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A la atenció de la Sra. Regidora Katy Carreras-Moysi

Benvolguda Sra. Regidora Katy Carreras-Moysi

En Francesc Ribera i Pérez, amb D.N.I 37.710.499 K en representació i com President de la
Associació de Veins i Amics del Putxet.
EXPOSA
Tenir coneixement, a la informació donada sobre la proposta del Pla d'equipaments del Districte
2006-2015 en la Sessió Conjunta de les Comissions Consultives el passant 18 de setembre del 2006 a la
Seu del Districte, on es va informar que, encara no s'ha trobat la destinació de la finca CoHegi
Montseny, carrer Portola 6
DEMANA
Que, l' Ajuntament de Barcelona, tingui en compte, la nostre petició, ja formulada anteriorment, per
que, aquesta finca passi a ser un equipament públic, social i cultural, com a Casal-Centre Civic del
Putxet
Qualsevol ciutada d'aquest barri, te el dret, com qualsevol ciutada de altres barris de la nostre ciutat,
de gaudir, d'un lIoc, d'un centra, de lIeure, de convivencia, on fomentar també, la participació
ciutadana, on la gent s'involucri en el i per el seu barrio
I degut a la nostre geografia, una mica dificultosa, trobem aquest lIoc molt adient, per la seva bona
ubicacia1 i accessilftlitat, mitjan~ant les escales mecaniques, bus de barri o a peu.
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Barcelona, 29 setembre 2006
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.
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- Ger~Flt;Sra~paz Molinas

Sans '.
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. - - Cap,del Departament de MantenimeQt j Projectes, Sr. Ramán'Uobera i Tello
;. Responsabl,e.dé rOficina de CQJJserota,Sr. Jaume Pelegrí j Martínez.,
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Responsable de coordinado. de ia Zona de Cóllserola, Sr. Miguel Casas i Flo~enga
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- AssdCia¿i6de ,Vei'ns del Putxet; Sr.: Fráncesc

Ribera
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- Assqciac1ó'de"Santa Maria de Vallvidrera, srs.!es Esth~r Quirant i José Lo.pez
-.Associacio.,deVe"insde la Font del Marií, srsjesJose María Oue.vasi Josefina Rbdriguez
"'Assbciadó de'Ve"ins dé Sarria, sres. Alícia,.MiquelSimo.i Ana Vivar
.'
.- Associacióde Ve'ilis del peu ~'élFunic~lar, sres. Jacquéline Jatquet, Gloriá''Maese i M.A. Aragay
.- AssoCiacio.de Defensa d.sl Turo.Pare, Sra. Bertila Ysamat
.' .
'
.:-Associatió de Comerciants de San~Gefv'asi(Barriavasi), Sra. Cristina Pardo .
,

- Sr. RamonNoguera,Cabanel1as
(veí)
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-, Sr.J~vier dé Quadras (veí)
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de fa Comissi'ó: ei cap de 1a Secreta~ia Técnicojurídica, Sto Rb3rd González i SoriahO.

Secretari
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sintetitzat deis assurriptes tractatS: :

la Cornissió, 'Sr. Villalante,dona la paraula alp6neAt flirector d,els,SerVeis
e/s punts de I'ordre del :dia següents, aedmpanyat,
,d'una prbjecciÓ anibpowerpoint, tot recor~antque .e/s tr;esprimers-puntsde rordré del dia .han de
, passar:per /'infórme preceptiu dins la part decisoriá del proper Consell Plena!'i del Pisft'icte:
, EI.~onseller

presidenf'de

TéC?nics del Districte, 'Sr. ESeverri¡ qui exposa
.

.
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1. Modificació del P'la GeneraL MeÚopofit'a,de l'eqLiipament -,~el carrer' de Portola, 6
transferimcia'.d'edificabilitat
a la finca del,carrer de.,císter 9. '

Aquesta modificácio.suposara una requalificació com equiparrient públic de la finca del carrer ge
Portoia'G,amboedifid noueentistai lardí rornanticitrasllat de /'edificabil¡tat(1.299rri2st):afinca del
carrer de Císter 9 (edificable amb Ch3U20 a/1t) que passa a zona subjecta c;1volumetria esp~cífica
.

(cli:¡u1~).Edificacio.
a'illadade PB+2PP,amb sobre-plantaparcialretirapade !'esalineacioris.delcos
principal. Separacions amb 8m i 5'm respeCte de frontal i ve'ins. Les algades 'seran de: PB'+2PP
,1.q,60rn i PB+3PP

= 13,S5m.
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Districte de Sarriil-Sant
Katy Carreras-Moysi
Regidora

deBarcelona

Gervasi

Pla~a Consellde la Vila,.7
08034 Barcelona
www.bcn.cat

Sr. Francesc RIBERA
Associació Ve.ins i Amics del Putxet
Av. República Argentina, 167-171
08023 Barcelona

Benvolgut amic,

Com a resposta a les teves preguntes i sol.licituds expressades en Audiencies
Públiques i Plenaris del Districte, així com en la reunió que dies enrere he mantingut
amb la vostra associació, em plau fer-te arribar la fitxa de I'edifici del carrer Porto/a, 6
així com el programa de manteniment integral que s'ha planificat per al barri del
Putxet.
En el cas de I'edifici de Portola 6, i en resposta a la instancia que ens has adreyat,
caldra avaluar les possibilitats que té des del punt de vista d'espais i d'accessibilitat
per veure I'ús que se li pot donar en el futuro
Pel que fa referencia a la Baixada de Blanes cal fer I'estudi corresponent per definir el
projecte de millora que en qualsevol cas, per les característiques d'aquest carrer, sera
complex i costós i que no estava previst en el PAD d'aquest mandat. Les actuacions
que s'hi van fer en el seu moment a petició deis ve"insen cap cas pretenien normalitzar
les condicions de mobilitat si bé van representar una millora en determinats aspectes.

Rep una salutació cordial.

11/01/2007
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De col.legimajor a casal
de barri per al s ve8ins
Montse Capella
BARCELONA

Fa un parell d'anys que els
velns del Putget lluiten
perque l'Ajuntament tiri
endavant el projecte d'un
casal de barri a l'antiga escola Montseny. Els vems es
queixen de la falta d'equipaments que pateix el
barri des de fa anys. "Ens
fan falta "escoles bressol,
centres de dia per a la gent
gran, una biblioteca i un
espai de reunió. La falta
d'inversió durant anys explica l'actual necessitat
d'equipaments al barri",
comenta en Francesc Ribera, president de l'Associació de Vems i Amics del
Putgét.' És per aixó que
l'Associacióreclama al consistori que l'edifici aculli
un casal de barrio "Aquest
antic col-legi esta en una
situació privilegiada", assegura Ribera. L'edificiestá
a la cantonada del carrer
Portola amb Claudi Saba.dell, al costat del Parc del"
Putget, i s'hi arriba amb les
escales mecarnques de
Claudi Sabadell.
El Col.legi Major Montseny es vaaixecar el 1910
com a residencia d'estudiants i esta catalogat en elregistre del patrimoni arquitectónic de la ciutat. Amb
el8anys, la finca va passar a
mans de l'empresa Todopapel. Peró després que els
vems demanessin durant
anys aquest edifici modernista pelbarri, l'Ajuntament
va adquirir la casa i els jar-

ElDistricte ha instalolat mesuresde proteccio a lafa~ana~elCol-legiMajorMontsenyI!I JORDI
GARClA
"

dins del costat l'any 2003.
Els vems volien "recuperar
aquest patrimoni i evitar
que l'empresa construís casetes unifamiliars al jardí
del CoHegi. "El jardí és un
pulmó verd del barri i un

Laxifra "....-..-----.--.....

