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EDITORIAL

Pot ser que si, que si batega Barcelona, que si batega el Putxet, tot sembla que, com ja us
informàvem l’any passat, durant el 2006 podríem tenir moviment, i així pensem i creiem.
Per millor explicació, que millor que, publicar, en aquest número, la memòria d’activitats
de l’exercici 2.005 feta a la 10ª Assemblea General de l’Associació de Veïns i Amics del
Putxet, celebrada el passat 29 de març del 2006 ,
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EN QUÉ HEM TREBALLAT
PUTXET - ACTIU
Es el full informatiu que periòdicament cada tres mesos us enviem per que sapigueu el que
passa al barri. Aquest any ho hem acomplert exceptuant un trimestre.
WEB
Aquesta pàgina es va actualitzant regularment, per donar a conèixer al moment les novetats.
LOTERIA
Hem intentat portar una mica de sort però, aquest any, res.
FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona)
Hi estem sempre en contacte per conèixer l’actualitat del moviment associatiu de la nostra
ciutat , participant en les reunions dels temes que considerem importats pel nostre barri.
SANITAT
Encara que el nostre CAP sembla que funciona bé, dons no hem rebut queixes dels nostres
associats, tenim l’opinió, com la FAVB, que la sanitat ha de ser pública.
FIRA DE PRODUCTES ARTESANS
Hem incrementat el número de Fires. El resultat ha sigut prou bo, tot i que no hem fet molta
difusió, el que haurem de millorar.
SANT JORDI
Com cada any posem la parada, al mateix lloc, Rep Argentina al costat de les escales
mecàniques. Es una activitat cultural en que seguim una tradició i repartim informació de la
nostra associació.
SUBVENCIÓ
Només hem rebut per part del Ajuntament la quantitat de 2.500 euros per tot l’any i per tot,
festa major inclosa. Es bo que els veïns coneguin aquesta situació, ja que moltes vegades
encara hem d’escoltar, referint-se a una activitat de l’Associació, que “això ho paga
l’Ajuntament”.

MOSTRA D’ENTITATS
Celebrada el 5 novembre 2005 junt amb la fira del comerç.
També vam posar la parada, per donar a conèixer que existim i fem coses per el barri.
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ACTIVITAT NADALENCA
Es costum en nosaltres que per els voltants de Nadal, muntem la parada i recollim menjar i
joguines noves pels nens necessitats, que donem a la parròquia de Sta. Cecília.
FESTA MAJOR
Com cada any a primers de Juny, els veïns d’aquest barri ja esperen la Festa Major, que ja
és tradició entre nosaltres. Cada any observem més participació, així almenys un cop a
l’any fem convivència.
Tres dies de festa, tant pels grans com pels petits, dies de convivència amb civisme. El
resultat va ser l’esperat i desitjat: molta participació i satisfacció.
AUDIENCIES PÚBLIQUES DE L’ESTAT DEL DISTRICTE
Es on els ciutadans podem presentar les seves queixes, propostes, reclamacions, peticions,
etc., les quals han de ser contestades (Dret de Petició, article 16 del Reglament de
Participació Ciutadana) abans no passin tres mesos.
Nosaltres assistim a totes, es fan cada dos mesos i en llocs diferents del nostre Districte.
CONSELLS PLENARIS
Es on els consellers del Districte, la Sra. Regidora, i els tècnics informen de les coses
previstes per fer, per aprovar, i on es pot conèixer també la situació de les que ja han estat
aprovades i en fase en execució.
També és on els partits polítics fan les seves propostes, i al final ens deixen participar si
tenim quelcom a preguntar o demanar. Es fan cada dos mesos a la seu del Districte.
PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’AV. REP. ARGENTINA
En data 6-4-2005 ens informen de que aquest projecte ja estava aprovat per Urbanisme, la
modificació de la Rep Argentina i del carrer Bolívar fins el Pont de Vallcarca. I dit i fet,
comencen les obres sense informar abans ni tenir en compte les opinions del veïns. El
comunicat oficial se’ns va donar el 20 de setembre, quant les obres ja havien començat a
mitjans de juliol i anaven a bon ritme.
La modificació del traçat del carrer ja va ser demanat en el seu dia per l’associació i ens van
dir que de cap manera, ja que no podien tocar zona verda. Ara per poder edificar baixant
per la República al costat esquerra i tocant a la boca del metro, i així donar allotjament als
veïns afectats del barri de Vallcarca, es veu que sí que es pot modificar.
Vam demanar molta cura en el tall de la muntanya per a evitar despreniments, i hi estan
posant malles.
També, es van informar de la possibilitat de portar el trànsit del Hospital Militar a la Rep
Argentina mitjançant un nou vial, aprovat l’any 2000, i això volia dir portar 22.000 vehicles
a la Rep Argentina.
Ens vam oposar rotundament i con aquest projecte pertany a Gracia vam anar a Gracia,
d’on vam treure el compromís de que no es faria aquest vial.
On sí que hi hem guanyat, és en el canvi de il·luminació.
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ESCALES MECÀNIQUES CARRER ROMA
Encara que es va canviar part del projecte perquè trobaren problemes al subsòl, al mes de
Novembre van començar les obres, amb un pressupost de 1.461.213 euros i esperem la seva
inauguració ben aviat i si pot ser per la festa major..
CARRER CRAYWINCKEL
Al mes de Maig vam tenir una reduïda reunió amb els tècnics del Districte per parlar de la
circulació al nostre barri i per tant vam tocar el tema del carrer Craywinckel, donant la
nostra opinió, la qual va ser transmesa per part del Districte als veïns d’aquest carrer. No
sabem què es va dir, però el resultat va ser confús i la explicació que ens van donar els
polítics del Districte va ser que hi havia hagut “mal entesos”. Dons bé, per a que no
tinguem més mals entesos, els continguts de les reunions d’aquesta associació amb el
Districte seran transcrites i registrades per part nostra.
Els suggeriments que va fer l’associació foren:
·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·

