
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 
PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: 
Debat de transformació urbana i Espai Públic a Sarrià Sant Gervasi  

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  
27 de febrer 2020, casa espiritualitat Felip Neri 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS: 32  
 
4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 50 anys 
 
5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 
 

Masculí Femení No binari 
18 14  

 
6. ORDRE DEL DIA 

1. Benvinguda i presentació del PAD i els pressupostos participatius 
2. Presentació de la dinàmica participativa 
3. Debat al voltant de les actuacions de cultura al districte 
4. Debat al voltant de recollir i definir projectes d’inversió  
5. Tancament i avaluació de la sessió  

 
7. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL DISTRICTE (PAD) I DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 
 
L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la ciutadania, 
de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de projectes 
d’inversió als 10 districtes.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment 
la ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern 
de Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de 
projectes d’inversió per a incorporar el procés de “Pressupostos participatius”. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes 
sorgides de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  
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8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  
(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 
 
S’ha fet una presentació general del procés participatiu explicant la diferència entre el PAM/PAD 
i els projectes d’inversió.  
 
Després, es divideix el grup en 3 grups de treballs per eixos, per tal de poder tractar més 
propostes del PAD i aprofundir en el debat: 
 
- Grup 1: Emergència climàtica (Eix 2) 
- Grup 2: Dret a la ciutat (Eix 4) 
- Grup 3: Drets Socials, Progrés Econòmic, Aprenentatges, creativitat i vincles i Governança. 

(Eixos 1, 3 i 5) 
 
En el grup 1 que treballa l’eix 2 - Emergència climàtica, hi participen unes 6 persones, revisant el 
PAD corresponent. Es va treballar algunes propostes, sobretot al voltant del traçat via augusta i 
3 projectes d’inversió, un dels quals s’acabarà de concretar més endavant (Refugis climàtics a 
l´espai públic). 
 
En el grup 2 es treballa l’eix 4 – Dret a la ciutat, hi participen unes 20 persones, que molt 
activament aporten moltes propostes per a incorporar al PAD, i 4 projectes per a incorporar al 
procés de pressupostos participatius.  
 
En el grup 3 es treballaven diferents eixos, tots ells posant l’èmfasi en la persona i el seu benestar 
en la vida pública. En aquest grup es recullen diferents propostes de peatonalització de carrers, 
de recerca d’espais verds i aptes per al joc infantil i juvenil a l’aire lliure, i de recuperació d’espais 
abandonats que es considera farien molt servei a veïns i veïnes com a equipaments públics.  
 
Sorgeixen bastantes propostes d’actuació (PAD), algunes dels quals esdevenen projectes 
d’inversió, però es recullen com a PAD sent actuacions urbanístiques vinculades a l’arranjament 
i reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la seguretat i l'accessibilitat. Algunes 
són PAD i també projectes inversió.   
 
En un dels grups es treballa la proposta de Peatonalització C/Vallirana i naturalització places de 
Sant Joaquim i la Plaça de Mañé i Flaquer, que s’entra com a PAD, però segurament en el consell 
de barri es plantejarà com a projecte inversió.  
 
Sorgeixen altres idees de projectes d’inversió: alguns veïns i veïnes porten ja redactats alguns 
projectes, però comenten que ho entraran ells a la plataforma, ja que volen revisar-lo o 
replantejar-lo després d’aquest debat, unificant diversos criteris amb entitats del barri.  
 
Hi ha algunes propostes que ja s’ha treballat com inversió en sessions anteriors, com la de 
millora dels Jardins Oriol Martorell o bé la renovació i adequació de la Font del Racó ( educació 
i comunitat educativa, transformació urbana i espai públic). 
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Altres idees sobrepassen el pressupost màxim per projecte (1,65M€), com és el cas de la 
rehabilitació del Mercat de Galvany i la millora del seu entorn.  En tots els casos, s’incorporen 
com a proposta PAD. 
 

9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 
 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

1. Millora a la zona del Carrer Portalà amb 
Ferran Puig  

Hi ha una paret apuntalada des de fa molt temps, es 
considera un perill pels veïns i les veïnes, ja que cada vegada 
està pitjor.  

2. Activar procés d’expropiació de l’antiga 
clínica Ripoll 

És un edifici buit que es podria fer servir per construir un 
equipament pel barri: proposen un espai polivalent on 
puguin haver-hi gent gran, jove i infants (Escola bressol, casal 
de la gent gran i casal popular). 

3. Pla d’usos per Can Ferrer (vinculada a PAD 
6.1) 

Decidir què es farà amb l’edifici: si no és patrimoni a 
conservar, que s’enderroqui i aprofitar l’espai per construir 
un equipament o pistes per a joves i per tal de poder fer 
esport. Plantegen que al barri hi ha molt pocs espais on es 
pugui fer esport i jugar a pilota.  