2
anys fa que l'Ajuntamentva
adquirir el CoHegiMajor
Montseny:Lafinca era propietat deTodopapel.

espai lristóric de la casa'\ comenta Ribera. Segons l'associació de vems, l'Ajuntament continua insistint en
la possibilitatde construir
en una part deIsjardins. Els
veills no ho volen.
Amb la cessió de la casa,
l'Ajuntament va comenQar
a treballar per recuperar
l'edifici.Es van tapiar finestres ies va assegurar l'estucat de la faQana.Peró des de
fa dos anys, la reforma integral de la casa esta aturada
a l'espera que es decideixi
quin sera l'ús d'aquest edifici. Els vems ho tenen cIar.
"Nosaltres no volem res'
"

més que un casal. Volemun
lloc on es pugui fomentar la
convivencia
entre
els
veills", indica Ribera. F1districte de Sarria encara no
ha decidit quin tipus d'equipament acollira l'antic
Col.legi Major i afirma que
sera d'ús público
"L'associació es queixa
que el Putget no compta
amb cap equipament semblant. La Casa Sagnier és
un centre cívic "per ajoyes
de Sant Gervasi" i el futur
equipament del carrer Marmella acollira una escola
bressol, aparcament subterrani, un com¡:}lexespor-

tiu i una seu pera l'ass1>1Jiació de vems. "Ara necessitem un espai que agrupi
tots els vems del barri del
Putget", sentencia. Un
barri que, juntament amb
el Farró, compta amb
30.000 vems. La necessitat
d'aquest casal va de la ma
amb la falta d'una biblioteca per al barrio 11

Aquestainformacióhaestat
elaboradagraciesa Francesc
Ribera. AssociaciódeVe'insi
Amicsdel Putget.
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DESCRIPCIO:

Edifici situat prckticament al davant de la Torre A.F. (veure fixa núm. 180) i, conjuntament amb aquest, representatiu d'un

deis momentsd'urbanitzaciódel Putxet.

.

Es composa de dos cossos clarament diferenciats units entre sí. El de menys algada (PB + 1 pis) esta alineat al carrer i I'altre
(<lePB + 2 pisos) queda retranquejan donant al jardf. A les fayanes predomina "ús d'elements decoratius a base de maó vist
(marcant franges horitzontals j !'emmarcat de les finestres), de peces de cerarriica vidriada i I'estucat (lIis en la majar part de
paraments pero espectacularment policromat a les parts altes de les fayanes, sota els ratees).
Especialment remarcable és el rafee del eos més alt tormat com a continuació de les tayanes sortint el pla d'aquestes de
manera convexa cap a I'exteriorfins a trabar les teules.
..
-11'->.
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NOTICIES HISTORIQUES:

BIBLlOGRAFIA:

- Urbanisme

de Barcelona. Plans cap el 92. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Servei de Planejament. Urbanisme, 1987. pp. 106-107.
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INFORMACIÓ CADASTRAL DE LA PARCEL.LA

Adre~a principal

Núm. inicial

Núm. final

Locals

Portola

OOOQ

0006

4

Barcelon 16/1/200~ 12:56:23

Locals (m2)
487

Serveis
O

Serveis (m2)
O

Any constr.
1920

Conservo
N

Ajuntament

Carrec
0001
0001
0001
0001

~

Local
0001
0002
0003
0004

de Barcelona

Carrer
Portola
Portola
Portola
Portola

INFORMACIÓ CADASTRAL DE LA PARCEL.LA

Núm.ini.
0006
.0006
0006
0006

Núm.fin. E.P.P
0006
1PS101
0006
1PBJ01
0006
1P0101
0006
1P0201

UC
0001
0001
0001
0001

Supeñ. (m2)
134
139
128.
86

Destí

Any refor.
O
O
O
O

Ensenyament
Ensenyament
Ensenyament
Ensenyament

Barcelo1l16/1/~007 12:56:23
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" ASSOCIACIÓ DE VEiNS 1 AMICS DEL PUTXET "
P. Sant Gervasi 39-47, Parc de "La Tamarita" BCN 08022
Tel 669 30 61 64 avputxet @ hotmail.com
www.avputxet.or!!:
Ajuntament de Barcelona

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Districte de Sarria

- Sant Gervasi

A la atenció de la Sra. Regidora

Sara Jaurrieta i Guarner

Benvolguda Sra. Regidora

En Francesc Ribera i Pérez, amb D.N.I 37.710.499 K en representació i com President de la
Associació de Veins i Amics del Putxet.
EXPQSA
Que dins del periode de consultes a la ciutadania per confeccionar el Programa d'actuacions
Municipals PAM
DEMANA
Que, estingui en comte, la petició, deis veins d'aquest barri, en la concessió, d'un equipament, d'un
Casal de Barrí, en la finca, de propietat Municipal, en el antic col.legi Montseny, situat al carrer
Portola n° 6

Cordialment

Fráncesc 'Ribera

iNs I AMICS DEL PUTXET

..'

Unadecisió amb la que no podem estar d'acord
Quan l'Ajuntamentva fer la permuta i es va quedar amb Portola 6, ens van dir que seria un equipament de
barrioEns vam donar pressa a demanar que fos un Centre Crvic, que es complementaria per proximitat amb
l"'Espai Putget" fa poc inaugurat al carrer Marmellá Se'ns va dir que I'edifici tenia una remodelació costosa i
que caldria esperar un altre PAD per a poder-ne fer la restauració i donar-Ii un ús com a equipament.
Ara resulta que se Ii dona una destinació "provisional" de 10 anys cedint-Io a una escola especial per a nois
amb trastorns de conducta, gestionada per una "Fundació Alba". L'escola fara la reforma interior i l'Ajuntament
la reforma exterior malmés de I'edifici.
Dubtem que Portola 6, una torre modernista de quatre nivells i de planta redui"da,sigui ellloc idoni per a una
escola per a nois amb trastorns de personalitat, i menys quan no disposa de pati propi per quan l'Ajuntament
esta justament arreglant el jardr per a obrir-Io al públic.
En un moment en que totes les tendéncies educatives apunten cap a I'integració i no cap a la segregació
escolar, sembla que aquesta cessió manté el vell esquema de creació de guetos educatius "especialitzats" en
..f.

torresailladesa leszonesaltesde Barcelona.Hemintentatbuscara travésd'lnternetI'idearid'aquesta

/"

Fundació i no I'hemtrobat per enlloc. Altres centres educatius de la mateixa especialització, com per
exemple l"'Escola Especial Carrilet" sr que informen públicament a Internet (www.carrilet.org) sobre el seu
ideari i la seva metodologia.
Del que sr ens hem assabentat és que el seu director viu justament devant de la torre de Portola 6.
Ens fem algunes preguntes:
. Hi ha tingut cap intervenció en aquesta decisió el Consorci d'Educació de Barcelona?
. Hi ha tingut cap intervenció el Consorci Sanitari de Barcelona?
· S'ha suggerit en algun moment com a alternativa I'integraciód'aquesta escola en una altra de la seva
mateixa especialització?
La forma obscura, similar a un adjudicació directa, com s'ha fet aquesta operació, sense passar per cap
comissió ni Plenari, ni haver informat els vei"ns(a I'audiénciapública de 5 de febrer de 2009 es va respondre a
una pregunta de vei"nsdel carrer Portola que encara no hi havia cap decisió sobre PortoIa 6, mentre que el1 O
de febrer se'ns comunica la seva cessió a la "FundacióAlba"), ens fa pensar que es tracta d'una
improvisació per a tapar una negligénciade gestió d'una fundació privada que no ha planificat prou bé el seu
futur i que a darrera hora recorre a I'administració buscant ajut a la desesperada.
Seguim demanant que es faci un esfor~ per a buscar alternatives a aquesta cessió improvisada i irregular.
Creiem per aquest camr ni els vei"nstindran Centre Cfvic ni els nois tindran rescala que necessiten.

