
EL CANVI EN FETS
2 ANYS TRANSFORMANT BARCELONA

Ja fa més de dos anys que estem millorant Barcelona, dos anys en què s'ha
canviat radicalment la manera de governar la ciutat. Hem posat fre a les
privatitzacions d'escoles bressol i n'hem fet de noves. Hem aturat el
creixement dels pisos turístics il·legals i hem desenvolupat un Pla Especial
Urbanístic d'Allotjaments Turístics per controlar el turisme a la ciutat, evitar la
proliferació d'hotels a les zones de més densitat turística i recuperar els
barris per al veïnat. Hem quadruplicat la inversió en habitatge i hem treballat
per millorar el transport públic, desencallant per exemple el metro a La
Marina, i per fer una ciutat més saludable, amb més carrils bici i completant la
nova xarxa de bus...

Al districte de Sarrià - Sant Gervasi podríem destacar moltes coses d'aquest
segon any de mandat: la redacció del primer pla de mobilitat, l'extensió del
programa Radars a tots els barris urbans, la rehabilitació d’equipaments
com la finca vinícola de Can Calopa, els nous habitatges per a gent gran a la
Bonanova, el bus nit dels barris de muntanya... La nostra voluntat ha sigut
treballar amb la ciutadania, i per això hem impulsat també processos
participatius i millores en la participació; en aquest sentit, ens satisfà la
propera inauguració de l’Espai Vil·la Urània, un centre cogestionat amb la
participació de moltes entitats del barri del Farró i altres entitats culturals.

Tant en l’àmbit de ciutat com de districte, queda molt per fer en els dos anys
que resten, a l’hora de desenvolupar encara més les polítiques ambientals i
de salut, d'habitatge, de transport públic, dels drets de les persones... Estem
començant, al districte, projectes que seran ben rellevants, com ara, la
rehabilitació del Turó Parc, la reforma del carrer Balmes o de l’avinguda
Príncep d'Astúries, la implantació de nous carrils bici, la construcció de la
Biblioteca de Sarrià, la rehabilitació del Mercat de Vallvidrera, la unió del
tramvia per la Diagonal… La nostra voluntat és fer-los realitat tots en els 2
anys que queden. Us deixem a continuació un resum d'algunes de les
mesures que hem anat fent en aquesta primera meitat de mandat al districte.

2 ANYS
Extensió
del programa
Radars a
tots els barris
de ciutat.

Construcció de
44 habitatges per
a la gent gran amb
pocs recursos

Posada en marxa de
l'Espai Vil·la Urània
amb cogestió amb les
entitats veïnals
i culturals.

Projecte executiu
de la Biblioteca
de Sarrià.

Millora i adequació
del casal de gent
gran Sant Ildefons.

Projecte executiu de
la biblioteca a la
finca Muñoz i Ramonet.

Rehabilitació de
la Casa Verdaguer
de la Literatura i de
la finca de Can
Calopa, a Collserola.

Obertura
dels jardins
de la finca de
Muñoz i Ramonet.

Obres del jardí
de Can Ferrer
a Galvany.

Rehabilitació
del Turó Parc
i nova zona per
a gossos.

Primer
pla de mobilitat
del districte.

Nou bus
nocturn
als barris
de muntanya.

Ascensors a
les estacions
d'FGC de Sarrià
i el Putxet

Nous carris
bici al districte

Carrils de serveis
Balmes i Princep
d'Astúries, per alliberar
espai a les voreres.

Millora del tram
central de
Via Augusta.

Nou sistema
porta a porta
de recollida
selectiva de
brossa a Sarrià. Concurs per

promoure
habitatges
en cessió d'ús
a Sarrià

Impuls de
l'economia
social i solidària
al districte
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Extensió del programa Radars d'atenció social per a persones grans que viuen soles, que ja funcionava a Galvany,
als barris de Sant Gervasi - La Bonanova, el Putxet-Farró, Sarrià i les Tres Torres

Trasllat a la seu del districte del Punt d'Informació i Atenció a les Dones, per ampliar-ne l'espai i millorar els serveis
que ofereix.

Nou projecte comunitari a Les Planes per enxarxar persones i generar nous serveis al territori. Inclou projectes de
cooperació veïnal com compartir vehicle, cures mútues, xerrades informatives…

Construcció i propera entrada en servei de 44 habitatges per a la gent gran amb pocs recursos a la Bonanova
(carrer Vista Bella amb Infanta Isabel) en règim de lloguer assequible.

Adjudicació del concurs per promoure habitatges en cessió d'ús al districte, per impulsar noves formes d'accés i de
relació amb l'habitatge protegit més enllà del lloguer i la compra. La promoció es farà a Sarrià, carrer Generalal
Vives, 4-6, i tindrà 16 habitatges.

Drets socials i habitatge

Finalització de les obres de l'Espai Vil·la Urània, al Farró, i propera posada en funcionament en règim de cogestió
amb les entitats veïnals i culturals.

Presentació dels estudis previs per al futur equipament del Mercat de Vallvidrera, amb una previsió d'inici de les
obres durant el 2018.

Foment de la cultura popular a Sarrià amb la nova seu de La Sarrianenca.

