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Priorització d’accions Sarrià Sant Gervasi
Primera Part
Treball de les accions de la S4, unificant aquelles que tenen un objectiu similar. Propostes originals al
final de la primera part.

Les propostes prioritzades són les destacades en blau.

Proposta de text unificat, prioritzar/concretar aquestes accions:
A- Foment de mobilitat a peu i en bici i reducció de mobilitat en cotxes
B- Foment de la salut i l’esport
C.- Més parcs i més vegetació
D.- Albergs per a gent sense sostre

A. Foment de mobilitat a peu i en bici i reducció de mobilitat en cotxes

L’objectiu és reduir l’ús del cotxe privat i la contaminació atmosfèrica i sonora a la ciutat de
Barcelona.

Perquè contaminen molt, treuen espai als vianants, produeixen emissions de CO2 i contaminació
acústica. També ocupen esplanades buides com a aparcament.

Ho farem a través de campanyes de sensibilització, i augmentant els carrers de vianants, els
autobusos, els tramvies, les línies de trens, la quantitat de parades, i afegint méscarrils bicis. Es
necessitarien obrers per a fer les voreres més grans i per fer els carrers de vianants. Els pàrquings a
l'aire lliure es podrien convertir en parcs. També seria bo promocionar la compra de cotxes elèctrics.

En general, caldria aplicar aquestes mesures per tota la ciutat de Barcelona, per millorar la
connexió entre barris. Particularment, a la Via Augusta, proposariem dos carrils per sentit, un per
cotxes i l’altre per busos.

Estaria molt bé començar ja i que el 2023 ja estigui fet. Sent realistes, es podria inaugurar per parts,
el setembre de 2023 o el gener de 2024. Òbviament el tren trigaria més.

S’hauria d’implicar l’Ajuntament i mols més professionals: obrers, enginyers, polítics, empresaris,
conductors d’autobusos, la gent que treballa al metro, en l’àmbit de la construcció, jardiners,...

B. Foment de la salut i l’esport

L’objectiu és que hi hagin més parcs i més pistes esportives per nois i noies de la nostra edat. Dintre
de les illes de l'Eixample hi ha molt d’espai que s’ha desaprofitat i es podrien fer poliesportius.

Perquè no n’hi ha prou parcs per joc i esport, i són necessaris per millorar la salut física i mental dels
joves. Hi ha parcs per a nens petits o per a gent adulta, però no hi ha per adolescents. Els jocs casi
sempre tenen una restricció d’edat. També creiem que l’esport és vital pel desenvolupament dels
nens i per socialitzar.

Els nous espais haurien de ser amplis. amb ventilació i bona il·luminació i amb bancs i tanques.
Les pistes d'esport haurien d’estar barrades, amb línies ben marcades i amb xarxes als cèrcols.
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Als interiors d’illa, eliminant els patis que hi ha a l'exterior de l'entresol es podrien construir
instal·lacions esportives.

Les propostes podrien millorar Barcelona i l’Hospitalet en general, i els districtes de Sant Gervasi i
l’Eixample en particular.

Els espais de joc i esports haurien de poder estar oberts les 24 hores del dia i tots els dies de la
setmana. S’haurien d’anar implementant progressivament els propers 2 a 10 anys. No es
considera que siguin actuacions prioritàries.

Caldria implicar l’Ajuntament i la gent jove (entre 10 i 25 anys), i els professionals necessaris:
arquitectes, constructors, paletes, enginyers.

C. Més parcs i més vegetació

L’objectiu és tenir més llocs verds on passejar i passar el temps, especialment als carrers.
Aconseguir que hi hagin suficients espais lliures i que no estiguin sobreocupats de gent.

Perquè creiem que necessitem més espais oberts i llocs apartats, on estar a les tardes amb
tranquil·litat i sense no tanta contaminació.

Proposem convertir llocs abandonats en parcs, utilitzant llavors de plantes i l’ajuda de jardiners.

Caldria trobar llocs amb espai suficient (parcs, carrers amplis,...) als diferents barris dels voltants:
Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi, Lesseps o Putxet.

Serien espais que podrien estar tot el dia oberts, o bé tancats unes hores concretes a la nit , i
caldria fer-los quan més aviat millor.

Tothom s’hi hauria d’implicar en la seva realització, i particularment l’Ajuntament.

