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EDITORIAL 

Ja han passat dos anys des de la darrera assemblea de socis. La 
nostra entitat ha mantingut una actívitat constant i ens hem dotat de 
nous elements que possibilitaran un millor funcionament en el 
futur. 

Secretaria: L'Associació disposa per fi d'una persona que 
garanteix robertura del local tres tardes per setmana, atenent les 
tasques concretes de secretaria i d'informació ais ve'úis en general. 

Infraestructura: Ja disposem d'un equip informátic que, tant aviat 
estigui a pie rendiment, permetrá millorar la gestió de l'entitat. 

Activitats noves: L'Associació, per iniciativa d'un grup del barrí, 
gaudeix d'una secció d'escacs en el qual hi participen uns seixante 
membres, entre monitors i jugadors de diferents nivells. 
Peí que fa ais problemes del nostre barri podem dir que, en l'etapa 
anterior a 1992, s'ha fet un seguiment de tots els temes que des de 
fa anys venim treballant, ais quals si han afegit de nous. En aquest 
butlletí hi trobareu un llistat exhaustiu i la situació actual de cada 
un d'ells. 

1993: Tal i com han anat les coses entenem que el número mágic 
no és el 92, dones si bé es cert que la Barcelona olímpica ha 
millorat quantítativa i qualitativament en alguns aspectes, hem de 
constatar que el que s'ha fet és, sobretot, una recuperado del injust 
tractament urbanístic de la nostra ciutat. 

Pero hem de dir que les grans obres olímpiques s'han fet en 
detriment de les obres que, des de fa anys, son tant necessáries ais 
nostres barris. 

Diuen que en cinc anys la ciutat de Barcelona ha fet les obres que 
no s'havien fet en els vint anys anteriors, segur que aixó és veritat, 
pero tal com es presenten l'any 1993 i següents, quant a la retallada 
de pressupostos d'inversió a la ciutat de Barcelona, ens temem que 
la inversió deis cinc anys pre-olímpics impedirá afrontar les obres 
ajornades deis barris de la ciutat, possiblement dins de vint anys 
haurem de cercar una altra excusa per posar la ciutat al dia. 

L'any vinent la nostra entitat celebrará el 20' aniversari, diem 
que celebrará perqué ho volem celebrar, organitzant una 
setmana plena d'actes que ens permetin gaudir de la presencia 
de totes aquelles persones que durant tots aquests anys han fet 
possible l'existéncia i funcionament de 
l'Associació, que bonic pot ésser retro
bar-nos tots i fer plans de futur, unint 
voluntats perqué com a mínim poguem 
trehallar plegats 20 anys mes per millo
rar el nostre barri i la nostra ciutat. 



Mi I lores 
per al nostre barrí 
Estat deis assumptes amb el Consell del Districte 

Uspresentem un llistatexhaustiu deis temes que 
l'Associació ha estat treballant durant aquest 
últim periode i la situado actual de cada un d'ells, 
així com les perspectives de treball que resten 
obertes. 

La lectura d'aquesta relació ens permet feral-
guns comentaris sobre l'activitat de la nostra en-
titat i l'estat actual de les relacions amb l'Ajunta-
ment de Barcelona, representat peí Consell del 
Dte d'Horta- Guinardó. 

La nostra entitat exerceix el paper d'oposició 
real davant el Consell de Dte., presentant de
mandes de solucio ais problemes que pateix el 
nostre barri i, en la mesura de les nostres possi-
bilitats, plantejant alternatives a aquelles qües-
tions que poden contribuir a avangar cap un 
model de ciutat pensat per a les persones i 
socialment just. Podem dir, sense pecar d'inmo-
déstia, que l'Associació juga un paper que, frec 
a frec amb nosaltres, altres també haurien de 
compartir. 

L'existéncia, des de fináis de 1986, de les "Ñor 
mes Reguladores de l'Organització deis Distric-
tes i de la Participado Ciutadana", si bé repre
senta un aveng en relació a temps passats, s'ha 
demostratinsuficientpergarantir una descentra

lizado real i efediva que ens permeti la partici
pado en la resolució deis problemes i en la presa 
de decisions del Consell de Dte. 

Com es pot observar analitzant les dades 
d'inici de cada un deis temes que mes endavant 
s'exposen, podem afirmar que la solució deis 
problemes s'eternitza i que aquells de mes gran 
envergadura, encara s'allarguen mes. Davant 
aquest estat de coses, facilment es pot afirmar 
que estem patint unagestió municipal bé ineficag 
o bé incapag d'utilitzar corredament tots els re
cursos personáis i de gestió que disposa. 

L'Associació ha esperonat la participado deis 
veíns i veínes del barri en la solució d'aquelles 
qüestions que li han estat plantejades, i és així 
com darrera deis assumptes que portem enda
vant hi ha comissions de treball deis mes direc-
tament afedats. Nogensmenys ens manca una 
participado mes adiva per part deis socis, ca-
dascú en aquells temes que mes li puguin inte-
ressar, participado que ens donaría mes capaci-
tat per preparar-los i, donat el paper que jugem 
davant el Consell de Dte., ens obriria noves i 
importants vies per afrontar les millores del 
nostre barri que tenim endagades i d'altres que 
es poden suggerir. 
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MILLORES PER AL NOSTRE BARRÍ 

1- Expropiacions per l'obertura de la Ronda del Guinardó 
2- Escales del c/ Dr. Cadevall 
3- Illa compresa entre els carrers de Mas Casanoves, Telégraf, Cartagena i M. D. de Montserrat (Illa del Torrent de Melis) 
4 - Requalificació terrenys afectats per l'obertura del 1 " Cinturó ("Desafectado 1er Cinturó) 
5.- Arranjament rodalies Mas Guinardó 
6.- No mes morts a l'Avinguda 
7.- Construcció noves escales al tí Genova 
8- Manteniment del Pare del Guinardó 
9.- Perllongació de la línia del Bus 74 
íO.-llla interior compresa entre els carrers Genova, M.D. de Montserrat, Brusel.les i perllongació fins Francisco Alegre 
11- Escola Bressol M.D. de Montserrat 
12.- Control d'activitats industriáis classif ¡cades com a perilloses 
13.- Millora de la neteja viária i recollida de brossa / / \ V ^ — 

