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Aquest programa polític se centra en la diagnosi i les principals reivindicacions en els dos
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nuclis històrics barcelonins del Districte de Sarrià- Sant Gervasi: Sarrià (que engloba els
barris de Sarrià i Tres Torres) i Cassoles (que engloba els barris de Sant Gervasi-Galvany,
Sant Gervasi- Bonanova i el Putxet i Farró).
El procés d’elaboració del programa sorgeix principalment en les dues assemblees
obertes, celebrades els passats 23 de febrer a la Casa Orlandai de Sarrià i 16 de març a la
Casa Sagnier de Cassoles. En aquestes assemblees obertes, que van comptar amb la
participació d’unes 70 persones es van exposar les principals problemàtiques i
reivindicacions pels nostres barris, les quals podem estructurar en 7 apartats: governança,
serveis públics, equipaments, urbanisme i via pública, mobilitat i medi natural, joventut i
gent gran.
L’objectiu principal d’aquest programa polític és el de combatre el procés d’elitització i
gentrificació que estan vivint els barris de Sarrià i Cassoles en les últimes dècades, un
procés emmarcat en la construcció d’un model de ciutat classista, fictícia i perjudicial per
les classes populars (la “Marca Barcelona”). Aquest model elititzador comporta una
transformació urbanística que substitueix els habitatges històrics dels nostres barris per
grans edificis de luxe, que aniquila tot el teixit social i associatiu per convertir-nos en barrisdormitori, que aposta per una educació privada i confessional, que expulsa a les persones
joves dels barris on han nascut i crescut i que substitueix el petit comerç per botigues
d’articles de luxe.
Volen que els nostres barris siguin un paradís pels rics i poderosos i, paral·lelament, en
altres indrets de la ciutat els desnonaments, la malnutrició, la pobresa energètica, la manca
de serveis i transports públics, augmenten dia rere dia.
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1. Governança
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L’Ajuntament de Sarrià- Sant Gervasi, en la seva pàgina web defineix els diferents òrgans
de participació ciutadana com els “espais que fan possible la participació ciutadana com a
dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador del Districte que acompanya
especialment les actuacions relacionades amb la qualitat de vida de la ciutadania i amb tot
el que afecta la vida dels barris i la seva quotidianitat.”
La realitat, però, és que els espais de participació impulsats des dels diferents governs en
els darrers 36 anys -l’últim exemple el trobem amb l’intent de reforma dels espais de
participació impulsat pel govern de CiU a l’any 2014-, no han estat mai les de crear
estructures per que els veïns i veïnes puguin decidir i incidir sobre la realitat del seus
barris, sinó que l’objectiu final ha estat la d’impulsar espais de “queixa veïnal” que,
finalment, només tenen com a objectiu legitimar la seva la seva acció de govern i donar una
imatge de transparència que, en cap cas, es correspon amb la realitat. Per tant, la primera
mesura que cal prendre és canviar la lògica d’aquests espais, que no siguin – sobretot els
Consells de barri- òrgans merament informatius i/o consultius i tinguin un caràcter
vinculant, modificant, si s’escau, la carta Municipal.

Els espais de participació institucionals, a més, és caracteritzen per la seva gran opacitat.
En alguns d’ells, aquells conformats només pels partits polítics amb representació (juntes
de portaveus i comissions de seguiments dels Consells de barri) és impossible, per
qualsevol veí o veïna, accedir al seu contingut, ordre del dia o actes, ja que és una
informació que no es fa pública.
En els espais que sí són oberts al públic, però, aquesta opacitat segueix present. Estem
parlant de Consells Plenaris, Comissions Consultives, Consells de Barri i Audiències
públiques, entre d’altres. Les convocatòries i el contingut d’aquestes trobades s’envien
aproximadament amb una setmana d’antelació i al web de l’Ajuntament només es poden
trobar les actes dels Consells plenaris, això sí, sempre aproximadament dos mesos
després del que s’hagi realitzat.
Seguir l’acció del govern mitjançant els propis mecanismes que l’Ajuntament posa a l’abast
per fer-ho esdevé una tasca gairebé impossible, ja que la pròpia existència d’aquests
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espais els hi serveix per legitimar la seva acció, prescindint d’altres vies per tal de mostrar
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la seva gestió tant als veïns i veïnes com a diverses entitats. A la pràctica, això vol dir que la
rendició de comptes de totes les accions de govern queda reduïda a una breu exposició
per part del gerent del Districte que, en moltes ocasions, resulta indesxifrable per les
assistents. Aquest fet no es tracta d’una disfunció del sistema de governança actual, sinó
que és totalment premeditat i té com a objectiu mantenir fora de l’abast dels veïns i veïnes
qualsevol informació que pugui generar rebuig i crítica social. És per això, que cal
implementar mesures de transparència en tota l’acció de govern. Que les actuacions del
govern, així com totes les dades que donin informació sobre el districte, siguin accessibles
per tota la ciutadania, tant a nivell telemàtic, millorant la informació disponible a la pàgina
web del Districte com a nivell presencial. En aquest mateix sentit, també es dura a terme el
projecte de creació d’una l’Oficina d’atenció ciutadana del Districte als barris de Sant
Gervasi de Cassoles.

