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PUTXET ACTIU
P. Sant Gervasi 39-47, Parc de “La Tamarita”
08022 BARCELONA
Telf. 669 30 61 64
avputxet@hotmail.com
www.avputxet.org

Direcció: Francesc Ribera
Diagramació: Jaume Serra

El butlletí no es fa responsable de l’opinió dels seus collaboradors

EDITORIAL
El passat 20 de març es va celebrar la 11ª Assemblea General Ordinària de l’Associació, en la
que es va explicar als associats la memòria d’un any, i ara amb aquest full els veïns també se'n
podran assabentar, i potser fins i tot algí s'animi a promoure la vida associativa al barri i
complimenti el fullet de soci/a.

També amb aquesta portada amb el logo de l’Associació, es vol fer un petit homenatge a la seva
creadora, que ens va deixar el passat gener. Carme, que descansis en pau.
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El passat 20 de març va tenir lloc a la sala d’actes del Collegi Siervas de San José, a les 19h30
en primera convocatòria i a les 20 hores en segona, la 11ª Assemblea General Ordinària de
l’Associació de veïns i amics del Putxet.
Complint el que marquen els estatuts la Junta presenta la memòria d’activitats, estat de
comptes i propostes per a l'exercici vinent.
Com no vam tenir cap allegació ni impugnació de l’acta del exercici 2005, aquesta, passats els
30 dies, es va donar per aprovada.

MEMÒRIA
PUTXET - ACTIU
En aquest full intentem transmetem el que es cou pel barri, el que nosaltres coneixem i allò que
fem, però no sempre posem tot allò en que treballen, per raons diverses, com pot ser per espai
o per absència de informació.
Arriba a tots els socis, i també el repartim pel barri perquè és bo que tothom sàpiga que al
Putxet tenim una associació i el que fa, i que aquell que vulgui pot afiliar-se. També diem que
ens feu arribar articles d’interès i els publicarem.
WEB
La pàgina es va actualitzant regularment, és el millor mitjà per a donar a conèixer al moment
les novetats. Ara falta saber si és prou consultada.
FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona)
Seguim participant en les reunions, tractem els temes del nostre barri, i ens posem al dia en
els temes d’importància de la ciutat.
SANITAT
Continuem tenint l’opinió de que la sanitat ha de ser pública. És un dels temes en que
participem a la FAVB. Seguim amb interés el funcionament del nostre CAP. No hem rebut
còpies de fulls de queixes, per tant suposem que funciona bé. També hem assistit a les
invitacions als colloquis de la Consellera Sra. Geli.
FIRA DE PRODUCTES D'ARTESANS
Continuem amb elles, ja és una activitat més. Les més conegudes són les que fem per la Festa
Major i per Nadal, però se'n fan d'altres com per la tardor o per Carnestoltes. Es fan a la plaça
Kennedy.
SANT JORDI
Una altra activitat cultural arrelada al nostre barri. Aquest dia fem tradició, venem roses i
regalem fulls Putxet-Actiu, a Rep. Argentina – Claudi Sabadell, al costat de les escales
mecàniques.
SUBVENCIÓ
Ens han donat 3.000 Euros. I amb això poc podem fer i per això tenim que espavilar si volem
fer les activitats que fem, necessitem la participació i collaboració dels veïns i veïnes.
FESTA MAJOR
Es congratulant comprovar que molta gent ja espera l’arribada del mes de Juny, perquè Juny
es igual a Festa Major, i és congratulant durant aquests tres dies (ni les forces ni els calers
donen per a més) comprovar com la gent fa barri, i cada cop participa més gent nova que abans
no venia. Fem una crida a qui ens pugui ajudar, necessitem collaboradors, els esforços
compartits es porten i es fan millor, recordem un cop més que tots nosaltres som voluntaris.
ACTIVITAT NADALENCA
Als voltants de Nadal fem a la plaça Kennedy una Fira de Productes d’Artesans i desprès a Rep

