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PROCÉS PARTICIPATIU PER DEFINIR ELS NOUS USOS DE LA LLOSA DE SARRIÀ 

Reunió de retorn i avaluació del procés participatiu 

Data: 21 de març 2017, 18.30 h 

Lloc: Seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (Pl. Consell de la Vila, 7) 
 

 

Assistents: 

Sr. Jaume Llansó, assessor Districte Sarrià-Sant Gervasi 

 

Sr. Gerard Lillo, Associació Cultural Casa Orlandai 

Sr. Miquel Saumell, Associació de Veïns de Sarrià 

Sr. Jordi Campos, Centre Excursionista Els Blaus 

Sra. Sofia Daurà, Centre Excursionista Els Blaus 

Sr. Roger Vinyeta, Centre d’Atenció Primària Sarrià 

Sr. Luís Martínez 

 

Sra. Imma Sampé, directora de Serveis a les Persones i Territori 

Sr. Jordi Fargas, cap del Dep. d’Obres i Manteniment 

Sra. Eva Albaladejo, tècnica de la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització  

Sra. Marta Fonseca, Col·lectiu Punt6 SCCL 

Sra. Pilar Nieva, cap de Comunicació del Districte 

Sr. Andreu Pina, tècnic de barri 

 

 

OBJECTIU DE LA REUNIÓ: 

Reunió de retorn i avaluació del procés participatiu. 

 

RESUM 

El Sr. J. Llansó presenta els objectius de la reunió: fer retorn del resultat de les reunions 

participatives i valorar el procés per part del grup motor. 

 

La Sra. E. Albaladejo recorda les funcions del grup motor, per tal d’emmarcar l’objectiu de la 

sessió (veure punt 00 en presentació en annex). 
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La Sra. M. Fonseca exposa els resultats de participació, demandes i resultats obtinguts a 

cadascuna de les sessions celebrades (veure presentació en annex).  

Remarca que l’objectiu de les sessions, i la metodologia emprada, intentava que no es fessin 

demandes, sinó a arribar a formular propostes argumentades que puguin ser valorades 

tècnicament pel Districte. 

 

S’obre torn de paraules: 

El Sr. M. Saumell manifesta que, tot i ser molt crític, intentarà ser positiu en la seva 

valoració. Considera que calia explicar bé, des de l’inici, les condicions de partida del 

procés. Tal i com es va iniciar, considera que no calia fer procés participatiu, doncs no 

s’acceptaven totes les demandes. Demana que, si més no, ens serveixi per aprendre dels 

errors i no repetir-los en un futur. La seva impressió és molt dolenta i, tal i com s’ha explicat 

tot, creu normal que les persones que es consideren perjudicades per les decisions preses 

protestin.  

El Sr. J. Llansó intervé per manifestar que, des de l’inici, les condicions sobre les que 

s’obriria la participació sempre han estat clares. Sempre s’ha indicat que els vehicles no 

retornarien a la Llosa i que el debat s’havia de centrar en els usos de l’espai alliberat. 

El Sr. M. Saumell no està d’acord amb l’afirmació del Sr. Llansó. 

El Sr. J. Campos considera que la decisió sobre els usos de la Llosa ja estava presa abans 

d’iniciar el procés participatiu. 

El Sr. M. Saumell i la Sra. S. Daurà manifesten que no es van explicar bé en quins eren els 

objectius del procés participatius i que, majoritàriament, el veïnat no va entendre que el 

debat no era aparcament sí o aparcament no.  

El Sr. Gerard Lillo valora positivament el fet que s’hagin obert els futurs usos de la llosa a la 

participació ciutadana. Com més espais de participació hi hagin, millor.  

Tot i això considera que el procés estava viciat des de l’inici: s’han pres decisions que han 

contaminat el debat; aquest s’ha polititzat en excés, etc. Valora que hauria fet falta més 

esforç comunicatiu per part del Districte, que la dinamització de les sessions no ha estat 

àgil, i que s’ha notat a faltar la presència del regidor, doncs el veïnat demanava presència 

política amb capacitat de decisió.  

Li sap greu que no hi hagi hagut més participació, però segurament la premissa d’inici ha 

fet que el veïnat no se sentis implicat o motivat. Tot i això, agraeix l’esforç fet pel Districte 

en l’organització de les activitat que van tenir lloc a la Llosa. 
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El Sr. R. Vinyeta valora que, tenint en compte el nombre de residents al barri, la 

participació ha estat molt baixa i, a nivell estadístic, poc representativa. El procés no ha 

esta atractiu per al veïnat, segurament amb la lectura de “si no hi puc aparcar, el que s’hi 

faci en aquest espai no m’interessa”. 

El Sr. L. Martínez es referma en la seva apreciació que l’espai de la Llosa, actualment, és 

un espai desaprofitat i que quedarà desaprofitat, Considera que hi ha espais alternatius a 

la Llosa per poder realitzar activitats al barri. Entrega, per tal de fer arribar al regidor, 

l’article del Sr. Artur Angel, president de l’Ass. de Venedors del Mercat, publicat a la Fada 

de Sarrià. Creu que reflexa molt bé el sentiment del veí de Sarrià respecte a tot aquest 

procés. 

Informa que al c. Major de Sarrià han tancat set botigues en els darrers mesos. 

Segurament no per culpa de la supressió de l’estacionament a la Llosa, però segur que 

aquest fet hi ha ajudat. Igualment, la facturació als comerços també ha baixat, i els 

restauradors estan espantats, doncs hi ha clients que es desvien altres zones amb més 

facilitat per estacionar. 

La Sra. S. Daurà apunta que la majoria del veïnat considera que l’espai de la Llosa no és 

vàlid per a l’esbarjo: fa baixada, hi ha soroll, a l’hivern fa fred, etc. 

El Sr. M. Saumell puntualitza que, abans de prendre cap decisió sobre el futur de la Llosa, 

s’haurien d’haver valorat i ofert alternatives al veïnat per debatre-les durant el procés 

participatiu. 

El Sr. R. Vinyeta indica que, a nivell del Centre d’Atenció Primària (CAP), la senyalització 

de l’estacionament actual té una afectació important, doncs l’àrea verda implica que els 

vehicles estacionats poden estar immobilitzats fins a vuit dies. Considera que seria millor 

senyalitzar-les com a àrea blava, que implica la rotació del vehicles i, en conseqüència, 

més servei per als usuaris del CAP. 

Recollida la valoració dels membres del grup motor presents, es dona per tancada la reunió. 

 

 

Andreu Pina 
Tècnic de barri 
 
20 d’abril de 2017 