També trobem, però, diferents processos de participació ciutadana per actuacions
concretes de l’Ajuntament. Aquests processos participatius, en la major part dels casos,
han consistit en la delegació de la decisió algunes entitats de barri o Associacions de
Veïns que han mostrat, històricament, seguir les línies polítiques del partit o partits que
ocupaven el poder. Així, les alternances en els governs només han acabat suposant canvis
en els aliats preferents del govern. En altres casos, els processos participatius no han
deixat marge de maniobra als i a les participants, ja que la gran majoria de les decisions ja
estaven preses.
Les relacions amb certes entitats del Districte han contrastat, per contra, amb la relació
dels diferents Ajuntaments amb els moviments socials i teixit associatiu de base del barri i
l’actitud de menyspreu cap a les seves reivindicacions. Per això, cal que els organismes
sectorials de l’Ajuntament tinguin com a principals protagonistes els col·lectius afectats i
que aquests no siguin simplement consultius sinó també vinculants.
En general, hi ha un coneixement baix i en ocasions nul dels espais de participació en
districtes i barris. El fet que no siguin vinculants i que els membres dels partits que en
formen part, és a dir regidor i consellers, no hagin estat escollits de forma directa i
democràtica, en són, segons el nostre parer, causes principals. Per això, cal establir una
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fórmula que permeti a la ciutadania votar als comicis electorals municipals als seus regidors
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del seu districte, no com ara una llista única de ciutat.
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Resum de les propostes sobre governança:


Que els Consells de barri no siguin un òrgan merament informatiu i/o consultiu i
tinguin un caràcter vinculant, modificant, si s’escau, la carta Municipal.



Cal establir una fórmula que permeti a la ciutadania votar als comicis electorals
municipals als seus regidors del seu districte, no com ara una llista única de ciutat,
que no saps mai qui et tocarà al Consell de Districte.



Implementar mesures de transparència en tota l’acció de govern. Que les
actuacions del govern, així com totes les dades que donin informació sobre el
Districte, siguin accessibles per tota la ciutadania.



Cal dur a terme el projecte de l’Oficina d’atenció ciutadana del districte als barris de
Sant Gervasi de Cassoles.



Que els organismes sectorials de

l’Ajuntament tinguin com a principals

protagonistes els col·lectius afectats i que aquests no siguin simplement consultius
sinó també vinculants.
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2.1. Educació
Sarrià-Sant Gervasi és el Districte de Barcelona amb més escoles privades (15%) o
concertades (66%) i el que menys centres públics té (19%). A més, la majoria d’aquestes
escoles privades i concertades són de caire religiós (el 51% en les concertades i el 63%
en les privades). Dos casos paradigmàtics de l’estat de l’educació al districte són dos
centres concertats: l’escola Canigó, al barri de Bonanova, propietat de l’Opus Dei i que
segrega per raons de sexe o l’escola Sagrat Cor de Barcelona “Hermanos Corazonistas”, al
barri de Sarrià, que va ser posada com a referent pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya per no complir el programa d’immersió lingüística en català.
També cal destacar la mala distribució dels centres públics a nivell territorial. Així, hi ha una
concentració de centres de primària al barri de Sarrià i de secundària a Cassoles, mentre
que en barris com la Bonanova o Tres Torres no hi ha cap centre de titularitat pública.
Tot i això, des de l’Ajuntament de Barcelona es ven Sarrià- Sant Gervasi com el Districte
del Coneixement ja que “presenta una important concentració de centres educatius de
prestigi i allotja la concentració d'escoles i col·legis més gran d'Europa. És també el
districte de Barcelona amb el major percentatge de població jove i amb major nombre
d’alumnes matriculats als ensenyaments de règim general.
La realitat, però, és que aquesta composició d’escoles només fa que potenciar encara més
l’elitització del districte, fent que molts alumnes hagin de canviar de districte per poder
gaudir d’un centre públic, ja que el seu centre de referència es troba fora de Sarrià-Sant
Gervasi. Aquest fet, combinat amb l’alta presencia de centres privats i concertats (la
majoria confessionals) fa que el districte rebi un quantitat molt gran d’alumnes d’altres
zones de Barcelona o de fora de la ciutat a la recerca d’aquesta educació, sovint elitista,
que no té en compte la immersió lingüística, que encara l’educació com a adoctrinament
cristià i que en alguns casos, fins i tot, segrega per sexes.
És per tot això, que s’ha d’apostar, des del Districte per l’anul·lació dels concerts amb
escoles privades, religioses, segregadores per raó de sexe, elitistes i que no tenen
programes d’immersió lingüística. Cal apostar per l’educació pública, igualitària laica, de
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qualitat i en català, així com prendre accions per incrementar el nombre de places escolars
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públiques al Districte.
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2.2. Sanitat
El Districte de Sarrià- Sant Gervasi es caracteritza per la gran presència de la sanitat
privada. Així, prop del 70% dels habitants del Districte disposen de doble cobertura
sanitària, molt per sobre de la mitjana de ciutat, del 40%). Aquest fet provoca que la
demanda de sanitat pública, tant d’atenció primària com d’hospitals, sigui inferior que en
altres indrets de la ciutat.
La conseqüència d’aquest fet ha estat la d’accelerar els processos de privatització que
s’han donat, i se segueixen donant, a la resta de país. Així, només un dels quatre CAPs del
Districte estan gestionats directament pel servei català de salut, mentre que els altres tres
tenen una gestió externalitzada. El mateix passa amb els hospitals. L’únic hospital de
referència és la Clínica Plató, que també té una gestió privada, i el centre públic més
proper és l’Hospital Clínic.
És per això que cal revertir els processos de privatització i promoure un equipament públic
sanitari.