3 de 20

21/05/2009 18:14

ASSOCIACIÓ

file:///H:/AVPUTXET/putxet_actiu_abril_2007.htm

Argentina - Claudi Sabadell, la parada per recollim menjar i joguines noves pels nens
necessitats que donem a la parròquia de Sta. Cecília. Aprofitem per donar informació de la
nostra Associació i per vendre les últimes participacions de loteria als que s'han endarrerit.
LOTERIA
Cada any tenim la intenció de portar una mica de sort. Aquest any res. Participàvem amb el nº
29.288
AUDIENCIES PÚBLIQUES DE L’ESTAT DEL DISTRICTE
Es on els ciutadans podem presentar les seves queixes, propostes, reclamacions, peticions, etc.,
nosaltres assistim a totes, i troben a faltar la participació dels ciutadans. Pot ser que aquestos
quan necessiten quelcom ho tramiten per un altre conducte. Es fan cada dos mesos i en llocs
diferents del nostre Districte. Per saber on i quan, es pot consultar la web de l’associació o del
Districte.
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CONSELLS PLENARIS
La Sra. Regidora i els tècnics informen de totes les coses que s’han fet, de l'estat de les obres i
les coses per fer i per aprovar, que on s’aproven realment és a la Casa Gran. També és on els
partits polítics fan les seves propostes, i els veïns també poden fer les seves peticions com a les
Audiències. Abans haviem d'esperar al final per a parlar, i de vegades era quasi a mitja nit. Ara
som els primers. Es fan cada dos mesos, sempre a la seu del Districte.
REUNIONS AMB EL DISTRICTE
De tant en tant, ens reunim amb la Regidora i el seu equip, per comentar els temes e
inquietuds que tenim amb un tracte més personal. Podem dir que les reunions han estat
agradables i positives i desitgem que continuïn així
PARTITS POLÍTICS
De tant en tant, tenim un canvi d’impressions, sobre tot ara de cara a les eleccions, quan tots
tenen presa per a informar de tot el que volen fer.
Nosaltres desprès de l’assemblea, recollint les vostres opinions, els hi farem arribar les nostres
propostes, per a la millora del barri, per demanar el que no tenim i que tenim dret a tenir, és a
dir el nostre projecte pel 2007-2011, i ja veurem qui l’inclou al seu programa. Per descomptat
que abans del Maig publicarem els compromisos adquirits, per que tots tingueu coneixement
abans d’anar a votar al proper Alcalde de Barcelona.
ESCALES MECÀNIQUES CARRER ROMA
Un altre projecte, una petició, realitzada.
Les obres van començar al octubre 2005. D'última tecnologia, per tant el soroll no molestarà als
veïns. Seran de gran utilitat, salvant un desnivell de 20 metres, i facilitaran la mobilitat al
nostre barri. Han costat uns 1.461.213 euros. Esperem conservar-les en bon estat, sense
pintades ni res més. Foren inaugurades el 2 de desembre per l'Alcalde Sr. Hereu.
CARRER CRAYWINCKEL
Entre uns i altres de moment només s'ha aconseguit ampliar una part de la vorera, que era de
calaix fer-ho, però el problema més gran que tenim en aquest carrer és la circulació amb tot el
que comporta: sorolls, contaminació, etc.
Fins que no ens sigui presentat pels tècnics de Via Pública un pla de mobilitat, no podem fer
res més que demanar escoltin els nostres suggeriments i que siguin posats a la pràctica. Els
suggeriments que va fer l’associació foren:
La collocació 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. A aquest pannell que ja és posat, cal fer-li una correcció: ara figura
Ciutat Sanitària cap la dreta quan hauria d'indicar tot recte
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. Comín.
I per altra part el sentit actual de R. Macaya serveix per a descongestionar la Ronda en
sentit Llobregat pels usuaris del nostre barri.
La collocació 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 collocació de un pannell informatiu al carrer Bertran - Lucá per indicar que per anar a
la Rep Argentina es mes adient Mare de Déu del Carmel.
L’eliminació de les dues places d’aparcament blau al costat muntanya que impedeixen la
visibilitat
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
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 l'Av. Rep. Argentina.
BENZINERA
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Els veïns la volen tancar i el Districte diu que compleix la normativa. Si és així, nosaltres
demanem al Districte i a l'Empresa 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.
Un altra solució fora que l’Ajuntament li proposés a l'Empresa un canvi d'ubicació.
PLAÇA KENNEDY
En aquesta plaça on hi fem alguna activitat, li ha tocat la poda de les plantes, i han posat una
tanca de fusta a l’espai pels infants que la pot fer més acollidora i segura.
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PARC DEL PUTXET
S’ha fet una renovació integral de l’enllumenat públic i poques coses més.
Ens comenten que, per la pròxima legislatura Parcs i Jardins te previst fer una actuació a fons