T4.-lnstal.lacions municipals del Mas Guinardó 
15.-Aluminosi 
16.- Enderroc de Cantiga Escola Trigel 
17.- Pare deis Tres Turons 
18.- Queixes veínals per l'activitat que es duu a terme en un pis del tí Lluis Sagnier 
19.- Urbanització carrer Sense Nom 
20.- Queixes veínals per l'actuació de "Troquelados y manipulados Barcelona" 
21.- Sobre el patrimoni arquitectónic del Guinardó 
22.- Túnel d'Horta 
23.- Perllongació de la Línia V del Metro 
24.- Queixes veínals per l'activitat de "Carnicerías Navarro" 
25.- Avís de desallotjament de les cases ocupades del Districte 



GUINARDÓ - 5 1^ 
MILLORES PER AL NOSTRE BARRÍ 

TEMA / DATES SITUACIÓ ACTUAL PLA DE TREBALL 

Expropiacions 
per Cobertura de 
la Rda. 
Guinardó 

Inici: 1985. 
Últim contacte 
municipal: 9-92. 

a) L'Ajuntament está pagant, pero molt 
lentament, les expropiacions ais afectats que 
firmaran "l'Acta de Mutu Acord". 
b) Apareixen dificultats d'interpretació quan al 
tema de llogaters que volen accedir a altres 
habitatges vía Ajuntament. 
c) L'Ajuntament no té cap pressa i per tant no 
aporta solucions a curt termini a tots aquells 
afectats que no signaren l'esmentada acta 

1) Encara que es valores positiva la consecució 
deis acords continguts en l'Acta de Mutu Acord, 
per la valorado mes digna que s'en feia de les 
expropiacions a executar, cal seguir vetllant 
perqué es vagin acomplint tots els extrems de 
i'acta indicada. 
2) En properes reunions amb l'Ajuntament cal 
avancar en el calendan d'execució de l'obertura 
de la Ronda, lligant-ho amb el tema de la 
urbanització de Tilla de servéis i equipaments 
limitada pels carrers Mas Casanoves, Telégraf, 
Mare de Déu de Montserrat i Cartagena. 

Escales del c/ 
Dr. Cadevall 

Inici: 1985. 
Últim contacte 
municipal: 2-92. 

a) Tram construit per l'Ajuntament: eliminació 
postes de fusta, instal.lacio d'enllumenat, 
enjardinament, instal.lacio baranes. 
b) Tram construit per promotor privat: conjunt 
deficient, manca pavimentació, mancan acabats 
d'obra, etc. 
c) Solar i edificis en estat de ruina: enderroc, 
sanejament i neteja del solar, conservado arbrat, 
acondicionaments mínims. 
d) Aquest assumpte s'ha inclds dins de la relació 
d'actuacions municipals que considerávem 
l'Ajuntament havia d'abordar per a 1992. 

1) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 
2) Actualment en el pressupost d'inversio del 
Districte per a 1992, hi ha una partida per iniciar 
les obres sol.licitades. S'hi fará el seguiment 
opurtú. 

Illa compresa 
entre els carrers 
de Mas 
Casanoves, 
Telégraf, 
Cartagena i M. 
de Déu de 
Montserrat (l'illa 
del Torrent de 
Melis) 

Inici: 1987. 
Últim contacte 
municipal: 7-91. 

a) Des de la resolució del Concurs d'ldeas, l'any 
1987, sembla que tot s'hagi aturat, donat que no 
es tractava de cap inversió olímpica. 
b) En aquell periode, la nostra entitat s'oposá a 
l'inici de la construcció del nou camp de fútbol al 
mig deis dos vials de la Ronda, donat que entre 
altres coses, no hi havia projecte aprovat per 
l'Ajuntament i tot es vehiculava a través 
d'IMPUSA. S'aconseguí aturar-ho i forcar 
l'aprovació primer del pía especial, i 
posteriorment de cada un deis projectes 
constructius segregat que facin falta. 
c) Davant d'aixó i de la manca de diners, 
sembla que tot estigui aturat i está igual que fa 5 
anys. 

1) Cal seguir insistint sobre 
l'assumpte, en la línia de desenclavar
lo perqué avanci, en els propers 
contactes i reunions que es 
mantinguin amb l'Ajuntament. 
2) Analitzar la possibilitat d'exigir la 
convocatoria de la Comissió de 
Seguiment del Projecte de 
Remodelació de I' Illa de Torrent de 
Melis, per si aixó fos d'interós per 
desenclavar el tema. 

Requalificació a) Després de tot el seguit d'anys de pressió 
terrenys ciutadana i les gestions efectuades, 
afectats per s'aconsegueix que l'Ajuntament es sensibilitzi 
Cobertura del sobre el tema i avanci en la línia de requalificar 
1er. Cinturó els terrenys que en el seu dia varen ser afectats 
("Desafectado per a l'obertura del 1er. Cinturó, donat que 
1er Cinturó"). aquesta via sembla no s'executará. 

b) L'Ajuntament confecciona el projecte de 
Inici: 1987. "Modificacions del P.G.M. per a la reordenació 
Últim contacte d e ' Primer Cinturó entre els carrers Sant Quintí i 
municipal: 9-92. R e c Comtal". 

c) La discussió de les alegacions presentades 
per l'A.V.V. i la Comissió d'afectats envers el 
projecte en qüestió, queda aturada davant la no 
acceptació de la Comissió d'Urbanisme de 
Barcelona, depenent de la Generalitat, d'efectuar 
unes modificacions puntuáis al P.G.M. i donada 
la manca de capacitat inversora de la Casa 
Gran, l'Ajuntament tampoc hi insisteix. 

1) Des de l'A.V.V. es va confeccionar un butlletí 
monográfic sobre l'obertura del 1er. Cinturó, per 
extendre entre els afectats i els veins 
interessats, tot el seguit de tasques que s'han 
anat fent sobre el tema. 
2) Cal seguir insistint sobre l'assumpte en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 
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MILLORES PER AL NOSTRE BARRÍ 

TEMA/ACTIVITAT SITUACIÓ ACTUAL PLA DE TREBALL 

Arranjament a) Cal finalitzar les obres comencades i mai 
rodalies Mas acabades. 
Guinardo b) Obrir l'accés d'aquesta placeta fins el carrer 

Maspons i Labros. 
Inici: 2-88. c) Cal manteniment de l'enjardinament. 
Últim contacte d) Aquest assumpte s'ha indos dins de la relació 
municipal: 2-92. d'activitats municipals que considerávem 

l'Ajuntament havia d'abordar per 1992. 