Resum de les propostes sobre serveis públics:


Impulsar i promoure l’anul·lació dels concerts amb escoles privades, religioses,
segregadores per raó de sexe, elitistes i que no tenen programes d’immersió
lingüística.



Prendre accions per incrementar el nombre de places escolars públiques al
Districte.



Revertir els processos de privatització dels centres d’atenció primària del Districte.



Promoure un equipament públic sanitari. Ara al barri només hi ha la Clínica Plató
com a centre de referència o sinó ja te’n vas al Hospital Clínic.
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A Sarrià i Sant Gervasi de Cassoles hi ha una manca d’equipaments públics, fet que
contrasta amb una gran quantitat d’espais buits, propietat d’immobiliàries com Nuñez i
Navarro, que els mantenen amb finalitats purament especulatives. Així, proposem, com a
primera mesura crear una cartera d’espais i locals buits i cedir-los per a la autogestió.
A banda dels pocs equipaments, trobem que, any rere any, els preus pel lloguer d’aquests
– sobretot pel que fa les sales als centres cívic- no han parat d’augmentar, fet que suposa
un impediment per entitats de barri i col·lectius que no tenen lloc on reunir-se. Per tant, cal
una revisió a la baixa dels preus públics actuals, i incentivar així l’ús dels equipaments i de
la via pública per les entitats del barri.
Tanmateix, impulsarem la recuperació d’una sèrie d’equipaments i espais en els diferents
barris, per tal de construir-hi els equipaments necessaris:

3.1. Sarrià:


Cedir tot l’espai de Can Punsic a l’Escola de música municipal, que actualment
ocupa una part de l’edifici a causa de la presència d’una comissaria de la Guàrdia
Urbana.



Impuls definitiu de la Biblioteca de Sarrià, a la Plaça de Sarrià, que inclogui a més
de la Biblioteca una sala d’exposicions i previsió per encabir l’arxiu històric del
Districte.



També trobem, al barri de Sarrià, nombroses finques i edificis que es troben sense
utilitat des de fa anys, com l'antiga escola Tàber, la finca del c/Hort de la Vila, 25 o
el subterrani del Vàrium al carrer Jaume Piquet. És per això, que prenem el
compromís d'intervenir-hi perquè aquest espais del barri de Sarrià tornin a donar
un servei a la comunitat.
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3.2. Sant Gervasi- Galvany:
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Al barri de Galvany és, probablement, en el que hi trobem una manca més grans
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d’equipaments, sobretot en la zona entre la Via Augusta i Diagonal. Així, reivindiquem la
recuperació dels següents espais:


Recuperar la Clínica del Doctor Ripoll com a equipament pel barri, actualment en
propietat de l’immobiliària Nuñez i Navarro.



Habilitar la casa de Muñoz Ramonet com a Biblioteca. Per això, reconvertirem la
Fundació Muñoz Ramonet en una societat pública de gestió de l'espai i descàrrec
dels greuges comesos per l'empresari franquista que ha de donar nom a l'entitat.



També l’actual edifici llogat com a seu ATM (a la confluència dels carrers Muntaner i
Madrazo), de propietat municipal, és una possibilitat per aprofitar com a
equipament d’ús públic.