a tot el Parc.
Veurem si en aquesta actuació hi podrem incloure la nova entrada al Parc pel carrer Fidel Fita i
l'ampliació del Parc a les parcelles del carrer Portolà.
PROJECTE MARMELLÀ
El projecte, Expedient 05PC1115/b0730, ja ha començat. S'han iniciat les obres de la primera
fase, que consta d'una plaça amb un aparcament de 295 places, unes escoles bressol i un Casal
per l’Associació del Putxet.
Aquest és el segon gran projecte en que l’associació ha treballat dur per aconseguir-lo, amb el
suport de la majoria dels veïns del barri.
Tenim algunes queixes que diuen que ens estan desfent una part del Turó del Putxet, part de
arbres, i també que ja no s’hi aturaran els ocellets.
Sincerament, pensem que un solar ple de runa i altres coses, serà ara una plaça, que tindrà
verd, arbres, i a més hi tindrem equipaments, com les escoles bressol tan necessàries pel
nostre barri, ja que ens quedaven sense, i també aparcaments, i creiem que seguiran venint els
ocellets al Putxet.
La segona part es complex esportiu. El primer concurs que es va presentar va quedar desert, en
no presentar-se ningú.
Ara, durant el mes de Març, s’ha preparat un nou concurs que aviat es presentarà i és molt
possible que, aquest cop sí, hi tinguem gent interessada.
També tenim veïns que es queixen perquè, després de veure un dibuix, ja s'imaginaven sentir el
soroll de les pilotes tot el dia. Encara no hi ha res concret i abans d'iniciar la construcció tots
tindrem oportunitat de participar, i entre tots tindrem el complex esportiu tant desitjat no
només pels del barri, ja que som l’enveja sana d’altres associacions veïnes que de moment no
disposen d’aquests equipaments al seu territori.
BUS DE BARRI
Una fita aconseguida però que tindrem que millorar.
El mes de Juny 2006, vam tenir una reunió amb el Districte i els responsables de TMB
Es van ensenyar el traçat i vam quedar sorpresos de que el recorregut només podia durar mitja
hora. Vam marcar prioritats per beneficiar a una de les parts més altes del nostre barri. i no
volíem retardar mes, la posta en marxa.
Al carrer Craywinkel tenim el punt d’enllaç amb el 124 que ens porta al CAP, i la P. Kennedy
també podem connectar amb altres com el 196 que porten al Tanatori de Sant Gervasi.
Va començar a funcionar, a mitjans de setembre 2006
Ara, un cop ens donin a conéixer les estadístiques d’ús, negociarem un altre traçat o un altre
bus, per poder connectar millor amb les altres parades de bus, metro, ferrocarril...i fer-lo
arribar a les zones on s’ha d’arribar.
PORTOLÀ 5
Continuen les obres. Quan algun veí te la sospita de que no és correcte el que veuen preguntem
al Districte, i resulta que sempre ens informen que tenen el permisos pertinents i que tot es
correcte.
Aquests any li ha tocat al pi, aquell pi gran e inclinat, on els esquirols passaven d'un lloc a
l'altre, un pi de 15 metres que preocupava als tècnics perquè tenia molta inclinació i estava a
50 cm del mur, que ja presentava fissures, segons ells. Però nosaltres ens preguntem si la
preocupació era que les arrels del pi molestéssin al jardí o a les parets de la finca.
Si segons Parcs i Jardins calia fer una intervenció, ¿no hi havia una altra solució que la talar?,
¿no es podia assegurar, con molts altres pins de la nostre ciutat con al Parc Güell?. ¿I el mur?
¿S’ha fet alguna intervenció per a solucionar la fissura?
Parcs i Jardins, que va recomanar la retirada del pi, ens recorda “l’article 234 de l’Ordenança
General del Medi Ambient Urbà” que diu:
Els Jardins i les plantacions privades, i també els espais lliures i els terrenys no urbanitzats,
constitueixen un element important de l’ecosistema urbà, i com tal, els seus propietaris els han de
mantenir en un correcte estat. Cal atendre especialment:
a) La neteja i les condicions higièniques.
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b) Estat fitosanitari de les plantacions
c) La poda i tractament de l’arbrat
Doncs, apa, ja poden al Districte practicar amb l'exemple: DEMANEM que facin la neteja de les
parcelles de Portola 1-3 de la seva propietat, que no compleixen aquestes ordenances, que
estan qualificades com zona verda, i que volem com ampliació del Parc del Putxet, com a zona
d’esbarjo i pic–nic.
Encara no han fet el replantat dels arbres que van talar al principi. I segueix el dipòsit
continuat de sacs de runa sobre la vorera amb impediment de pas pels vianants.
PLAÇA LESSEPS
Continuen les obres de la L- 9 i de la plaça , ocasionen molts problemes de trànsit, però
esperem que haurà valgut la pena suportar aquestes molèsties.
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PROJECTE RONDA GENERAL MITRE
La Comissió de Govern del Ajuntament de Barcelona, ja ha donat al seu vist i plau per la
aprovació del projecte de la Ronda del Mig, aquestes obres tardaran uns 20 mesos, però es
