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EDITORIAL
Hem acabat l’hivern i comencem la primavera i, amb ella, un nou any de feina.
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Complint amb allò que indiquen els nostres estatuts, en data 30-3-2005 es celebra l’Assemblea General dels Socis per
avaluar les actuacions de l’entitat; es presenten els estats de comptes, les propostes de futur i la renovació de la Junta
directiva.
Aquest any no ha estat fàcil, a causa dels problemes polítics: primer el canvi de regidor i després en la tardança de
l’aprovació del PAD, cosa que ha facilitat que aquest hagi estat un any de manteniment i no de realització de
projectes, per tant, les millores al barri són ben poques, però sembla que quelcom canviarà el 2005.
Abans de tot, volem tenir un record molt especial per a les dues sòcies que ens han deixat: parlem de la
Joana Leinz i de l’Elvira Farreras, persones molt vinculades al nostre barri i a la nostra Associació.
En segon lloc, volem donar a conèixer a tothom en què i com hem treballat i en què pensem treballar.

EN QUÈ HEM TREBALLAT
La Junta es reuneix cada 10 dies, aproximadament, per tractar els temes, però quasi cada dia, en funció dels temes,
mantenim contacte diari i reunions. Ha sigut una tasca prou costosa, com tot seguit podreu comprovar, i sembla que és
poc recolzada pel barri. Som 166 socis, en una població d’unes 5.000 famílies, i els veïns tan sols acudeixen a
nosaltres quan els afecta el problema directament i encara que s’adonin que treballem per ells, passen de fer-se’n
socis. Hi ha poc esperit associatiu, poc esperit de barri.
No volen saber que com més siguem, més força tindrà l’associació.
PUTXET- ACTIU
Excepte el mes de gener, hem continuat fent el full, que, per a nosaltres, és el millor mitjà de comunicació envers
vosaltres perquè sapigueu què passa al barri
WEB
Hem fet una pàgina web perquè tingueu informació, com aquell que diu, en el mateix moment que la tenim.
I per als que volen saber qui som i què fem.
FUL L INFORMATIU DE L'ASSOCIACIÓ DE VE ÏNS I AMICS DE L P UTXE T

LOTERIA
Com cada any, hem fet loteria per Nadal; no hem tingut gaire sort, però ens han tornat els calés.
PARTITS POLÍTICS
Nosaltres no estem compromesos amb cap partit polític, però si els interessen les nostres inquietuds , ésser
participatius, ajudar-nos a resoldre els problemes, benvinguts.
Aquest mes de març, el Sr. Trias i el seu equip, van fer un tomb pel nostre barri i varen prendre nota de les nostres
propostes.
El P.P. pren nota de les nostres queixes, demana resposta al Districte i ens informa per escrit del resultat.
ERC Tenen bona disposició, però…?
ICV No han vingut
ASSOCIACIONS
Som dintre de la COORDINADORA D’ASSOCIACIONS DEL DISTRICTE que agrupa la majoria de les
associacions de Sarrià-Sant Gervasi-Les Planes i Vallvidrera. Aquesta Coordinadora es va crear per intentar, entre
tots, millorar les relacions amb la regidora. I per ser millor escoltats, i per fer millorar la comunicació i per fer millorar
la participació, i per fer molta més força, on hàgim de fer-la.
També som dintre de la COORDINADORA MILLOREM LES RONDES. Aquesta coordinadora agrupa les
associacions de les rondes (Travessera-Mitre- i rodalies).
Després de Lesseps , tocarà Gral. Mitre, i l’ Ajuntament de Barcelona ens tenia una mica deixats; ara en tornem a
parlar.
Tenim, també, bones relacions amb altres associacions, com les de La Taixonera i Vallcarca.
FAVB
És la Federació d’Associacions de Veïns. En som socis, i això ens permet rebre contínuament informació del que
passa a Barcelona a nivell associatiu.
LEGIONEL·LA
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Els afectats d’aquest virus van constituir una PLATAFORMA, i nosaltres els hem donat suport en tot el que han
necessitat.
PATRIMONI
Hem fet un arxiu amb totes les cases catalogades del barri, i pròximament treballarem per veure quines altres podem
incloure.
PLENARIS DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE
Tenen lloc al Districte, normalment cada dos mesos i és llavors quan la regidora presenta l’informe del que s’ha fet i
els consellers exposen els seus precs i projectes a realitzar. Dins d’aquest apartat podem aportar el nostre criteri.

AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL DISTRICTE
Es fa cada dos mesos, alternant amb els plenaris i en llocs diferents
És on tots els ciutadans podem demanar, suggerir, denunciar, queixar-nos, etc.
FUL L INFORMATIU DE L'ASSOCIACIÓ DE VE ÏNS I AMICS DE L P UTXE T
La regidora té l’obligació de contestar immediatament o més tard, per escrit, abans de tres mesos, segons l’article 6
del Dret de Petició, Reglament de Participació Ciutadana
Si voleu conèixer les dates i on es fan, podeu consultar la WEB.

ACTIVITATS REIVINDICATIVES
PL. LESSEPS
En aquest projecte qui ha portat la veu ha sigut la PLATAFORMA LESSEPS. S’han fet moltes trobades i podem dir
que el projecte definitiu ja està fet i exposat públicament.
Expedient 04PC1113/b0716
Les obres actuals són les de la línia 9
AMBULATORI
L’hem perdut al nostre barri. El Consorci Sanitari de Catalunya va prendre la decisió de tancar-lo a finals de juliol i
traslladar-lo al Pere Virgili.
És veritat que les instal·lacions són millors i no tenim queixa de les atencions, però creiem que s’ha fet
precipitadament i, sobretot, l’accés és deficitari.
Respecte als temes sanitaris, n’estem ben informats mitjançant la FAVB.
PROJECTE MARMELLÀ
Sense cap dubte, és el projecte més important que hem d’aconseguir per al nostre barri. Es tracta de dotar el barri
d’uns equipaments molt necessaris i que ara no tenim
Parlem d’una escola bressol, d’un polisportiu amb piscina inclosa, d’aparcaments, de més verd i d’un casal per a
l’associació.
En aquest casal tenim dipositades moltes esperances, perquè ens ajudarà que puguem fer moltes més coses, sobretot
culturals. Ens aproparà, ens coneixerem més i millor, farem caliu, farem barri.
El projecte va per bon camí, pas a pas; actualment, en data 11 de març, és en exposició pública , expedient
05PC1115/b0730. L’estem estudiant per fer-hi esmenes, si escau.
Nosaltres som participatius, què vol dir això?, doncs que farem arribar informació als nostres socis i veïns de
l’entorn, per tal que tots puguin aportar-hi suggeriments, ja que és un projecte per a tot el barri.
BUS DE BARRI
Necessitem un bus de barri: hem de facilitar el desplaçament per a accedir al metro, a l’ambulatori, al poliesportiu, a
l’escola bressol, al cinema, etc.
Encara recordem les paraules de l’anterior regidor abans de les eleccions: El proper bus de barri serà per al Putxet.
Doncs bé, en totes les audiències públiques i plenaris, preguntem pel bus del barri, i l’única resposta que tenim és
“s’ha traslladat la petició a TMB , perquè els seus tècnics analitzin la situació”.
PORTOLÀ 5