3.3. Putxet i Farró
o

Al Barri del Farró cal un equipament polivalent, de gestió pública, en
sintonia amb les demandes de l’AAVV del Farró.

o

Assegurar que Vil·la Urània, al barri del Farró, sigui un centre cívic de gestió
ciutadana.
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Resum de les propostes sobre equipaments:
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Crear una cartera d’espais i locals buits i cedir-los per a la autogestió. Estem en un
dels districtes més cars de la ciutat i moltes entitats i persones tenen una
necessitat d’espais.



Revisar a la baixa dels preus públics actuals, ara desorbitats en molts casos,
sobretot per incentivar l’ús dels equipaments i de la via pública a les entitats del
barri.

Sarrià:


Cedir tot l’espai de Can Punsic a l’Escola de música municipal.



Impuls definitiu de la Biblioteca de Sarrià.



Recuperació per l’ús comú dels edificis en desús al barri de Sarrià.

Sant Gervasi Galvany


Recuperar la Clínica del Doctor Ripoll com a equipament pel barri.



Habilitar a casa de Muñoz Ramonet com a Biblioteca. Per això, reconvertirem la
Fundació Muñoz Ramonet en una societat pública de gestió de l'espai i descàrrec
dels greuges comesos per l'empresari franquista que ha de donar nom a l'entitat.

Putxet i Farró
 Barri del Farró cal un equipament polivalent, de gestió pública.
 Assegurar que Vil·la Urània sigui un centre cívic de gestió ciutadana.
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4.1. Urbanisme
La planificació urbanística dels barris de Sarrià i Cassoles s’ha d’entendre com un element
clau en la construcció de la “marca Barcelona”. Totes les actuacions dels diferents governs
han anat encaminades a fer dels barris del nostre Districte indrets cada cop més elitistes i
més elititzats, on els rics de la ciutat hi puguin viure tranquilament. Aquesta construcció
urbanística ha suposat que molts veïns i veïnes, especialment els joves, no poguessin
seguir vivint al Districte, sent substituïdes per persones riques i trencant el texit associatiu
i social del barri.
En oposició a aquest model urbanístic, aturarem i revisarem el pla de Vores de la Via
Augusta a Sarrià, en procés d’aplicació des de l’any 2003, que pretén una transformació
urbanística d’aquelles zones del cas antic limítrofs amb la Via Augusta. Una transformació
que va de la mà de l’elitització comercial i social del barri, especialment del cas antic, i que
ha produït i està produint un desmantellament de l’entramat urbà de cases baixes i el
conseqüent entramat veïnal i comunitari, a canvi de l’edificació de blocs d’habitatge
luxosos.
En la mateixa línia actuarem mitjançant expropiació, ja sigui directa o per permuta, del solar
del c/Saragossa, 32, per a ús veïnal, batejada com el «mur de la vergonya». Després d'una
dècada d'abandonament, amb la pretensió d'edificar residències de luxe, una tanca
metàl·lica segueix sense permetre l’accés en aquest gran recinte del barri del Farró.
També s’aplicarà un pla urbanístic per al Putxet i el Farró consistent en canviar la
qualificació urbanística d’intensiva a semi-intensiva o fins i tot, en carrers com Vallirana o
Saragossa a 12b, a qualificació de casc històric. Això permetria introduir normes estrictes
per a la construcció d’edificis nous: regular el tipus de façana, l’alçada i l’amplada dels
edificis. En el districte aquesta regulació ara mateix només s’aplica en alguns espais del
casc antic de Sarrià.
El model urbanístic que l’Ajuntament de Barcelona i del Districte han portat a terme ha
anat en prejudici, també, d’edificis d’alt valor arquitectònic i històric, però que podien
aportar poc valor econòmic. És per això que revisarem el catàleg d'edificacions històriques
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amb l'objectiu d'augmentar el rang de protecció dels béns arquitectònics del districte. Així
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mateix, eliminarem la categoria D d'aquest catàleg que permet el seu enderrocament.
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En aquest mateix sentit, engegarem un pla de restauració de la Casa Tusquella, un dels
edificis modernistes més importants del districte. Construït al Putxet a principis de segle
XX, actualment gaudeix de catalogació de bé cultural d'interès nacional però l'absència de
manteniment fa que dia a dia es degradi més.
Per tant, es posarà en marxa un pla de protecció real dels edificis antics del barri, com els
conjunts del carrer Alfons XII, 61 a 73 (a Galvany) i 107 a 117 (per sobre de la plaça Molina,
a Monterols), Brusi o el teixit de cases al casc històric de Sarrià, la torre del principi del
carrer Sant Joan de la Salle, ben visible des de la plaça Bonanova, a aquest mateix barri o
les últimes torres centenàries al Putxet i al Farró (com les de c Bertran, 108 a 112 i 138, c
Putget, 35 i 37 –les cases més antigues del barri, del 1853- o Espinoi, 14.
Per tant, proposem la protecció no només de les grans finques aristocràtiques, com la de
Bertran, sinó també les torretes més modestes i també els seus jardins i templets, que
conformen (conformaven) un conjunt extraordinari, que s’està perdent.
També es promouran accions de protecció i potenciació del patrimoni industrial de
Galvany, com l’Otto Zutz, la nau industrial centenària amagada en una illa de cases del
carrer Tuset, o l’immens edifici David, al carrer Aribau, just per sobre de l’avinguda
Diagonal, construït l’any 1914 i que va ser el primer i un dels pocs edificis de Barcelona que
permet pujar en cotxe fins a qualsevol lloc de l’edifici.

