BUTLLETÍ DE l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SARRIÀ - ANY XLI - NÚMERO 216 - SETEMBRE 2015

EDITORIAL
Ens presentem
Ara fa gairebé un any un grup de gent molt diversa de Sarrià, alguns amb
vinculacions anteriors amb la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de
Sarrià i d’altres que no n’havien format part, van començar a moure’s amb
l’objectiu de revitalitzar una entitat que es trobava en perill real de desaparició a curt termini. Ens vàrem proposar constituir una nova junta que reactivés una entitat que feia temps que estava en hores baixes i que es mostrava cada dia més desvinculada de la gent de Sarrià i dels interessos del barri.
Amb aquest objectiu es va formar un petit equip inicial que va començar
a treballar de valent sota un lema que va fer fortuna: Sarrià necessita una
sacsejada. Es van organitzar diverses reunions amb persones i entitats representatives del barri per donar a conèixer el nostre projecte, i les reaccions
van ser molt entusiastes per part de tothom. Volem aprofitar l’oportunitat
d’aquesta primera comunicació per agrair molt sincerament l’ajut rebut de
molta gent i, en especial, el suport logístic (cessió de locals per reunir-nos)
rebut tant de la Casa Orlandai com del Centre Parroquial.
Es va intentar construir una transició ordenada amb l’antiga junta però tot
i els nostres esforços això no va ser possible. Així, la junta sortint no va voler
convocar una Assemblea, tot i que els estatuts els obligaven a fer-ho, i va
esgotar el termini legal de sis mesos per convocar l’Assemblea Ordinària
anual de socis el 29 de juny, i aleshores el president va presentar la dimissió
i automàticament tota la Junta va restar dimitida. Llavors es va haver de crear
una Junta Gestora que va gestionar l’entitat entre la dimissió de la junta i la
convocatòria d’unes eleccions que es van celebrar el 14 de setembre, i que la
nostra candidatura va guanyar amb 46 vots favorables i dues abstencions.
Tot això ja és passat, però ens ha semblat obligat donar-lo a conèixer als
socis de l’entitat perquè tothom sàpiga d’on venim i com han anat les coses
en els darrers mesos. Ara hi ha una nova junta que es posa al vostre servei
i dels sarrianencs en general, i en altres seccions d’aquest primer butlletí
trobareu el detall del nostre programa i la composició del nou equip directiu.
La Junta Directiva

COMPOSICIÓ DE LA NOVA JUNTA

Presidència: Eva Ceano-Vivas
Vicepresidència 1a: Jesús Mestre
Vicepresidència 2a: Núria Esteve
Tresoreria: Alex Escoda
Secretaria: Anna Ceano-Vivas
Vocals: Leonardo Bejarano, Laia Jubany, Eulàlia Marquès,
Eduardo Saiz i Miquel Saumell

AGENDA DEL BARRI
FESTA MAJOR DE SARRIÀ
Divendres 2 d‘octubre, a les 20 h, i 21:30 h
19:45 Presentació de la III Batalla x Sarrià,
Vicençs vs. Rosers, i hissada de bandera
20 h Pregó artístic, a càrrec de Marc Carrizo, Marc Sastre, Blai Juanet i Ortiol Pla
21:30 h Sopar Popular 2015, 12 €
Plaça del Consell de la Vila
Dissabte 3, a les 17 h
Cercavila de Festa Major
Diumenge 4, al matí i a les 17:30 h
11 h Concurs de Paelles i Paella Popular.
Racions de la paella popular a 12 €
Desert de Sarrià
17:30 h Fes-te els balcons, i IV Cantada
intergeneracional, a la plaça de la Vila
Dillus 5, a les 20:30 h
Amb la Música al Cor de Sarrià, amb M.
Dolors Cortès, Joan Lluís Jordà i Carles Puig
Teatre de Sarrià
Dijous 8, a les 21:30 h
L’Antàrtida a l’Envelat, amb les Big Band
Plaça de Sarrià
Divendrs de 17 a 21 h, i Dissabte de 11 a 20 h
El teu barri, el teu mur. Pintada comunitària
Espai Gardenyes
Dissabte 10, a les 19:15 h
Cercavila i tabalada: Sarrià en Flames.
21 h: Espectacle final a la plaça de Sarrià
Diumenge 11, el matí i a les 20 h
9:15 h XV Caminada Popular a Collserola
11 h V Baixada de carros, al Carrer Major.
20 h Cinema a la fresca, al Centro Asturiano,
i tot seguit, Piromusical de fi de Festa Major.
Informació completa de totes les activitats
al programa de la Festa Major i al web
www.festasarria.cat

CRÈDITS
Edita: Associació de Veïns de Sarrià
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NOTÍCIES DEL BARRI
UNA NOVA BENZINERA?