La col·locació d’un pannell informatiu al final del carrer Balmes-Pl Kennedy per
indicar l’Av. del Tibidabo com a camí adient per anar cap a les Rondes i a la Ciutat
Sanitària, i aquesta indicació pintada de color verd com la resta d’aquestes
indicacions de les Rondes arreu de Barcelona
No veiem la justificació per invertir el sentit de circulació de R.Macaya, ja que
existeixen dos carrils per anar de l’Av. del Tibidabo a la Plaça A. Comins.
I per altra part el sentit actual de R. Macaya serveix per descongestionar les rondes
en sentit Llobregat pels usuaris del nostre barri.
La col·locació d’un pannell informatiu al Pg. Sant Gervasi-Pl. Kennedy per a
indicar que girant a la esquerra, que actualment ja es pot, el carrer Císter és el mes
adient per anar cap a les Rondes i Ciutat Sanitària.
La col·locació de un pannell informatiu al carrer Bertran - Lucá per indicar que per
anar a la Rep Argentina es mes adient Mare de Deu del Carmel.
La col·locació de una senyal al carrer Lucá prohibint el gir a la dreta a Craywinckel
L’ampliació i unificació de la vorera costat muntanya a tota la llargada del carrer
La reducció de tres a dos els carrils de circulació
La creació d’un 3er carril per càrrega i descàrrega, aparcament de motos, i per
aparcament d’invàlids
L’eliminació de les dues places d’aparcament blau al costat muntanya que
impedeixen la visibilitat
Suggerir que el 3 vial se situï al costat mar, degut a que, no es podrà girar a la dreta i
a la existència de la benzinera, per que si aquesta fa que els vehicles estant aturats
en el vial de circulació , només quedaria un vial de circulació creant un caos
circulatori
Limitar y concretar molt bé l’horari de càrrega i descàrrega
Implicar als botiguers en els compliments tant del lloc com d’horari, en la càrrega i

descàrrega
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·

Demanar més presencia si fos necessària de la Guardia Urbana, per a fer complir les
normes

A més fèiem extensible aquesta problemàtica circulatòria a tota la Rep Argentina.
Bé, és el Districte qui decideix, i amb l’acord a que van arribar amb els veïns del carrer,
s’han fet les obres, pel que respecta al carril i a la simetria, a la vorera de muntanya.

