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DISTRICTE III 

proper actiu 

Dia: 13 de n&$> de 1980 
Horat 10 darla nit 
Local1 Sant Gervaai, Carrer Guilles Te11,3 
Ordre del diai Campanya electoral. 

Activitats realitzadee i previstes 
La oampanya ale baxrie periférica 
La campanea a les empresas 

resolució 

BBSQLUCIO DEL COMITÉ DAVAM1 LA SBTMAHA Dg LLUITA DB L'EBSBHTAMBBT 

"Aquest Comité denuncia publicament la irresponeabilitat de la política educativa 
del govern UCD i el oaraoter regreaaiu i antipopular dais projectes governamentala 
d'estatut de centres i llei d'autonomía universitaria, i dona el seu suport a lea 
movilltzaciona del professorat i els eatudianta durant la setmana del 28 al 3 de 
f ebrer. 
"Aquest comité daaana la retirada déla aotuala projeotes de llei i la seva nova 
a laborado a partir del dialeg i la partió i pació de tota ela sectors afeotats 

Barcelona, 25 de f ebrer de 1980" 

actiu de gener 

1. Informe polític 
2. El Conaell del Diatricte III 
3. Bl Pía Munioipal de 1980 
4. Sis Cásala de Cultura 

Aasiatentat 27. Punta tractata» 1, 2, 3. 

Acorde: oonstituoió de la secretaria del Conaell, integrada , 00a a mínig, peí 
noatre conaeller i un representant de cada barri (Sarria, Sant Gervaai i Tallvi-
drera). A mes, es convida a la participado tote ela militante de la noetra orga-
nització que ni estiguin intereaaata. 

PROGBAMA MUKECIPAL 1980 

SI preBsupost municipal de 1980 ha sigut dividit en tres columnas: 
l)lnterés general (55$), el qual aera establert per l'Ajuntanent central. 
II)lnteres general-local (33$), establert oonjuntament per la Pea de Sant 

Jaume i cada Conaell de Diatriote. 
IIl)lnterla local (12$), establert lliurement per cada Conaell de Diatriote. 

La odumna I no a'inolou en ácueat informe peí aeu oaraoter general. 
La columna III é*a encara pendent d 'elaborado* per part del Conaell de Diatriote .La 
relació definitiva d'aotuaoiona es decidirá a partir de la labor de lea comiseions 
del Conaell, i per aixo éa encara mía important la noatra participado activa en 
aqüestes comiaaions. Anb oaraoter orientatiu, poder dlr que l'iaport de la columna 
III en el Diatricte III sera d'aprozimadament 7' milions de peaaetea. 



PROPOSTA IB RKIT.TTZACIOBS IB La COLUMBA I I AL DÍ¿TBlCTfi t i l 

Aquesta proposta ¿s e l r e s u l t a t de l a primit iva proposta municipal confrontada 
aab e l s c r i t e r l s del Consell del D i s t r io t e i l e s aportación* de l e s aasooiaoious 
de v e I n s . La seva aprovació d e f i n i t i v a pot oosportar encara algún canvi . 

La presenten dividida per arees i ordenant cada proyecte segons laseva p r i o r i t a t . 

DESCEHTRALITZACIO I PAHTICIPACIO CIUTADAHA 

1 . Obertura, l 'any 1980, del Casal de l a Quinta Amelia 
2 . Projacte de Casal a Can Casta l io , pendent d ' láser propietat municipal 
3 . Centre s o c i a l a 1*Hotel E lec tr i c de Les Planes 
4* Ajut a l l o c a l de l 'Aasooiac ió de Ve£ns de Vallvidrera (en construoció) 
5 . Cesai5 de is barraoons del f i n a l de Via Augusta a l barri de Tres Torres 

SAHITAT 

1. Servei d'assistencia a Vallvidrera/Les Planes (L'Ajuntament central no no ha 
decidit encara per considerar que correapon a la Seguvetat Social) 

2. Centre de Salut a 1'actual dispensari del Distriote (Encara pendent de negociar— 
ho amb larea de Sanitat) 

3. Inatal.lacio d'un petit dispensari al polieaportiu de Can Caralleu (Pendent 
de la planifioació sanitaria global deis centres esportius) 

ENSEHYAMEHT 

1 . Heves i n s t a l . l a o i o n s 
1.1. ConstrucoiS provisional o definitiva per a substituir el ours 1980-81 el 

grup escolar Republioa Argentina i l'esoola Bertaan. 

1.2. Enderrocament i nova construoció del grup escolar Rep. Argentina 
1.3. Nova escola d'EGB de 16 unitata (¿conseguir al solar) 

2. Reparacions 
2.1. Grup escolar Dolors Montcerda 
2.2. Grup escolar Uruguai 

ESPORT 

1• Tanques, llumenat i vestuaris del camp de fútbol de Vallvidrera 
2. Pista petanca al Desert de Sarria 
3. Pista poliesportiva al Casal de Sarria (Si Urbanismo autoritza el canvi de 

sona verda per equipament) 
4* Frontón al polieaportiu de Can Caralleu 
5. Adequació de les dues galerías subterranies del pont de Reian Elisenda (gimnas, 

sala d'actes i esplai infantil). Existeix una proposta de Park and Ride... 
6. Senyalització itinerari gimnastic al Paro del Castell de l'Oreneta. 
7. Solar a Sant Gervasi per a un futur polieaportiu. 