Jesús Mestre Campi
A poc a poc, la nova administració municipal va coneixent Sarrià - Sant Gervasi.
Gerardo Pisarello, acompanyat de la gerent Amàlia Ganga i del conseller tècnic
Jaume Llansó, van convocar pel 15 de
setembre les entitats del districte a la Sala
d’Actes de la Biblioteca Joan Maragall. La
convocatòria havia obert expectatives, ja
que la sala es va omplir del tot: un centenar de persones, la majoria vinculades a
associacions, van respondre a la invitació
del nou regidor. Tot i que ningú sabia exactament de què aniria la trobada.
Després d’una breu presentació per part
de Jaume Llansó, el regidor va demanar
els assistents que és presentessin i esmentessin a l’associació que representaven. Hi havia gent d’arreu del districte,
més dels que habitualment assisteixen
als plenaris, les audiències públiques
o els consells de barri: de Sarrià, de la
Bonanova, del Galvany, del Putxet, del
Farró, de Pedralbes, de Vallvidrera... Hi
havia representació de la majoria de tipologies d’entitats: les associacions de
veïns, les de comerciants, les de cultura
popular, les ampes de les escoles i dels
instituts, la plataforma de joves, els grups
escoltes, els grups de veïns amb interessos molt particulars, etc.
Pisarello va dir que aquell dia venia, sobretot, a escoltar. A conèixer una mica
més aquest territori tant complex i ric
de matisos que anomenem Sarrià - Sant
Gervasi. També va dir que el nou equip
municipal vol fer canvis i que tenen un
programa que intentaran complir, cosa

AVS - Urbanisme
Alerta veïnal per la notícia de la sol·licitud de llicència pel projecte d’instal·lació
d’una benzinera al solar de l’antic “garden” a la cruïlla entre el carrer Eduardo
Conde i el passatge del Roserar.
El solar on es vol instal·lar la benzinera està
al costat d’una escola i molt aprop del parc
de la Quinta Amélia. L’AMPA del col·legi
Sagrado Corazon - HH Corazonistas va fer
unes al·legacions a aquest projecte considerant inadequada la seva ubicació:
— La unitat de subministre de combustible per a vehicles, està situada a una distancia inferior al que marca la Llei 5/2003
d’una zona verda amb un important arbrat
i incomplint d’aquesta manera la llei.
— Impedeix la circulació dels vianants per
les voreres i posa en perill els infants de
les institucions educatives pròximes ja que
aquesta vorera es considera camí escolar.
— I també va al·legar d’altres qüestions
tècniques: la inadequació d’entrades i sortides del camió cisterna en aquests carres
estrets, la manca d’un pla d’evacuació i
seguretat al projecte, la capacitat del dipòsit de gasoil projectat que supera la
prescripció tècnica, la superfície de solar
no correcte per a aquesta activitat i l a
manca de distància de l’edificació principal respecte als llindars amb el carrer.
De moment els serveis municipals no han
aprovat el projecte per deficiències tècniques i actualment els sol·licitants estan intentant refer el projecte per arranjar-les.
Durant el mes de juliol s’han fet diverses
reunions per parlar del tema amb els tècnics de l’Ajuntament.
Les escoles i els veïns afectats han manifestat la sospita que aquesta benzinera
pugui funcionar sense personal i per tant
sense cap control dels nens i adolescents
que circulen per la zona. Actualment a Barcelona no hi ha una legislació que diferenciï
les benzineres automàtiques amb les que
estan ateses per personal. Representants
de l’escola també han explicat els problemes de salut que poden causar als nens
les emissions tòxiques dels carburants.
Els veïns reunits van concloure que aquesta instal·lació no és necessària ja que hi ha
benzineres properes a la zona, ni convenient per la proximitat a un centre escolar.
Malgrat l’oposició veïnal, els representants de l’Ajuntament, van manifestar que
si el projecte compleix tots els requisits
tècnics s’haurà d’aprovar.