1) Cal seguir insistí nt sobre I'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 

No mes morts a 
l'Avinguda 

Inici: 4-88. 
Últim contacte 
municipal: 1990. 

a) S'han implantat part de les baranes i de les 
jardineres sol.licitades, també s'han instal.lat els 
semáfors que inicialment es van considerar 
necessaris. 
b) La demanda concreta que va donar origen a 
l'activitat indicada no está tancada, dones 
considerem que hi manquen mes jardineres i 
empendre una actuació similar a la vorera banda 
muntanya. 
c) Així mateix, manca executar l'estudi del canvi 
de sentit circulatori de l'Avgda. Mare de Déu de 
Montserrat, i la seva transformació en una via 
tipus rambla, en paral.leí a l'obertura de la 
Ronda del Guinardo. 

1) Cal seguir ¡nsistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 

7 
Construcció 
noves escales al 
c; Genova 

Inici: 1989. 
Últim contacte 
municipal: 9-92. 

a) Va arribar-se a un acord amb l'Ajuntament 
(Consell de Districte.) sobre la base d'un avant-
projecte de tracat no rectilini, acceptat pels 
vei'ns, amb una valorado d'execució d'uns 100 
milions de pessetes. 
b) S'inverteixen del FID 92, 12 m. de pessetes, 
com a primer pas previ a l'execució del nou 
tracat ¿"escales, per a arranjar els servéis que hi 
passen per sota. 
c) En visita de replanteig de l'obra, efectuada el 
passat mes de setembre, observem que el Dte. 
ha traslladat l'encárrec per la confecció del 
projecte definitiu, ais Servéis Técnics de 
Planejament de l'Ajuntament (Servéis Centráis) i 
han elaborat un projecte idéntic al rebutjat en un 
principi pels vei'ns, no fent cas de l'avant-
projecte consensuat amb el Dte. 

1) S'ha palesat la nostra disconformitat amb el 
projecte que es vol executar. 
2) S'acorda que els Servéis de Planejament ens 
facilitin copia del projecte per mostrar-lo a la 
comissió de vei'ns afectats peí tema. 
3) Donada la dificultat de comprensió deis 
dibuixos, s'acorda que l'Ajuntament elaborará 
una maqueta per ensenyar-la ais vei'ns 
interessats. 
4) Un cop disposem de la documentado, 
convocarem ais vei'ns i plantejarem les accions 
a prendre, donat que amb seguretat, estaran 
disconformes amb la nova proposta que fa la 
Casa Gran. 

8 
Manteniment del 
Pare del 
Guinardo 

Inici: 1989. 
Últim contacte 
municipal: 10-92. 

a) Des de 1989, aquest assumpte s'ha anat 
incloent en cada una de les relacions 
d'actuacions municipals que considerávem 
l'Ajuntament havia d'abordar per l'any següent. 
b) No s'ha aconseguit fins a la data, cap 
actuació concreta en la zona alta (forestal), sí en 
canvi, millores del manteniment de l'enjardinat 
en la zona baixa. 

1) Sembla que hem arribat al compromís amb el 
Districte que amb carree contra alguna de les 
partides pressupostáries disponibles peí Pare 
deis Turons (del que forma part el del Guinardo), 
s abordará la rehabilitado de la zona construida 
per en Forestier i s'acondicionaran els camins i 
els talusos que reclamávem des de antic. 
2) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 

9 
Perllongació 
línia bus 74 

Inici: 4-90. 
Últim contacte 
municipal: 10-90. 

a) Es sol.licitava extendre la línia 74 fins a Plaga 
Catalana o Placa Virrei Amat per un costat i fins 
a la Zona Franca per l'altre. 
b) El 10-90 s'aconsegueix que la línia 74 fos 
perllongada fins la Placa Virrei Amat i, per l'altre 
costat, fins la Zona Universitaria . 
Pía de treball: 

1) Es considera acceptable ('ampliado 
aconseguida. 
2) Cas de produirse mes sol.licituts envers el 
tema, l'estudiariem i reemprendriem l'activitat. 
3) Actualment podem considerar-ho com una 
activitat ja acabada. 
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TEMA / DATES SITUACIÓ ACTUAL PLA DE TREBALL 

10 
Illa interior 
compresa entre 
els carrers 
Genova, M. D. 
de Montserrat, 
Brussel.les i 
perllongació 
fins Feo. Alegre 

Inici: 1990. 
Últim contacte 
municipal: 7-91. 

a) Illa interior que ha patit des d'incendis, 
acumulació de bruticia, invasions de rosegadors, 
de serps, etc. i que cal avanzar en la seva 
ordenació i aprofitament. 
b) En les ultimes reunions mantingudes amb el 
Districte s'apunten diverses formes 
d'aprofitament, pero cap avan$a ni es concreta. 

1) Cal observar la qualificació urbanística actual 
de l'espai en qüestió és de "zona verda", per 
tant, s'ha avancat en els contactes mantinguts 
amb els redactors del projecte del Pare deis 
Turons, perqué es vegin les possibilitats reals 
d'integrar aquest espai en el necessari "pía 
director" del Pare, considerant-lo com a la zona 
d'entrada urbana del pare. Tenint en compte que 
actualment diferents industries amb situació no 
aclarida (les antigües Industries Muñoz) ocupen 
una zona important de la tacana sud del terreny 
en qüestió, la mes propera a Feo. Alegre. L'altra 
part d'aquesta tacana sud, que és la resta de 
l'Avgda. Mare de Déu de Montserrat, está 
ocupada per vivendes consolidades. 
2) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 

11 
Escola Bressol 
Verge de 
Montserrat 

Inici: 1990. 
Últim contacte 
municipal: 7-91. 

a) Sembla aturada la construcció de 
l'aparcament a la planta baixa de leseóla . 
b) La nostra associacio va requerir no s'executés 
aquest aparcament, per no considerar aquest 
espai el mes idoni per construir-hi un parking i, 
entre altres coses, per significar aixó un canvi 
notable en el projecte inicial, sense donar cap 
informado a la Comissió de Seguiment del 
Projecte de Remodelació de Tilla de Torrent de 
Melis, comissió que en el seu día va donar la 
seva conformitat a un projecte determinat que 
no observava aquest aparcament i d'altres 
modificacions realitzades. 

1) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 

12 
Control 
d'activitats 
ndust riáis, 
classificades 
com a 
perilloses, al 
nostre barrí 

Inici: 1990. 
Últim contacte 
municipal: 7-91. 

a) Es sol.licita del Consell de Districte es realitzin 
inspeccions exhaustives deis locáis que 
exerceixen activitats comerciáis i/o industriáis 
per comprovar si actúen sota les normativos de 
seguretat vigents. 
b) Fent un mostreig en tres nuclis de 
concentració de petits tallers al barrí (antigües 
Industries Muñoz, a l'Avgda. Mare de Déu de 
Montserrat / Feo. Alegre; conjunt de tallers 
darrera el Mercat del Guinardó; conjunt de tallers 
de la zona c/ Brussel.les, c/ Genova i Mare de 
Déu de Montserrat) s'observa en la majoria deis 
casos les instal.lacions no disposen de cap tipus 
de llicéncia d'activitat i, conseqüentment, no 
s'acullen a cap mena de normativa de seguretat. 

1) Exigir a l'Ajuntament fací acomplir les 
ordenances opurtunes, donant els terminis 
raonables, pero en la línia de normalitzar 
l'activitat des de els aspectes de seguretat 
aplicables. 
2) L'Ajuntament accepta la proposta i es 
compromet a tirar-ho endavant. Actualment 
desconeixem la situació i les tasques municipals 
endegades. 
3) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 

13 
Millora de la a) Aquest assumpte s'ha indos dins de la relació 
neteja viária i d'activitats municipals que considerávem 
recollida de l'Ajuntament havia d'abordar per 1992, 
brossa proposant solucions concretes i campanyes de 

sensibilització/educació ciutadana 
Inici: 1990. b) El pie del Consell de Districte, celebrat el mes 
Últim contado de gener del 92, va teñir com a qüestió 
municipal: 1-92. monográfica de la segona part de la sessió, els 

temes de la neteja viária i recollida de brossa. 
S'apuntaren necessáries mlllores que 
l'administració municipal s'oferí a recollir. 

1) En data d'avui, no s'ha notat cap canvi deis 
apuntats a gener. 
2) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 
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14 
Instal.lacions 
municipals del 
Mas Guinardó 

Iníci: 1990. 
Últim contacte 
municipal: 9-92. 

a) La nostra associació ve reclamant des de fa 
temps que el Consell de Districte ens informi 
sobre Testatus" jurídic, la titularitat i organització 
de les instal.lacions municipals del Mas 
Guinardó. 
b) Recentment ens ha arribat un dossier 
municipal sobre el tema, composat de quatre 
informes elaborats per diferents servéis 
municipals, que entre ells donan informacions 
contradictóries i per conseqüencia no son 
d'utilitat. 

1) Insistir davant l'Ajuntament perqué s'aclareixin 
en la informado que s'ens facilita. 
2) Confirmada la titularitat municipal de les 
instal.lacions (si procedeix), discutir possibles 
utilitzacions mes obertes de les dites 
instal.lacions publiques, en la línia d'abordar la 
possibilitat d'implantacio al nostra barrí d'un 
"Hotel d'Entitats" o altres vies d'aprofitament, no 
privatiu d'unes instal.lacions publiques. 

15 
Aluminosi 

Inici: 12-90. 
Últim contacte 
municipal: 1-91. 

a) Es sol.licita a l'Ajuntament confeccioni cens 
deis habitatges construits al barri entre 1950 i 
1974 i els hi trameti informado sobre necessitats 
d'inspecció per detectar afectacions d'aluminosi. 
b) Es tramet al conjunt de socis informació 
específica sobre l'aluminosi i mesures a prendre. 
c) Es fa assesoria específica sobre casos 
concrets ais veíns que ens ho demanan. 
d) Es colabora en la confecció de sol.licituds de 
subvenció de permisos d'obra per l'arranjament 
de l'aluminosi, amb els veíns interessats, per a 
presentar a l'Ajuntament. 
e) Es manté contacte regular amb la FAVB per 
estar al dia de com evoluciona el tema. 

1) Estem pendents del tema per si apareixen 
casos alarmants al barri, o si per part de les 
diferents administracions surgeixen nous criteris 
d'actuació. 

16 
Enderroc antiga 
Escola Trigel 
(final Varsovia / 
Genova 

Inici: 1991. 
Últim contacte 
municipal: 2-92. 

a) Aquest assumpte s'ha indos dins de la relació 
d'activitats municipals que considerávem 
l'Ajuntament havia d'abordar per 1992. 

1) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 

17 
Pare deis 
Turons 

Inici: 1-92. 
últim contacte 
municipal: 10-92. 

a) Es reclama al Distride cdpia d'un projecte que 
sabem existeix sobre el Pare deis Turons. 
Finalment ens arriba i distribuim copies a les 
A.A. V.V. del Districte interessades en el tema. 
b) Es convoca reunió (juny 92) amb els 
redactors del projecte i entreguem document 
elaborat per um membre de la nostra associació, 
en el que es valora críticament aspectes 
botánics i urbanístics del projecte. S'acorda fer 
una visita sobre el terreny. 

1) Aquest mes d'octubre s'ha efectuat una visita 
amb l'equip redactor del projecte, per l'ámbit del 
pare mes proper al nostre barri, insistint sobre 
els aspectes crítics esmentats al document 
elaborat per la nostra entitat. 
2) Sembla augmentar la receptivitat per part de 
l'Administració davant les nostres demandes. 
Caldrá veure si les paraules es transformen en 
realitat. 
3) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 
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MILLORES PER AL NOSTRE BARRÍ 

TEMA / DATES SITUACIÓ ACTUAL PLA DE TREBALL 

18 
Queixes veinals 
per l'activitat 
que es duu a 
terme en un pis 
del c/ Lluis 
Sagnier 

Inici: 2-92. 
Últim contacte 
municipal: 5-92. 

a) L'existéncia d'un negoci dedicat a la 
prostitució a comportat una alteració greu de la 
bona convivencia i el descans deis vei'ns, patint 
amenaces, insults, tractes vexatoris i fins i tot 
robatoris provinents deis usuaris del esmentat 
"servei", havent-se comprovat l'entrada de 
menors. Les nombroses gestions empreses pels 
vei'ns no han sigut ateses per les diferents 
administracions. 
b) S'adreca escrit amb les signatures deis 
afectats i de la nostra entitat al Districte, 
sol.licitant es prengui una resolució urgent sobre 
la instancia presentada i sigui comunicada 
inmediatament ais interessats, es prenguin totes 
les mesures adients per tal de restablir la bona 
convivencia a la finca, i que els servéis socials 
del Dte. o Benestar Social realitzin aquelles 
accions necessáries per tal de reintegrar a les 
persones que per un o altre motiu es veuen 
obligadas a vendré el seu propi eos. 
c) El Districte, d'acord amb la nostra entitat, 
convoca una reunió amb els afectats per tal 
d'oferír vies de solució al problema plantejat: 
investigació de la situació administrativa del 
local, s'asseguraria l'assisténcia i a mes a mes 
es posaria un servei informatiu de Guardia 
Urbana per a veure si en fundó deis fets trobats 
es podia fer alguna actuació, adregar els vei'ns 
afectats al Servei d'Atenció a les Victimes del 
delicte de l'Ajuntament, etc. 