faran per trams i el primer tram a començar serà el de la nostre part: Homer - Saragossa.
Ara hem d'eliminar la barrera que ens dividia, 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.
Volem poder creuar la Ronda, tenir continuïtat per carrers com Bertran, Putxet, Saragossa,
Ballester, Pàdua, etc.
PLAÇA JOSEP AMAT
Aprovat fer-hi un pàrking de cinc plantes subterrànies amb una capacitat de 298 places, les
obres tindran un retard uns mesos, ja que sembla que s’ha trobat roca dura i no es pot fer ús
de dinamita, i que per tant s'haurà de desplaçar una mica.
LA COSTA 97
Pel que sembla la constructora es respectuosa i no tenen cap problema amb els veïns, i
esperem que dintre de poc tindrem un altre espai públic al nostre barri.
CAPRABO C/ESCIPIO
Van obrir les portes al novembre 2005, encara que veïns d’aquella zona no hi estaven d’acord,
nosaltres ja vam comentar que si ens arribaren queixes, les tramitaríem. No n'hem rebut cap.
BAIXADA DE BLANES
Les actuacions que s’han fet, com collocar les baranes, ha sigut per millorar determinats
aspectes, però els veïns volen també millorar la mobilitat, millorant les rampes.
Segons el Districte, això serà complex i costós, i no estava contemplat en el PAD d’aquesta
legislatura. Cal fer un estudi per la propera legislatura. Hem que parlar amb els veïns afectats,
per si ells tenen ja un estudi fet que vulguin presentar. Això pot fer guanyar temps.
Nosaltres els recolzarem.
CLINICA SANT JOSEP
Es un espai que sempre ha sigut emblemàtic, situat al casc antic del barri. Es zona
d’equipaments i és de propietat privada. Quant en parlem amb el Districte ens diuen que és
cosa de la Casa Gran.
Bé, farem els tràmits amb la Casa Gran perquè la volem pel barri, la volem per equipaments
del barri.
L'alcalde Sr. Jordi Hereu diu “l’ús públic d’edificis antics, fa ciutat”. Tenim espais recuperats
per als ciutadans de Barcelona com les Casernes, Fabra i Coats, Alchemika, etc. ¿per que no la
Clínica Sant Josep?
Encara que nosaltres tenim unes idees respecte dels equipaments a fer, ens agradaria que ens
arribessin suggeriments per part vostra, propostes dels veïns d’aquella part sobretot, i amb la
participació de tots tirar endavant un bon projecte pel barri.
CASA TOSQUELLA
L'hem demanat conjuntament amb altres Associacions del Districte com a equipament, però ens
han dit que segurament no reuneix les condicions per a ser-ho. Si es així que li busquin una
altra destinació, però no pot estar en l'estat que està, ja que és un bé patrimonial que s'ha de
conservar en condicions.
TORRE SANS
Aquesta torre es va salvar l'any 1997 d'anar a terra, per intervenció dels veïns, que van fer
actuacions, recollides de signatures, i es va poder catalogar.
Es va demanar com equipament per el barri i no ens van fer cas.
L'any 2000 els veïns van tornar a mobilitzar-se perquè aquesta torre era un niu de runa i rates.
En data 30 d’abril 2004 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, al juliol del 2004 es concedí la llicencia per la reparació de la façana,
seguin les condicions del departament de Patrimoni Arquitectònic.
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En data de març 2006 es concedeix la llicencia per la rehabilitació de la casa, per convertir-la
en un edifici pluri-familiar amb capacitat per a 15 habitatges.
Els acabats exteriors i interiors conservaran la textura i disseny original.
Segons l’Ajuntament, el projecte ha tingut en compte tots els paràmetres urbanístics aplicables
a la parcella i zona, però han estat especialment cuidades les qüestions referents a la
Catalogació de l’edifici i als criteris de conservació i protecció del patrimoni arquitectònic.
El sol edificable pendent ha estat traspassat a un altre lloc de Barcelona (Ed. Telefònica a l'Av.
Roma)
No hem aconseguit un equipament, però hem conservat un patrimoni del barri. Actualment ja
podem veure millor, com quedarà la façana restaurada.
MARIÁ MANENT
És van destinar 43.000 euros per fer millores, i es un plaer tornar a veure que famílies porten
els seus nens a aquesta plaça.
Com a curiositat comentarem que s'hi pot veure i gaudir d’un bonic pi que va plantar
l’associació.
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MOTOS A LES VORERES
Continuem aguantant que les motos aparquin com volen.
EXCREMENTS DE GOSSOS
Es qüestió d’educació.
CASAL DEL BARRI DEL PUTXET C/PORTOLA 6
Una de les mes grans prioritats que tindrà l’associació aquests pròxims quatre anys, serà el
treball i la lluita, per a aconseguir aquest edifici, ja propietat de l’Ajuntament, el Collegi
Montseny, torre noucentista i protegida, al carrer Portolà cantonada amb Claudi Sabadell, on
són les escales mecàniques, com a Equipament Públic Municipal pel barri, com a Casal del
barri del Putxet.