Fotografia: Elisenda Antón

EL DISTRICTE I LES ENTITATS

que pot generar algun conflicte. Però que
la prioritat és anar establint pont de diàleg
entre l’administració, les entitats i la gent.
Vol anar elaborant una metodologia per
poder-nos trobar i, per exemple, preparar
de forma participativa el Pla d’Actuació
del Districte.
Tot seguit va donar la paraula als assistents i, ben aviat, va sortir el llarg llistat de
peticions, reivindicacions, o precs que tothom coneix prou bé ja que la majoria fa
temps que duren i que regidors i regidores
anteriors també coneixien. Per exemple, la manca d’un espai de trobada pels
joves del districte; però d’espais de reunió
també en reivindiquen des del Galvany,
on no hi ha equipaments públics, o hi ha
preocupació al Farró perquè no es freni el
projecte de Vil·la Urània. Igualment tenen
problemes el casal de gent gran de Sant
Ildefons, o des de l’Associació de Veïns
de Sant Gervasi es tem noves aturades al
vell projecte de l’ascensor de l’estació de
ferrocarrils de la plaça Joaquim Falguera.
Des de Sarrià, també hi ha temes que
preocupen, com el futur de la nova Biblioteca a la plaça Major, o que passarà amb
el parc de l’Oreneta que, després de les
eleccions municipals sembla que ha quedat fora de l’agenda.
Gerardo Pisarello de ben segur que va
trobar el districte encara més complex,
però cal agrair que vulgui escoltar. I es va
quedar per convocar una nova trobada
d’aquí un parell de mesos. Les entitats o
persones que vulgui fer arribar les seves
propostes ho poden fer al correu de contacte: sarria-santgervasi@bcn.cat.
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NOTÍCIES DEL BARRI
COMPOSICIÓ DEL NOU
CONSELL DE DISTRICTE
AVS
La Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi va acollir una multitud de veïns la calorosa tarda del 30 de juliol per poder seguir la
constitució del nou Consell Municipal del
Districte. La Sala d’Actes es va omplir i es
va haver d’adequar el vestíbul, amb una
pantalla que seguia l’acte simultàniament,
per poder augmentar la capacitat. Poques
vegades s’havia vist la Seu del Districte tan
desbordada, i menys un 30 de juliol. L’acte
el va presidir el nou regidor del Districte,
Gerardo Pisarello, que va dir que el nou
govern municipal de la ciutat vol escoltar
els ciutadans; que els mou la voluntat de
diàleg. Seguidament es va passar a la presentació dels nous consellers, nomenats
per decret d’Alcaldia arran els resultats de
les eleccions municipals de 24 de maig
d’enguany, que van prometre o jurar el seu
càrrec utilitzant diferents fórmules.
En total van prendre possessió del seu
càrrec 17 dels 19 consellers que conformen el Consell de Districte, a l’espera
del nomenament d’Alcaldia d’un dels dos
consellers de BComú-E, i per l’absència
d’un altre conseller de C’s. En tots dos
casos prendran possessió del càrrec en
un proper Consell de Districte.
Finalment, la llista completa dels actuals
consellers és la següent:
BComú-E
Joan Manel del Llano Ribas
Jaume Llansó Torras, conseller tècnic
CDC
Pol Lliró Tey
Oriol Bertran Ferrer
Joan Figuerola Borràs
Jaume Oliva Sala
Concepció Molinas Mallol
Núria Zaragoza Formiga
Montse Martín Vivas
Montse Cantín Mas
Unió
Víctor Gonzalo Pérez
Jordi Bosch Sala
ERC-AM
Guillem Casals León
C’s
Francisco Javier González Blesa
Ivan Bello Alriols
Ignacio López Salvador
PPC
Oscar Ramírez Lara
Josep Anton Guillem González
Boris Valls Guardiola

El segon punt de l’ordre del dia va ser
la votació de la proposta del càrrec del
president del Consell de Districte, càrrec,
que per àmplia majoria, va recaure a
Jordi Martí i Galbis per 16 vots a favor
i una abstenció. Jordi Martí és regidor
de CIU de l’Ajuntament de Barcelona i
durant l’anterior mandat ser regidor del
Districte de Sants - Montjuïc i regidor de
Presidència. Finalment la nova gerent del
districte és Amàlia Ganga Viñas.

