
	

A la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
  
Mª José Lecha González, en la seva qualitat de regidora del grup municipal de la 
CUP Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 
representació, manifesta: 

El 2003 era aprovada la Modificació del Pla General Metropolità del 1976 per a 
l’ordenació de les vores de la Via Augusta, amb afectació urbanística, 
principalment, a Sarrià. Si bé, el PGM ja establia que per a dur a terme una sèrie 
d’alineacions i obertures de carrers entre el casc antic de Sarrià i l’entorn de la 
Via Augusta havia de suposar l’expropiació de diverses finques i l’enderroc 
d’habitatges. Amb la modificació aprovada el 2003 es tirava endavant aquest 
procés de transformació urbanística d’aquelles zones del cas antic limítrofs amb 
la Via Augusta. Una transformació que de la mà de l’elitització comercial i social 
del barri, i especialment del cas antic, ha produït, i està produint, un 
desmantellament de l’entramat urbà de cases baixes i el conseqüent entramat 
veïnal i comunitari, a canvi de l’edificació de blocs d’habitatge luxosos. El Pla de 
les vores de la Via Augusta està servint primer per a l’especulació per part 
d’immobiliàries i constructores, i per altra banda, per a la gentrificació i 
substitució veïnal necessària per a elititzar el conjunt del barri de Sarrià. 

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del passat 26 d'octubre del 
2015, es va Dilluns, 26 d'octubre de 2015 "APROVAR inicialment el Projecte 
d'urbanització de la UA1 de la MPGM de les Vores de la Via Augusta al Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, d'iniciativa privada, d'acord amb l'Informe 
Tècnic del Projecte de data 8 de juny de 2015” 

Pregunta: 

Quines actuacions concretes del Pla de Vores de la Via Augusta estan previstes, 
quines s’estant executant, en què consistiran, quin és el seu calendari i quin cost 
tindran?	