BENZINERA
El Districte ens diu que compleix la normativa, i nosaltres li demanem que facin un millor
control, en el compliment de les descàrregues, en l’emissió de vapors, en el sorolls, en les
molèsties que genera la botiga, i que seria bo pel descans dels veïns la prohibició de la
botiga durant la nit.
Els partits polítics també han fet consultes al respecte i l’Ajuntament els ha donat resposta.
L’estació de servei disposa de la preceptiva Acta de posada en servei que autoritza el seu
funcionament.
Les proves d’estanqueitat dels diferents dipòsits i de les canonades associades als dipòsits
han donat resultats satisfactoris.
L’estació de servei compleix el RD 2102/1996 de 20 de setembre, sobre el control
d’emissions de compostos orgànics volàtils, referent a la carrega de les instal·lacions
d’emmagatzematge de les estacions de servei.
L’estació se servei compleix el RD 1523/1996 d’1 d’octubre, pel qual es modifica el
Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat pel RD 2085/1994 de 15 setembre, i la MIIP04 aprovada pel RD 2001/1995 de 28 de desembre, que fa referència a les instal·lacions
de subministrament a vehicles.
Les instal·lacions d’aquesta estació de serveis compleixen el RD 2102 que regula la
contaminació ambiental d’aquests tipus d’activitats.
Per tant no hi ha cap incompliment legislatiu que justifiqui el tancament d’aquesta
benzinera.

CARRER MUSITU
Un altre projecte antic acabat. Carrer obert a vianants i per facilitar la sortida de vehicles al
carrer Bertran.

PARC DEL PUTXET
Per l’any 2006, dins del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic, tenim concedit un
pressupost de 300.000 euros i esta previst abans del 2007 fer un pla en renovació integral
de l’enllumenat públic.
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PROJECTE MARMELLÀ
El projecte Expedient 05PC1115/b0730 va per bon camí, pas a pas.
Últimament en tingut la sorpresa de parlar amb veïns que diuen que no han rebut
informació adequada, la resposta contundent per part del Districte ha sigut que tant
l’Ajuntament com l’associació han informat i han tingut reunions amb els veïns, i aquests,
en un 90 %, volen el equipament.
Aviat sortirà a exposició pública i tots podrem opinar i suggerir per si tenim que canviar
quelcom.
L’Ajuntament ens invita a participar a tots. Es un projecte per a tot el barri. Pensem que
aviat el tindrem, el 2007.
BUS DE BARRI
El Putxet aquest any 2006 tindrà bus de barri, confirmat en l’Audiència Pública de data 2
novembre 2005, però encara no esta confeccionat el seu recorregut. Desitgen que TMB ens
tingui en compte a la hora de fer el itinerari.
PORTOLÀ 5
Portem molt de temps seguint aquest edifici, des del 20 de desembre 2003, i les obres no
s’aturen i sempre que preguntem tenen els permisos pertinents. Esperem no tenir cap
sorpresa, recordem que és zona afectada i és zona verda. I encara no han fet el replantat
dels arbres que van talar.
I el que també continua és el dipòsit continuat de sacs de runa sobre la vorera, amb
l’impediment del pas pels vianants.
PLAÇA LESSEPS
Hi ha un acord ja firmat del nou projecte d’aquesta plaça, que gràcies a la tasca de la
plataforma dels veïns, han fet pensar millor als tècnics del ajuntament.
Les obres actuals són per a la construcció de la L9 del metro, i quan acabin començaran
amb la plaça.
PROJECTE RONDA GENERAL MITRE
Gràcies a totes les associacions implicades en aquest projecte. S’ha arribat i signat un acord
per a canviar la Ronda de Dalt i transformar una autopista urbana en un passeig.
Es reduirà el trànsit, només tindrem dos carrils de circulació i un de serveis.
Les voreres seran molt més grans i guanyarem en zona verda, i en mobiliari urbà.
Tindrem mes passos per vianants i mes semàfors.
També es construiran aparcaments soterrats.
Volem millorar la comunicació transversal del nostre barri del Putxet amb el resta de barris
com el Farró.
Nosaltres volem entrar o sortir del nostre barri, bé a peu o en vehicle, sense impediments.
Tenim dos vies principals com la Rep. Argentina i Balmes, però també tenim alternatives a
aquestes vies, com por ser el carrer Homer.
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Volem poder creuar la Ronda, tenir continuïtat per carrers com Bertran, Putxet, Saragossa,
Ballester, Padua, etc.
El nostre tram de la Ronda serà el primer en fer-se, desprès de la plaça Lesseps.
LA COSTA 97
Ja han començat les obres i estarem molt alerta per a que es compleixin els acords. I per les
notícies que tenim la constructora és complidora.
CAPRABO C/ ESCIPIO
Recordem la oposició del veïns a la instal·lació del Caprabo, l’Ajuntament va comentar que
si complien les normatives tenien la obligació de donar la llicencia.
El maig de 2005 els veïns tingueren una reunió amb els tècnics del Districte, reunió a la que
l’associació no va ser invitada. Sembla ser que s’han superat els problemes i han obert les
portes el novembre de 2005.
Si els veïns tenen molèsties i les denuncien tornarem a ser-hi, per si podem ajudar.
BAIXADA DE BLANES
Per fi s’han posat les baranes i encara que nosaltres no les trobem gaire bé, si els veïns
estan contents, són ells els que les fan servir.
Aprofitant les obres de la República han millorat el carrer, quedant prou bé.
TORRE SANS
Aquesta torre catalogada estava tranquil·la fins el dia 30 d’abril 2004 en que es va produir
un despreniment.
Vam avisar els Serveis Tècnics de que nosaltres estaríem alerta, vam demanar que
tinguessin conversa amb els propietaris per solucionar el problema, i a finals del 2004
encara no teníem resposta.
En data 28 de febrer tornem a demanar com estava la situació i sembla que la propietat va
demanar sol·licitud de llicència per fer unes actuacions principals a la façana com:
•
•
•