1) Actualment podem considerar-ho com una 
activitat ja acabada. 

19 
Urbanització 
carrer Sense 
Nom 

Inici: 3-92. 
Últim contacte 
municipal: 3-92. 

a) Després de rebre nombroses queixes veinals, 
es tramet escrit al Districte demanant la 
construcció de murs de contenció i paret de 
delimitado del carrer, el sanejament de la zona, 
l'asfaltat i la instal.lació de voreres, sense haver 
rebut cap contesta en data d'avui. 

1) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 

20 
Queixes veinals 
per l'actuació de 
"Troquelados y 
manipulados 
Barcelona" 

Inici: 3-92. 
Últim contade 
municipal: 4-92. 

a) S'adre9a escrit amb les signatures deis 
afectats i de la nostra entitatdemanant s'aclareixi 
la situació legal del taller, es comprovi si 
compleix les condicions i especificacions de les 
ordenances i normativos vigents i es faci una 
nova inspecció. 
b) Els servéis del Districte procedeixen a fer 
nova inspecció i, segons ens indican els vei'ns, 
es soluciona el problema. 

1) Actualment podem considerar-ho com una 
activitat ja acabada. 

21 
Sobre el a) Promugut per un grup de vei'nes, i amb el 
patrimoni recolzament de diferents entitats del barri, entre 
arquitectónic elles la nostra associació, s'inicia una recollida 
del Guinardó de signatures reclamant es prenguin les 

mesures adients per tal de preservar el patrimoni 
Inici: 4-92. arquitectónic del Guinardó. S'entregan al 
Últim contacte Registre les signatures recollides i l'escrit 
municipal: 9-92. corresponent (juny 92). 

b) Es constitueix una comissió per tal de fer un 
seguiment del tema i recopilar informado mes 
exhaustiva sobre les cases velles del Guinardó. 
c) A la sessió plenária del Consell del Districte 
de setembre del 92, el Regidor- President 
manifesta la seva voluntat de seguir parlant del 
tema , pero posa de manifest la complexitat del 
problema, ateses les dificultats de tipus 
económic i de planejament que comportaría la 
seva solució. 

1) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 
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MILLORES PER AL NOSTRE BARRÍ 

TEMA / DATES SITUACIÓ ACTUAL PLA DE TREBALL 

22 
Túnel d'Horta 

Inici: 5-92. 
Últim contacte 
municipal: 7-92. 

a) S'entra al Registre municipal document 
argumentant l'oposició del moviment veínal del 
Districte i de la FAVB, a l'obertura de cap túnel a 
Horta per travessar Collcerola. Document 
¡mpulsat per la nostra associacio. 
b) En paral.lel, s'han mantingut diverses 
reunions amb les AA. VV. del districte, la FAVB, 
la CONFAVC i diverses torces polítiques, per 
veure d'organitzar un moviment d'oposició a 
l'obertura del túnel, amb prou abast i prou torga 
perqué sigui realment representatiu. 

1) La nostra A. de V.V manté i impulsa el treball 
per organitzar el moviment que aglutini a tots els 
sectors que s'oposen a l'obertura de cap túnel a 
Horta, entenent pero que aquest és un treball 
que supera l'ámbit de la nostra entitat, així com 
les nostres possibilitats reals d'actuació. 
2) Es un tema que supera inclusiu l'ámbit de la 
ciutat de Barcelona, per tant considerem que ha 
de ser la CONFAVC qui ha d'assumir el paper 
de coordinació del moviment d'oposició a 
l'obertura. 
3) Per la nostra part, s'ha iniciat una tasca 
d'informació ais veíns que comenca amb la 
publicado d'un article en el butlletí ns 48 de la 
nostra entitat. 
4) No hi ha encara resposta per part del 
Districte. 
5) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 

23 
Perllongació 
Línia V del 
Metro 

Inici: 5-92. 
Últim contacte 
municipal: 7-92. 

a) S'entra al Registre Municipal document signat 
per la Coordinadora d'Associacions de Veíns del 
Districte, argumentant i sol.licitant la perllongació 
de la Línia V del Metro, que avui acaba a la 
placa Eivissa, fins a Montbau per enllagar amb la 
Línia III.(Document impulsat per la nostra 
associacio). 
b) En resposta a l'escrit presentat, el Regidor-
President del Dte., en el plenari de setembre diu 
que "el Pía d'Actuació del Districte contempla 
aquest tema, no amb el tracat que vostés 
proposen sino amb el que estava contemplat en 
el pía de metros que era la connexió de la línia III 
i de l'estació de la Taixonera". 

1) Cal seguir insistint sobre l'assumpte, en la 
línia de desenclavar-lo perqué avanci, en els 
propers contactes i reunions que es mantinguin 
amb l'Ajuntament. 

24 
Queixes veínals 
per l'activitat de 
"Carnicerías 
Navarro" 

Inici: 6-92. 
Últim contacte 
municipal: 9-92. 

a) Adrecat escrit amb signaturas demanant 
resolució perqué s'acompleixin les ordenances 
municipals. 
b) Contesta de l'Ajuntament desprós d'efectuar 
inspecció. 

1) Convocada reunió amb comissió d'afectats 
per veure com segueix el tema i que cal fer a 
partir d'ara. 