..
Bona tarda
Continuant en el afer de Portola 6, la nostre Associació continua demanant aquesta torre
con Casal de Barri per que considerem que és 1'ús més adient que se li pot donar es-el
f'!nninAmí'!nt

mí'!!I: Anií'!nt

J'lí'!r l'!t hAITi

Per que quedin les coses ben clares i no hi tinguem males interpretacions o equivoco,
fem constar aquí en el Plenari, per el coneixerem deIs velns, de les altres Associacions
i Partits Polítics, i també registrarem un escrit amb lo parlat avui aquí el que avui direm
aquí.
Diem ben cIar que, l' associació no te res en contra d'aquestos adolescents amb autisme
i tampoc ens oposem a la seva ubicació en el nostre barri si fos el caso
El que Diem és que no considerem Portola 6 ellloc mes adient per ubicar aquesta
escola.
Diem aixó amb seguretat, encara es hora que algú ens doni arguments que demostrin
que Portola 6 es ellloc mes adient, lógicament els arguments deIs Directors d'aquesta
escola, que son velns de Portola i per tant no ens valen nn PQ "Rll'>n
Nosaltres ens preguntem
Una torre Modernista de 4 nivells i de planta redulda, es un lloc adient per a 68 nens,
adolescents de trastorns de conducta?

El pati de l'escola quin sera? els jardins de us públic ?, es posara una vigilancia a les
portes per evitar qualsevol escapada deIs adolescents.?
El departament de Educació, el Consorci Sanitari, El departament de Salut Mental han
cursat un informe positiu en que Portola 6 es un lloc adient?
Com es que si la Fundació Alba fa 4 anys que saben que no els hi renovaran el
contracte, no han trobat fins ara, cap lloc de lloguer?
Si son una Entitat sense anim de lucre i sense Patrimoni, on els hi costa trobar un
lloguer raonable, dins de les seves possibilitats, com solucionaran el tema económic de
la restauració de la part interior de-tm d'un edifici modernista catalogat?
Com es que, en aquests 4 anys, el Districte, El Consorci d'Educació de Barcelona, el
Consorci Sanitari de Barcelona, no els ha trobat un lloc? Coneixem un cas idéntic, el de
1'Escola Paideia, situada en una torre al carrer Panama del Districte veí de Les Corts, a
la que se li acaba l' arrendament l' any 2010, i a la que se li ha trobat un lloc adient al
futur Parc Metropolita de Can Rigal.
Recordem que com es un equipament de Ciutat, La Fundació Alba tenen adolescents
d'altres barris, per tant, ellloc te que ser necessari al Districte o es pot buscar lloc en
altres Districtes si cal.

..

Recordem que el CAP del Putxet es fora del Districte, El Pere Virgili, a la Riera de
Vallcarca. Districte de Gracia
Per que, aquestes Entitats no han pensat en la antiga Clínica Sant Josep o be en el
Consorci Sanitari Pere Virgili, antic hospital militar, que encara ja molts de lloc i moltes
coses a fer?
No estem d' acord amb la forma participativa, que s'ha portat aquest afer, participar no
vol dir informar de que ja es presa s'ha pres una determinació.
Demanem, una revisió de la decisió presa per el Districte, hi ha temps de buscar
alternatives, la Fundació Alba te lloc tíns el Juny 2010,
Demanem trobar un lloc mes adient per aquestos adolescents
Demanem el Casal de Barri a Portola 6, que també portem 4 anys reivindicant

-~'.

Benvolguda Regidora Sra. Sara Jaurrieta
La present té com a motiu manifestar la nostra repulsa a la seva decisió de deixar el
barri del Putxet sense el seu Casal de Barri a PortoIa 6.
Quan vam ser presentats manifestarem que la nostre actitud seria cordial, amb anim de
dialogar, suggerir, col,laborar, a fi de, entre tots, aconseguir milloresper aquest barri
que durant 30 anys, llevat la legislatura del Sr. CarIes Martí, no n'ha aconseguit cap. El
barri estava deixat, abandonat per part del Ajuntament.
Amb les paraules del Sr. Alcalde de PARTICIPACIÓ, i que les Associacions són
necessanes per construir eIs barris, la Ciutat, amb la seva arribada vam tenir fe, fe de
que les coses podien canviar en aquest barri, amb aquest Districte.
Per aixó, amb sinceritat i transparencia, per no ser molestos, li vam fer la pregunta
directa si seria PortoIa 6 un Casal de barri, i la seva resposta fou que en aquesta
legislatura no, per un motiu principalment económic, dons eIs pressupostos económics
ja eren tancats.
Innocents de nosaltres, vam comentar que per no molestar-la, no faríem esment d'aquest
tema fins no entrar en el treball deis propers equipaments per a la propera legislatura.
Innocents perque no sabíem la realitat que despres hem conegut, que voste ha sigut una
persona que en aquest cas ha decidit, sense tenir en compte l'opini6 del veihs, ni de
l'associaci6. No n'ha informat ni comentat als vems. Tan sois ho ha comunicat quanja
tot era fet, lligat i al saco
Aixó és ser participatiu? És lluny del que nosaltres entenem per Participació.
Li tornarem a recordar que, en aquesta finca, era legal el poder construir-hi, que vostes
n'havien de donar la llicenciaper a la construcció, que per un moviment veinal,
apeHant la voluntat política, algú en va fer gestions, converses, fins que la propietat
cedí eIsjardins i va voler quedar-se I'edifici pel seu propi ús, que ella hauria restaurat,
sense cap cost per a vostes.
Les converses van continuar per tal que cedissintambé l'edificioja que era i és encara
palpable que el Putxet té una manca d'equipament i una manca de llocs per poder fer-hi
equipaments. S'aconsegueix aquesta permuta, tots il'lusionats i voste s'ha carregat
aquesta il'lusió, entre altres coses.
Des de fa un any ens ha estat ocultant les seves intencions, les seves decisions, la seva
voluntat, molt a pesar de les nostres preguntes, camuflant-ne les respostes, parIant
d'altres coses, com la voluntat i eIs esfor~os que hi fan en el barri, com ara l' Espai
Putget, el Putxet no es por queixar, és un barri privilegiat. Si en té algun dubte, consulti
les cintes gravades deis Plenaris.
Ara m'agradaria tenir informació d'on pensa el Districte construir per la propera
legislatura eIs equipaments del barri, on aniran la ludoteca, el centre de dia, el casal
d' avis, l'espai per als joves, entre altres equipaments, que ens calen com qualsevol barri
d'aquesta Ciutat. O ¿és que no té intenció de desenvolupar cap equipament per al Barri
del Putxet, que amb I'Espai Putxet ja en tenim prou, dons ara tindrem el poliesportiu.

".