•

•

Confecció d’un reportatge gràfic en detall de tots els elements a reparar
Repicat dels arrebossats i altres materials despresos o en mal estat
Retirada de la fusteria existent irrecuperable i substitució per la fusteria de fusta
amb acabat igual a l’actual. En el cas d’estar en bon estat la fusteria, es substituirà el
vidre per un climalit
En cas de balcons i tribunes extracció dels paviments, fins a descobrir les parts
resistents de les lloses de coberta de tribuna i balcons. Repicat de les zones de les
lloses en mal estat per a descobrir els perfils metàl·lics estructurals. Tractament dels
elements metàl·lics estructurals afectats per la seva reparació i conservació, amb
posterior aplicació de Sika Top-110 Epocen de protecció.
Treballs de grapat i cegat de fissures en lloses i parets de façana
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•

•
•

Els treballs de recuperació dels diferents elements ornamentals es realitzaran
individualment, aplicant les tècniques i materials adients per a cada cas. Substitució
total. Reconstrucció parcial. Reparació de fissures amb morter reintegrador.
Reconstrucció de les parts de parets exteriors afectades conservant fidelment el
disseny original dels forats arquitectònics de façana .Mitjançant pedra artificial
armada amb barilles d’acer inoxidable.
Treballs d’acabats exteriors i interiors mantenint igualment, textura i disseny
original
Tota solució en façana quedarà resolta complit amb les Normatives NTE
d’aïllament tèrmic i acústic