Expliquem el que considera l’Ajuntament que és un Casal de Barri: “Són equipaments de
proximitat que actuen com a promotors de la vida social i associativa d’una comunitat, des
d’una visió molt local i intergeneracional. Destinats a l’acolliment, l’esbarjo i la convivència, els
casals de barri troben mes rellevància allà a on les infrastructures i els serveis de centre cívic
no hi són presents a prop. Gestionats per entitats cíviques ben arrelades al territori, compleixen
amb unes funcions que estan a cavall entre les pròpies d’una entitat veïnal, les dels casals de
gent gran i les lúdiques del centre cívic”.
Dons això és el que volem.
En la llista de propers equipaments, no hi figura. Ni tan sols ens han dit què han pensat,
només que estan fent un estudi. Esperem que aviat ens diguin quelcom.
PLA INTEGRAL DE CARRERS
Quant van explicar el PAD nosaltres vam entendre que rentarien la cara d’alguns carrers del
nostre barri, ja que no podien fer inversió però si manteniment.
Vam entendre que unificarien les baranes, que arreglarien alguna vorera etc.
Ens trobem un altre cop sense cap carrer arreglat, només han aplicat la normativa als guals
adaptats al pas de vianants, que ni tan sols han pintat. Però encara no s’ha acabat el PAD, i
potser és possible encara alguna actuació.
PL. ALFONS COMIN 11-12
Dins del programa del Ajuntament de construcció d’habitatges protegits, ja és un fet la
construcció de 70 habitatges de caràcter social, un parvulari, i la construcció de 95 places
d’aparcament.
Pot ser que algú pensi que són pels veïns del nostre barri, però no. Hi té dret qualsevol ciutadà
de Barcelona, que hagi tramitat la sollicitud i la adjudicació es mitjançant sorteig.
Per si algú hi està interessat ho pot consultar a www.bcn.cat/habitatge
JARDINS DE LA MUNTANYETA
Hem demanat el canvi d’illuminació, i de moment, no ens han fet cas.
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A sobre, a la part dels jocs infantils, molt sovint la troben amb les tanques trencades, això vol
dir que en la foscor hi transiten persones no molt cíviques, i per tant la gent té por.
Els jardins no és que estiguem molt ben cuitats.
Ens va costar molt aconseguir aquests jardins i no pensem deixar-los estar de qualsevol
manera, treballarem per donar-los l’utilitzat que des un principi els volíem donar. Hem de
recordar que per a aquest jardí va començar l’associació.
En referència al nom, tal com va demanar l’assemblea, vam formular la petició al Districte. De
moment no sabem res, sabem que la llei ens farà esperar cinc anys, però voldríem, que ens
diguin si hi estan d’acord i si reservaran el nom.
Si no tenim noticies aviat, formularem directament la petició al Regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona. Sr. Carles Martí.
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PASSATGE DE LA COSTA DEL PUTXET
Contínuament estem demanant que es faci quelcom en aquest passatge, on la seva part de
jardí esta molt malmesa, i l'únic que hem vist fer és pintar les baranes.