4. Rehabilitació del Mercat de Galvany 
(vinculada a PAD 3.5 i 6.1)  

Recuperar l’espai que hi ha al voltant del Mercat de Galvany, 
per exemple es proposa tirar a terra alguna de les parets que 
l’envolta, per fer-lo més alegre, així com pacificar un dels 
carrers que l’envolta (amb la idea de la superilla que s’ha fet 
al Mercat de Sant Antoni). 

5. Fer un bus pel barri de Sant Gervasi - 
Galvany 

Reclamen que es posi un mini bus que circuli pel barri per 
connectar Farró i Galvany amb el CAP Sarrià, especialment.  

6. Promoció econòmica, indústries creatives i 
competitivitat: estudi de la possibilitat a la 
Via Augusta i al carrer de Sant Gervasi de 
Cassoles (vinculada al PAD eix 3) 

S’acull molt bé aquesta proposta, retallar l’espai del que 
disposen els cotxes i que els veïns i veïnes guanyin espai i 
puguin fer més ús de l’espai públic.   
 

7. Recuperar les cases velles del C/ Hort de la 
Vila com a equipament i procés participatiu 
per determinar quin ús se li donarà  
(vinculada a PAD 6.1) 

És un espai històric i desaprofitat, es proposa fer un procés 
participatiu entre els veïns i veïnes per determinar quin ús se 
li ha de donar.  

8. Espais juvenils i infantils En general es considera que hi ha poc espai per esbarjo i joc 
de nens i nenes i que llavors acaben jugant a pilota en espais 
que no són adequats. I fer-ne que estiguin adaptats per a 
infants amb mobilitat reduïda, almenys un a cada barri.  
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9. Pacificació i millora de les condicions 
ambientals a la Via Augusta.  

Disminució del transit de vehicles facilitant el descens de 
vehicles per Escoles Pies i alta Gironella. Fer millores 
necessàries al túnel de Sarrià per eliminar vibracions als 
habitatges. Fer carril bici a tota la Via Augusta. Tornar a 
plantar gespa i reposar l’arbrat. 

10. Millora del sistema de telecomunicacions  a 
Vallvidrera 

 

11. Línia 9 del metro  

12. Re-urbanització i reordenació del carrer 
Vergós fins la plaça Artós.  

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

13. Construcció de la Biblioteca de Sarrià a la 
plaça de Sarrià (vinculada al PAD 6.1) 

 

14. Clavegueram a Vallvidrera (carrer Negociat, 
Pelfort, alcalde Miralles, etc..).  

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

15. Millorar la senyalització per evitar que , 
malgrat que està prohibit, els camions 
grans que surten dels túnels de Vallvidrera 
a les Planes , pugin per la carreta estreta de 
Sant Cugat a Vallvidrera. 

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

16. Remodelació del carrer Balmes ( 1er tram 
des de plaça molina a plaça Folguera i 2n 
tram de plaça Folguera a plaça Kennedy.  

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

17. Actuacions urbanístiques a zones del barri 
VTLP 

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 
-Urbanització del carrer Romaninar  
-Re-urbanització del carrer Pelfort  
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-Voreres i paviments dels carrers Ginestera, camí vell Santa 
Creu Olorda ,  carrer del Mont d’Orsà 
-Soterrament de l’enllumenat 

18. Remodelació Avinguda Tibidabo i 
recuperació del Tramvia Blau 

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

19. Ampliació de les voreres dels carres Jesús i 
Maria i Sant Joan de la Salle  

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

20. Pla integral per arreglar les voreres de Sant 
Gervasi- La bonanova 

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

21. Millora de les voreres del carrer Marià Cubí Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

22.  Enllumenat del carrer Avenir  
 

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

23. Millora del us de les voreres a la zona de 
Sant Gervasi-Galvany, per tal que l’activitat 
de càrrega i descàrrega dels camions i 
furgonetes no obligui a baixar a la via als 
vianants  

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

24. Soterrament de la línia elèctrica dels 
carrers Gòsol i Milanesat  

 

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

25. Revisar el tràfic al carrer Milanesat entre 
plaça de Joaquin Pena i el carrer de Rafael 
Batlle. Potser cal peatonalitzar i que no 
passin els camions. 

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

26. Revisió del tràfic i de l’espai per a vianants 
del carrer Vergós a l’alçada de la Escola 
Santa Isabel i el Pàdel 

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

27. Creació de la superilla del Farró, amb la 
seva pacificació dels carrers i una futura 
peatonalització dels mateixos 

 

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 
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28. Bus de barri del barri del Farró que permeti 
la mobilitat transversal Putxet-farró i Sant 
Gervasi i en relació al CAP 

 

 

29. Mentre no arriba la reforma integral del 
carrer Balmes, caldria posar dos semàfors 
més i  passos dels vianants entre Plaça 
Molina i General Mitre; millora voreres i 
enllumenat.  