Finalització del projecte executiu de la Biblioteca de Sarrià a la plaça de Sarrià; es preveu iniciar-ne les obres el
2018. S'ubicarà a la planta baixa i a la primera i els serveis tècnics municipals a les plantes superiors.es situaran

Millora i adequació de l'espai útil del casal de gent gran Sant Ildefons, a Galvany. Inici de les obres previst per al
darrer quatrimestre del 2017.

S'ha signat amb entitats del barri del Putxet un conveni de cessió d'ús de la caseta del guarda del carrer Manacor,
per tal de dinamitzar l'equipament i donar sortida a les necessitats de les entitats.

Renovació total de la coberta del mercat de les Tres Torres, per optimitzar-ne l'estanqueïtat, adequar-ne el
condicionament tèrmic i fer visible la lluerna de llum natural.

Iniciada la redacció del projecte executiu de la futura biblioteca a la finca Muñoz i Ramonet, a Galvany.

Rehabilitació i museïtzació de la Casa Verdaguer de la Literatura, situada a la Vil·la Joana, a Collserola.

Equipaments i urbanisme

Mantenim el compromís per modificar el Pla General Metropolità per preservar la finca municipal edificable del parc
de l'Oreneta com a àrea verda.

Oberts al públic el juny del 2016 els jard de la finca de Muñoz i Ramonet, al carrer Muntaner.ins

Fet l'estudi històric, neteja i projecte executiu del jardí de Can Ferrer, per convertir-lo en un nou espai verd a
Galvany. Inici de les obres al 2017 i finalització al 2018.

Propera rehabilitació del Turó Parc, que inclou l'arranjament, el reequilibri dels usos i una nova zona propera per a
gossos, que es posarà en marxa el darrer trimestre del 2017.

Des de gener del 2017 s'ha eliminat a tota la ciutat l'ús del glifosat, perillós herbicida que s'usava als jardins i arbres
de la ciutat.Aquesta qüestió era molt reivindicada i molt sensible al districte en l'àmbit escolar i veïnal.

Per primer cop s'està redactant un pla de mobilitat del districte, que finalitzarà durant el 2017 i que s'emmarca en el
pla de mobilitat urbana de la ciutat. Se n ha finalitzat la diagnosi, amb sessions de participació amb les entitats’
socials i veïnals, i es continuarà amb la definició d'actuacions concretes a cadascun dels barris.

Nou bus nocturn als barris de muntanya des del setembre del 2016, els dijous, divendres i dissabte a la nit, en les
hores que no funcionen els Ferrocarrils de la Generalitat.

Millora de l'accessibilitat de les estacions d'FGC de Sarrià i el Putxet amb la instal·lació de nous ascensors.

Ampliació del programa Kango a 17 escoles, 6 al 2015 i 11 més entre el 2016 i el 2017. El programa facilita i
fomenta l'ús del transport públic entre els escolars per accedir al seu centre.

Posada en servei de nous carris bici al districte a diversos carrers (Ganduxer, Dr. Fleming, Bori i Fontestà).

Inici de la 5a i darrera fase de la nova xarxa bus, amb la incorporació de 4 noves línies al districte en aquesta
darrera fase.

Implantats els nous carrils de serveis al carrer de Balmes (entre plaça Molina i Ronda General Mitre) i a l'avinguda
de Princep d'Astúries, per alliberar espai a les voreres per als vianants. La reforma d'aquests dos carrers està en
fase final de projecte executiu i les obres, previstes per al 2018.

Reordenació, millora i dignificació del tram de Via Augusta entre Travessera de Gràcia i la Diagonal, reubicantla
els aparcaments de motos per guanyar espai per al vianant.

Mobilitat

Zones verdes

S'ha fet un estudi de diagnosi de l'oci nocturn a Galvany per tal de valorar les actuacions futures i fer-ne un pla
d'actuació, i s'està col·laborant amb les empreses d'oci nocturn per disminuir l'impacte del soroll i les molèsties.

Nova col·laboració amb la casa Sant Felip Neri, al barri de Tres Torres, per obrir-la al veinat i fer-hi programacions,
tallers i activitats conjuntes.

En el marc de la recuperació de l'espai públic, s'ha alliberat l'espai de la 'Llosa de Sarrià' de l'aparcament que hi
havia per a cotxes i motos, i s'ha obert un procés participatiu per debatre'n els nous usos.

Nova zona esportiva a la parcel·la de Lesseps, 26 i noves zones de jocs infantils al jardí del Camp de Sarrià i dins la
reforma de la plaça Calvó.

Campanya de sensibilització veïnal per a la millora de la recollida de la matèria orgànica al barri del Putxet-Farró.

Acord amb l'Associació de Veïns de Sarrià per a la posada en marxa al barri d'un nou sistema porta a porta de
recollida selectiva de brossa.

Col·laboració amb el projecte d'impuls de l'economia social i solidària al districte, efectuat per Casa Orlandaila a
Sarrià.

Col·laboració amb les comissions de festes majors per posar en marxa noves accions de sensibilització i protocols
d'actuació envers les agressions masclistes.

Vida als barris

Podeu trobar més informació d’aquests projectes i actuacions i d’altres que s’han fet al blog:
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