Encara no hem rebut cap explicació demostrativa de que aquesta finca és ellloc adient
per a aquests nens amb necessitats educatives especials.
Preguntem ¿com és que la Generalitat n'ha limitat el nombre d'alumnes a Portola 6?
¿Com és que, si no n'hi havia cap altre lloc, se n'ha trobat un tot seguit, un de
complementari, 1'antiga escola bressol BIP, per cert, en molt mal estat. iOn sera el pati
de 1'escola?¿Alsjardins públics de Portola? ¿Ens poden explicar com tenen decidit
regular aquest jardí?
¿No creuen que, en comptes de limitar-neel nombre d'alumnes, seria millor construir
un lloc per tenir una capacitat adequada a les necessitats de la Ciutat? ¿O és que tan sois
n'hi ha aquests 66 alumnes? 1 si n'hi ha més ¿no tenen dret també a l'escola especial?
¿Com és que l' Ajuntament de Barcelona volia destinar un ampli pressupost i va trobar
un lloc per fer-hi una gossera municipal, al costat mateix de tres escoles bressol al parc
de 1'Oreneta, i no ha trobat cap lloc a la Ciutat per fer-hi una Escola Especial
adequada? En el nostre barri hi tenim un lloc adient, la Clínica Sant Josep.
Greu és si es fa servir el vessant emocional de la situació, tan delicada, tocant la fibra
deis veIns, per justificar-ho "pobres nens, aniran al carrer, no n'hi ha cap lloc més". No
faixin servir 1'excusade que no volem aquests nens en el barri per que tothom sap que
no és veritat.
Demanen que no continuen informant de que és una cessió temporal sense especificarne el temps. No confonguin la gent, si us plau, diguin tota la veritat, i la millor forma és
fer-ho per escrito
Demanem un pre-acord per escrit entre el Districte i l' Associació on hi figurin:
La temporalitat del Centre Alba a Portola 6
El funcionament del pati-jardí
Encarregar el projecte del futur equipament
Definir 1'inicidel futur equipament
Nosaltres continuem apel'1antla voluntat política, suggerim que l'Ajuntament hi pagui
les obres interiors, així la temporalitat del Centra Alba no estaria sotmesa a
l'amortització de les obres. Que aquesta cessió temporal sigui per un període maxim de
3 anys, a fi de trobar un lloc adient per a la Fundació Alba, benvingut sera si és a la
Clínica Sant Josep.
Així el Centre Alba podra desenvolupar el seu programa i el barri del Putxet obtindra un
equipament necessari per la seva gent.
Cordialment

Resolució I06244097V-Ol
De:
ajuntament.respon@bcn.cat
Enviado: viernes, 18 de abril de 2008 11 :34:43
Para:
AVPUTXET@HOTMAIL.COM

Benvolgut Sr.

Ribera,

He rebut
el correu
electronic
que en nom de l'Associació
de velns
i amics del Putxet
em va adre9ar
el passat
13
d'abril
sobre el seu desig de disposar d'un Casal de
Barri.
Segons tinc coneixement, en els propers dies mantindran
una reunió amb els responsables del Districte de SarriáSant Gervasi per tractar sobre aquest assumpte. Espero,
dones, que sota la base del diáleg i el consens, es
pugui assolir la millor solució per als velns i velnes
del Putxet.
Rebi una salutació

ben cordial,

Jordi Hereu
Les seves dades personal s s'incorporaran
en un fitxer
titularitat de la Direcció d'Atenció al Ciutadá de
l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar
el tractament de la seva petició i utilitzar-les
com a
contacte amb els ciutadans i per la millora dels canals.
Voste podrá exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel.lació
i oposició en els termes establerts a la
normativa sobre protecció de dades, adre9ant-se per
escrit al Registre General de l'Ajuntament de Barcelona,
indicant en l'assumpte: Exercici de Drets
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A la atenció de la Sra. Regidora Sara Jaurrieta i Guarner

Benvolguda Sra. Regidora
En Francesc Ribera i Pérez, amb D.N.I 37.710.499 K, en representació i com President de l' Associació
de Veins i Amics del Putxet.
EXPOSA:
Que en la reunió de la nostre Junta, el passat dia 1 de desembre, es va arribar a I'acord per unanimitat
de fer-Ii saber el nostre malestar, que voreja la indignació, per la manca d'informació del Districte
vers l' Associació en temes importants que afecten el nostre barrio
Afer finca de Portola n06
Des de I'any 2005 venim demanant I'ús de Portola 6 com a Casal de Barri, lIoc molt adient per la seva
ubicació, proper a la gent, de facils accessos i amb un jardí romantic que aviat sera recuperat. No
ignorem els nous equipaments de Marmella, pero no el considerem ni Casal ni Centre Cívic, tant sois
un Espai que perfectament pot ser un complement de Portola 6.
El Barri del Putxet fins ara ha tingut una mancan~ total d'equipaments. Ara hem comen~at a tenirne quelcom, pero continuem amb deficit, i més si ens hi comparen amb els altres barris de la Ciutat.
En cada Plenari hem transmes la nostra petició, fins que, en una reunió amb voste el 5 de Maig
d'enguany, vam demanar-ne la seva opinió i ens va informar que en aquesta legislatura no es
contemplava la possibilitat d'arranjar la torre, sobre tot per la partida economica que representava i
que no estava contemplada.
És per aquest motiu que, des de lIavors, a fi de no ser tant pesats, en les nostres intervencions en els
Plenaris no tractavem aquest afer directament, pero sí que n'hem estat atents a les intervencions i les
preguntes que hi feien els veins, als quals les seves respostes més habituals han sigut: "encara no es
propietat del Ajuntament", "hi farem un jardí romantic", "no esta decidit quin equipament s'hi fara
en l' edifici"oo.
Comencen les obres del jardí i alhora comencen les obres en el interior de I'edifici. A les preguntes deis
veins, la nostra resposta, innocent, ha estat "són obres de neteja".
Pero el tam-tam sona, i és quan veins ben documentats ens diuen que no anem de pardals, ja que fa
molt de temps que el Districte té converses amb una entitat i que les obres són per arranjar i adequar
I'edifici a una escola d'adolescents amb trastorns de personalitat.

.
Després de fer-ne algunes gestions per esbrinar la realitat, podem dir que es tracta del Centre Especial
L' Alba, un centre privat, concertat i que cobra quotes per classes addicionals, que ara acaba el
contracte de lloguer de I'edifici actual i, com que no els hi renoven, tant el personal com els adolescents
anirien al carrero
Perque aixo no passi el centre privat, que no ha trobat un altre lloc on anar ni de compra ni de lloguer,
durant tot aquest temps, manté converses amb el Districte des de fa un any per arribar a un acord de
cessió de I'equipament público Les obres de I'interior aniran a carrec del Centre i les obres del edifici
catalogat a carrec del Districte.
Sorpresa: ¿per que si, fa un any no hi havia pressupost per arranjar l'edifici catalogat per a fer-ne un
Casal, ara sí n'hi ha per a un centre privat?
En el cas que interessi la nostra opinió, per aixo que tant diuen de la participació ciutadana, li podem
dir que:
.

som conscients de la dificultat que suposa escolaritzar aquest coHectiu d'adolescents amb
trastorns de personalitat i de que en cap cas la seva escolarització hauria de quedar desatesa.

.

som partidaris sempre que sigui possible de a seva escolarització integrada, dins les escoles
ordinaries del mateix barri, creant les aules i els suports necessaris, i dins d'espais
especialment amplis i lluminosos, i per tant no som partidaris de la creació de guetos educatius
en funció del cada deficit particular, per tot el qual no considerem adient I'ús de Portola 6.

.

tomem a fer memoria d'una altra reivindicació nostra de fa anys, pel que fa al desti de I'antiga
Clínica Sant Josep. Proposavem i proposem convertir-la en un complex de serveis d'atenció a
persones dependents, on també hi poden cabre serveis d'esfolarització terapeutica públics o
concertats. Ja sabem que és privada, pero també sabem que es pot expropiar o comprar per
l' Administració.

En el cas que considerin oportú cedir I'espai públic de Portola 6 al centre privat esmentat, creiem
necessari exigir la manma transparencia i supervisió en la gestió, perque cap adolescent hi sigui exclos
per una qüestió social o economica.
A fi de tenir-ne informació correcta i evitar mals entesos, agrairíem la seva resposta a tot lo exposat.