D. Albergs per a gent sense sostre

L’objectiu és que la gent sense sostre tingui algun lloc per anar, que hi hagi menys gent vivint al
carrer, perquè pensem que tenir un sostre sota el qual viure és un dret, tothom el mereix, i volem
facilitar aquest privilegi.

Caldria millorar, ampliar o construir albergs que no només siguin una casa, sinó que també els hi
ofereix començar de nou, facilitant aconseguir una feina i l’acompanyament amb serveis
psicològics.

La proposta seria bona per tota Barcelona, però prioritzariem on hi hagi moltes persones sense
sostre (per exemple al Raval). Caldria actuar el més aviat possible, amb un horitzó màxim de dos
anys.

S’haurien d’implicar l’Ajuntament, les persones sense sostre i els treballadors necessaris.
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Origen de les propostes unificades
1- Reducció de cotxes privats i augments de carrils bicis i passos per als vianants
2- Adaptació per edats als parcs i pistes esportives
3- Més parcs amb vegetació i no oberts per complet.
4- Albergs per a gent sense sostre
5- Fomentem l’esport gratuït i accessible!
6- Menys cotxes privats
7- Més arbres. Vegetació.
8- Fer poliesportius
9- Volem més albergs per a gent sense sostre

A- Foment de mobilitat a peu i en bici i reducció de mobilitat en cotxes
B- Foment de la salut i l’esport
C.- Més parcs i més vegetació
D.- Albergs per a gent sense sostre

D’on ve la proposta A?

Títols
(1) Reducció de cotxes privats i augments de carrils bicis i passos per als vianants
(6) Menys cotxes privats

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(1) Reduir la contaminació atmosfèrica i sonora dels cotxes privats.
(6) Aconseguir reduir l’ús del cotxe privat a la ciutat de Barcelona.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(1) Volem menys contaminació acústica i de CO2.
(6) Perquè contaminen molt, treuen espai als vianants, produeixen emissions de CO2 i contaminació acústica. També ocupen
esplanades buides com a aparcament.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(1) Asfalt i afavorir la compra de cotxes elèctrics.
(6) Campanyes de sensibilització, carrers de vianants, més autobusos, tramvies, línies de trens, parades, carrils bicis. També
es necessitarien obrers per a fer les voreres més grans i els carrers de vianants. Els pàrquings a l'aire lliure es podrien
convertir en parcs.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(1) Via Augusta, dos carrils per sentit, un per cotxes i l’altre per busos.
(6) Per tota la ciutat de Barcelona, per a augmentar la connexió entre barris

Quan? (dia o franja de temps)
(1) Durant 2022, que el 2023 ja estigui fet.
(6) Sent realistes, es podria inaugurar per parts, el setembre de 2023 o el gener de 2024. Òbviament el tren trigaria més.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(1) Obrers, enginyers, polítics, empresaris.
(6) Conductors d’autobusos, la gent que treballa al metro, en l’àmbit de la construcció, jardiners, Ajuntament.

D’on ve la proposta B?

Títols
(2) Adaptació per edats als parcs i pistes esportives
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(5) Fomentem l’esport gratuït i accessible!
(8) Fer poliesportius

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(2) Volem que hi hagin més parcs i pistes esportives per nois i noies de la nostra edat.
(5) Augmentar el nombre de pistes esportives al districte
(8) Dintre de les illes de l'Eixample hi ha molt d’espai que s’ha desaprofitat i podrien fer poliesportius

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(2) Perquè no n’hi ha. Hi ha parcs per a nens petits o per a gent adulta, però no hi ha per adolescents. Els jocs casi sempre
tenen una restricció d’edat.
(5) Millorar la salut física i mental dels joves
(8) Creiem que l’esport és vital pel desenvolupament dels nens i per socialitzar

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(2) Amplis. amb ventilació, que hi hagi bona il·luminació i amb bancs i tanques.
(5) Hauria d’estar barrada amb línies ben marcades i amb xarxes als cèrcols
(8) Eliminant els patis que hi ha a l'exterior de l'entresol. Necessitarem els materials per construir un poliesportiu.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(2) Barcelona i Hospitalet
(5) Al districte de Sant Gervasi
(8) A l'Eixample

Quan? (dia o franja de temps)
(2) 24/7
(5) Els pròxims 5-10 anys. No és prioritari
(8) 2 anys

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(2) Gent jove a partir dels 10 anys fins els 25 anys
(5) L’ajuntament i els joves
(8) Arquitectes, constructors, paletes, enginyers

D’on ve la proposta C?