PROTECCIO CIOTADANA 

1. Caserna de Bombers (a la zona de muntanya, pero sense haver oonoretat el lloc) 
2.(Proposta de compra de l'Asil Duran) Caserna guardia civil a Les Planes (H.Eléctrio 

SERVÉIS SOCIALS 

1. Ampliaoió a milloraient deis servéis de la residencia geriatrioa Bonanova. 
Establlment deis servéis d'hospital de dia i asaiaténcia domiciliaria. 

2. Proposta de compra de l'Asil Duran. 

OBRES PUBLIQUES (PAVIKERFACIO, ESLLUMEKAT, CLAVAGÜ1RES) 

Llista de prioritats encara no establerta peí Consell 

PARCS I JARDIUS 

També* pendent. El criteri aera de donar prioritat al sillorament deis actuáis 

' 



CULTORA 

1. Bibliotequea» buaoar looal a Sant Gervaai, obrir al publio i adequar l'exiatent 
al looal del Consell, conveni aab la de La Caixa a Sarria. La polítioa de biblio-
teques depen deis convenia aab la Diputació i les oaizes d'eatalvi. 
2. fíom cerca un local per a la inatal.lacio del muaeu—arxiu historio de Sarria. 

CIRCULACIO 

Sesafora de Nuntaner/Bisbe Sivilla i Santaló/Caap. 
Senyalització, pintura, etc., oorreapondran a la ooluana III. 

SOTA.- Si el Sonsell ho considera necesaari, part del preasupoat de la ooluana III 
aera deatinat a lea realitzaoiona previstea a 1'anterior llista te si no 
és aufioient el seu propi preaaupoat. 

acords del consell 

IBFOHME SOBRE EL PLA PARCIAL BE TORRE VILAHA 

El Consell aoorda per unaniaitat deseatiaar el projeote per considerar que 
aqueat pía dona prioritat a 1*interés privat sobre el ool.leotiu, orea una zona 
d'habitatge densifioat a la Serra de Colloerola, destrueix el paisatge i 1'ecó
loga a de la auntanya. També considera el Conaell que era neoessari conservar la 
•untanya coa a ssona no urbanitzable, pero que tot i aixf calia preservar ela 
dreta adquiríta deis propietaria. 
Finalnent, ooa el seu carácter és únioanent oonsultiu en aqueat oas, el Conaell 
deaana a í'Ajuntaaent ésser inforaat abana de qualaevol decisio definitiva. 
Si l'Ajuntaaent aprovéa el projeote, el Conaell intervindria davant aapeetes 

técnica que considera en oontradiooió aab la llei. 

La importancia d'aquest projeote i el seu carácter eapeoulatiu, ena fa valorar 
possitivaaent que el Consell (presidit per UCD) hagi prea l'aoord unania de 
rebutjar—lo. 

BINGOS 

La situaoió legal sobre 1'obertura de noua establiaents de joc ési 
- No existeix cap regí amentado. 
- Les llicencies son concedidas peí Miniateri d'Hisenda (Via Govern Civil) 
- L'Ajuntaaent noaéa intervé en la conoeaeió de 1licencia d1obres 

El bingo de Travessera de Gracia, fina ara paralitzat per nanea de llioénoia 
d!obres, entrara en funoionaaent perqué el Belegat d'Urbanismo (Sr.Solana) 
l'ha signada senae autoritzaoió superior. El Consell ha deoidit per alija 
d'una resolució deaanar l'inioi de les investigaoions neceasaxies. 

També per resolució del Consell, es projeote inioiar una oaapanya oiutadana 
sobre la instal.lacio d'establiáenta de joc. 

CARRER CAHET 

El Consell (aab l'oposioió deis oonsellers Santiago—PSC— i An£runa-PSUC—) ha 
deaanat que 1* expedient de compra de 12 vivendes unifamíliara sigui tornat 
al Consell aaaaa abana de l'aprovaoié sunioipal. Aquesta compra havia sigut 
sol.licitada per l'Ass. de 7. de Sarria te peí seu valor paiaagíatio i peí 
perill inminent de deaolioié. 



REGLAMEBT DEL COHSBLL 

El Conaell ha aprovat la oelebració de aeasiona previes a oada Fie oa reoollira 
les opinions de les entitata. En el Pie nomos intervindran ela oonaellera fina 
arribar al punt de prega i preguntes, on es donara la páranla al publio. Aqjwat 
funoionaaent el considerareis valid ai la priaera sessió (aeaai6 previa) éa 
igualaent pública i convocada públioaaent i aab oontinuitat horaraajaab el Fie. 

exposicions 

LOCAL DE SABT GERVASI 
Guille» Tell, 3 

LOCAL SE SARBXá/VALLyíDBSRa 
Bonaplata, 57 

ARXIU HISTOHIC DEL 
PARTITi reproduooi6 
déla documenta ala 
importante. 

AETISTES BE SARRIA 
Ezpoaioió de pinturas 
de 1'artista sarria-
nene JOAN BARBAHT 
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