President
ASSOCIACIÓ DE VEiNS 1 AMICS DEL PUTXET

Barcelona, 3 desembre 2008

Districte de Sarria-Sant Gervasi
Sara Jaurrieta Guarner
Regidoradel Districte

Ajuntament.i. deBarcelona

Pla9a Consell de la ViJa.7
08034 Barcelona
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Sr. Francesc Ribera
President
Associació de ve'ins i amics del Putxet
Pg. Sant Gervasi 39-47
Parc de la Tamarita
08022 Barcelona

Benvolgut Sr Francesc Ribera,
En resposta a la seva carta presentada el passat 9 de desembre em plau
comunicar-li, com ja ha pogut escoltar de forma privada i pública des de fa
molt de temps, que es voluntat d'aquest Districte que la casa del carrer
Portola 6 sigui un equipament pel barri del Putget-Farro. En el proppassat
plenari on vaig tenir I'oportunitat de sentir les seves demandes i preguntes
sobre aquest tema, em va ser -possible explicar-Ii a voste i a totes les
persones presents la situació actual d'aquest equipament i que ara Ii passo a
detallar.

Enguany els ¡les ve"ines del barri podran gaudir del jardí romantic de la finca
un cop es finalitzin les obres d'arranjament i condicionament com a jardí
públic, aquest era un espai privat que passa a ser d'ús públic pels ve'ins i
ve'ines de la zona. També compten des de fa dos mesos amb una nova escola
bressol municipal i un aparcament.
L'Espai Putget esta a punt d'obrir les seves portes, com voste ja sap i coneix
de primera ma, ja que recentment hem signat un conveni de cessió d'espai en
aquest darrer equipament amb la seva associació, les seves activitats seran
basicament de caire cultural on ers podran fer tallers i activitats pel barri.
Per un altre banda, li anuncio que hem comen<;at ja les obres de construcció
d'un nou poliesportiu municipal pel barri que obrira les portes al lIarg d'aquest
mandato
Per tant, podem dir que aquesta part del barri
creixement deis equipaments públics de proximitat.

esta vivint

un important

Pel que fa a la casa de Portola en aquests moments només s'estan realitzant
obres de neteja del local i de revisió per garantir la seva solidesa. Estem
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cercant un servei públic o equipament per que doni ús a la finca de forma
temporal, tal que com sempre he dit, per tal d'aprofitar aquest nou espai
recentment adquirit de propietat municipal.
Certament, tal i com ja Ii va informar a voste personalment el nostre
Conseller Tecnic amb anterioritat a la presentació de la seva carta i de la seva
pregunta realitzada en plenari del Districte, on també se li va comentar, una
de les entitats que s'ha estat valorant per la seva estada temporal a la finca
de Portola és la Fundació Alba que compta amb un centre d'educació especial
que ofereix places públiques subvencionades per la Generalitat de Catalunya.
La seva tasca és la escolarització d'adolescents que no poden ser atesos dins
deis recursos escolars normalitzats, cobreix per tant una necessitat
actualment no coberta per la gestió directa de I'administració pública.

- ---

Obviament i com és habitual per part d'aquest Districte es garantira en aquest
procés les maximes garanties de transparencia i supervisió de la seva gestió
per mitja deis canals de participació que contemplen les normatives
municipals. Un cop prenguem la decisió de la cessió temporal de la finca a
I'equipament que sigui--sera comurlicat pet:-mi mate.ixa-a l'Associació-de-ve"ins-que voste representa per tal de poder facilitar tota la informació que creguin
oportú i treballar conjuntament en el nou equipament del barrí.
Aprofito I'ocasió per desitjar-Ios unes molt bones festes.
Atentament,
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Barcelona, 22 de desembre de 2008
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Alberto FI::RNANDEZ PIAZ, Regidor- Pr~sident del Grup Municipal del Partit
.

Pc>pularde Catalunya,' d'acord amb els articles 64.1 i 98 del Reglament Organic
de I'Ajuntament dé Barcelona, per ser contestada per es.crit, per l'Alcalde Presidento Regidor en qui delegui, amb lliurameht de lá documentació relativa
.aaquest assumpte, i que tot seguit s'exposa,
.
Alesa.la

demanda

veInal

.

i aSj50ciativa d,el qarri._del Putxet, al Di~tricte de S.§irria-

Sant Gervasi, de destinar la finca del CarreroPortola, nO6 a Casal de Barrí.

.

Aquest Regidor- President formula les següents

PREGUNTES

.

'Quins són els motius per descartar el destí de Casal de Barri per a la

finca del Carrer PortQla,ri°6,tal i com demandades de fa temps el teixit
associatiu del barrí del Putxet, al Districte de Sarria~ Sant Gervasi? .

.

Quines s6n.les alternatives viables que contem~la I'equip de govern com
a . destinació per Casal de Barri del Putxet si es descarta la finca del
Carrer Portola, n06?
'. ,~
.'

.

Quin és .el calenda(i previst per a i~obertur'ad'un Casal de' Barri al'
Putxet?

L
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AJUNTAMENT DE BARCELONA
EXCM. SR. ALCALDE-PRESIDENT
SR. JORDI HEREU

DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA,

Benvolgut Sr. Alcalde
Franeesc Ribera Pérez, major d'edat, veí del Barri Putxet-F&rrÓ, Barcelona, amb D.N~ 37.710.499 K,
eu qualitat de President de l' Associació de veins i amies del Putxet, en permeto ad~me
a Voste,
estant conven~ut que ti agrada escoltar i escolta .
Posem en el seu coneixement el nostre males1ar per com s'~ portat i s'ha decidit un aler de molta
importancia per aIs veins del Barri del Ponet.
L'aler és de la finca situada en el carrer Portola núm. 6, de propietat municipal, des de I'any 2005.
Aquesta associació, amb el suport del veins del barri, la reclama COma Casal del Barri del Ponet
i, segons ens a comunicat el Districte, ha signt cedida a la Fondació Alba.
Per millor comprensió, hi adjuutem I'historial, cOpies de la carta ad~da
resposta.

al Distride i la seva

En tot moment hem dit que aquests adolescents han de tenir una escola, que atengoi Dnrs necessitats
educatives i psicopedagOgiques especials. Tampoc no ens hi oposem a que aquesta escola hi sigui al
nostre barri.
El que sí creiem és que Portola 6 no és el millor Doc per a atendre aquestes necessitats i ningú ens ha
donat 1'80nsconvincents de que sigui la millor proposta ni el millor Doc per el desenvolupament de
Dun activitats especials. També ens permetem la llibertat de snggerir-ne altres Docsmés adients com,
per exemple, I'antiga Clínica Sant Josep (a comprar o a Dogar).
Continuem defensant la necessitat de destinar Portoli 6 com a Casal del Barri, dones en el barri també
hi ha col.ledios de geot gran, de gent sola, de gent impedida, que precisen disposar d'un Doc de
trobada, d'esbarjo, que .els hi permeti fer una vida social, per a una millor quatitat de vida.
L'Espai Potget no és un Casal, és un Espai, en peñectes camderistiques per ser un complement ideal
del Casal, indosa la seva proximitat, que és un factor positiu i no negatiu com ens en volen fer creure.
Fins ara, no n'hi havien Docs apropiats. Portola 6 és del tot apropiat, per la seva ubicació i
accessibilitat.
Voste sap que aquest barri sempre ha tingnt una manca total d'eqnipaments i aItres mancances. No hi
són adequats I'estat del carrers, ni de les voreres, ni eIs fitons, ni les baranes, ni eIs enDomenats etc.
etc. etc. El que hi tenim, i estem molt agraits, és gracies a la tasca deis 4 anys del Sr. CarIes Marti, com

a Regidor de Sania-Sant Gervasi.

