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

Reunió de seguiment del grup motor 

Data: 22 de desembre 2016, 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 

 

Sra. Olga Gálvez, Associació de Comerciants de Sarrià 

Sr. Gerard Lillo, Associació Cultural Casa Orlandai 

Sr. Leo Bejarano, Associació de Veïns de Sarrià 

Sra. Sofia Daurà, Centre Excursionista Els Blaus 

Sra. Núria Esteve, Comissió de Festes del Roser 

Sr. Frederic Bou, Casal de Gent Gran Can Fàbregas 

Sra. Maria Homs, Esplai MOVI 

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 

Sr. Andreu Pina, tècnic de barri 

 

S’excusen el Sr. Artur Angel (Ass. Venedors del Mercat de Sarrià) i la Sra. Pilar Clarassó 

(Escola Sagrat Cor-Sarrià) 

  

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
 
Angli, 31 1a.planta 
08017 Barcelona 
www.bcn.cat/sarria-santgervasi 
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OBJECTIU DE LA REUNIÓ: 

Reunió de seguiment del grup motor, presentació de l’empresa dinamitzadora del procés i 

nova proposta de calendari i accions. 

 

RESUM 

El Sr. Jaume Llansó fa recordatori de la reunió anterior i presenta a la Sra. Marta Fonseca, 

representant de l’empresa Col·lectiu Punt6 SCCL, encarregada de la dinamització del procés 

participatiu. 

 

El Sr. Andreu Pina i la Sra. Eva Albaladejo presenten la proposta de nou calendari d’accions (veure 

presentació en annex). 

La Sra. Marta Fonseca exposa la filosofia de treball de Col·lectiu Punt6 SCCL i com plantegen la 

dinamització del procés. Col·lectiu Punt6 planteja el següent esquema de treball: 

 Recollida de percepcions i expectatives del veïnat, com a punt d’inici del debat 

 Debatre les propostes, amb l’objectiu d’arribar a prioritzar-ne les més destacades 

 Argumentar les propostes 

 Donar retorn del resultat dels debats 

Dins d’aquest esquema els dies 28 i 29 de desembre, aprofitant les activitats infantils programades 

a la Llosa (veure fulletó en annex), instal·laran un punt d’informació per tal de recollir les expectatives 

del veïnat. Aquesta recollida es farà a través de tres activitats:  

 Flyer informatiu sobre el procés participatiu, amb les dates i llocs de les sessions. 

 Plànol per recollir les relacions de la Llosa amb el seu entorn i com hi interacciona el 

veïnat. 

 Pissarres per recollir propostes d’activitats que pugui acollir la Llosa i les característiques 

que hauria de complir l’espai si es duen a terme. 

 

La Sra. Núria Esteve considera que amb el lloc i dies escollits per recollir propostes i percepcions 

del veïnat, s’està perdent una franja de població important. Proposa situar el punt de recollida de 

propostes al Centre Cívic Casa Orlandai. 

El Sr. Gerard Lillo fa les següents propostes i demandes de cara a millorar el procés: 

 Recollir propostes al Mercat de Sarrià, per tal d’arribar a més població 

 Deixar passar un mínim de quinze dies entre les dues sessions obertes 

 Disposar del màxim d’informació possible sobre l’ocupació d’estacionament a la zona, per 

tal de centrar el debat a les sessions obertes 

 Tenir clar si el resultat del procés serà vinculant o no 
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La Sra. Eva Albaladejo indica que els tècnics de participació no són partidaris de parlar de 

processos vinculants, doncs impliquen una certa confrontació entre les diferents parts, sinó que 

prefereixen parlar de treball col·laboratiu entre les parts, per tal d’arribar a propostes que puguin 

ser factibles. 

La Sra. Maria Homs afegeix saber amb quin pressupost es compta, doncs això pot condicionar les 

propostes. 

