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EDITORIAL
Aquest trimestre podriem dir que ha sigut el de la mobilitat. Amb la
posada en marxa del Bus de Barri i de l’escales mecàniques del carrer
Roma ens podem moure millor.
Però també ens volem moure millor cap als equipaments, aquests
equipaments que no tenim i tanta falta ens fan, com el Casal del Barri del
Putxet.

Nota: Volem aclarir que, en aquest full, no sempre es tractem tots els temes en que
treballa l’associació, per tant si algú esta interessat en quelcom que no figura en el full,
posis en contacte amb la associació per tal de ser informat.
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MOSSOS D’ESQUADRA
Al mes d’octubre vam tenir una xerrada per comentar com estaven les
coses. Encara que el nostre barri aparentment sembla tranquil, la sensació
és d'inseguretat, ja que els delictes no són erradicats sino que es desplacen
a un altre lloc.

CARRER CISTER 20-22
En aquest lloc el Districte està decidit a fer el trasllat del Centre VILANA,
centre d’acollida de menors per a la seva inserció social/laboral. La
majoria d’aquests joves són magribins. Degut a la densitat escolar que hi
tenim en aquest lloc, els pares i entitats ja estan manifestant el seu rebuig.

PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL
Encara que estava previst començar al Setembre, han començat més tard,
i el primer pas ha sigut la normalització dels passos de vianants.

LLEI DE BARRIS
És de suposar que tots vosaltres coneixeu la voluntat de l'Ajuntament de
Barcelona de reorganitzar els barris.
El nostre Districte tindrà nou barris i el nostre barri serà Putxet-Farró com
antigament.
Hi ha una part del nostre barri, el triangle de Craywinckel, Rep. Argentina,
Pss. Sant Gervasi, que serà de Sant Gervasi-Bonanova.
Nosaltres hem preguntat al Districte si s’ha fet alguna enquesta per
preguntar als veïns si hi estan d’acord. La resposta ha sigut que no, però
tampoc han tingut allegacions per part dels veïns.
Per la nostra part no variarem els límits de l'àmbit de l’associació i
atendrem les peticions dels veïns del citat triangle.

FIRA DE PRODUCTES ARTESANALS
Sembla que tant els artesans com els veïns, estan contents amb aquesta
fira, uns per les vendes i els altres per poder comprar. Ja és una fira fixa al
nostre barri, i nosaltres contents de fer coses que estimulin a fer barri.
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ESCALES MECÀNIQUES CARRER ROMA
Ja les tenim. El retard ha sigut per les obres per a desviar el collector.
Foren inaugurades el 2 de desembre amb la presència del Sr. Alcalde de
Barcelona Jordi Hereu.
Pensem que seran de molta utilitat. Són de posada en marxa gradual per a
evitar sorolls a la arrencada. El cost aproximat ha sigut de 1.200.000
euros. Nosaltres hem fet la tasca, ara tots a gaudir-les i conservar-les, el
mateix que amb les de Claudi Sabadell.

PARC DEL PUTXET
Sembla que han fet un canvi total en l’enllumenat, veurem quan de temps
el conservarem.
Pel proper any tenen previst fer una intervenció total al Parc, ja veurem
com i quan.

PROJECTE MARMELLÀ
En data 10 d’octubre l’Ajuntament va posar cartells informatius per tots
els voltants conforme la segona quinzena començaven les obres.
La primera fase comprèn la plaça amb els mòduls de l’escola bressol, de 90
places, l'aparcament d'unes 180 places on hi tindran prioritat els residents
de la zona, i el casal de l’Associació, on disposarem d’una sala d'actes amb
90 seients. Les obres seran realitzades per l’empresa Gecoinsa en 14
mesos.
En data 25 d’octubre, el dia abans de començar-les, vam tenir una petita
reunió amb els responsables de les obres, i sembla que finalment sortiran
unes 30 places de lloguer i 165 de concessió.
Qui vulgui informació ha de contactar directament amb l’empresa
constructora.

RONDA GENERAL MITRE – P. JOSEP AMAT
Entre els carrers Putxet i Bertran es troba aquesta plaça on està previst
fer-hi un aparcament per a compensar en part la manca d’aparcaments
que té aquesta zona. Tindrà una capacitat aproximada de 300 places.
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PORTOLA 6
La finca és propietat del Ajuntament i nosaltres la reclamem com
equipament pel nostre barri, com a Centre Cívic. Però al seu temps, ja que
això no serà fins la propera legislatura, però no baixarem la guàrdia i
estarem sempre alerta.