3 de 9

21/05/2009 18:02

ASSOCIACIÓ

file:///H:/AVPUTXET/putxet_actiu_abril_2005.htm

El 22-12-2003, alertats per uns veïns, vam comprovar que dintre d’aquesta finca s’havien tallat uns arbres molt antics,
potser centenaris i tot, en una finca afectada com a zona verda. Després d’avisar a la Guàrdia Urbana moltes vegades,
van fer una inspecció i comprovaren la tala de 10 arbres; fins i tot se n’havien tret les arrels i n’havien tapat els forats:
nosaltres en tenim fotografies d’abans i d’ara.
FUL L INFORMATIU DE L'ASSOCIACIÓ DE VE ÏNS I AMICS DE L P UTXE T
Vam preguntar al Districte si la propietat tenia algun permís, i ens informaren de que tan sols disposen d’un
assabentat per netejar el jardí, raó per la qual demanàrem una actuació.
En data 8-1-4 un tècnic del Districte va fer una nova inspecció i ens va dir que només s’havia tallat un arbre. La
nostra resposta va ser d’indignació, ja que teníem l’informe de la Guàrdia Urbana.
El resultat és que Parcs i Jardins ha imposat una sanció de 8468,57 euros per la replantació d’arbres.
Però aquí no s’acaba la cosa: vam comprovar que sobre les voreres hi havia sacs de runes, per això preguntem si
disposen d’alguna llicencia, només assabentat?. Doncs hi tornem, demanem inspeccions, no troben res, nosaltres
enviem fotografies de les runes, més inspeccions, aturada d’obra, més sacs, i, cansats, vam enviar un escrit preguntant
si ens prenien el pèl o si hi havia quelcom més. Sembla que aquest comentari els va molestar i el resultat ha sigut que
han obligat a demanar llicència d’obres, llicència que ha estat donada el 7-3-5 per fer obres menors i concretes.
Vosaltres us podeu preguntar: i per què tot això?. Doncs perquè nosaltres creiem que una de les nostres tasques és
evitar qualsevol especulació immobiliària al nostre barri
LA COSTA 97
Aquesta finca és un solar que té una part afectada com a zona verda i una altra d’edificable. A dintre hi ha una caseta,
amb ceràmica antiga , que un senyor va fer perquè les seves filles hi anessin a jugar amb les nines, per això la
denominem la caseta de nines. La conservació de la casa és deficient.
En data 18-11-3 un grup de veïns s’assabenta que volen construir a la part edificable,
cosa que comporta que moltes famílies arribin a tenir un mur a 3-5 metres davant la seva llar, que taparia tota
visibilitat i claror. S’adrecen a nosaltres i ens demanen si volem i podem sol·licitar de fer la permuta de zona verda
per edificable.
Un cop estudiat el cas i intentant ser el més neutral possible, i sempre mirant pel bé del conjunt del barri tot complint
les normatives, vam proposar al Districte de fer la permuta de les parcel·les; així tindrem una edificació a la Costa –
Ferran Puig que eliminarà el solar pàrking que és una taca en el paisatge. La nova construcció cobrirà quasi la
mitjana de Ferran Puig. La mitjana de la Costa 93, una altra taca, es converteix en façana i tenim el compromís de la
propietat d’arreglar-la com a façana. Tindrem una plaça, una part dura i una part verda, tancada a la nit per una
reixa, i conservarem la caseta de nines restaurada.
NOU HOTEL A LA AV. TIBIDABO
El 22-9-4 ens van informar de la concessió de llicència per a la construcció d’un petit hotel a la Av. Tibidabo i això
comportava un canvi de volums. A nosaltres i als de Sant Gervasi no ens va semblar bé, al PP I CIU tampoc no els va
semblar bé, per tant, l’informe en el Plenari va ser desfavorable, però es va presentar en el Plenari de la CASA GRAN
i va ser aprovat
MOTOS A LES VORERES
Tots sabem el problema de les motos a Barcelona. Nosaltres, en les voreres estretes del nostre barri no podem tenir-hi
motos. Anys enrere, en el pla de viabilitat es va aconseguir que fessin aparcaments per a motos. Constantment