El Sr. Vinyeta demana si s’eliminarà tot l’estacionament de la Llosa, i proposa el CAP com a lloc 

on recollir més propostes 

El Sr. Leo Bejarano considera que per recollir les propostes s’ha de fer treball de camp i buscar a 

la gent pel barri. A tall d’exemple indica que a la Pl. St. Vicenç és pot trobar als joves i a la Pl. de 

Sarrià a la gent gran que balla sardanes. Considera que abans d’iniciar les sessions cal tenir molt 

clar quin és l’àmbit de debat, el calendari i la forma de dur a terme la participació. 

El Sr. Luis Martínez insisteix en el dany econòmic que s’està generant envers al comerç del barri, 

així com als usuaris del CAP. Indica que el comerç al barri es troba en una situació critica. 

Considera que la Llosa és un espai equivocat per realitzar activitats infantils, i, com a molt, podria 

allotjar un espai d’estada i/o lúdic al voltant del monument. 

El Sr. Roger Vinyeta creu interessant utilitzar la paraula vinculant. Passa a exposar els problemes 

d’accessibilitat del CAP Sarrià, en raó de la seva situació en el barri i els dèficits de transport 

públic per accedir-hi, especialment en els horaris en que dona servei als usuaris de la zona de 

Vallvidrera i Les Planes. Hi ha un sector d’usuaris que, en cas de no poder accedir en vehicle 

privat, haurien de passar a utilitzar ambulàncies o altres sistemes de transport públic alternatiu. 

El Sr. Leo Bejarano proposa el concepte de procés de decisió col·lectiva, en lloc de procés 

vinculant, deixant clar que les propostes sorgides del procés participatiu tinguin repercussió en la 

decisió que prengui el govern.  

Finalment el Sr. Gerard Lillo considera important que els Serveis tècnics del Districte s’impliquin 

en el debat i en la recollida de demandes, per tal de centrar i clarificar que els usos que es 

proposin siguin possibles d’acord amb l’ordenament urbanístic i tècnicament. 
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S’arriben als següents acords: 

 Els debats sobre els usos de la Llosa se centraran en l’espai actualment lliure de vehicles 

estacionats. 

 El procés participatiu es planteja com un diàleg entre el veïnat, les entitats i grups d’interès, 

que, de forma col·laborativa, elaboraran propostes, que permetin arribar a una decisió 

col·lectiva sobre els usos de la Llosa. 

 Les sessions de debats obertes se celebraran, segons disponibilitat dels equipaments, 

espaiats quinze dies, la setmana del 23 de gener i del 6 de febrer, als equipaments 

proposats.  

Un cop fetes les gestions, les sessions seran els dies 25 de gener al Centre i Teatre de 

Sarrià (c. Pare Miquel de Sarrià, 8) i el 9 de febrer al Centre Cívic Casa Orlandai (c. Jaume 

Piquet, 23). 

 De moment es mantenen els punts de recollida de propostes i percepcions a la Llosa els 

dies 28 i 29 de desembre, un dia en horari de matí i l’altre en horari de tarda. En funció dels 

resultats, es plantejarà de situar-ne un punt nou en algun dels espais proposats (C.C. Casa 

Orlandai, Mercat de Sarrià, Pl. de Sarrià) per captar perfils que no hagin quedat 

representats.  

 Es farà arribar a les entitats material comunicatiu per tal que puguin difondre el procés 

entre el veïnat de Sarrià. 

 

Andreu Pina 
Tècnic de barri 
 
4 de gener de 2016 



La Llosa de Sarrià 
 
Procés per definir els futurs usos  

de la Llosa 

Reunió del grup motor 
22 de desembre de 2016 
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Grup motor 



Membres del grup motor 
• Associació de Comerciants de Sarrià 
• Associació de Veïns de Sarrià 
• Centre Parroquial St. Vicenç de Sarrià 
• Comissió de Festes del Roser 
• Associació Cultural Casa Orlandai 
• Ass. de Venedors del Mercat de Sarrià 
• Centre Excursionista Els Blaus 
• Centre d’Atenció Primària de Sarrià 
• Casal de Gent Gran Can Fàbregas 
• Escola Sagrat Cor-Sarrià 
• Esplai Movi 
• Sr. Lluís Martínez 

