
 

 

Barcelona, 14 de juny de 2018 

 

 

 

NOTA DE PREMSA 
 

La Plataforma Riera de Cassoles fa entrega de 5.356 signatures de suport 

al canvi de nom de l’Avinguda Príncep d’Astúries per recuperar el nom 

d’Avinguda Riera de Cassoles, quadruplicant gairebé el nombre de 

signatures exigides per tirar endavant aquesta Iniciativa Ciutadana. 

 

La Plataforma Riera de Cassoles, constituïda per veïns i veïnes de Gràcia i Sarrià Sant 

Gervasi, té per objectiu la recuperació del nom d’Avinguda Riera de Cassoles. Avui, fa 

entrega de 118 plecs de signatures que contenen 5.356 signatures d’adhesió a la 

proposta. D’aquestes, 2.094 corresponen al districte de Gràcia i 1.956 al districte de 

Sarrià - Sant Gervasi.  

Malgrat que les signatures estan pendents de ser validades pels  serveis tècnics de 

l’Ajuntament de Barcelona, podem avançar que amb 4.050 signatures entre els dos 

districtes gairebé hem quadruplicat el nombre de signatures exigides (1.170), per tirar 

endavant aquesta Iniciativa Ciutadana, d’acord amb el que estableix el Reglament de 

Participació Ciutadana de 6 d’octubre de 2017.  

La proposta ha obtingut un elevadíssim nivell d’acceptació, no tan sols entre els veïns i 

veïnes dels districtes de Gràcia i de Sarrià Sant Gervasi, sinó també de la resta de la 

ciutat. 

Els 62 fedataris han estat una peça clau per aconseguir aquest resultat, així com el gran 

suport que hem tingut del riquíssim teixit associatiu i la xarxa veïnal dels dos districtes. 

Per recollir les signatures, hem combinat espais estables, en seus d’entitats i comerços, 

amb parades puntuals que hem anat fent als dos districtes durant els dos mesos de 

termini que hem tingut. També hem realitzat una intensa i persistent activitat a les 

xarxes socials. Tot plegat, ens ha permès assolir aquest èxit sense precedents, superant 

amb escreix les expectatives inicials que ens havíem plantejat. 

La Iniciativa Ciutadana Riera de Cassoles ha comptat també amb el recolzament i el 

suport de l’equip de  de Democràcia Activa i Descentralització de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 



 

 

 

 

 

Propers passos 

Un cop validades les signatures, els plenaris dels dos districtes hauran d’adoptar una 

resolució d’acord sobre la proposta del canvi de nom. En cas favorable instaran a què 

l’Ajuntament de Barcelona faci els tràmits necessaris per recuperar el nom d’Avinguda 

Riera de Cassoles coincidint amb la seva reurbanització, que s’està portant a terme en 

aquests moments. 

 
 

Una mica d’història ... 

 

De la serra de Collserola baixaven tot de rieres fins al pla de Barcelona. Una d’elles era 

la Riera de Cassoles, que seguint el sinuós traçat de l’actual carrer era el límit topogràfic 

natural entre l’antic municipi de Sant Gervasi de Cassoles i el municipi de la Vila de 

Gràcia. L’any 1939 es va canviar el nom del carrer pel d’Avenida Príncipe de Asturias. 

 

Per què ara? 

 

Ara és el moment. Coincidint amb les obres de re-urbanització de l’Avinguda per millorar 

la qualitat de vida dels veïns, és l’ocasió ideal per resoldre una demanda ciutadana 

llargament reclamada. Amb aquesta iniciativa ciutadana volem recuperar els referents  

històrics per a la consciència col·lectiva dels carrers que trepitgem, volem donar impuls 

a la recuperació de la identitat de barri per tal de reforçar la cohesió veïnal i la 

participació ciutadana. 
 

 

 

 Recuperem el nom d’Avinguda Riera de Cassoles !!!! 

  

   

 

 

 

Twitter: @RieraDeCassoles 

Facebook: Riera de Cassoles 

Web: Riera de Cassoles 

Decidim Barcelona 

 

http://www.twitter.com/rieradecassoles
http://www.facebook.com/rieradecassoles/
https://rieradecassoles.wordpress.com/
https://www.decidim.barcelona/initiatives/i-1081