Títol
(3) Més parcs amb vegetació i no oberts per complet.
(7) Més arbres. Vegetació.

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(3) Més vegetació - Al costat de carrers i no de carreteres - No molta gent - Espais lliures
(7) Més llocs verds on passejar i passar el temps

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(3) Perquè creiem que necessitem més espais oberts on estar les tardes amb tranquil·litat i no tanta contaminació, així que
un lloc apartat
(7) Volem que hi hagi menys contaminació

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(3) Llocs abandonats convertir-los en parcs
(7) Llavors de plantes, llocs buits per a plantar, jardiners

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(3) Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi, Lesseps, Putxet
(7) Llocs amb espai: parcs, carrers amplis,...

Quan? (dia o franja de temps)
(3) Tot el dia obert, o tancat unes hores concretes a la nit
(7) Quan sigui. Més aviat, millor.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(3) L’ajuntament
(7) Tothom

D’on ve la proposta D?
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Títol
(4) Que la gent sense sostre tingui algun lloc per anar
(9) Volem més albergs per a gent sense sostre

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(4) Que la gent sense sostre tingui algun lloc per anar
(9) Que hi hagi menys gent vivint al carrer

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(4) Perquè tothom mereix un lloc per viure
(9) Perquè pensem que tenir un sostre sota el qual viure és un dret, i volem facilitar aquest privilegi

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(4) Construir albergs que no només siguin una casa, sinó que també els hi ofereix començar de nou, aconseguint una feina,
una casa i serveis psicològics
(9) Millorar i ampliar els albergs

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(4) On hi hagi moltes persones sense sostre, per exemple Raval
(9) A Barcelona

Quan? (dia o franja de temps)
(4) Construir-ho en dos anys
(9) El més aviat possible

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(4) Ajuntament i persones sense sostre
(9) Treballadors
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Segona Part
Treball de concreció de les accions prioritzades, buscant les idees força a destacar de cara a l’ajuntament
i estructurant-les dins el guió de gravació.
A continuació, el detall del guió de gravació en el que es basen per fer l’enregistrament dels clips pel
vídeo final.

Introducció (presentació i origen) [info treta de l’excel de Seguiment PPCAB2]
Hola, som les portaveus de l’institut Menéndez y Pelayo, representants del districte de Sarrià - Sant
Gervasi al Procés participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona d’aquest curs.

Objectius-tema (quin tema hem treballat i volem desenvolupar?) [info treta del decidim - assemblea
districte. Incloure tema guanyador i els 3 temes amb més suports]
En aquest procés hem pogut fer debat sobre aquelles temàtiques que ens preocupen del nostre
districte (equipaments per a joves, igualtat i diversitat, medi ambient…). Després d’un període de
votació el tema que va aconseguir més suports va ser: espai públic.

Per començar vam identificar/detectar quines coses ens preocupaven sobre aquest tema.
Inquietuds (què ens preocupa sobre mobilitat sostenible) [info treta de les actes de la S3]
El què ens preocupa al districte sobre espai públic té a veure amb:
1 Oci nocturn
2 Falta zones verdes, arbrat i vegetació
3 Brutícia i alguns carrers fan pudor
4 La gent dormint al carrer, tothom té dret a un habitatge
5 Ens sentim desprotegides a la nit, sobretot per zones on hi ha bars…
6 Contaminació lumínica
7 Reciclatge
8 Contaminació
9 Espais lliures de fum

Trajecte (quines accions creiem que poden ajudar a aconseguir-ho?) [info treta de “Treball previ D1”]
Pensant en quins canvis podrien millorar les nostres inquietuds vam imaginar les següents propostes
generals:
Per reduir la contaminació lumínica, proposem utilitzar bombetes més respectuoses amb el medi
ambient i que enfoquin cap amunt, utilitzant plaques solars per alimentar els fanals
Reduir l’ús dels cotxes privats
Conscienciar sobre la salut mediambiental
Sancionar si no recicles adequadament
Millorar i augmentar els parcs, l’arbrat i la vegetació  pistes esportives
Més lavabos públics i que estiguin oberts més hores
Més fonts públiques
Més espais lliures de fum del tabac, apujar el preu del tabac
Posar càmeres de videovigilància
Que hi hagi més albergs per la gent sense sostre
Més discoteques per menors (+14 anys).
Que venguin alcohol a les discoteques +15 i hi hagi més equipament mèdic i et facin un test
d’alcoholèmia abans de sortir
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Accions que proposem (menció de les accions generals proposades i concreció de les prioritzades
que pensen que són les més interessants i factibles d’executar)

PROPOSTA 1,
La que hem escollit nosaltres és “Gent sense sostre”, per organitzar aquesta proposta la gent que
interacciona és l’ajuntament que s’encarrega de proporcionar l’espai, preparar-lo i s’encarrega de fer
les contractacions dels serveis necessaris per aquesta gent.