No pararem fins que aquest carrer quedi bonic i si cal demanarem unes escales mecàniques per
a fer més assequible la mobilitat al carrer La Costa.
També hem fet gestions per que Parcs o qui li toqui, faci una bona intervenció en aquest
passatge.
ESCIPIÓ 10
Era una finca que va ser enderrocada, a la part del darrera s'hi trobaven uns arbres, vam
demanar que es preocupessin de no talar-los, però com no eren arbres singulars, també van
anar fora El que volem fer és, quan la finca estigui feta, demanar que com a mínim a la vorera
hi posin la mateixa quantitat de arbres que van talar.
MOSSOS D’ESQUADRA
Periòdicament entren en contacte amb nosaltres per comentar com van les coses, tenen bona
disposició.
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GERIÁTRIC MUNICIPAL
Està confirmat que per una permuta amb els Germans de La Salle es farà un Geriàtric
Municipal de 150 places al carrer Marqués de Santa Anna. I a la planta baixa un Centre de
Dia.

Com ja hem rebut demandes d’informació aprofitem per dir que totes les persones que vulguin
informació han de demanar-la als Serveis Socials del Districte, al carrer Saragossa.
CASAL D’AVIS A GRAL. MITRE
Sembla ser que al costat dels Josepets, al voltant del nº 265 hi tenim un solar municipal al que
se li vol donar una utilitat com a Casal de Gent Gran.
NOVA ENTRADA AL PARC DEL PUTXET
Existeix un projecte que data del 1997 en 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.
Seria bo també per poder arreglar els carrers del costat.
Com sembla que per la propera legislatura volen fer actuacions a fons en el Parc del Putxet,
suggerim la seva ampliació, fent l'entrada pendent i l'ampliació per la part de Portolà.
Pel que sembla es farà un estudi més detallat, però no entrarà en aquesta legislatura.
PLA D’EQUIPAMENTS I SERVEIS 2006-2015
Per fer equipaments depenem del pressupost municipal i de que hi hagi espai per a fer-los.
Detallem la llista d’equipaments previstos segons el Districte per els anys 2006-2015 al Barri
del Putxet:
equipament
C.A.P

nom
Pere Virgili

Biblioteca

Jaume Fuster

Escoles Bressol

EMP
EMP
IES Serrat i Bonastre

Centre d’Educació

14 de 20

situació
E Terrades 30 (Districte de
Gracia)
Pza Lesseps (Districte de
Gracia)
C. Marmella
Pl. Alfons Comin
Marqués de Santa Anna 4

21/05/2009 18:14

ASSOCIACIÓ

Installacions
Esportives
Casals

file:///H:/AVPUTXET/putxet_actiu_abril_2007.htm

Complex Esportiu

Associació del Putxet
Gent Gran
Espai de Gent Gran Bertran
Centres de Dia
L’Esplai dels Avis
X
Sant Gervasi
Unitat Socioeducativa
d’Alzeimer
Residència
X
Municipal Assistida
Espai de Joves
Tamarita

C. Marmella
C. Marmella
Pl Lesseps
C. Bertran 41
Bertran 65
Marqués de Sta. Anna
Pg. Sant Gervasi 71
Pg. Foraste 11-13
Marqués de Sta. Anna
Pg. Sant Gervasi 41