JARDINS DE LA MUNTANYETA
No tenim més informació respecte de l'illuminació. S'ha demanat una
illuminació nova que permeti passar pels jardins sense cap por, i esperem
tenir aviat noticies.

PASSATGE DE LA COSTA DEL PUTXET
Continuarem demanant una intervenció per a aquest passatge que sembla
que tinguin oblidat. Tot arribarà, nosaltres no baixem la guàrdia i en tots
els plenaris demanem que es faci l’actuació.

ESCIPIÓ 10
Un cop rebut l'informe preceptiu de Parcs i Jardins, sembla que els sis
elements vegetals, 3 Quercus Ilex i 3 Pinus Halepensis no són singulars,
per tant es pot aplicar la Norma Granada i així compensar la massa
arbòria en altres espais. Nosaltres volem que sia en la mateixa vorera.

COL-LEGI LAS SIERVAS DE SAN JOSE
Segons l'informació que tenim a mes d’octubre de 2006, el Consorci
d’Educació de Barcelona no contempla la possibilitat de situar un
equipament escolar en aquest antic collegi. De moment no sabem quines
propostes fa la propietat.
El que sí sabem és que l’espai és considerat com a equipament educatiu i
volem que així continuï.

LA BÚSTIA DELS VEÏNS
Tornem a informar que qualsevol soci que vulgui que publiquem, qualsevol
article d’interés referent al nostre barri, preguem ens el faci arribar.
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RECOLLIDA DE JOGUINES
Com cada any abans de Nadal, recollim menjar i joguines pels nens
necessitats i els portem a la Parròquia Sta. Cecília per a ser entregats a
Càritas.

NOVA ENTRADA AL PARC DEL PUTXET
La nostra petició ha estat cursada i segurament haurem d'esperar a la
pròxima legislatura.
Quan toqui parlar del Parc del Putxet i del seu entorn, serà el moment de
parlar també d’aquesta nova entrada. Nosaltres li donem molta
importància ja que si es fa com nosaltres pensem, amb escales
mecàniques fins dalt, serà l'entrada adient per a les persones que per
dificultats de mobilitat avui no poden gaudir ni del parc ni de les seves
vistes.

PLA D’EQUIPAMENTS I SERVEIS 2006-2015
El Putxet no té de moment ni un sol equipament al seu territori. Podem
dir de moment que els equipaments que tenim o que tindrem són:
• Biblioteca Jaume Fuster (fora del nostre barri)
• CAP Pere Virgili (fora del nostre barri)
• Escoles Bressol, al carrer Marmellà i a la P. Alfons Comín
• Poliesportiu, al carrer Marmellà
• Casal de l’Associació, al carrer Marmellà
• Habitatges per la gent gran, a P. Lesseps - R. Gral. Mitre
• Casal per la gent gran, a P. Lesseps – R. Gral. Mitre
• Habitatges socials i aparcaments, a la Plaça A. Comín
• Aparcaments a la plaça Josep Amat

RESIDENCIA GERIÀTRICA
Un nou equipament: una residència geriàtrica situada al carrer Marqués
de Sta. Anna 1-9, General Mitre 255-257, amb 150 places. També és
previst que la planta baixa sigui un Centre de Dia per a Gent Gran.
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REUNIO AMB EL DISTRICTE
A finals de desembre vam tenir una reunió amb la Sra. Regidora Katy
Carreras, acompanyada per la seva Gerent Sra. Paz Molinas i el Conseller
Tècnic Sr. Duran. En ella es van tractar tots el temes pendents, els actuals
i els propers, i sincerament podem dir que va a ser una reunió agradable i
positiva.
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Associació de veïns i amics del Putxet
Pg. Sant Gervasi 39-47 (La Tamarita) 08022-Barcelona
Tel: 669306164, email: avputxet@hotmail.com

Full d’inscripció
Dades personals
Cognoms: ____________________________________ Nom: _________________
DNI: ______________ Data de naixement: ______________
Professió: _________________________________
Adreça: ________________________________________________ C.P.: ________
Telèfon1: ______________________ Telèfon2: ____________________________
Adreça email: ________________________________________________________

Signatura:

Dades bancàries
Nom i cognoms del titular: ____________________________________________
Entitat bancària: _____________________________________________________

   

Núm. del compte:
Quota anual: 22 euros (gràcies per la teva col.laboració)

Signatura:
Data:
Soci/Sòcia núm:

no poseu res

 Disposo de temps lliure per a participar activament
Suggeriments
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