reclamem al Districte, i vam aconseguir la visita de l’intendent de la Guàrdia Urbana perquè vingués a prendre nota de
la situació. L’únic que podem fer és trucar al tel. 93 291 43 53 i denunciar. Si reben moltes trucades, estem segurs
que actuaran. El mateix podem dir dels sacs de runes.
CAPRABO C/ ESCIPIÓ 22
En data 17-12-3 un grup de veïns es va adreçar a nosaltres per comunicar-nos la possible instal·lació de un
supermercat en aquesta adreça i manifestar la seva negativa pels problemes que pot ocasionar: soroll, brutícia,
problemes de trànsit, etc.
La resposta del Districte fou que si compleixen les normatives estan obligats a donar la llicència .
FUL L INFORMATIU DE L'ASSOCIACIÓ DE VE ÏNS I AMICS DE L P UTXE T
De moment no hi ha llicència. Hi havia diversos punts en què no complien les normes dintre del local i deficiències en
la càrrega i descàrrega, que s’ha de fer dintre del local, la sortida d’emergència i tot el que comporta la mobilitat.
S’ha de tenir un informe de seguretat per part dels bombers.
Un informe d’impacte de mobilitat per part del Àrea de Circulació.
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I per a la llicència d’Activitat es necessita un Certificat Ambiental de Control.
Les darreres notícies que en tenim són de data 8-7-4.
BAIXADA DE BLANES
En data 7-7-3 els veïns d’aquest carrer es van adreçar al Districte per sol·licitar unes baranes que facilitessin el
desplaçament per les rampes a persones amb problemes físics.
En data 10-2-4 el Districte els respon que no és possible per incompliment de normativa.
És quan aquests veïns s’adrecen a l’Associació per veure què podem fer.
En data 21-4-4 demanem informació al Districte; la seva resposta va ser que ja en el seu moment les baranes existents
es van posar, tal com demanaven els veïns, enganxades a la paret i no eren adequades.
Després de diverses converses amb els tècnics, han accedit a posar baranes per facilitar la mobilitat de la gent a les
escales, no pas per als carros de compra a les rampes.
Tenim la confirmació oral que estan encarregades i són a punt d’instal·lar-les.
MARIÀ MANENT
És una vergonya preocupant com es troba aquesta plaça, tota ella és un pipí-can , inclosa la zona tancada per als
infants.
En data 16-9-4 es va demanar una actuació i solució immediata. Es va canviar la sorra dels jocs i es neteja
constantment, però no n’hi ha prou. Es demana la intervenció de la Guàrdia Urbana, que ens diu que en pren nota, tot
segueix igual, per això vam prendre la iniciativa de repartir per tota la plaça fullets per demanar civisme.
El resultat ha sigut positiu, però no definitiu. Ens han trucat veïns per donar-nos les gràcies i demanar-nos que també
els posem en altres llocs.
No pararem fins a canviar la mentalitat dels veïns i del Districte, cosa que, de fet, és feina seva.
CARRER CRAYWINCKEL
Ja fa molts anys que aquest carrer ens preocupa: molt de trànsit, voreres per una part estretes, i per altra part mal
utilitzades, semàfors no sincronitzats, càrrega i descàrrega en doble fila i a tota hora, vehicles aparcats en zona de
descàrrega, etc.
Ja en l’últim pla de mobilitat, vam aconseguir unes minses millores per la part de Lucà
i P. Sant Gervasi.
Alguns veïns també van presentar les seves queixes al Districte i no van ser atesos, per això, farts de la situació, van
agrupar-se, van formar una Plataforma i van presentar unes 180 signatures demanant solucions.
Fa uns dies vam tenir una reunió als locals de Sta. Cecília amb els consellers del Tripartit del Districte. Nosaltres
també hi assistírem , encara que pensem que hi ha algú a qui no interessa la nostra participació, ja que en l’article
referent a aquest afer de la Revista Zona Alta vam ser totalment marginats...