25 
Avís 
desallotjament 
cases ocupades 
del Dte 

Data inici: 10-92. 
Ultim contacte 

municipal: 

a) Amb data 30 d'octubre de 1992 fou 
comunicada ordre de desallotjament de diferents 
cases "suposadament afectados" peí PERI (Pía 
Especial de Reforma Interior) del Turó de la 
Rovira.La nostra entitat, sensible a la 
problemática d'aquells qui viuen de "forma 
diferent", i no gaudeixen d'una vivenda digna ni 
de possibilitats económiques de trobar-ne, signa 
escrit de recolzament, demanant la suspensió de 
l'ordre esmentada. 
b) S'adreca escrit al Consell del Districte 
demanant la suspensió del desnonament, que 
s'aclareixi la titularitat jurídica de les propietats 
afectados, s'esbrini si les cases están realment 
afectadas peí PERI,i si aquest ja té determinat el 
termini d'execució així com el corresponent pía 
d'actuació aprovat. Es proposa que les parts 
acordin mantenir la situació actual fins que 
realment s'enderroquin les cases quan les obres 
del PERI ho facin imprescindible 

1) Plantejar el problema i insistir sobre 
l'assumpte, en la línia de desenclavar-lo perqué 
avanci, en els propers contactes i reunions que 
es mantinguin amb l'Ajuntament 

Barcelona, novembre de 1992 
A. V.V. Joan Maragall 

del Guinardó 



TÚNEL D'HORTA? 
L'accessibilitat entre el Barcelonés i el Valles. La influencia del Túnel de 
Vallvidrera, i la conveniencia del projecte del Túnel d'Horta". (Del Manifest 
per Barcelona del P.S.C. a les eleccions municipals del 1991). 

Estudi previ a les decisions respecte a ¡'obertura del Túnel d'Horta. El 
Districte d'Horta-Guinardó creu necessari, abans d'abordar la construcció 
deis Tunéis d'Horta, teñir en compte l'estudi de les reals necessitats de 
connectivitat entre Barcelona i el Valles Occidental a través d'aquesta via, la 
definido deis enllagos amb la xarxa d'autopistes des de Barcelona amb 
l'esmentada comarca, la real capacitat d'execució de l'obra, l'impacte 
ambiental a la Serra de Collcerola, la capacitat d'absorció del tráfic provinent 
del Valles per pan del sistema viarí de Barcelona al sector d'Horta, la 
definido del régim d'explotado deis Tunéis i la coherencia del projecte amb 
els criteris de mobilitat a la ciutat de Barcelona". 
(Informe del Dte. d'Horta-Guinardó sobre el Pía d'Actuació Municipal 
1992-1995). 

Pensem que el Túnel d'Horta és una obra d'interés per la ciutat i que, per 
tant, no es pot mirar només des d'una óptica local o, fins i tot, metropolitana. 
El que és important és que abans d'empendre la construcció d'aquest túnel 
es tinguin en compte tot un seguit de mesures: definido deis enllagos amb el 
Valles Occidental, l'impacte ambiental, capacitat d'absorció del tránsit 
provinent del Valles per pan del sistema viarí de Barcelona amb el sector 
d'Horta, la seva coherencia amb els criteris de mobilitat de la ciutat... en 
resum, s'ha de teñir en compte el I loe on será l'obra independentment del 
seu interés metropolita". 
(Declaracions del Regidor-President del Dte. d'Horta-Guinardó al Diari 
de Barcelona el 15-03-92). 

"Obrírem i millorarem els lligams del cinturó perimetral (Litoral-ll Cinturó) 
amb la xarxa viáría interna, especialment amb la trama Cerda, així com els 
accessos exteriors. Albora, impulsarem i col.laborarem amb la realització 
deis tunéis de Collserola, priorítáríament el túnel d'Horta". 
(Punt 64 del Programa Municipal de Barcelona 1991-1995 de C.I.U.). 

V / o m podeu veure hi ha la voluntad de 
seguir foradant la Serra de Collserola. 
Es evident que si es busquen justifica-
cions per fer-ho, s'en trabaran tantes 
com carrers de la nostra ciutat direcció 
mar-muntanya. 

Les AA.VV. del Dte. d'Horta-Guinar
dó, conjuntament amb grups i entitats 
ecologistes, així com representants 
d'institucions de l'entorn de la Serra de 
Collserola, creiem que és ¡nnecessária 
la construcció d'aquest túnel. 

Des de la nostra modesta opinió vol-
driem contestar ais requeriments que fa 
l'informe del Dte. en el Pía d'Actuació 
Municipal 1992-1995. 

Necessitats de connectivitat entre 
Barcelona, el Valles Occidental i la 
xarxa d'autopistes 

Com a ciutadans de Barcelona ens 
congratulem de que per fi la nostra ciutat 
disposi d'unes vies com la Ronda de 
Dalt i el Cinturó del Litoral, obres tan 
necessáries per la nostra ciutat, i que 
están demostrant la seva funcionalitat. 

Pero no podem deixar de dir que si 
s'haguéssin soterrat en mes trams, 
sobretot per la Valí d'Hebron i Montbau, 
el medi ambient i la qualitat de vida 
n'haguessin sortit beneficiats. 

Pensem que la connectivitat que es 
demana ja está garantida, dones aqües
tes vies teñen suficients connexions 
(veure mapa de la página 12): 

Cinturó Litoral-Rda. de Dalt amb: 
• Autovía de Castelldefels, Tunéis del 
Garraf, Sitges (1). 
• N-ll Lleida-Saragossa (2). 
• N-340 Tarragona (2). 
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• C 245 Vendré* Tarragona (2) 
• Autopista A 2 (2) 

DtraccM ai VaMaa: 
• Carretera da Vatvidrara a Moans da 
Ral. i a Lee Plana». La Floraata i B 
Vaeés(3) 
• Tuna»» da Vatvidrara, da Barcelona a 
Tarra»aa.Sabadal, Mantesa i Tuna) del 
Cadi (4) 
• Carratara da r Arrabassada, da Barca-
lona a Sant Cugat. Balatarra i Sapada! 

w 
» Carratara «fHorta a Cerdanyota. amo 
comaxió i se cea al Camantin dai Nord 
• Ronda da DaJI-Nus Tnnrtat connexions 
amb Autopiata A-18 (Sabadal. Terras-
sa. Manraaa) (7). Autopista A-17 (G*o 
na, Franca) (8). Autopsia A-19 (Matero-
Maréeme) (0), Carratara N-ll (Maréeme, 
Costa Brava, Grona) (9). N-152 (Barca 
lona. Ve) (7). N-ll (Barcelona. Grano 
lar». Girona. Franca) (•) 

Panaam que queda prou dar. pal 
que la a connecavrtat en ganara). qua no 
ana cal ai Tunal d*Horta. 