Segons l’Ajuntament, el projecte ha tingut en compte tots els paràmetres urbanístics
aplicables a la parcel·la i zona, però ha estat especialment cuitades amb les qüestions
referents a la Catalogació de l’edifici i als criteris de conservació i protecció del patrimoni
arquitectònic.
D’aquesta manera s’ha tingut especial cura, amb les actuacions de façana, mantenint-la i
restaurant-la sense alterar la volumetria actual.
Igualment, pel que fa a l’interior, s’ha optat per restaurar els elements decoratiu del vestíbul
de planta primera i accés principal de la planta baixa, respectant també la configuració
d’espais interiors de la planta primera - noble: eixos de distribució i vestíbul, espais i alguns
elements decoratius en el interior d’habitatges.
En la planta segona s’ha tingut especial cura en la configuració de l’espai de vestíbul i
distribuïdor de l’escala de veïns, mantenint la simetria i eixos existents.
MARIÁ MANENT
És una vergonya com ha estat aquesta plaça, convertida en un pipí-can, i no entenem el poc
civisme dels veïns que porten els seus gossos a la zona dels jocs infantils.
Van demanar una solució immediata al Districte, i un cop estudiat per ells, van destinar
43.000 euros per fer millores.
I es un plaer tornar a veure famílies que porten els seus nens a aquesta plaça.
PORTOLA 6
Per que tots ens situem és l’edifici on està el Col·legi Montseny, torre noucentista i
protegida, al carrer Portolà cantonada amb Claudi Sabadell, on són les escales mecàniques.
En data 4 de maig 2005 la Empresa Topopapel SA que va comprar la finca, volent construir
un edifici a la part dels jardins i arreglar la torre catalogada, per això va presentar a
l’Ajuntament un Pla de Millora Urbana basat en un pla anterior aprovat l’any 1987.
En data 31 de maig el primer Tinent d’Alcalde va aprovar inicialment aquest Pla de
Millora..
En data 20 de Juny 2005 l’Ajuntament ens comunica l’existència d’aquest Pla, i s’obre un
període de temps per si existien al·legacions en contra.
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Nosaltres com a associació presentem les al·legacions que trobem adients i s’hi afegeixen
500 cartes més de veïns que pensen com nosaltres. Alguns d’aquests veïns han estat molt
participatius, tant en les Audiències Públiques, com en els Consells Plenaris.
La construcció de 9 habitatges comporta la destrucció del jardí, jardí amb arbres centenaris
i ornamentacions existents d’acord amb l’edifici.
La construcció sol·licitada desnaturalitza l’edifici catalogat.
Existeix un informe de Patrimoni que aconsella la conservació del jardí i dels murs que
l’envolten.
Els tècnics del Districte ens asseguren que la construcció es lícita i que hauran de donar la
llicència.
Per això apel·lem a la voluntat política del nostre Districte per que aturi aquest pla i
conservi aquest jardí i aquesta casa pel barri del Putxet.
En el Plenari Municipal de la Casa Gran en data 18 novembre 2004 es suspèn la aprovació
definitiva del pla de millora urbana.
En data 28 novembre ens informen que existeix la possibilitat de que els propietaris
cedeixin aquesta finca al Ajuntament, i desprès de un temps de incertesa, ens confirmen en
data 28 de febrer de que s’ha firmat un acord en el que la finca HA SIGUT CEDIDA AL
AJUNTAMENT, per a equipament Públic Municipal.
Tot seguit l’Associació l’ha demanat com a proper CENTRE CIVIC DEL PUTXET.
PLA INTEGRAL DE CARRERS
Fins el setembre de 2006 no els rentaran la cara a part dels nostres carrers, entenent per
rentar la cara el millorar els desperfectes de les voreres, dels fitons, dels guals i de la
il·luminació.
PL ALFONS COMINS 11-12
Esta previst, en una superfície de 2000 m2, la edificabilitat de 5.000 m2 per la construcció
de 70 habitatges de caràcter social i 623 m2 d’equipaments com per exemple un parvulari, i
la construcció de 75 places d’aparcament.
Nosaltres, ja hem demanat l’ampliació de les places d’aparcament per pal·liar el dèficit de
places en aquella zona.
JARDINS DE LA MUNTANYETA
Hem demanat una revisió de la il·luminació que per nosaltres és del tot insuficient .
PASSATGE DE LA COSTA DEL PUTXET
També hem fet gestions per que Parcs o qui li toqui facin una bona intervenció en aquest
passatge.
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MOSSOS D’ESQUADRA
Ens van fer la seva presentació i tenen bona disposició, però nosaltres pensem que estan
curts d’efectius. Es possible que més endavant fem una reunió informativa amb ells i els
veïns.
GERIÁTRIC MUNICIPAL
Tenim informació de la propera construcció de un Geriàtric Municipal de 150 places al
carrer Marqués de Santa Anna.
NOVA ENTRADA AL PARC DEL PUTXET
Coneixem la existència d’un projecte que data del 1997 per obrir una entrada al Parc del
Putxet, pel solar que existeix al carrer Roca i Batlle, que fins i tot surt a les guies de BCN.
Hem demanat la seva execució, i suggerint que també sigui amb escales mecàniques fins a
dalt del Parc.
Penseu que tenim l’estació del Ferrocarrils al carrer Balmes, les escales mecàniques al
carrer Roma, i aquestes noves serien molt apropiades per a la gent que vol anar al nostre
Parc i no pot, per problemes diversos de mobilitat.
Pel que sembla es farà un estudi més detallat, però no entrarà en aquesta legislatura.
PLA D’EQUIPAMENTS I SERVEIS 2006-2015
El 3 de Novembre 2005, vam tenir la convocatòria per la presentació d’aquest Pla .
Aquest Pla es molt important ja que és on s’atorguen els equipaments pel nostre barri.
Depenen del pressupost municipal i de que hi hagi espai per a fer-los.
El Putxet encara no té ni un sol equipament.
La diferencia respecte d’altres anys, és que l’Ajuntament diu que vol la participació
ciutadana per trobar entre tots un consens.
Nosaltres, ja hem presentat el que volem, adjuntem copia del escrit entrat per registre
formulant les peticions.

