
LA SÍNDICA RECOMANA DUR A TERME MILLORES EN 

L’ESPAI URBÀ DEL BARRI DE LES TRES TORRES, A 

SARRIÀ-SANT GERVASI 

La defensora considera que cal fer canvis en el manteniment, el disseny i la 

reforma de carrers i voreres, i demana la supressió o l’ordenació d’elements de 

serveis instal·lats a la via pública 

Vilà aconsella fer un estudi de l’espai proper al mercat dirigit a ordenar la seva 

distribució i funcionalitat, així com la mobilitat, per tal de fer-lo més atractiu a 

l’activitat comercial i a facilitar l’accés del veïnat 

Barcelona, 17 de febrer del 2017. -- Dintre del programa de visites als barris de 

Barcelona, la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, es va apropar a finals de 

gener al barri de les Tres Torres, al Districte de Sarri-Sant Gervasi. Vilà ha recomanat 

al consistori estudiar propostes de millora concretes en l’espai urbà, especialment en 

allò que fa referència al manteniment, el disseny i la reforma de carrers i voreres, i la 

supressió o l’ordenació d’elements de serveis instal·lats a la via pública. 

En la resolució que ha emès de la visita, la síndica proposa també estudiar l’impuls o 

la modernització de zones o espais comercials que aglutinin la vida veïnal. 

Vilà diu en l’informe que, si bé, el barri de les Tres Torres no  pateix un conflicte derivat 

d’un ús intensiu de l’espai públic, sí que es constata un deteriorament de l’espai de les 

voreres i un cert desordre en la ubicació de serveis i el mobiliari, fet que dificulta la 

correcta mobilitat dels i les vianants, especialment d’aquells que pateixen algun tipus 

de limitació. 

A més a més, la síndica aconsella fer un estudi de l’espai proper al mercat dirigit a 

ordenar la seva distribució i funcionalitat, així com la mobilitat, per tal de fer-lo més 

atractiu a l’activitat comercial i a facilitar l’accés del veïnat. 

En conclusió, Vilà subratlla que es percep una certa manca de manteniment i 

modernització en la trama urbana del barri i la manca d’una vitalitat comercial més 

important que apropi els serveis als i les residents. 

Entre els aspectes que demanen de l’atenció municipal, segons els i les representants 

de l’associació veïnal, i recollides en l’informe, hi figuren un pla de pacificació al voltant 

del mercat que inclogui una reordenació dels estacionaments de càrrega i descàrrega 

de mercaderies i l’estudi de la seva conversió en zona de vianants. 



Els veïns i les veïnes també creuen que el barri pateix una manca d’equipaments 

destinats a la gent gran i de jocs infantils, exposen que la zona entre la plaça d’Artós i 

el carrer dels Vergós es troba pendent de reforma des de fa vuit anys, i plantegen fer 

un procés participatiu per decidir l’ús del solar municipal situat al carrer de Dalmases. 

L’associació veïnal considera que l’arribada de l’actual equip de govern ha suposat 

una aturada de tots els projectes i compromisos adoptats amb l’anterior consistori, la 

qual cosa suposa una pèrdua i un desaprofitament dels treballs duts a terme els anys 

anteriors. 

Al respecte, la síndica recorda a l’Ajuntament la importància de valorar i considerar els 

treballs fets pels i les representants veïnals en moments anteriors i de respectar els 

acords i compromisos presos  

Podeu consultar la resolució en el següent enllaç: 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_371487330077.pdf 
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