4.2. Reforçament de la identitat dels barris de Cassoles
L’especulació immobiliària i els processos d’elitització i gentrificació que està vivint el
nostre Districte han tingut com a clar exemple la transformació urbanística i social dels
barris de Sant Gervasi de Cassoles. És per aquest motiu que implementarem una política
de reconeixement i difusió dels principals elements identificatius, tant a nivell social,
cultural com paisatgístic, dels barris de Cassoles. D'aquesta forma es donaran estímuls per
a revitalitzar un territori sotmès a la lògica de barri-dormitori, en la que l'especulació
urbanística arrasà quasi per complet el seu casc antic, principal espai de dinamització entre
veïnat.
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A nivell urbanístic, consolidarem la peatonalització dels carrers del centre de l'antic
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municipi de Sant Gervasi de Cassoles, com carrers Alfons XII, Atenes i Sant Gervasi de
Cassoles, així com altres carrers al barri del Putxet, com per exemple el tram de Pàdua,
entre Mitre i Homer, que encara conserva la fesomia antiga, amb casetes centenàries, per
tal de dotar aquest espai limítrof del carrer de Balmes de la pacificació viària suficient
perquè pugui ser d'ús col·lectiu segons les necessitats de relació i interacció del veïnat.
Per últim, reajustarem el nom dels barris de «Sant Gervasi-Bonanova» i «Sant GervasiGalvany» pels de «Bonanova» i «Galvany», respectivament, seguint criteris de neutralitat
religiosa, així com de rigor històric. De la mateixa manera, s'adaptarà el nom de «Sant
Gervasi» (de Cassoles) pel de «Cassoles», tal i com han fet la resta de territoris històrics
del districte («Sant Vicenç de Sarrià» per «Sarrià» i «Santa Maria de Vallvidrera»
per «Vallvidrera»).

4.3. Ús de l’espai públic
L’actual legislació municipal fa que l’ús de l’espai públic per part de la ciutadania sigui molt
restrictiu. És per això que, en primer lloc, substituirem l'«ordenança del civisme», aprovada
el 2006, per una norma municipal que faciliti i incrementi l'ús de la via pública al veïnat
interessat en la realització d'activitats en places i carrers. L'actual pressió institucional no
dóna marge a la lliure organització d'esdeveniments al marge d'aquelles tutelades pel
Districte.
En aquest mateix sentit, crearem una assegurança de responsabilitat civil destinada a
cobrir tots aquells actes organitzats per entitats del districte que així ho desitgin, per tal
d'alliberar-les de la càrrega econòmica i burocràtica que fins ara es requereix.
També s’impulsaran mesures per controlar el tipus de comerç que hi ha als nostres barris,
amb l’objectiu d’afavorir el comerç de proximitat. Per això, s’iniciaran actuacions concretes
com el control de llicències als comerços, la creació de campanyes de proximitat,
recorreguts per comerços històrics i promoció d’un carnet de comerç local

També controlarem la petjada ecològica dels calefactors de les terrasses de bars i
restaurant, així com fiscalitzarem la idoneïtat d'aquelles que obstaculitzin el lliure trànsit
dels i les vianants per la vorera.

13
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4.4.Nomenclàtor i simbologia de la via pública
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Estudiarem amb detall per procedir, si s'escau, al canvi de nom d'aquelles places i carrers
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que no facin referència a la realitat territorial, tant a nivell geogràfic com social. A tall
d'exemple, recuperant la denominació històrica, l'avinguda del Príncep d'Astúries
esdevindria la Riera de Cassoles (barri del Putxet- Farró) recuperant així el nom que
històricament ha tingut aquest carrer. Amb el mateix objectiu, es substituirà el nom de
l’actual “Carrer de Sant Gervasi de Cassoles” per “Carrer Major de Cassoles”.
De la mateixa manera s’ajustarà el nom del carrer i del Parc del Putget per Putxet, com ja
s’ha fet, encertadament, amb el nom del barri.
També reconvertirem els Jardins de Winston Churchill, al barri de les Tres Torres, en una
zona verda d'utilitat veïnal en la que es reti homenatge als catalans i catalanes que van
lluitar des de l'exili contra el règim de Franco, del que Winston Churchill va preferir no
oposar-s'hi davant d'un possible escenari democràtic governat per les esquerres.
Pel que fa la simbologia en la via pública, entenem que hi ha dos elements en els quals
caldrà incidir. En primer lloc, actuarem amb la voluntat de retirar la retolació discriminatòria,
present a les entrades de molts edificis del Districte, que més enllà de segregar els
accessos entre personal laboral ("servei") i residents de la finca ("principal"), estableix una
innecessària determinació jeràrquica per raó de classe.
De la mateixa manera actuarem en diligència per a retirar de l'espai públic tota simbologia
apologètica del règim colpista del general Franco, prenent com a punt d'inici l'eliminació de
les plaques del Ministeri de l'Habitatge que encara resten en moltes de les façanes del
districte.
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Resum de les propostes sobre Urbanisme i via pública:
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Aturada i revisió del pla de Vores de la Via Augusta a Sarrià.



