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Antecedents del procés participatiu

Entre el juny del 2018 i el març 2019 es realitza el treball participatiu per definir el Pla

d’Acció de la Superilla Sant Gervasi – La Bonanova. Es defineixen actuacions de caràcter

estructurant i funcional. Amb el canvi de mandat i la pandèmia es dona prioritat a altres

àmbits i el procés queda aturat.

Entre les estructurants la que te un major impacte en la pacificació del barri és la pacificació

del carrer Sant Gervasi de Cassoles i de la plaça Frederic Soler.



Des de districte s’apliquen algunes de les actuacions funcionals (actualment s’estan

realitzant comptatges de mobilitat amb la intenció d’implementar-ne alguna altra) i des de

l’AVV i als Consells de Barri sorgeix la demanda de realització dels projectes estructurants

pendents

A finals de 2021 des de l’Àrea d’Ecologia Urbana s'inicien els tràmits per realitzar el projecte

de Sant Gervasi de Cassoles i la Plaça Frederic Soler amb la possibilitat d’incorporar algun

altre projecte del Pla d’Acció i s’inicien contactes amb districte

Al febrer del 2022 es realitza una sessió del Grup Impulsor on s’anuncia la represa d’aquest

procés per tal de definir una part del projecte de la Superilla Sant Gervasi – La Bonanova
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Objectius del procés de participatiu



- Informar sobre el Pla d’Acció de la Superilla Sant Gervasi de Cassoles – La Bonanova i

sobre les premisses del model d’espai públic com el conjunt de criteris base sobre el que

es desenvoluparan els projectes

- Diagnosticar de forma participada els usos i expectatives en relació als projectes

- Recollir els suggeriments i consideracions del Grup Impulsor i el veïnat de l’entorn

incorporant noves veus que donin pluralitat i diversitat al debat

- Incorporar perspectives de diversitat (gènere, edat, diversitat funcional...) a través de

col·lectius o entitats que aportin una mirada específica tant en la diagnosi com en el debat

- Implicar als equipaments més pròxims per fomentar la seva participació en el projecte
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Grup Impulsor



• AVV Sant Gervasi – La Bonanova

• Barnavasi

• Fundació Cardenal Vidal i Barraquer

• Centre d’Ensenyament Professional Thuya

• Escoles l’Horitzó, Llotja, La Salle Bonanova

• Mercadona, Caprabo, Plus Fresc, Jespac, Hotel Sant Gervasi, Pàrquings

• Llar Mossèn Lluis Vidal

• Mercat Sant Gervasi

• Centre Cívic Vil.la Florida

• Biblioteca Joan Maragall

• Residència 3a Edat Sant Gervasi

• Taula de Dones

• Taula de Persones amb Discapacitat

• Agrupaments Escoltes

Grup Impulsor: entitats i organitzacions membres
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Enllaç d'accés al decidim.barcelona

https://www.decidim.barcelona/processes/superillasantgervasibonanova