Canacftet d*execucéo da rotara 
No sembla paa qua randautamant 

da rAjunta/neni, ai» pressupostos res 
mcbu* dai MORU i la postura da la Ga-
naraiiiai da Catalunya (si Madrid no 
aftuixa la mosca ,), puguín ésser obsta
das par tanir an compto, ja qua a» pot 
racórrar a rampraaa privada par cons
truir al Tunal, mitjancant una concesstó 
par X anys i fixant un peatge pais usua
ria. Com podau vaura as aíxf da fies. 

Nosaitraa panaam qua ja ntii ha prou 
da posar portas a la nostra outat. Pm 
utilitzar i gaudir d'aJgunes da las obras 
d*ínfraatructura viaria qua hi han par 
antrar i aortr da Barcalona ham da 
pagar 
• Túnate dai Garra!. 
• Autopista A-2. al paatga da Martoreii 
com a mlním. 
• Túnate da VeJhridrera. 
• Autopiata A-17 (Girona-Franca), al 
paatga da Molla! com a mínim 
• Autopista A 19. al paatga da Cabrera 

Par a qué son ais impostos qua gra
van rautomobil. la benzina. la circula 
ció? 

AnUgamant. a rantrada de la aula!. 
hi havía ate anomanats "burots". Ara. 
com ans ham modernitzat. an diam 
"paatga". 
Una rao mes per dir NO AL TÚNEL 

DHORTA. 

l'tmpacte ambiental a la Serra da 
CoilMrola 

E» evident qua tota obra d aquesta 
enverguedura produaix un ímpacte 
ambiental molt ímportant. si mas no an 
una zona muntanyosa i forestal 
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Qifajaevoi eotufifé aJttrnaaVa q w ee 
trobi sampra sari menys dótente, ja qua 
no cal otaidarqua al oment as al ctmant 
i rastaft es rastatt 

La Barrada Cotteerota |uga un papar 
molt Ímportant com a putmd-parc dai 
Bar catones-Vasas, i no podem perme-
tra una agrasató ecológica d"aquesta 
magnitud ,si mas no ans uns momants 
an qu9 trobadas com la "Conferencia de 
RK>* I -Fórum Global 2000". posan en 
evirteiM is ate grau» párate qua amana-
can ai nostra Planeta. 

Considerem que ai qua caJ as es 
merzar-hi ate máxima estoicos per dig
nificar-ia, aiabohnt totas aquellas actúa 
aons conduants a mtüorar la Sarra com 
a putmó-parc. 

Un gran argumant per dir NO AL 
TÚNEL D-HORTA. 

C apee i te t d absor c i o dai t r af. c 
L'cbs«1ura dai Tunal (THorta, pal qua 

fa al impacta da traftc d"automóbite. orí-
gmana una afluencia diftdl tféaaar aasi-
miiada par al sistema vtart dai barrí 
iTi ion» ulmatei» passariaamti al traftc 
^m * *^e!' aaa^ • ^ F * »*^pje^^p^p» v v ^ v i p i e ) ^ P P » ^ F ^P** w^aawaa 
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Tunal de ia Rowa. ja qua afectaría a la 
Placa AHons Xé i s ia Travaasara da 
Oati. agraujant aneara mes ate probte-
mes da tráÁc artiials A más amas tea 
avantatgas aconaaguxJas, vara la circu
lado, amb te construcaó da la Ronda da 
Dalt as pardrten. 

Craiem que cal posar fre a la cultura 
dai automóM i entenem que cal ésser 
Imaginatius. ímputeant decidtdament 
una política da transpon púbfcc, mülo-
rant la xarxa da metro, Ferrocamte de la 
GeneraJrta!. Renfe. i autobusos urbans i 
interurbana. 

Par una política integral deis trans
porta púbiics. dtem NO AL TÚNEL 
DHORTA. 

Després de valorar les necessitats 
de connectivítat entre Barcelona, 
el Valles Occidental i la xarxa tf au-
topistes, la capacitat dexecució de 
Cobra, i'impacte ambiental a la 
Serra de Collcerola i la capacitat 
rfabsorció del tráfic, entenem que 
es innecessária la construcció del 
Túnel d'Horta ja que la Serra de 
Collcerola no es pot malmetre mes 
i rebutgem qualsevol actitud espe
culativa, siguí del tipus que siguí 
(peatges, centres comerciáis, 
etc.). 

Emplacem a les admlnlstra-
dons locáis I autonómica a obrfr 
un debat entre eiies, I les entiláis 
I ciutadans es del entorn de la 
Serra de Collcerola. 

Barcelona. 29 de setembre de 1992 
A V V Joan MaragaN dai Gumardó 

SOLIDARITAT 
La nostra suda per la rtiiabra de la 
qualtat de vida al nostre barrí, a 
la nostra cwtat, ha de teñir com a 
compiement indispensable la so-
iidaritat amb tots aquells que 
arreu pateocen mjustioes, discri
minado o prrvacions 

Per aquest motiu us posem ai 
corrent de dues campanyes que 
han endagat drlerents entrtats i 
coi tectius que poden ésser del 
vostre interés: 

1. "Contra la guerra, ajudem al 
poblé de Bosnia". 

2. "Camparía de solidaridad 
maremoto en Nicaragua". 

1) La campanya "Contra la gue
rra, ajudem al poblé de Bosnia", 
pretén basicament donar supon 
ate refugiáis recollir diners par 
cobnr necessitats básiques deis 
bosnians i promoure agemana 
ments efectius entre pobiaoons 
de Bosnia i de Catalunya 

Per tal de fer arribar la teva 
col laboraaó económica cal fer 
Tingres correponent al compte de 
la Calxa . 210032002201147436 
AJUDEM AL POBLÉ DE BOSNIA 
Si pots participar d'alguna altra 
manera et pots posar en contacte 
amb JUSTICIA I PAU, Rivade 
neyra, 6, lOé. teléf 317.61.77. 