Les persones que també intervenen són els serveis que guien a les persones dins l’espai, i després
tindríem sanitat on hi entren els psicòlegs, els metges, i per últim els treballadors socials que ajuden
a les persones sense sostre a aconseguir treball, fer el currículum, etc

Els usuaris són la pròpia gent sense sostre que s’hauria d’ocupar del manteniment de l’espai mentre
hi siguin.

El finançament seria majoritàriament de l’ajuntament i algunes campanyes de recaptació, ja sigui
fons, roba, aliments, …, per aconseguir aliments i roba per aquesta gent.

Havíem pensat en edificis abandonats que es puguin restaurar i dedicar a això, en especial havíem
pensat en el Sanatori que hi ha al Rectoret.

Per tot això ens hauríem d’assegurar que hi ha llicència d’obres per permetre la recollida de .

L’objectiu és que s’accepti la proposta, fins llavors creiem que trigaríem un any, any i mig. Quan ja
estigui construït, els usuaris podrien viure-hi entre 1 i 5 anys, podria marxar quan ja tingués feina o
tots els ajuts que necessiti.

Per compartir tot el projecte, s’hauria de parlar amb associacions del barri per generar
col·laboracions per les campanyes que ha dit abans la Naomi.

PROPOSTA 2,
Hem escollit el tema de Fer més parcs, l’objectiu seria en general crear més espais verds al nostre
districte. L’objectiu d’aquests parcs és tenir més espai per a joves on podríem tenir un hort i estar
tranquils mentre el cuidem, o tenir bancs i taules per estar parlant o per estudiar, també tenir espais
coberts per si algun dia plou no haver de quedar-se a casa.

Per fer aquest projecte hi hauria uns quants participants: l’ajuntament que posaria el tema econòmic,
els joves que hauríem de tenir una gran importància a l’hora de planificar com hauria de ser tot. i
després una ajuda més professional ja sigui d’estudiants de FP o d’arquitectes que ja treballen d’això
perquè són els que més ens podrien conscienciar de com s’ha de fer un parc. Després jardiners i gent
de manteniment que serien els que cuidarien el parc un cop estigués fet.

Els joves explicarien a l’ajuntament com ho volen fer, i l’ajuntament parlaria amb les universitats o
llocs on la gent estudia perquè ells ho fessin i aquests parlarien amb els joves per explicar com s’ha
de fer.
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Els permisos que això comportaria són bastants, s’hauria de veure quins són els més importants.

En un tema més econòmic l’ajuntament hauria de pagar els diferents professionals que
s’impliquessin en la construcció del parc, i un cop el parc estigués construït hem pensat que estaria
bé que es preparessin projectes, es contractessin persones, féssim diferents tallers i amb els diners
que es recaptessin amb aquests tallers es mantingués el parc

De juny a setembre podríem tenir totes les parts tècniques de permisos, d’organització prèvia
podrien estar fets, després a l’octubre un cop l’ajuntament ja hagués pogut notificar a les FP i les
universitat sobre aquest projecte podríem posar en marxar la part de disseny, fer els plànols, triar els
llocs on podríem construir aquests parcs i el març del 2023, ja podríem començar a fer la construcció.

Els espais que havíem pensat per dur a terme aquest projecte, serien idealment espais grans, amb
espais on podríem fer cobertes, abandonats, amb llocs tranquils per poder estudiar o treballar.
Havíem pensat que cada espai tingues un relleu diferent per tal de tenir diversitat dins els barris.

El material necessari aquells que necessitem per construir els espais, podria ser donat de gent,
comprat o també de deixalleries.

Comiat (agraïments i “què esperen”: espai al plenari de maig per exposar-ho a la resta de polítiques
del districte i una conversa on rebre el retorn de les propostes)

Estratègies socials per al territori i els espais lliures

*estel SCCL - ESF67480889

Fixe:  +34 937450653 - Mòbil: +34 622224267 - info@plaestel.org


