
 
 
 
 
 
 
 
 

Districte Sarrià – Sant Gerv asi 
 
Pl. Consell de la Vila,7  

08034  Barcelona 

 

Consell de barri Sant Gervasi-La Bonanova 
Data i lloc 12 de novembre de 2020  (Telemàtica) 

canal de Youtube: https://youtu.be/3podt-AfNJ0 
Participació directament: dsptsarriasg@bcn.cat  

 

ASSISTENTS 

Taula  

President – Albert Batlle 

Vice-president del Consell –  (En funcions ) Salvador Albuixec  

Conseller del Barri –  Llorenç Sena 

Nombre total d’assistents 
40 

Nombre aproximat per gènere 
Dones....  16 
Homes.... 24 

 

Ordre del dia 

0.  Breu explicació del funcionament del Consell de Barri  

1.  Propostes de millora i futures actuacions del barri de Sant Gervasi-La Bonanova. 
2.  Informacions varies: 55 mesures de reactivació econòmica; Espais Municipals cedits als CAP's; 
Trenet del Parc de l'Oreneta. 

3.  Situació actual a Barcelona i al Districte ( Estat de la "Super Illa” del barri; Situació del PAM, PIM i 
pressupostos participatius 
4.  Torn obert de preguntes 

 

Resum dels acords 

1.- El Sr. Joan Sancho, presenta un document de propostes de millora i futures actuacions pel barri, el 
document està estructurat en 17 àrees temàtiques. Es proposa de fer una trobada més endavant per 
anar treballant tots els temes, caldrà recuperar la planif icació degut a la situació econòmica del 

moment.  
2.- S’informa de la cessió d’espais municipals als Caps de salut, per tal tinguin més espais per a poder 
donar les vacunes, realitzar Pcr’s, etc. Els espais cedits són, el c. cívic de Vil.la Urània, El c. cívic de Can 

Castelló, unes  casetes del carrer Canet i el c. cívic Vázquez Montalbán.  
S’informa també del cessament de l’activitat del trenet del parc de l’Oreneta, per diferents raons, 
manca de llicència, manca de seguretat i un deute amb l’Ajuntament. S’ha demanat als organitzadors 

una sèrie d’actuacions cas que vulguin reprendre  l’activ itat.  
S’informa de la presentació de la guia de 55 mesures per a la reactivació de l’activitat econòmica, es 
tracte d’un pla de xoc donada l’actual situació econòmica.  

3.- Cal repensar i prioritzar les actuacions contingudes en el PAD i PAM, donada la si tuació econòmica 
produïda per la pandèmia de la Covid-19, es vol presentar els nous documents a fenals del mes de 
febrer un cop passades les eleccions a la Generalitat. Això afectarà a les actuacions previstes de la 
“Super Illa” del barri de la Bonanova. 

4.- Es responen a totes les preguntes formulades via plataforma decidim i les formulades pels 

https://youtu.be/3podt-AfNJ0
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ciutadans que han sol·licitat la seva participació en directe via jitsi : La primera persona en 
intervenir va mostrar el seu desacord en tallar verd del Jardí de Vil.la Florida, tal com s’havia 

proposat en la intervenció del Sr. Sancho,  també va mostrar la seva queixa en l’ocupació de motos 
en vorera i la circulació de patinets i bicicletes en la zona del carrer del Camp, també va demanar 
d’ajudar als Serveis Socials en aquests moments de la pandèmia.  La resposta va ser que es prenia 
nota, respecte a als temes, i que ja ho havia comentat en resposta al Sr. Sancho , i en tot cas,  

caldrà preveure aquest tema en el desplegament de la Super illa. En referencia als Serveis Socials, 
la resposta va ser de que disposem d’una bona xarxa de centres i estan en condicions per atendre 
a les persones. La següent pregunta fou la situació de la línia 9 del metro, i en aquest sentit es  

queixa de la manca d’inversió al barri, també la manca d’espais per a joves i entitats per a 
realitzar-hi activitats, es va comentar que hi ha un espai de la caixa que havia estat per als 
empleats, situat al costat del Cosmo Caixa i que està tancat. També va proposar de que mentre la 

Super Illa no es faci, es podria limitar la velocitat per evitat accidents. També va proposar de 
posposar el pagament d’impostos, per tal d’evitar el tancament de comerços. La resposta va ser 
que no era un Dte. menystingut, que es disposa d’un bon urbanisme, de bons equipaments, etc. 