Actuarem mitjançant expropiació, ja sigui directa o per permuta, del solar del c/Saragossa, 32, per a ús veïnal, batejada com el «mur de
la vergonya».



Aplicació d’un pla urbanístic per al Putxet i el Farró canviant la qualificació urbanística d’intensiva a semi-intensiva o fins i tot, en
carrers com Vallirana o Saragossa a 12b, és a dir, a qualificació de casc històric



Revisió del catàleg d'edificacions històriques amb l'objectiu d'augmentar el rang de protecció dels béns arquitectònics del districte.
Així mateix, eliminarem la categoria D d'aquest catàleg que permet el seu enderrocament.



Promoure un pla de restauració de la Casa Tusquella, al barri del Putxet, actualment degradada per la falta de manteniment.



Pla de protecció real dels edificis antics dels barris de Sarrià i Cassoles



Promoure accions de protecció i potenciació del patrimoni industrial de Galvany



Implementar una política de reconeixement i difusió dels principals elements identificatius, tant a nivell social, cultural com paisatgístic,
dels barris de Cassoles.



Peatonalització dels carrers del centre de l'antic municipi de Sant Gervasi de Cassoles, com e carrers Alfons XII, Atenes i Sant
Gervasi de Cassoles.



Reajustament

del

nom

dels

barris de «Sant

Gervasi-Bonanova» i «Sant

Gervasi-Galvany» pels

de

«Bonanova» i «Galvany»,

respectivament, seguint criteris de neutralitat religiosa, així com de rigor històric. De la mateixa manera, s'adaptarà el nom de «Sant
Gervasi» (de Cassoles) pel de «Cassoles».


Substitució de l'ordenança del civisme, aprovada el 2006, per una norma municipal que faciliti i incrementi l'ús de la via pública al
veïnat interessat en la realització d'activitats en places i carrers.



Creació una assegurança de responsabilitat civil destinada a cobrir tots aquells actes organitzats per entitats del districte que així ho
desitgin, per tal d'alliberar-les de la càrrega econòmica i burocràtica que fins ara es requereix.



Implementació de polítiques per afavorir el comerç de proximitat com el control de llicències als comerços, la creació de campanyes
de proximitat, recorreguts per comerços històrics i promoció d’un carnet de comerç local.



Control del nombre de calefactors en les terrasses de bars i restaurants, tant per la petjada ecològica que tenen com per l’invasió de
l’espai públic que suposen.



Canvi del nomenclàtor d'aquelles places i carrers que no facin referència a la realitat territorial, tant a nivell geogràfic com social. Per
exemple convertir l’avinguda Príncep d’Astúries en “Riera de Cassoles” o la substitució del “Carrer Sant Gervasi de Cassoles” per
“Carrer Major de Cassoles”.



Ajustament del nom del carrer i del Parc del Putget per Putxet, com ja s’ha fet, encertadament, amb el nom del barri



També reconvertirem els Jardins de Winston Churchill en una zona verda d'utilitat veïnal en la que es reti homenatge als catalans i
catalanes que van lluitar des de l'exili contra el règim de Franco.



Retirada de la retolació discriminatòria, present a les entrades de molts edificis del Districte, que suposen les portes de “servei”.