I

Ara, despris de 6 anys hem tingnt el primer equipament, l'Espai Ponet, encam falta per construir la
segona fase, el polisportiu

Últbnament no parem d'escoltar que el Putxet no es pot queixar, dones és un barri privilegiat. La
nostra pregunta fora ¿és per I'entorn natural o pels equipamenCs que teuim? Si és pels equipamenCs, i
ens hi comparem amb els aItres barris, hi ha una incongruencia.
DEMANEM, apeHem, a la seva voluntat política, per tornar enrere la deeisió presa, que participem
toCsplegaCsperque aquesCs adolescenCs tinguin un lloc adient a la ciutat de Barcelona, i la gent del
Potxet,~ seu Casal!

Cordiabilent
Francest

Barri del Potxet.
¡
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mSTORIAL
En el mes de juny 2005 els veins i l' Associació, un cop assabentats pel PIa de Millora Urbana que al
carrer Portol8 número 6 hi havia una pareel.1a on s'hi volia edificar, en els jardins de la torre
noucentista, hi vam presentar les nostres queixes i aI.legacions.
Aquest PIa de Millora va ser aprovar, pero despris, en el Plenari del Consell Municipal de data 18-112005, se'n va suspendre la conformitat.
Amb data 19-4-2006 es va transferir I'edificabilitat d'aquesta finca, al carrer Císter, permetent així la
preservació d'aquest espai, per a ús públiCoEn paraules de la Regidora en aquells moments, Sra. Katy
Carreras, I'edifici passava a equipament per al barrio
Amb data 29-9-2006 es registra per part de la nostra Associació de I'escrit fent la proposta de
sol.licitud de Portol8 6 com a Casal del Barri del Punet, en el PIa de Equipaments del Districte 20062015.
A partir d'aquest moment, i constantment, en tots els Plenaris Municipals i Audiencies Públiques hem
fet constar la nostra petició, que també ha sigut formulada reiteradament per un gmp de veins en tots
els Plenaris i Audiencies Publiques.
Al maig 2008, en la primera convocatOria de la Sra. Regidora Sara Jaunieta, a fi de no ser pesats, vam
ser clan i directes, preguntant-li respecte a la viabilitat de la nostre proposta. La seva resposta va ser
NO en aquesta legislatura, doncs el PAD era tancat i no n'hi havia pressupost, pero, no hi quedava
descartat pe.r a la propera legislatura. Resposta 1Ogica,respectada i compartida per la nostra
Associació. Per tant, en aquesta confian~ es vam aturar de preguntar-ne en les Plenaris. No així els
veins, que van continuar venint i preguntant, aIs qnals se'ls donava com resposta que encara no era de
propietat municipal i per tant no se sabia quina utilitat es donaria a la torre.
En la inanguració deis Jardins de Merce Rodoreda fórem informats per uns veins deis comentaris de
la Sra. Regidora, segons els qnals no li semblava adient un Casal de Barri a Portoli 6, i més encara
quan aviat seria inaugurat l'Espai Putget, molt proper a Portol8 6.
Transmetérem a la Sra. Regidora les nostres opinions, en les que contemplen que I'espai Putget, per
les seves dimensions i ubicació, no es pot considerar un Casal de Barri, pero sí com un espai
complementari al Casal de barri de Portola. La distincia de 100 o 60 metres entre ambdós no ha que
ser un element negatiu sinó tot al contrari, la seva proximitat faci6taria una bona connexió peI
desenvolupament deles-activi.tats entre el dos Boa. LOgicament a partir d'aquest moment, tomarem a
fer constar la nostra petició en totes les Audiencies i Plenaris.
Fins que un dia fórem alertats per una vema que ens afirma que hi havia una Entitat que n'estava en
traetes amb el Districte i ja e.ra segur que Portol8 6 seria cedit a aquesta Entitat.
Posats en moviment, busquem l'Entitat, intentem saber qui són, que fan, etc. Trobem que és una
Entitat ubicada en el carrer Iradier, de nom Fundació Alba, dedicada aIs adolescents, autistes i amb
trastorns de conducta, que fa molt de temps saben qne no eIs hi renovaran el contracte de Doguer. Que
eIs seus directors son veins del carrer PortoJa, possiblement les noticies de l' Associació que donem al
veinat, els hi han sigut profitoses_ És una Entitat subvencionada per la Generalitat. Bem intentat
buscar I'ideari d'aquesta Fundació i encara no I'hem trobat.
Amb data 4-12-2008 ens ad~m
per escrit al Districte amb carta registrada, de la qual hi adjuntem
una cOpia, i que despris la Begírem en el Plenari, per a donar coueixement a la Sra. Regidora del
nostre desacord en molts punts, pero sobre tot per la manca d'informació ven l' Associació.

..,

De la resposta per eserit del Districte, amb da1a 22-12-2008, de la qual també hi anneIem cOpia, eDS
queda molt ciar que eDSn'informarien un cop hi fos presa la decisió. Un cop més, no es contempla un
proeés participatio, entre l' Ajuntament i veins.
En l' Audiencia Púb6ca del 5-2-2009, un veí va fer la pregun1a de si Portoli 6 seria Casal de Barri. La
contes1a del Sr. Gerent, fora "En aquesta legislatura no"_ En sortir-ne vaig ser convocat peI Conseller
Teenic a una reunió per el dia 10-2-2009 per a parlar de I'afer, per comunic:ar-me, el que ja sabíem,
fins i tot pel Director de la Fundadó Alba, en trucada telerGnica:
La eessió de I'espai PortolB 6 per un periode de 10 anys (la eessió del despau a I'espai Putget a la
nostra Assodaeió és de només 2 anys) a la Fundadó ALBA, que milloraral'interior de la Torre
Noueentis1a, i l' Ajuntament hi fadles millores de I'exterior de la Torre.
¿No n'hi havien diners per arranjar-Ia en aques1a legislatura i ara sí que n'hi ha?
1 la part més costosa és I'exterior, que es troba molt malmesa
Per tot el que hem exposat i més coses, dones hi trobem molts interrogants,
dedsió.

~lb~

¡
I
'.\
~j

~--c'

.\,...,

~

apel-Iem a un eanvi de
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Centre Educatiu i Terapéutic Infantojuvenil- Autisme i Psicosi Infantil
Unitat Médico Educativa Infantojuvenil- Trastorns de Personalitat i Psicosi

I
I

Iradier, 15 - 08017 Barcelona - Telefax: 934183676
- Tel: 934181484
e-mail: esc-alba-centre-terapeutic-bcn@centres.xtec.es
CENTRE ESPECIAL

Barcelona, 26 de Febrer de 2009.

Associació de Ve"ins del Putget
Sr. President
de la Junta Directiva
Marmella, 13
08023 - Barcelona
Benvolgut Sr. Francesc Ribera;
Com a Director del Centre L'Alba, com a representant deis pares i de I'equip de
professionals i com a veí del barri, tal com li vaig oferir en la conversa telefónica
del passat día 6 de Febrer, els reitero la invitació a tenir una trobada al nostre
centre, al carrer Iradier, 15, de Barcelona, per tal d'intercanviar punts de vista i
donar-los a coneixer la tasca que realitzem. Ens poden trucar a qualsevol deis
dos números de telefon que apareixen en I'encapgalament d'aquest full o, si ho
prefereixen, enviar-nos un correu electrónic a I'adrega a8035532@xtec.cat.
També els facilito el meu móbil: 62821 47 26. El centre esta obert de dilluns a
divendres de 9:30 a 16:30 hores.
Breument els informo que el Centre L'Alba és una associació de pares sense
finalitat de lucre que es va crear fa 31 anys i que funciona per a I'atenció
integral de nens i adolescents amb autisme, psicosi i trastorns límits de
personalitat, amb diferent grau d'afectació en el seu desenvolupament social i
cognitiu.
Som un centre concertat amb el Departament d'Educació i tenim un conveni
amb el Consorci Sanitari de Barcelona dintre de la Xarxa de Salut Mental.
Atenem un col'lectiu de 68 nens i adolescents i les seves respectives famílies,
deis quals 8 són de lIars residencials i estan tutelats per la Direcció General
d'Atenció a la Infancia i l'Adolescencia. Tots ells han estat derivats pels Equips
d'Assessorament Psicopedagógic del Departament d'Educació (EAP) i pels
Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil del Departament de Salut (CSMIJ).
Donat que som I'únic centre a la ciutat de Barcelona que ofereix una atenció
integral clínica, psiquiatrica i socioed,ucativa tenim alumnes-pacients del
districte d'aquest barri i d'altres districtes de Barcelona.
La realitat de les famílies des de que tenen el diagnóstic fins el moment que
són derivats al nostre centre per atendre la problematica deis seus fills és molt
dolorosa. I des de fa uns anys, a més, han d'assumir ser inclosos en la nostra
llista d'espera per la manca de serveis com el que oferim.
L'Associació L'Alba no té patrimoni propi. Des de I'any 1978 lIoga el local de
carrer Iradier, 15. L'any 2004, en aplicació de la LAU, els propietaris ens van
1
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