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

30. Realitzar l’estudi de paisatge urbà que 
permeti incloure petits elements de 
caràcter patrimonial en un catàleg per tal 
de reforçar el seu caràcter identitari 
respecte del barri. (vinculada al PAD 4.5) 

 

31. Reprendre el Pla Integral de Millora Urbana 
“ Can Raventós” expedient núm 
18PL16606, que va ser suspès després 
d’haver estat aprovat el 4 d’abril 2019 

 

32. Fer Habitatge pública a l’antiga hípica del 
carrer Ciutat de Balaguer a la Bonanova 

 

33. Aparcament públic a Vallvidrera, sota la 
plaça Pep Ventura 

 

 

34. Peatonalització C/Vallirana i naturalització 
places de Sant Joaquim i la Plaça de Mañé i 
Flaquer.  

Convertir en un carrer peatonal o de prioritat per a vianants 
el C/ Vallirana i generar un espai públic humanitzat amb més 
verd en les dues places que hi ha al carrer, ja que al Farró hi 
ha molt poc espai verd i espai de joc infantil i per a joves. 

35. Transformació del carrer Carme Karr a un 
carrer de plataforma única 

Actuacions urbanístiques de barri (PAD) - Arranjament i 
reurbanització de carrers per a la millora de la mobilitat, la 
seguretat i l'accessibilitat. 

36. Jardins Oriol Martorell*  

37. Contaminació acústica Resoldre els problemes de contaminació acústica al carrer 
Balmes controlant més la contaminació produïda pels cotxes 
i les motos a mes de les vibracions produïdes pels 
Ferrocarrils de la Generalitat. 

* Aquesta proposta es va projecte ja es va presentar a la sessió d’emergència climàtica: 
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/18086 

Total de propostes realitzades 37 
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10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 
Títol del projecte Descripció del projecte 
1. Places més verdes!  Plaça Manel Coachan, Plaça Artós i Joaquim Peña – es considera que el 

districte és poc amable per la ciutadania, que hi ha places però amb ciment 
i que hi ha molts murs. Es proposa la construcció de més espais verds, 
aprofitant les places.  

2. Passarel·la que uneixi Sarrià i 
Tres Torres  

Recuperar la passarel·la que ja existia abans de les obres del FG i GISA. 
Per millorar la connexió entre els dos barris al costat de via Augusta. Fer 
un parc sobre la llosa de l’estació dels ferrocarrils incrementant la 
biodiversitat, creant refugis climàtics i espais de relació i trobada.  

3. Rehabilitació del Parc de Vila 
Amèlia 

Destinar la part de dalt del parc a l’esbarjo infantil, i prohibir la presència 
de gossos en la zona sud del parc, habilitant un espai específic per a ells 
(pipican) en una altra banda.  

4. Peatonalització de diferents 
zones del barri de Sant Gervasi 

Peatonalitzar carrers perquè els vianants guanyin espai als cotxes. Es 
proposa: 

1. C/Tavern, davant del Parc Moragas 
2. Els carrers del voltant del Mercat de Galvany (C/ Calaf) 
3. C/ Alfons XII davant de Can Ferrer 
4. Zona central de la Via Augusta des de Plaça Molina fins a la 

Ronda General Mitre.  
5. Transformació del carrer 

Carme Karr a un carrer de 
plataforma única 

 

6. Actuacions urbanístiques a 
zones del barri VTLP 

-Urbanització del carrer Romaninar  
-Re-urbanització del carrer Pelfort  
-Voreres i paviments dels carrers Ginestera, camí vell Santa Creu Olorda ,  
carrer del Mont d’Orsà 
-Soterrament de l’enllumenat 

7. Renovació i adequació de la 
Font del Racó ( educació i 
comunitat educativa, 
transformació urbana i espai 
públic)** 
 

Adequació i remodelació del Parc de la Font del Racó tan a nivell 
d’infraestructures i senyalització com d’estructures adequades per 
desenvolupar activitats dins de l’àmbit educatiu. 
Fer dels parcs del barri una continuïtat de les “aules” de les escoles 
fomentant el seu ús com a espais d’aprenentatge més enllà dels objectius 
de coneixement i estima de la natura. 

8. Pacificació del carrer Ballester Es proposa la restricció del trànsit al carrer Ballester, transformant-lo en 
un passeig arbrat. 

9. Refugis climàtics a l´espai 
públic (pendent elaborar i 
concretar fitxa amb promotor) 

Crear zones verdes, d´ombres i aigua als parcs existents o a altres espais 
públics. Elements d´aigua (fonts, difusor, fonts seques, etc), arbrat. 
Biodiversitat (arbustives i herbàcies) sistemes urbans de drenatge 
sostenible. 

**Aquest projecte ja es va presentar a la sessió d’educació i comunitat educativa: 
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/19447  

Total de projectes realitzats 9  
 
 

 
1 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat 
publicada a la plataforma Decidim.barcelona. 
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 
 
12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 