Eliminació de les plaques del Ministeri de l'Habitatge que encara resten en moltes de les façanes del districte .
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5. Mobilitat i medi natural
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5.1. Mobilitat
La configuració urbanística dels barris de Sarrià i Cassoles està construïda
principalment per afavorir la mobilitat amb transport privat. S’ha de tenir en compte que
en el nostre Districte hi conflueixen les grans vies destinades a aquest tipus de
transport: Ronda de Dalt, Ronda del Mig, els Túnels de Vallvidrera així com els carrers
de General Mitre, la Via Augusta o Balmes. Aquest fet comporta que el Sarrià- Sant
Gervasi sigui el Districte amb un índex de contaminació atmosfèrica més alt de la
ciutat.
A això hi cal afegir l’aposta determinada per part de l’Administració d’incentivar el
transport privat, amb actuacions com la construcció del grans pàrquings per
motocicletes a la plaça de Sarrià o a la confluència de Via Augusta amb el Carrer de
l’Hort de la Vila, també al barri de Sarrià. Fet al que cal sumar la poca aposta pel
transport públic -amb només una línea de Ferrocarrils de la Generalitat per un Districte
de 20 km2 d’extensió- i la manca d’infraestructures amb transport alternatiu com la
bicicleta.
És per això que cal impulsar un canvi radical pel que fa la concepció de mobilitat al
districte. En primer lloc, posant en pràctica un pla de descontaminació atmosfèrica.
Establint limitacions de cotxes en horaris d’entrada i sortida de les escoles i facilitació
del accés als punts escolars amb transport públic i impulsant definitivament la
cobertura de la Ronda de Dalt. A la vegada, cal fer una aposta ferma pel transport
públic i el transport alternatiu, apostant per la finalització de la la Línia 9 de metro, que
ha de connectar el Districte amb altres indrets de la ciutat, així com l’adaptació de les
estacions de FCG de Sarrià, Sant Gervasi, Putxet i Peu del Funicular per fer-les
accessibles a persones amb diversitat funcional .
Cal impulsar, també,l’arranjament dels carrils bicis deteriorats i la construcció de carrils
bici a la Via Augusta, Ronda General Mitre i Balmes com a grans eixos ciclistes del
Districte.
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Amb l’objectiu de facilitar el trànsit peatonal a les grans vies per transport privat, a més, es

17

faran modificacions urbanístiques, com l’ampliació de les voreres del carrer Balmes, des de
plaça Molina en amunt, com ja s’ha fet al tram de Diagonal a plaça Molina, al barri de
Monterols (Galvany).

5.1. Medi natural
Pel que fa a la protecció del medi natural del nostres barris proposem la protecció i
l’increment del nostre verd urbà i de l’entorn dels barris de Can Caralleu, Sarrià, Tres
Torres i Sant Gervasi de Cassoles: Galvany, Bonanova i El Putxet i El Farró.
Pel que fa al vessant de muntanya proposem la definitiva Reclassificació a clau 6 la peça
del parc de l’Oreneta que confronta amb el carrer Montevideo reclamada llargament per la
Plataforma Defensem l’Oreneta i l’eliminació del PGM del vial que creua el Parc de
Sentmenat i que destrossaria el parc. Cal garantir la integritat d’aquesta peça i garantir la
seva protecció com a parc forestal estratègic dins del Pla General Metropolità que a més
es troba inclosa dins del Parc natural de Collserola.
Apostem per la retirada del projecte de les 16 portes de Barcelona i retirarem qualsevol
intent d’artificialització de la franja entre la ronda de Dalt i el límit del parc natural. Si la
natura ha de baixar a la ciutat i no la ciutat pujar a la natura, que sigui cert.
Pel que fa als barris de plana i els seus espais verds promourem l’aprovació d’unes
directrius de jardineria i zones verdes per revertir les tendències negatives de convertir
peces de verd urbà en zones dures. Cal que les poques zones verdes que queden a la part
baixa del districte siguin més naturalitzades (l’ampliació del Putxet, Joan Raventós, Joaquim
Folgueres, per exemple) i facilitar l’accés al parc del torrent Maduixer, espai verd al carer
Teodor Roviralta, al barri de St. Gervasi- Bonanova, que sense cap explicació s’ha privat a
la ciutadania.
En la mateixa línia, es promourà un pla de protecció dels torrents com a espais naturals.
Evitar convertir-los en parcs, sinó mantenir la seva fesomia i vegetació autòctona; com el
torrent de Can Castenyer, o del Frare Blanc, al barri de Galvany

17
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Resum de les propostes sobre mobilitat i medi natural:
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Impulsar un pla de descontaminació atmosfèrica. Establint limitacions de cotxes en
horaris d’entrada i sortida de les escoles i facilitació del accés als punts escolars
amb transport públic



Impulsar definitivament la cobertura de la Ronda de Dalt.



Finalització de la la Línia 9 de metro.



Adaptació de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Sarrià,
Sant Gervasi, Putxet i Peu del Funicular per fer-les accessibles a persones amb
diversitat funcional .



Arranjament dels carrils bicis deteriorats i construcció de carrils bici a la Via
Augusta, Ronda General Mitre i Balmes.



Ampliació de les voreres del carrer Balmes, des de plaça Molina en amunt, com ja
s’ha fet al tram de Diagonal a plaça Molina, al barri de Galvany.



Reclassificació a clau 6 la peça del parc de l’Oreneta que confronta amb el carrer
Montevideo.