En aquesta trobada, els veïns esperaven solucions: res de res, molt dir què faran al barri del Putxet, possibilitat de fer
zona blava, i que estaven esperant l’informe de Via Pública, informe que nosaltres estem esperant des del 30-1-5 i
encara no en sabem res
Van ensenyar un dibuix d’un cartell informatiu a la Pl. Kennedy , panell informatiu per indicar als vehicles que, pujant
per Balmes, poden anar a les Rondes per Av. Tibidabo; panell que fa 3 mesos nosaltres, entre d’altres, vam suggerir
de demanar-lo al Districte.
FUL L INFORMATIU DE L'ASSOCIACIÓ DE VE ÏNS I AMICS DE L P UTXE T
Van prendre el compromís de tenir una reunió abans del 14-4-5, per concretar les solucions.
Nosaltres esperarem l’informe de Via Publica i de les solucions del Districte per decidir quines mesures prenem.
També creiem que els comerciants han d’involucrar-se a resoldre part del problema.
El problema de Craywinkel també el fem extensible a tota la Rep. Argentina.
BENZINERA
Els veïns tampoc volen la benzinera.
També fa anys, vàrem participar a resoldre part dels problemes de la benzinera: van anul·lar el servei al costat de les
voreres, que van quedar més amples per a passar el vianants.
Després vàrem demanar al Districte que comprovés si complien les normatives.
La resposta va ser que no era de les seva competència i que la traslladaven a la Generalitat, que ens va dir que, fetes
les inspeccions per ECA, complien les normatives.
Vàrem demanar-ne còpia i encara l’estem esperant.
Segurament aquestes normatives son antigues, però són las que hi ha. Són els polítics que les han de modificar.
D’altra banda tenim també les queixes que ocasiona la botiga oberta 24 hores, sorolls del compressor, les motos etc.
Una de les fórmules que hi ha perquè el Districte no pugui ignorar els problemes són les denúncies, i com més, millor.
Si són acceptades les reformes que pretenen fer en la botiga, més problemes tindrem.
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TORRE SANS
D’aquesta torre, que gràcies a l’associació va ser catalogada, en data 30-4-4 va caure part de la cornisa. Van
presentar-s’hi tant la G. Urbana, com els Bombers, i varen fer els seus atestats.
Vàrem demanar al Districte què pensaven fer, i ens van dir que ja hi havia converses amb els propietaris per a la
restauració.
En data d’avui, només hi ha unes bastides; no sabem què hi fan. Contínuament preguntem, però?
IL.LUMINACIÓ DEL BARRI
Continua com sempre, malament, i sembla que continuarem igual
PLA DE ACTUACIONS INTEGRALS
Això vol dir que durant aquest any, encara no sabem quan ens toca, tenim el núm. 3.
Els netejaran una mica la cara alguns carrers, com a El Caire, Portolá, Ferran Puig, Hurtado, Verge del Carmel, Roca
i Batlle.
VIAL REP ARGENTINA
Segons ens hem assabentat , hi ha un projecte per a la construcció de una rampa de l’Avinguda Hospital Militar fins a
Rep. Argentina per portar tota la circulació, de baixada, de les rondes a la Rep Argentina , que sortiria davant de la
Baixada de Blanes, trencant els jardins M. Blancafort i per tant el passadís verd fins al Putxet .
No sabem què dirà ara el nostre alcalde, que se sentia tan orgullós, quant visitava el nostre barri i contemplava el
passadís verd. Tot això sense cap raó tècnica , només per fer una gran avinguda ( Hospital Militar) amb circulació
direcció muntanya, amb dos carrils i jardins a la Rep. Argentina
Nosaltres no hi estem d’acord i ja hem començat les converses en els Districtes per oposar-nos al projecte, que sembla
que fou aprovat el 2002.
FUL L INFORMATIU DE L'ASSOCIACIÓ DE VE ÏNS I AMICS DE L P UTXE T
ESCALES MECÁNIQUES AL CARRER ROMA
Un altre projecte que serà realitat, actualment és a exposició pública i, si tot va bé, al setembre començaran les obres i
les podrem gaudir per la pròxima primavera.

