
gaudir de dos Casal de Barri.   

2.- Pressupostos participatius: Projecte de millora dels entorns de l’escola Lurdes. El conseller 
Cèsar Millán, comenta que aquest projecte, de millora dels entorns de l’escola Lurdes, es solapa 
amb del carril bici. També diu, que es crearà un comissió de seguiment en la que hi participarà 
en conseller tècnic, Blas Navalon, la tècnica de participació Eva Albadalejo, la persona que va 
presentar el projecte i una persona que decideixi la comissió de seguiment.  

3.- Millora del carrer Lincoln, tot seguit, el conseller de barri, comenta que aquesta 
millora del carrer, s’ha fet en el marc del programa de protegim les escoles, es tracte 
d’una actuació per tal de millorar la seguretat dels alumnes en l’entrada i la sortida de 
l’escola Lurdes. El regidor afegeix que es tracte d’un programa que va avançant en la 
seguretat dels alumnes. Es va començar amb l’escola Poeta Foix, l’escola Pia del c. 
Balmes. Aquest any 2021 s’ha fet l’escola Projecte, l’escola Lleó XIII, l’escola Infant 
Jesús i l’escola Lurdes. S’anirà parlant amb les comunitats educatives per veure com 
anem avançant, cal dir també que es va millorant la qualitat mediambiental pel que fa a 
la pol·lució de la ciutat.     
 
4.- 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 
 
5.- El regidor comenta el punt que fa referència al bus de barri, i diu que és una petició 
del barri de Galvany i també del Farró, s’estan fent els estudis entre un bus de barri o 
un bus a demanda. En aquests moments s’està a  l’espera de saber les propostes de 
TMB, la idea és que sigui un únic transport que connecti els barris de Galvany i del 
Farró amb el CAP Adrià.       
Després del torn obert de preguntes, el conseller s’acomiada i passa la paraula al 
vicepresident, el qual recorda a l’anterior vicepresident, Sr. Jordi Llorach i agraeix  a 
tothom la feina feta. El regidor també agraeix a les persones la seva assistència i dona 
per tancat el consell de barri.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

6. 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. Josep Milumara, diu que va en cadira de 
rodes, i no veu per on passarà pel carrer de 
Lincoln. 

La resposta del regidor, és que es tracte 
d’una plataforma única, per la qual cosa no 
afecta als desplaçaments en cadira de rodes. 
També diu que Barcelona es posa com a 
model de l’eliminació de barreres 
arquitectòniques.  

El Sr. Stefan Halldorson, pregunta en relació a 
la reforma del carrer Lincoln, si es preveu de 
fer altres trams del carrer. 

La resposta del conseller de barri, li respon 
de parlar-ne per tal de valorar-ho.  

El Sr. Josep Milumara, demana que no es 
posin més coixins berlinesos i s’eliminin, ja 
que al traslladar-se en cotxe i degut a la seva 
discapacitat, provoca molt dolor els sotracs 
que provoquen. 

El regidor li respon que traslladaran la seva 
demanda a l’IMD. Diu també, que l’objectiu 
es reduir la velocitat dels vehicles.  

El Sr. Humbert, de l’escola Lurdes, comenta 
de que estan molt satisfets de la pacificació 
del carrer de Lincoln, expressa la seva 
preocupació per la part de davant de la Via 
Augusta, pel que fa a la seguretat, i també 
pel que fa a la plaça d’aparcament de 
l’autobús de l’escola, demanar de parlar del 
tema per a poder reubicar-la.  

La resposta del regidor, és de que és té 
present, que s’ha de potenciar l’entrada de 
l’escola pel carrer de Lincoln.  Cal anar a una 
pacificació de les escoles i del conjunt de la 
ciutat i garantir els elements de seguretat del 
carril bici bus.   

Obres i manteniment equipaments/ locals d’entitats 

La Sra. Montse Manent, referint-se a Can 
Ferrer, diu que és un avantprojecte del que 
es disposa ara, i que cal tirar endavant per a 
no entretenir-nos. 

 

La Sra. Mònica Pijoan, pregunta en quin any 
estarà feta aquesta obra de Can Ferrer.  

El regidor li respon que aquesta obra es farà 
en el proper mandat, en aquest es realitzarà  
el projecte executiu.  

El Sr. Josep Milumara, diu que es un disbarat 
posar diner a la finca de Muñoz i Ramonet, ja 
que era una mala persona, i en tot cas 
s’haurien de destinar a les persones bones.  

El regidor li recorda que és un legat 
condicionat, i que no es pot fer el que 
voldríem fer, ja que es podria perdre el legat. 
De tota manera ja està orientat l’ús  que s’hi  
vol fer a la finca.  

La Sra. Noelia Hernández, dinamitzadora del 
casal de Sant Ildefons, el que vol saber és l’ús 
de la finca J. Muñoz i Ramonet. 

La gerent del Districte Sra. Maite Català, li 
respon, el destí de l’edifici central, conegut 
com el palauet i l’adjacent conegut com la 



 
 
 
 
 
 
 
 

torre, es destinarà en convertir-se en un 
equipament centrat en la cultura, art i la 
ciència. És important tenir present de que no 
es pot malmetre el nom de J. Muñoz, ja que 
les filles estan molt a sobre del tema, i es 
podria perdre l’herència. El pla funcional, 
posa l’èmfasi en que sigui una proposta en 
visió internacional. Un objectiu principal serà 
la conservació, la preservació i la 
interpretació del llegat arquitectònic i de la 
col·lecció d’art. Es crearan espais per a 
exhibir les obres i la seva preservació. Vol ser 
un centre d’exposicions, conferències de 
cercles culturals obert al Dte. i a la ciutat. Es 
crearà un programa cultural adreçat a un 
públic ampli, amb activitats pel barri i per a la 
ciutat. També hi haurà espais d’art i ciència, 
l’edifici annexa es destinarà a la investigació i 
serà una residència temporal d’artistes. 

Neteja 

  

Convivència/Civisme 

El Sr. Lluís Vallbé, diu que la vegetació del 
parc de Monterols està en mal estat, degut a 
l’incivisme. Proposa de protegir la vegetació, 
una política d’acompliment de les 
ordenances, i la millora del tancament de les 
portes ja que hi ha nits que queden obertes. 

El regidor li respon que es seguirà insistint 
amb el tema i la Guardia Urbana que està 
present en la reunió en pren nota. No és un 
tema fàcil, però es parlarà amb Parcs i Jardins 
i es demanarà informadors i/o dinamitzadors. 

Prevenció i Seguretat 

  

Mobilitat 

  

Temes generals 

La Sra. Montse Manent, diu que 
l’arranjament del carrer de Lincoln està molt 
bé. Vol saber quan es posarà en 
funcionament el bus de barri, demana que 
s’encarregui el projecte de Can Ferrer, també 
comenta que va demanar de que es fessin 
més petits uns escocells però s’aixequen els 
panots.   

Entre el conseller i el regidor se li respon, que 
el tema del bus de barri podria ser pel segon 
semestre del 2022 però no està clar, que el 
projecte de Can Ferrer s’encarregarà, i 
referent al tema dels escocells el conseller li 
diu que tingui una mica de paciència.  

 