Eliminació del PGM del vial que creua el Parc de Sentmenat i que destrossaria el
parc. Cal garantir la integritat d’aquesta peça i garantir la seva protecció com a parc
forestal estratègic dins del Pla General Metropolità que a més es troba inclosa dins
del Parc natural de Collserola.



Retirada del projecte de les 16 portes i de qualsevol intent d’artificialització de la
franja entre la ronda de Dalt i el límit del parc natural.



Aprovació d’unes directrius de jardineria i zones verdes per revertir les tendències
negatives de convertir peces de verd urbà en zones dures.



Reobertura de l’accés al parc del torrent Maduixer, al carer Teodor Roviralta, al barri
de la Bonanova.



Protecció dels torrents com espais naturals, com el torrent de Can Castenyer o del
Frare Blanc (Galvany).
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6. Joventut
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La constant elitització dels barris del nostre districte, amb l’augment de preus de
l’habitatge, restriccions en la via pública i manca d’espais per les entitats afecten
especialment a les persones joves, qui en veure limitada -o directament impossiblitada- la
seva pretensió de desenvolupar un projecte de vida al barri on han nascut. Això cal sumar-li
el fet que el poder adult imperant en les administracions, exclou a les persones joves dels
processos de presa de decisions.
Per això, crearem un parc d’habitatge jove al districte per evitar la fugida per l’alt preu dels
pisos en aquesta zona de la ciutat. Les accions que han tingut lloc fins ara han estat
segregacionistes. Es poden fer servir les permutes per destinar-ho a habitatge cooperatiu
de cessió.
Pel que fa la manca d’espais pels diferents col·lectius de joves (assmeblees, caus, esplais,
sindicats d’estudiants, comissions de festes o colles de cultura popular),

s’habilitaran

espais autogestionats als barris de Sarrià i Sant Gervasi de Cassoles, que responguin a
les necessitats dels col·lectius juvenils del barris. A més d’aquest espai jove, també
promourem la creació d’aquelles infraestructures requerides per les activitats propies de
les persones joves (per exemple, aules d’estudi nocturnes o, en l’àmbit de l’oci un skateparc després del tancament del que hi havia a la Casa Sagnier).

Creació d’un consell de la joventut del districte en el qual les decisions que s’aprovin
tinguin un caràcter preceptiu i vinculant. Conformat per les persones joves i les principals
entitats juvenils del districte i on elles en siguin les principals protagonistes, i que suposi
un trencament definitiu amb les dinàmiques de les relacions de dalt cap a baix amb els
joves. Els joves ha de tenir veu en els òrgans que prenen decisions que els afecten.
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Resum de les propostes sobre joventut:
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Creació un parc d’habitatge jove al districte per evitar la fugida per l’alt preu dels
pisos en aquesta zona de la ciutat, en forma d’habitatge cooperatiu de cessió.



Habilitament espais autogestionats als barris de Sarrià i Sant Gervasi de Cassoles,
que responguin a les necessitats dels diferents col·lectius juvenils del barris.



Creació d’aquelles infraestructures requerides per les activitats pròpies de les
persones joves.



Creació d’un consell de la joventut del districte i que les decisions que aprovin
tinguin un caràcter preceptiu i vinculant.
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7. Gent Gran
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La gent gran als barris de Sarrià i Sant Gervasi de Cassoles són, probablement, el
col·lectiu que es troba en una major situació d’invisibilització i, per tant, de vulnerabilitat. És
per això que impulsarem campanyes de visualització de la pobresa entre la gent gran i
accions per mitigar-la com l’Impuls d’una Xarxa d’Economia Solidaria i d’un banc del temps
per tal de teixir xarxes de suport i acompanyament per aquelles persones en situació de
dependència.
També impulsarem mesures de suport per les persones grans. En aquest sentit, igual que
amb els joves, s’establirà un parc d’habitatge per a la gent gran en modalitat d’ habitatge
cooperatiu de cessió, així com menjadors públics per la gent gran.
En aquest mateix sentit, també cal augmentar la presència de casals per gent gran de
titularitat pública en cadascun dels barris. Com per exemple la Clínica de Sant Josep com a
Llar d’avis (llargament reivindicada per l’AVVV del Putxet).

Resum de les propostes sobre gent gran:




Crear i impulsar espais i autonomia:
o

Necessitat de menjadors de gent gran.

o

Impuls d’una Xarxa d’Economia Solidaria.

o

Fer campanyes de visualització de la pobresa.

Impulsar mesures per mitigar els efectes de la Dependència i enfortir el suport a
l’acompanyament.



Al igual que amb els joves. Establir un parc d’habitatge per a la gent gran en
modalitat d’ habitatge cooperatiu de cessió.



Convertir Clínica de Sant Josep com a Llar d’avis.



Impulsar la creació d’un casal per gent gran en cada barri