QUÈ HEM ACONSEGUIT
ESCALES MECÀNIQUES C/ CLAUDI SABADELL
Per fi, després de molts anys de lluita, les tenim. Van ser inaugurades dins dels actes de la Festa Major el 5-6-2004,
encara que havien començat a funcionar el 5-4-2004.
Van prou bé i és un goig comprovar-ne la utilitat.
BARANES
Craywinckel – Pg. Sant Gervasi . Per tres cops han hagut de canviar aquestes baranes protectores, per accidents de
circulació
El Caire – Rep Argentina: per a facilitar la baixada en unes escales.
CARRER MUSITU.
Per fi, projecte de fa molts anys, s’ha obert aquest carrer, amb retard de tres mesos. De fet, encara no està obert, però
podem donar-lo per fet.
PARC DEL PUTXET
Han canviat tota la il·luminació.
PALS DE LLUM
Desprès d’un any i amb insistència, per el perill que hi havia, n’han canviat dos al carrer Marmellà, un dels dos havia
caigut per un accident i l’altre estava tort i a punt de caure

ACTIVITATS LÚDIQUES
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SANT JORDI
Com tots els anys, vàrem posar la parada per a vendre les roses.
Sembla senzill, però algun cop, com l’any 2004, vàrem tenir unes petites dificultats que vàrem resoldre sobre la
marxa.
FESTA MAJOR
Ja es tradició, a primers de Juny, celebrar la nostra Festa Major.
Centrem tots els nostres esforços, que són molts, per fer una festa per a tots, grans i petits.
I també perquè com a mínim un cop l’any ens trobem, participem, ens coneixem.
Aquest any va sortir bastant bé, n’estem contens, molta participació, sense cap incident,
L’únic acte fluix va ser el dinar de germanor, era la primera vegada que es feia i potser encara no hi esteu
familiaritzats.
També vàrem inaugurar oficialment les escales mecàniques de Claudi Sabadell

.
FUL L INFORMATIU DE L'ASSOCIACIÓ DE VE ÏNS I AMICS DE L P UTXE T
FIRA DE PRODUCTES ARTESANALS
Tenim un grup d’artesans amb molta il·lusió de participar amb nosaltres i per això vénen a la Plaça Kennedy i ens
ofereixen els seus productes, que tenen molta acceptació
Agenda de les pròximes fires
21 de maig
Sant Ponç
4 de juny
Festa Major
22 d’octubre
Festa de la castanya
10 de desembre Fira de Nadal

BALANÇ ECONÒMIC
Encara que aquest any no hem tingut subvenció de l’Ajuntament (2000 euros), hem hagut de ser molt austers per tal
de mantenir com fins ara un bon resultat.
Que de les quotes no surt tot, també cal aconseguir diners per fer actes com la Festa Major, que molts pensen que la
finança l’Ajuntament; doncs no, l’Ajuntament solament hi posa les infrastructures, la resta és finançada per
l’Associació, perquè la gaudeixin tots, socis i no socis.

PROJECTE 2005

Pensem treballar en tots els afers pendents del 2004 fins al seu termini i en els que surtin de nous, que segur que en
sortiran.
Continuarem amb els actes lúdics - culturals i, si és possible, els augmentarem. Ara per ara, el que és segur és
l’increment de les fires artesanes.
Parlarem amb Parcs i Jardins per intentar conservar en estat adequat totes les zones verdes del nostre barri.
Volem fer una gran difusió de la nostra Associació, per tot el barri, perquè ningú no pugui dir que no sap que hi ha una
Associació, ni que no sàpiga en què i per a qui treballem .
Com que el sistema de treball l’Ajuntament és englobar les peticions en el PAD, o sigui cada quatre anys,
començarem ja a formular les nostres peticions per a l’any 2008
Demanarem una nova entrada al Parc del Putxet, per Fidel Fita – Roca i Batlle
Demanarem l’adhesió al parc del Putxet de les parcel·les afectades com a zona verda del carrers Portolà -Ferran Puig
Demanaren la il·luminació correcta dels Jardins de la Rep. Argentina.
Demanaren la il·luminació correcta dels carrers més necessitats del barri.
Demanarem la connexió del carrer Marmellà amb el Parc del Putxet, bé amb una passarel·la o un ascensor
Demanarem la Torre Sans per a equipaments per el barri
Demanarem la Clínica Sant Josep per a equipaments per al barri
Demanarem la reposició i unificació dels fitons en les nostres voreres
Demanarem arreglar els nostres carrers com cal, donant prioritats segons necessitats
Demanarem més neteja, en general
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Demanarem policia de barri
Demanaren la retirada parcial del mur de la Torre Sans, per fer la vorera més ampla
Demanarem la retirada del mur del P. Sant Gervasi que ocupa la vorera
I escoltarem i treballarem ens les propostes que ens feu arribar
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