 



Funcions del grup motor 
 

 Metodologia i contingut del procés 

 Vetllar per la qualitat i la transparència 

 Difondre el procés i engrescar a la ciutadania 
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Proposta de calendari 



• Reunió del grup motor 

22 de desembre 2016 

•Punt de dinamització i recollida d'expectatives  

28 i 29 de desembre 2016 

• Sessió oberta de debat  -  Centre Parroquial 

Setmana del 23 al 27 de gener 2017 

• Sessió oberta propositiva  - C.C. Casa Orlandai 

Setmana del 30 de gener al 3 de febrer 2017 

• Retorn, validació, tancament del procés 

Finals de febrer 



 



Empresa dinamitzadora 

Definir els futurs usos de La Llosa de Sarrià 
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http://www.punt6.org/ 



Metodologia 
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La Llosa de Sarrià: Procés  Participatiu 

Vida quotidiana + 

Diversitat de persones + 

Participació comunitària 



 

 

La Llosa de Sarrià: Procés  Participatiu 
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Comunicació 
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Imatge del procés 

 



http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ 





Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE ELS 
NOUS USOS DE LA LLOSA DE SARRIÀ

A la Llosa de Sarrià 
Dimecres, 28 de desembre, d’11 a 13 h
Dijous, 29 de desembre, de 17 a 19 h

Al teatre de Sarrià
Dimecres, 25 de gener, de 19 a 21 h

Al Centre Cívic Casa Orlandai
Dijous, 9 de febrer, de 19 a 21 h 



El passat 22 de setembre el Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, coincidint amb el Dia Sense Cotxes, va decidir 
que la Llosa de Sarrià, l’espai situat a la Via Augusta entre 
el passeig de la Bonanova i el carrer de Dolors Monserdà, 
deixes de ser una zona d’estacionament  per convertir-se 
en un espai d’ús públic.
Amb l’objectiu d’articular aquest espai a la vida del barri i 
de definir els nous usos de la Llosa, s’ha iniciat un procés 
participatiu que es proposa establir un diàleg entre el 
veïnat, les entitats i els grups d’interès, que de forma 
col·laborativa elaborin propostes que permetin arribar a 
una decisió col·lectiva sobre aquest espai.
La decisió presa pel Districte és que l’espai no tornarà a 
utilitzar-se en la seva totalitat com a estacionament de 
vehicles. El debat del procés participatiu s’ha de centrar en 
l’espai actualment lliure de vehicles.

CALENDARI  i LLOCS

PUNT DE DINAMITZACIÓ I RECOLLIDA D’EXPECTATIVES
A la Llosa de Sarrià 
Dimecres, 28 de desembre, d’11 a 13 h
Dijous, 29 de desembre, de 17 a 19 h

SESSIÓ OBERTA DE DEBAT  
Al Teatre de Sarrià, c. Pare Miquel de Sarrià, 8
Dimecres, 25 de gener, de 19 a 21 h 

SESSIÓ OBERTA PROPOSITIVA  
Al Centre Cívic Casa Orlandai, c. Jaume Piquet, 23
Dijous, 9 de febrer de 19 a 21 h

Per tal de garantir la transparència i l’accés a la informació 
s’ha constituït un grup motor, format per entitats i ciutadans 
representatius del teixit social i associatiu del barri. 
Qui forma part del grup motor? :

• Associació de Comerciants de Sarrià
• Associació de Veïns de Sarrià
• Centre Parroquial St. Vicenç de Sarrià
• Comissió de Festes del Roser
• Associació Cultural Casa Orlandai 
• Ass. de Venedors del Mercat de Sarrià
• Centre Excursionista Els Blaus
• Centre d’Atenció Primària de Sarrià
• Casal de Gent Gran Can Fàbregas 
• Escola Sagrat Cor-Sarrià (en representació de les 
 escoles dels entorns)
• Entitats de lleure juvenil (Esplai Movi, PACCS)
• Estem-B (c. Major de Sarrià, 91)

Aquestes entitats i persones poden informar als ciutadans 
sobre el procés.