CONCURS DE PAELLES
DE LA FESTA MAJOR I LA
PAELLA POPULAR

AVS - Cultura i activitats
Com és tradició, l’Associació de Veïns de
Sarrià organitza el Concurs de Paelles i la
Paella Popular col·lectiva, en el marc de la
Festa Major de Sarrià. Serà el diumenge
dia 4 d’octubre, al Desert de Sarrià.
Enguany hi ha alguns canvis en el Concurs, que desitgem tinguin una bona
acollida entre els veïns. Com sempre, és
obert a tothom, però pots escollir entre
dues opcions:
1 Pots venir amb tot el material (les
totxanes que consideris necessàries i la
llenya) i només pagues 2 €
2 Et facilitem el material (sis totxanes
i la llenya), al cost de 10 €
Com sempre, la paella i tots els ingredients per fer-la van a càrrec dels concursants. Per altra banda, no és necessari
matinar! Al moment de fer la reserva i
inscripció, cada grup tindrà assignat el

lloc on fer el foc, les cadires i les taules.
És distribuirà seguint l’ordre d’inscripció.
Els concursants poden optar a tres premis:
1. Millor gust
2. Millor gust (finalista)
3. Millor aspecte
Els tiquets per a la Paella Popular col·lectiva serà de 12 € (ració de paella, gelat,
pa, aigua, vi i cafè).
Tant les inscripcions pel al concurs com la
venda dels tiquets per a la Paella Popular
es farà a la Seu de l’Associació (C/Canet,
4) a partir del dia 28 de setembre fins al
dia 1 d’octubre.
Esperem que us animeu a venir!!!

SARRIÀ I ELS REFUGIATS
Des de mitjans de setembre, seguint la
crida que va fer Pallassos Sense Fronteres amb el lema: 1 minut de vergonya, un
minut de dignitat, hi ha la convocatòria
per fer un minut de silenci en solidaritat
amb les persones refugiades. La concentració és cada dimecres a les 20 h a la
plaça del Consell de la Vila, com també es
fa a moltes altres places del país.
El dimarts 15 de setembre, a la Casa Orlandai, es va fer una xerrada i debat sobre la
qüestió i, la setmana següent, el 23 de setembre, 23 de setembre es va fer al Teatre
de Sarrià una Gala Solidària amb el propòsit de recollir fons per als refugiats, amb la
participació desinteressada de l’Associació
d’Amics de l’Òpera de Sarrià i el BCN City
Ballet. L’acte va ser presentat per Xesco
Reverter, cap de la Secció d’Internacional
dels Serveis Informatius de TV3, que va
aportar la seva experiència sobre el terreny
a partir de la cobertura que va fer dels primers dies d’aquest drama; i es va comptar
amb la presència i intervenció del regidor
del districte, Gerardo Pisarello —a més
d’altres personalitats com Arcadi Oliveres,
mossèn Valls o Jordi López Camps de la
Fundació ACSAR—, que ha remarcat la importància que Barcelona sigui un model de
ciutat refugi i que es visualitzi la solidaritat
dels seus veïns amb qui ho han perdut tot.
La recaptació de l’acte, de 4.200 euros, es
destinarà a l’acollida dels desplaçats.
Podeu trobar més informació a: http://
www.teatredesaria.entitatsbcn.net/diba_
agenda/gala-solidaria-a-favor-dels-refugiats-i-immigrants/
I si voleu col·laborar amb la xarxa #CiutatRefugi escriviu a ciutatrefugi@bcn.cat.
http://ow.ly/S1o3S
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L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SARRIÀ:
PLA D’ACTUACIÓ
Eix vertebrador del projecte:
Fer una AV participativa i on tothom
se senti a gust per treballar
Com: volem una junta que representi un
ampli ventall d’opinions i institucions però
apartidista, necessitem buscar el consens
en les decisions de la junta i que els/les
socis/es i veïnat opinin per millorar, així
com col·laborar estretament amb les entitats existents del barri i de la ciutat.

Què farà la junta:

— Representar l’AV als Consells de Barri,
Audiències Públiques i Consells Plenaris
o qualsevol altre acte.
— Organitzar les juntes i Consells de Veïns oberts a tothom o sigui socis i veïns,
recollint i difonent les idees tractades.
— Portar els comptes i gestionar el fitxer
dels socis.
— Recollir l’opinió dels veïns i socis.
— Decidir activitats de l’AV i objectius a
curt i llarg termini.
— Gestionar el butlletí.

I les vocalies, quin paper
tindran:

— Les vocalies es reuneixen i proposen
temes per a què el cap de la vocalia proposi a la junta i aquesta les aprovi/confirmi.
— Quanta més gent a les vocalies millor,
estaran obertes a col·laboradors externs.
— Aportaran notícies i informació al butlletí i a la vocalia de comunicació.
— Són un peça bàsica per a què l’AV sigui
plural.