ESTAT DE COMPTES
Podem comprovar que la nostre economia continua per el bon camí.
Amb la subvenció cobrim les despeses administratives i amb les aportacions del barri no
podríem fer Festa Major, per tant, tenim que trobar altres recursos com la loteria.
Ens agradaria, que la gent fos, més generosa en els actes que fem.
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PROJECTE 2006
Continuarem treballant en tots els afers pendents del 2005 fins a la seva finalització.
Continuarem amb els nostres actes lúdics – culturals.
Treballarem sobre les propostes que ens feu arribar i sobre els problemes que surtin.
Treballarem per a aconseguir ben aviat el CENTRE CIVIC.
Treballarem per a aconseguir el màxim d’equipaments possibles.
Tenim pendent sol·licitar l’ampliació del Parc del Putxet per la part de Portolà-Ferran Puig.

PRECS I PREGUNTES
Detallem les peticions formulades per els assistents
Demanar la similitud dels pilons de les voreres
Demanar la col·locació de mes contenidors de brossa selectiva, sobre tot per la part alta
Demanar la col·locació de bancs, al tram final de les escales mecàniques del carrer Portola
Demanar mes il·luminació a la entrada del Parc per el carrer Marmella
Demanar la col·locació d’un ascensor al metro, per la sortida de l’Av Rep Argentina
per quan s’espatllin les escales mecàniques no tenir que anar a peu per les escales normals
Demanar mes control en les obres del carrer Ferran Puig, per evitar destrosses de la grua
Demanar senyalització a la cruïlla de Agramunt – Homer
Demanar aparcament per els vehicles al Ambulatori Parc Pere Virgili
Demanar mes informació de les coses que fam, en la nova Biblioteca
Demanar informació dels comentaris respecte a la venda del col·legi Siervas de Sant Jose
Demanar la prohibició d’aparcar cotxes sobre la vorera en el P. de la Costa del Putxet
Demanar una nova pintada del passos de vianants de tot el barri
Demanar al Ajuntament de Barcelona que atorgui al nom de Mònica Marambio Jiménez,
als Jardins de la montanyeta de la Republica Argentina.
Aquesta petició es va posar a votació i va ser aprovada per unanimitat dels assistents
Demanar la conservació de la reixa de la Torre Sans
Demanar preferència de circulació, dintre del nostre barri, per els veïns del barri.
Demanar a Parcs l’actuació de fumigar els pins, sobre tot, el pi del carrer F.Puig