COLEGIO LAS SIERVAS DE SANT JOSE
Quant el collegi va comunicar als pares dels alumnes que la escola deixava l’activitat escolar,
pel que sembla als veïns no els va agradar l’idea i es van adreçar a nosaltres, vam parlar amb el
collegi i ens comentaren que efectivament deixaven la activitat docent perquè amb la quantitat
d‘alumnes que tenien no era viable, alumnes que en la seva majoria ja no eren del nostre barri
sinó de Vallcarca, Carmel, Vall d'Hebron...
A part de lamentar aquesta decisió, que respectem, ja que han sigut molts anys vinculats al
nostre barri, ens preocupava que passaria amb el edifici en cas de venda i vam manifestar la
nostre postura com Entitat veïnal de que tractant-se d'una finca qualificada com a equipaments
docents, ens oposaríem a una modificació de qualificació.
Com no tenim collegis públics i coneixent l’interès per part del Consorci d’Educació de
Barcelona que cercava un solar per construir un collegi nou, van demanar al Districte que fes
les gestions oportunes per a que aquest edifici quedés com a escola. La resposta del Consorci
fou que no contemplava aquesta possibilitat.
Tot sembla que les gestions que ha fet el Collegi apunten a que potser aviat ens puguin donar
bones noves. Això vol dir que un altre collegi continuarà en aquest lloc.
Des d'aquí volem agraïr a aquesta Comunitat tot el que ha fet per nosaltres, per l’Associació i
pel Barri .
R. MACAYA 11
Es un solar, per cert bastant gran, on ja no es podrà construir. Aquest solar passa a
l'Ajuntament com a zona d’equipaments i ara tenim que pensar en el seu ús.
CARRER CISTER 20 – 22
Encara que no és al nostre territori, ho comentem per que hem participat i es d’interès per a
tothom .
En aquesta finca municipal s’ha creat un lloc pels sense-sostre, gestionat per la Creu Roja.
Funciona al vespre i s'hi dóna roba, sopar, dutxa, llit i esmorzar.
Si trobeu a alguna persona necessitada podeu adreçar-l'hi.
Però també hi ha un projecte per portar al costat el Centre d’Acollida de Menors del carrer
Vilana, centre de inserció de menors, la majoria magribins, al mon social–laboral.
Aquesta zona és de gran densitat escolar i els pares i entitats ja han manifestat el seu rebuig.
PETICIONS DELS VEÏNS.
Quan rebem peticions del veïns, fem la comprovació, analitzem i si es coherent la tramitem.
Així:Per exemple podríem informar de la petició feta pel Centre de Dia EAVIS del carrer Bertran
82, que tenia demanada una llicència d'aparcament i no li havien concedit i per tant cada cop
que els cotxes porten els avis organitzen aturades importants al carrer. La nostra intervenció
almenys valdrà per a senyalitzar un tram de reserva per a les ambulàncies i transports
adaptats.
I també servirà per a que allí on s’acaben les escales del carrer Roma, hi pintin un pas de
vianants amb els seus guals adaptats.
O per a comprovar la efectivitat de BCNeta en el seu programa de neteja, sobre tot on hi ha
grans supermercats com a la zona de República Argentina /Agramunt
LLEI DE BARRIS
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Com ja sabeu l’ajuntament ha aprovat la llei de barris, per millorar la proximitat de la gent amb
ells. És d’esperar que així sigui, i que per a tot sigui mes efectiu.
Estaria bé que cada barri tingues, diguem, com un representant, així es tindria més proximitat
entre els governants i la ciutadania.
Nosaltres ara som Putxet-Farro, com fa molts anys, fins que l’avinguda Gral. Mitre ens va
separar.
Ara som més de 30.000 habitants, pot ser mes que Sarrià. Veurem si les inversions també
canvien.
PLAÇA VENTURA I GASSOL
Tenim una finca que dona de la República Argentina nº 5 a la plaça Ventura i Gassol nº 6. Hi
ha el projecte 05/2006 LM36375 per aprovar a Urbanisme. Sembla ser que es vol ver una
planta per fer unes galeries Comercials, amb 3 plantes de pàrking i 4 plantes d’habitatges al
costat Rep. Argentina, i una planta amb 4 habitatges al costat de la plaça i per tant amb sortida
a la plaça, i per Padua també tindríem una sortida que seria la sortida de vianants del pàrking.
Ara fa falta comprovar quines modificacions comporta per la plaça, que és zona verda, però que
també està molt deixada. És el moment per tant de fer bé les coses, en interés de tots.
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ESTAT DE COMPTES
Podem comprovar que la nostra economia continua pel bon camí.
Amb la subvenció cobrim les despeses administratives i amb les aportacions del barri no
podríem fer la Festa Major, per tant hem de trobar altres recursos, com la loteria, Sant Jordi...
Ens agradaria que la gent fos més generosa en els actes que fem.