Què farà la vocalia
de medi ambient:

— Donar suport a les mobilitzacions per
la defensa del patrimoni natural del nostre barri i entorn (Plataforma en Defensa
del Parc de l’Oreneta, Esquirols de Can
Sentmenat, Moviment veïnal dels barris
de muntanya i Plataforma Cívica per a la
Defensa de Collserola)
— Reclamar a l’administració millores en
la qualitat de l’aire dins d’un pla de descontaminació ambiental i acústica del
barri.
— Participar activament en la millora dels
espais verds existents i en la definició dels
nous espais que es construeixin al barri.

— Treballar per a la conscienciació i el coneixement dels veïns en matèria de medi
ambient.
Referents: Anna Ceano, Leo Bejarano i
Eduardo Saiz

Què farà la vocalia
de comunicació exterior

— Difondre les decisions, convocatòries i
mobilitzacions de l’AV (e-correus, crear notes de premsa, entrades al twitter i al web).
— Mantenir el web al dia (revisar estat actual web, revisar/ajustar estructura i actualitzar-la).
— Redactar i fer un seguiment del butlletí.
— Respondre els socis que fan consultes/ queixes (gestionar l’e-correu).
Referent: Miquel Saumell

Què farà la vocalia
de mobilitat i urbanisme

— Veure com ajudar a potenciar el comerç de proximitat, racionalitzar transport escolar, racionalitzar transport mercaderies (pilones), racionalitzar el tema
recollida d’escombraries al casc antic,
intentar que posin ascensor FGC, etc.; hi
ha molts temes.
— Vigilar i intentar evitar la pèrdua arquitectònica del barri.
— Continuar temes oberts històrics i no
resolts.
— Promocionar habitatge per joves perquè no hagin de marxar del barri. I així
hem d’intentar que els joves tornin al barri.
— Fer el seguiment del pla de voreres de
Via Augusta.
— Fer el seguiment de la biblioteca de
Sarrià
— 2015 fer una llista d’edificis i veure el
grau de protecció i estudiar el projecte de
pla de vores.
— 2015: contactar amb el districte per
veure com està el tema.
Referent: Eulàlia Marquès

Què farà la vocalia de cultura, activitats i relació amb
entitats

— Encarregar-se de recollir les propostes,
descobrir mancances i promoure l’organització d’activitats de caràcter cultural i
artístic, i el calendari festiu de Sarrià.
— Organitzar les activitats de festa major
d’AV (botifarrada, paella i altres).
— Coordinar-se amb la Comissió de Fes-

tes de Sarrià.
— Fer un llistat d’entitats i establir contacte i veure si podem col·laborar per fer
projectes plegats.
— Valorar si cal organitzar fires, com ara
la de Nadal. També una mostra d’entitats
del barri.
— Es relacionarà especialment amb totes
les entitats del barri (i si cal del districte
que organitzin aquest tipus d’activitats),
per mirar de col·laborar-hi en la mesura
del possible.
Referents: Núria Esteve i Jesús Mestre

Vocalia de temes socials

— Hi ha molta gent al barri que necessita
ajuda, especialment la gent gran: solitud,
alimentació, transport (T-10)
— Contactar amb les entitats que ja es
dediquen a ajudar per veure com podem
col·laborar.
Referents: Laia Jubany

HORARI D’OBERTURA DE LA SEU:
Al llarg del setembre, horari mínim d’obertura de la seu és:
Dimarts i dimecres, de 17:00 a 20:00 h,
i dijous de 10:00 a 13:00 h
JUNTES:
Al llarg d’aquest trimestre, la Junta Directiva es reuneix els dimarts al vespre, cada
quinze dies.
COM POTS COL·LABORAR AMB LES
VOCALIES
Pots fer arribar la teva adhesió per col·laborar amb la vocalia que consideris més
apropiada als teus interessos o aptituds
VOLS REBRE AQUEST BUTLLETÍ PER
CORREU ELECTRÒNIC?
Envia per correu electrònic o postal amb
l’adreça del teu correu electrònic a la seu
de l’associació, i t’enviem cada mes el
butlletí en format pdf.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SARRIÀ
Carrer Canet, 4
08017 BARCELONA
Tel: 93 204 90 58
avsarria.cat@gmail.com
www.associacioveinsdesarria.cat