comunicar que el contracte finalitzaria I'any 2010. Des d'aleshores hem estat
mantenint constants converses amb les diferents administracions i entitats
privades per trobar un nou local.
Fruit d'aquest contactes el Districte esta valorant la cessió temporal de la casa
del carrer Portola 6, amb el compromís que la nostra associació es faci carrec
de la restauració interior de la mateixa, assumint el seu cost.
Si vostes tenen la deferencia de voler venir a visitar el nostre centre, estarem
encantats de rebre'ls, tant els pares de la Junta de I'Associació com jo mateix,
per explicar-los més coses en relació a la nostra tasca i a les dificultats
d'emplagament que tenim i perque ens coneguin directament en el nostre dia a
día amb els alumnes pacients ¡les seves famílies.

-

Quedem a I'espera de la seva resposta.
Rebin una cordial salutació.
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;J:N)REEISPEDILSignat; Daniel de Leo
Director
En Representació de l'Associació de p'J~r,
m ';fftt 361511
"In 8.uOftOI,

Signat; María del Mar Calado
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Regidora del Distrii::te
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T. 932 916 515
F. 932 916-511
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Com a res posta a la ~regunta de l'Im. Sr. Alberto Fernández, Regidor del
Grup Municipaldel Partit Popul~r de Catalunya a l'Ajunt~menU!gJ39rfeloDa~
~ubre qUlns son els motiusper descartar el. destí de Casal de Barri per la
finca del cl Portola 6 i les alter-natives viables a aquesta finca en cas que no
fos realitzat alla el Casal de Barril he d'informar que:

· . Al lIarg del temps i en diverses ocasions s'ha informat tant en espais
de participació i govern (Plenari de Districte, Audiemcies P.úbliques,
Comissions de seguiment...) com en reunions amb entitatsde la zona
que ~s descarta la realització d'un Casal de. Barri en la Finca de
PortO"la per motiusd,'ubicació de la Finca en el ,barri, característicjues

de la Finca i en aquest mandat per motius pressupostaris.

.

· . S'ha proposat i valoratdi~erentsusos temporalsde I'espaimentre no
.

.

es decideixi I'ús definitiu de la finca com a equipament municipal per
preservar la integritat (de la construcdó. En aquests moments s'esta
en. I"!egociacions amb l'Associació Alba
per la cessjó temporai de"
,.
I'espai .perallotjar un centre creat I'any 1978, amb dos serveis: un
p'er a nens i, adolescents afecta,ts d'autisme, i un altre, la Unitat
Médico Educativa Infantil, j Juvenil, en el qqe atenem a nens i

.

adolescents amb trastorns de personalitat i psicosi. Aquesta UMEés

un' servei ÚlJica Barcelona, únic pel treball en coórdinació des de dins
. del centre
d'un equip de profesionals clínic psiquiatric i un eqúip
socioeducatiu~ Totes les places són concertad es i d'accés derivat pel
serveis públics de sanitat i d'educació.
'
Atentament,

!lJ.

'
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Barcelona, 30 de mar~ de 2009
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EXCM. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Joan Puigdollers i Fargas,' en la seva qualitat de Regidor del Grup
Municipal de Convergencia i Unió a l'Ajuntament de Barcelona, actuant en
-.
- .- -nom
el-seu
i r~l?res~nt~ciQ,
rn~l1if~§t~:
.,

l.- Ates que el gevern municipaldel Districte de Sarria Sant Gervasi ha anunciat
en diverses ocasions que l'Ajuntament de Barcelona signaria un conveni amb
I'escola d'educació especial Alba per tal que la finca de titularitat municipal
situada al carrer Portola número 6, aculli tempora\ment per un període de 8
anys, ~quest c~ntr~~'e~~~~2i~~~p~2!~I.
11.-Ates que' a sanvi de la cessié de \'ús d!aquesta finea a la Fundació Alba,
aquesta es compromet a rehabilitar I!interiefde I'edifiei.

lit- Ates que segoRsRa aRuneiatla Re~idol'adel Bistrictede Sarrié Sant
§~rY~~i, ~I~j~rgil1§gy~ ~nYQIt~nla finQaseran d'ús igaudipúblic.

IV.- Ates I'artisle 14 i 16 del gecret 299/1991, de 25 de novembre, sobre
I'atenció educativa a I'alumnat amb necessitats educatives especials, mitjan9ant
el qual s'estableixen les condicions d'aquests edificisescolars.
És per aixe que d!asar{f amb el que estableixen els articles 64.2. i 98 del
Reglament Organic Municipal,es formula la segOent
PREGUNTA PER A ReSPOSTA ESCRITA

Reuneix ¡'edifioii el solar del carrer Portola 6 els requisits necessaris per a
acollir un oentre fJ!edueació Especial, d'acord amb el Becret 299/1997, de 25 de
:

novembre, sobre ¡'atencia eduGativa a I'alumnat amb necessitats edusatives
~sP-~QigIs?

.-

Barcelona, 27 de maig del 2010.
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Sara Jaurrleta Guamer
Regidora del Districte
Pla~a Consell de la Vila, 7
08034 Barcelona
T. 932 916 515
F. 932916511
l'Nffl.bcn.cat

M0711-10560

Com a resposta al prec de I'1m. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, en la seva
qualitat de Regidor del Grup Municipalde €onvergEmciai Uni6 (E:iU),relatiu
a si reuneix I~edificidel el Portola 6 els requislts necessaris per acollir un
centre d~educaelé especial, he d~indicarque qui fa aquesta valoraci6 és el
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Ens consta que es va cursar autoritzaci6 per aquest Departament per
resolució del 16.12.09.
Atentament~

,..
-

Barcelona, 29 de juliol de 2010
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ENTITATS

L'associació
ALBArehabilitara

I'interiordeVil.laMatilde

Fa(ana rehabilitada

de la Vil.la Matilde

al Putget.

