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Sarrià-Sant Gervasi estrena les places 
Richard Wagner i Joan  Llongueras 
totalment remodelades 
 
 Des del novembre passat a sota d’aquest espai totalment remodelat 

funciona un nou aparcament públic amb 489 places.  
 La regidora del districte Sara Jaurrieta  assenyala que “la millora de 

l’espai públic i la creació d’aparcament han estat durant tot el mandat 
objectius prioritaris del Govern municipal els quals han possibilitat 
un districte i una ciutat més habitable”. 

 L’actuació és fruit d’un llarg i intens procés de participació dels 
veïns.    
 

 
Els veïns de Sant Gervasi 
Galvany recuperen i 
guanyen des de demà 
mateix un nou espai un 
cop finalitzada la 
remodelació de les 
places de Richard 
Wagner i Joan 
Llongueras, en realitat un 
únic espai dins d’un 
interior d’illa amb 
entrada pels carrers 

Beethoven, Av. Diagonal i Ganduxer.  L’actuació urbanística és fruit d’un llarg i intens procés de 
participació veïnal,.  
 
A sota d’aquest  espai amb 7.907 m2 de superfície construïda funciona des del novembre de l’any 
passat un nou aparcament públic gestionat per Regesa Aparcaments i Serveis. L’aparcament de 
13.124 m2 de superfície construïts, amb accessos pels carrers Ganduxer i Beethoven, compta amb 
489 places de les quals 111 són de rotació i 378 per a residents.  Dins d’aquestes places 2 són per 
cotxe elèctric i 2 per moto elèctrica.  Tant la il·luminació de l’aparcament com el de les places 
empra el sistema de LED molt més eficient energèticament i d’acord amb la voluntat de 
l’Ajuntament d’impulsar polítiques per la sostenibilitat.   
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L’espai manté el caràcter de zona verda i una unitat des d’un punt de vista estètic. L’actuació ha 
canviat radicalment l’aspecte d’aquest entorn i bàsicament ha consistit en l’enjardinament de tota 
la zona, la instal·lació de jocs infantils, la pavimentació, la construcció d’una nova zona de 
drenatge, i la instal·lació de nous elements d’il·luminació, fonts d’aigua i un lloc ampliat i renovat 
per als gossos.  
 
Tot plegat, les noves places Wagner i Llongueras configuren en aquest moment un nou eix de 
connexió de vianants i un espai de trobada de qualitat i convivència ciutadana en aquest barri. 
 
La regidora del districte Sara Jaurrieta ha assenyalat que “la millora de l’espai públic i la creació de 
places d’aparcament públic han estat durant tot el mandat objectius prioritaris del Govern 
municipal els quals han possibilitat un districte més habitable”.  
“Les actuacions de millora urbanística com aquesta incrementen la qualitat de vida dels ciutadans i 
constitueixen, sens dubte, un element de cohesió social”, ha afegit. 
 
Altrament Jaurrieta ha volgut recordar també l’impuls donat a les polítiques de mobilitat en el 
districte i en tota la ciutat. “L’aparcament de Wagner és un bon exemple d’una manera 
determinada d’entendre la mobilitat i que farà possible que abans que acabi l’any hi hagin al 
districte 1.000 noves places d’aparcament públic”, ha assegurat la regidora. 
 
Les places s’inauguren demà al matí a les 12:30 hores amb una festa ciutadana i música en directe. 
A més, hi hauran activitats infantils d’educació vial i demostració de cotxes elèctrics a 
l’aparcament de Wagner gestionat per Regesa Aparcaments i Serveis. 
 
 