PROJECTE 2007
Continuaren en totes les coses que queden pendents del 2006 i en les que surtin de noves,
però, en el nostre projecte d’aquest any, tenim que centrar les nostres forces, per tenir un barri
mes sociable, mes sostenible, en aconseguir el màxim d’equipaments, equipaments que no
tenim. Som barcelonins i paguem els nostres impostos, tenim obligacions, i també tenim drets,
com els que viuen en altres barris on s'han fet reformes, que estem segurs que eren
necessàries, però ara ja ens toca també a nosaltres:
Centrar molt els nostres esforços per a aconseguir el Casal de Barri del Putxet, a la finca
situada al carrer Portolà 6 (collegi Montseny)
Estar molt pendents respecte del Complex Esportiu del carrer Marmellà
Aconseguir moltes millores en la illuminació del carrers i jardins del barri
Demanar que arreglin els carrers del barri segons la llista que proposarem, passant-los a
prioritat invertida, on el vianant té prioritat.
Solucionar els afers dels Jardins de la Muntanyeta de la Rep. Argentina
Continuar sollicitant l’ampliació del Parc del Putxet per la part de Portolà-Ferran Puig. i de
la nova entrada per Pare Fita
Reclamar la Clínica Sant Josep per el Barri
Demanar una nova pintada dels passos de vianants. La majoria dels carrers del barri
estan fatal
Tornar a demanar la substitució homogènia de baranes i pilons a les voreres
Repetir que no deixarem cap tema dels antics per solucionar: Baixada de Blanes,
Craywinkel, La Costa, etc.
Gestionarem les propostes i queixes que ens feu arribar
Ens agradaria al PUTXET-ACTIU tornar a posar la BÚSTIA DELS VEÏNS, per això
necessitem que vosaltres ens feu arribar els vostres articles, que poden ser molt variats,
sobre les moltes coses que sabeu del Putxet i que seria molt enriquidor que altra gent
també les conegués.
Continuarem amb els nostres actes lúdics - culturals.
Un cop exposats la memòria, l'estat de comptes i el projecte, es va sotmetre a votació i tot va ser
aprovat per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES
Sr. Victoriano: el bus de Barri 131 passa 6 minuts més tard que el bus d’enllaç 124 i per
tant toca esperar mitja hora; s'hauria de millorar això fent arribar primer el 131.
Sr. Garcia: és usuari habitual del Caprabo carrer Escipió i pensa que la zona està neta.
Sra Marisa: realment els Mossos patrullen per el barri?, algú els ha vist? La neteja dels
contenidors tha de millorar molt. Seran adients unes escales mecàniques al Passatge de La
Costa tenint tan a prop el collegi?
Sra. Mª Victoria: no tots els alumnes son incívics i unes escales mecàniques anirien molt
bé al Passatge de La Costa
Sr. Abad: què pot fer l’Associació per ajudar a solucionar el tema de la Baixada de Blanes?
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Sr. Fernando: el titular del carrer Portola 5, fa el que fa perquè té les espatlles cobertes,
s’ha burlat dels veïns i també de la Associació.
Sr. Jordi Solans: com a resident de la plaça Ventura i Gassol, està interessat en rebre
informació respecte a la possible renovació de la plaça.
Sr. Guix: un dia va quedar sorprès en veure com netejaven els carrers del barri, i va ser
tanta la sorpresa que va preguntar als de BCNeta que passava: “ve el Sr. Alcalde” va ser la
resposta. Doncs es questió d'invitar-lo a que vingui més sovint, així el nostre barri es
mantindrà net.
I sense més a dir es va donar per tancada l'assemblea, agraint als assistents la seva participació
i recolzament, a les 23 hores.
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Associació de veïns i amics del Putx et
Pg. Sant Gervasi 39-47 (La Tamarita) 08022-Barcelona
Tel: 669306164, email: avputxet@hotmail.com

Full d’inscripció
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