Sonia Doctor

coberta de l'edifici.
Fa només un any l'Ajuntament ja va
inaugurar els seus jardins d'estil noucentista, en la que va ser la primera intervenció a la vil. la per recuperar
aquest edifici per als veYnsdel Putget.
Després deIs treballs de rehabilitació
interiors, aquest edifici modernista,
construYt durant la primera decada del
segle XXi que ha estat alllarg de tots
aquests anys un habitatge unifamiliar i
després un col.legi major, es convertira
en la nova seu de l'entitat.
ALBAtreballa des de la fi deIs anys setanta en la investigació de les malalties
mentals característiques de la infancia i
l'adolescencia, com l'autisme, la psicosi
i la neurosi greu, una activitat que rep
el suport de la Generalitat a través deIs
departaments de Salut i Educació. Segons la regidora de Sarria-Sant Gervasi,
Sara Jaurrieta, la feina d'entitats com

El conveni es va signar die s després
que l'Ajuntament hagués acabat les
obres de rehabilitació de la fa¡;:ana de
l'immoble, les quals lian comptat amb
una inversió de 450.000 euros. La

ALBA serveix per "refor¡;:arels nostres
vincles socials" i la col.laboració amb

per rehabilitar l'interior de l'edifici modernista de la Vil.la Matilde, situat al

nova fapna conserva els elements
decoratius originals, pero s'han renovat la fusteria exterior i els elements

Més informació:
Associació ALBA
Edifici Vil.la Matilde

carrer Portola, al barri del Putget.

de forja deIs balcons, com també la

Carrer Portola, 6

L

,associació ALBA, que treballa
amb nens, nenes i adolescents

amb problemes de salut mental, va signar el passat mes de juliol un conveni
amb el Districte de Sarria-Sant Gervasi

aquestes entitats "és fonamental i necessaria per a la comunitat".
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Actualitzat el 15.09.2010 a les 12:17
Cristina Geraldes I Montse Uorens
Constru"ida a principis del segle XX, la Vil.la Matilde toma a lIuir al barri del Putxet i el Farró.
L'Ajuntament n'ha rehabilitat I'exterior i ha signat un conveni amb el centre d'educació especial
L'Alba perqué I'ocupi. Els ve"ins no hi estan d'acord perqué esperaven que la casa es convertís
en un casal de barrio

Aquesta casa del carrer de Portola sera la nova seu del centre especiall'Alba, una entitat que
atén nens d'entre 3 i 18 anys amb alguna patologia mental. Han trigat sis anys a aconseguir la
nova ubicació. De fet, quan per ti l'Ajuntamentels va proposar traslladar-s'hi, van ser els ve"ins
els qui s'hi van oposar perqué volien que I'editicies convertís en un equipament per al barrio
Aquest centre és I'única Barcelona que ofereix un servei integral a nens ijoves amb problemes
mentals. La casa actual, on va néixer I'entitat,s'ha quedat petita per als 68 nens que atenen.
De fet, dividiranels seus serveis en dues ubicacions: al carrer de Portola instaHaran la unitat
medicoeducativa, pero el centre de dia anira a parar al carrer d'Agramunt. Tot i haver
d'instaHar-se en dos editicis diferents, el canvi suposara una gran milloraen els serveis que
ofereix el centre.
DANIELDE LEÓN,director del Centre L'Alba
"També comportara molta tranquiHitat i comoditat perqué la mateixa casa i el moviment, i
tantes persones, implicaque nhi ha coses que costen molt de fer".
SARAJAURRIETA,regidora de Sarria-Sant Gervasi
"Es trobaven en una situació que es quedaven sense local i vam arribar a un conveni pel qual
ells rehabilitaven i durant un tenTlinide deu anys, podien continuar amb la seva tasca
pedagógica als alumnes que fins ara portaven".
Per tant, el centre especiall'Alba es fara carrec de la rehabilitació interiorde I'edifici.Per la seva
banda, l'Ajuntamentja ha acabat les obres de restauració de I'exterior.Qui no ha quedat
content amb aquest conveni és l'Associacióde Ve"insdel Putxet, que esperava que la casa
pogués acollir un casal de barrio
FRANCESC RIBERA,president de I'AV Putxet
"Nosaltres volem aquests nens al nostre barri si es troba un lIocadient per aquests nens,
perqué és el que nosaltres pensem que aquesta torre no és adient per I'educació especial
d'aquests nens".
C~ISTINA PRSTOJEVICH, gerent del Centre L'Alba

"Precisamente la problemática de los niños que van a estar allí es que necesitan muchos
espacios que no sean muy grandes porque tampoco pueden estar todos juntos, porque nuestro
trabajo es muy individualizadoy precisamente en Portola el hecho de que haya tantos pisos y
diferentes espacios, hace que podamos tener más espacios para trabajar lo individual".
Les obres de I'interiorcomen~ran molt aviat i esperen poder inaugurar el centre el proper curso
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Nota de premsa
25 de juliol de 2010

Finalitzada la rehabilitació de I'edifici
modernista ViI.laMatilde al Putget
· En aquests moments ha finalitzat la rehabilitació de la fa~ana i les
cobertes d'aquest edificimodemista catalogat i construi1:als voltants
de 1910.
· L'associació ALBA, dedicada a la investigació i I'aplicació de
tecniques de tractament de malalties mentals de la infancia i
I'adolescencia, signara dema dilluns un conveni amb l'Ajuntament
pel qual es compromet a la rehabilitació interior de I'edifici.

l'associació ALBA,dedicada
a la investigaciói a I'aplicació
de tecniques de tractament
de rautisme, la psicosi i la
neurosi greu, en la infancia i
en I'adolescencia, signara
dema un conveni amb la
regidora del districte de
Sarria-Sant Gervasi, Sara
Jaurñeta, segons el qual es
compromet a la rehabilitació
interior de la ViI.la Matilde
ubicada al número 6 del
carrer Portola, al barrí del
Farró. l'associació fixara la
seva seu en aquest edifici catalogat construit als voltants de 1910 en estil modernista un cop
finalitzatsels treballs en cessió d'ús temporal per part de I'ajuntament.
Aquesta entitat sense anim de lucre fundada el 1978 actua en les arees clinica (psiquiatrica i
terapeutica) i sociopedagogica. l'entitat té cura de I'observacióde tots els casos que atén, de
I'aplicaciói experimentació de tecniques de tractament i de la promoció de les mateixes. A més,
ofereix formació a nivellfamiliar i social deis problemes derívats, informant i sensibilitzantdeis
mateixos a la comunitat.

www.bcn.cat/media
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Nota de premsa

L'edificiforma part del Pla Especialde Protecciódel PatrimoniArquitectonici Catalegdel Districte.
Inicialmentservíde vivenda unifamiliar,després passa a ser CoHegiMajor i ara mateix el seu ús és
d'equipament. Durant aquests darrers dies l'Ajuntamentde Barcelonaha finalitzat la rehabilitació
exterior de la vila consistent en I'arranjament de les fa~nes tot respectant els elements
decoratius existents. S'ha renovat també la fusteria exterior, s'han rehabilitat els elements de
forja deis balcons i s'han fet milloresen la coberta. la inversiód'aquesta intervenció ha estat de
450.000 euros.
No és la primera intervenció important que s'ha fet en la vil.la. De fet, en una primera fase
acabada a penes fa un any es va procedir a la inauguració deis seus jardins romantics amb una
inversió de 193.00 euros. D'estil noucentista i amb una superficie de 700 metres quadrats, la
intervenciófou molt respectuosa amb I'estructura i el dissenyoriginalintentant conservar I'esperit
i I'ambient d'aquests tipus de jardins.

Afinalsdel segle XVIIIaquest espai,avuirecuperatper al gaudídeisveinsdel Farró-Putget,havia
estat ocupat per vinyes.

la regidora Sara Jaurrieta ha titllat d'important el treball realitzat per a I'associació. "Entitats
d'aquest tipus, amb la seva
dedicació a les persones més
necessitades, i en aquest cas
concret de nenes i nens i
adolescents amb problemes
de salut mental, reforcen els
nostres vincles socials i, sens
dubte, ens fan millors com a
persones i com a ciutadans",
ha afirmat.
Així mateix, Jaurrieta ha
assenyalat
que
"la
coHaboració
entre
I'administració pública
i
entitats
com ALBA és
fonamental i necessaria per a
la comunitat".
L'activitatde I'associacióALBArep el suport de la Generalitat a través deis departaments de Salut i
d'Educació.
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