Està clar que la línia 9 és una necessitat i s’intentarà que es posin les obres altre cop en marxa. 
Aquest és un Dte. d’un alt grau de benestar i algunes coses s’han de millorar. Finalment va afegir 
que aquest Dte., ha estat el que més terrasses s’han atorgat en mt2., pel servei de la restauració 

de tota Barcelona, en aquests moments de la pandèmia. Una altre pregunta fou, com estava 
l’ampliació de la parada de taxis de la Pl. Kennedy. La resposta va ser que estava previst per abans 
de finals d’any. Una altre pregunta va ser l’estat en que es troba el desplegament de la Super Illa, 
la resposta va ser que es reprendria a principis del proper any tal i ja havia comentat 

anteriorment. Una altre observació i pregunta va ser que la fase 1 i 2 del  projecte de la Super Illa ja 
s’havien fet, ara calia fer el projecte executiu que correspon a la fase 3, i la pregunta va ser , en 
quina data es posarien a fer el planells corresponents a la fase 3. La resposta va ser que 

efectivament ara s’estava en la fase 3, i que calia espera fins el 26 de febrer de 2021, data en que 
s’ha d’aprovar el PAM i PAD del Districte. Una altre intervenció, va demanar de prohibir fumar pel 
carrer a menys de 2 mt., i també en zones escolars,  es va proposar de pintar corredors verds en 

els qual no es pogués fumar, un altre tema es potenciar campanyes de civisme per la brutícia que 
produeixen el gossos, també es demana més places d’aparcament, així com de posar arbres en els 
escocells buits que hi ha, també de potenciar els punts verds, ja que es continuen llençant molts 

petits electrodomèstics als contenidors de rebuig, també es demana espais per a jugar a la pilota, i 
finalment va demanar d’ampliar les voreres del Pg. de Sant Gervasi.    La resposta va ser que es 
tindrien en consideració les aportacions, sobretot les referides a mobilitat. A continuació es va 
procedir a llegir les preguntes presentades a través de la plataforma Decidim Barcelona. La 

primera demanava més aparcament de la zona 15 entre el Pg. De la Bonanova i Mitre. La resposta 
va ser que s’ho mirarien des de mobilitat, tot i que la tendència es d’anar treien places 
d’aparcament. Una altre pregunta va ser de regular millor el semàfor que hi ha al Pg. de Sant 

Gervasi davant del parc de la Tamarita, ja que és perillós. La resposta va ser de que es miraria per 
tal de millorar-lo. Una altre pregunta va ser s’hi estava previst de d’obrir el dipòsit del Rei Marti a 
la ciutadania. La resposta és que no estava previst de fer-hi una inversió, si que es vol donar-li més 

vida, posant-lo a disposició dels veïns. Una altre pregunta va ser, quan es resoldrà el tema dels 
okupes del c. Sant Joan de la Salle. La resposta va ser, que qui ha de fer l’acció principal és el 
propietari, al qual ja s’ha la requerit per a fer accions de neteja, i els cossos policials vetllaran per 



 
 
 
 
 
 
 
 

que no hi hagi abusos. Una altre pregunta, va ser que al Pg. de sant Gervasi en el gir cap al carrer 
de Teodora Lamadrid, hi ha un coixí per a reduir la velocitat, però hi ha un pas de vianants, i això 

fa que esdevingui un pas perillós. La resposta va ser que es miraria d’instal·lar bandes rugoses, es 
va afegir, que calia consciencia de reduir la velocitat a 30km. Una altre pregunta va ser que en el 
carrer de Sant Gervasi de Cassoles, hi ha un coll d’ampolla, hi ha molt trànsit i soroll, la rampa 
instal·lada no ha servit de res. La resposta va ser que, el disseny de la Super Illa, ha de resoldre 

aquests temes. Una altre pregunta, demanava saber per què s’han ampliat les terrasses dels bars i 
restaurants, les quals són antiestètiques i perilloses per estar a la vora del tràfic rodat. La resposta 
va ser, que això era provisional, de moment estan perllongades fins el 31 de desembre de 2021, el 

que s’està veient, és que s’estan integrant en l’espai públic. Es millorarà el tema de l’estètica. Una 
altre pregunta, demanava saber per què els Serveis Socials del C. Arimon estan tancats des del 
mes de març. La resposta fou que hi ha 34 centres oberts de 40 que hi ha a Barcelona, en el nostre 

Dte. està obert el del c. Salvador Mundi. Cal tenir present que hi ha un tema del risc de les 
persones treballadores de més de 60 anys, les quals teletreballen, de tota manera es mirarà 
d’obrir el centre aviat.  La darrera pregunta volia promoure els parcs infantils i les places, en la Pl. 

Joaquim Folguera hi ha sorra i per normativa s’hauria de canviar, així com també el de la plaça de 
Frederic Soler. La resposta és que es parlaria en Parcs i Jardins.  

      Finalment, el vicepresident del consell  va donar per acabada la sessió, tot agraint la participació 

dels assistents, que en aquest consell, ha estat de manera virtual a causa de la Pandèmia.      
      
 

 