2) La "Camparía de solidaridad 
maremoto en Nicaragua*, pretén 
donar supon ais milers de perso
nes damnrfcades i desposseides 
de qualsevol recurs, després de 
patir les consequénaes d'aquest 
catachsme. i que ha afectat de 
manera primordial ais mes hu
mas Pots fer ámbar el teu ajut al 
compte corrent de 'la Calxa', 
210030252200395134 CAMPAÑA 
MAREMOTO NICARAGUA 

Per obtemr mes informado 
sobre aquesta campanya et pots 
adrecar ais següents telétons 

SETEM 
441.00.04 (Matins i vespres) 

CASA NICARAGUA 
453.19.03 (19 30h - 20.30h) 

INFORMPAL 
421.83.92 t10 OOh 13 OOh i 

ASSOC DE BRIGADISTES 
COORD CENTREAMERICA 

301.74.76 (Vespres). 
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El Pare del Tres Turons: 

seva foresta. Pero els ecosistemes i, per tant, algunes de les seves pro-
tenen mecanismes de regeneració i, postes son errónies. Pero potser el 
pocapoc, la vegetació es recupera. Es mésgreuésquejas'hacomengatafer 
un procés lent. Primer, les herbes, coses, actuacionsinconnexes.contrá-
després, mates, arbusts i, perfi, els ar- ries entre sí. 
bres. Perqué, potser cal aclarir-ho, la Per exemple, s'ha obert un nou 
vegetació no son només arbres. Ala- camí, massa ampie i innecesari, que 
derns, marfulls, heures, ares blancs, ha destruit part deis pins i acácies 
aranyoners, lligaboscs, esparregue- plantatsfadosanys,amésdetaparun 
res, aritjols, esbarcers, ginestes, etc., antic camí. Aixó fa pensar que no hi ha 
formen una vegetació típicament me- planificació. Aquest camí augmenta 
diterránia, propia de l'alzinar, el bosc les possibilitats d'erosió; les terres 
que antigament ocupava aquests tu- sobrares s'hantirat pendentavall.des-
rons. trossant mes vegetació; les canalitza-

I amb la vegetació, es recupera cions per l'aigua de pluja es fan anar 
també la fauna. Insectes, ocells. també pendent avall, sense cap mena 
Ocells de diverses especies, que de protecció. 
viuen aquí tot l'any o bé ho fan a En el projecte, es parla de fer mes 
l'hivern, fugint del fred; o d'altres que camins, quan ja n'hi ha molts. També, 
venen a l'estiu de l'Af rica per repro- d'obrir un vial interior, "asf altat i transi-
duír-se aquí. Ocells en la majoria deis table per vehicles", que, a certes zo-
casos protegits per la Llei. nes, destruiría vegetació en bon estat 

i partiría el Pare en dos. Enlloc es parla 
UN PROJECTE MOLT POC CLAR, de plantar arbres i arbusts propis de la 
UNES ACTUACIONS MAL FETES nostra regió, comalzines, roures.oms, 

args, til.lers,... O d'establir un sistema 
El projecte no té cap mena d'especif i- de boques de rec, tant per a regar com 
cacions técniques; insinúa el que es per a l'extinció d'incendis. O de dismi-
vol fer, pero no diu pas com es fará. nuirl'erosió.fenthidrosembresopetits 
Ignora les característiques de la zona dics de contenció ais marges deis 

J, 

Recentment, ha arribat a les 
nostres mans, gairebé per 
casualitat, l'avantprojecte del 
futur Pare deis Turons. Val a 
dir que ens sembla molt bé 
que l'Ajuntament es plantegi 
l'arranjament d'aquesta zona, 
desenvolupant així un antic 
desig del barri. El que ja no 
ens sembla tan bé és com es 
pensa fer, i com s'está fent 
aixó. 

UNA ZONA ÚNICA 

El Pare deis Turons compren el Pare 
Güell, la Creueta del Coll, el Carmel, el 
Turó de la Rovira i el Pare del Guinar-
dó. Es una zona heterogénia on, al 
costat d'espais verds únics a la ciutat, 
coexisteixen edificacions anárqui-
ques, fruit del descontrol urbanístic 
d'époques passades i on, fins fa poc, 
existien les darreres barraques de la 
Barcelona olímpica. 

Tota la zona ha estat sotmesa, des 
de temps histories, a una intensa ex-
plotació, que la va desproveir de la 
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projecte o realitat? 

camins. O d'impedir l'accés de vehi-
cles, causants de gran part de la brtití-
cia i de molésties ais vianants... 

NO PARTIM DE ZERO 

Aquesta no és una zona buida on 
es crea un pare nou. Per tot arreu es 
pot apreciar una incipient recuperado 
de la vegetado natural. 

Qualsevol projecte sobre el Pare 
ha de teñir ben presents les seves pe-
culiaritats. Es pot ajudar al desenvolu-
pament de la vegetado, pero mai plan-
tant un parell d'espécies d'arbres exó-
tics, amb l'únic criteri del color de les 
seves flors, com ja s'está fent. Aixó es 
empobrir la zona. 

Un altre aspecte molt important és 
el tipus de roca. Es trada de pissarres 
molt alterades, molt trencadisses. 
Aixó, junt amb les fortes pendents, 
determina una gran erosió. Si fem un 
volt peí Pare després d'una pluja forta, 
veurem la gran quantitat de térra i 
pedrés arrossegades, i el treball deis 
de Pares i Jardins recollint-les. 

Quina és, dones, la solució? Sim-
plement, la vegetado. Qualsevol hier
ba, qualsevol matoll, amb les seves 

arrels, fixa la térra i impedeix el seu 
arrossegament. Per una equivocada 
manera d'entendre el que el Pare ha 
de ser, aqüestes herbes, aquests 
matolls, son freqüentment estassats. 
Així s'impedeix la recuperació del bosc 
i s'afavoreix l'erosió. I és que pretendre 
cobrir de vegetado una zona com 
aquesta només plantant arbres és un 
error; potser ben intencionat, pero que 
posa de manifest un total desconeixa-
ment de les característiques del lloc. 
En aquests temps en que tant es parla 
d'ecologia, és molt mes el que podem 
fer peí nostre Pare i per les genera-
cions futures. Els técnics de l'Ajunta-
ment encarregats del projecte diuen 
que es tractad'unafeina a llarg termini. 
Que no pretenguin, dones, fer un 
"bosc" d'avui per demá, dones no 
podran anar mes depressa que els 
processos naturals. El mes intel.ligent 
és ajudar aquests processos. Així, tots 
podrem gaudir d'un lloc realment únlc. 
Per qué no ho fem bé? 

Josep Lluis Corté 
Bióleg 

A. V.V. Joan Maragall del Guinardó 

SSJT&&: 

Secció 
d'escacs 
Com ja sabeu peí darrer butlletí 
de I'Associació, ja f a un any que 
portem una adivitat seriosa 
amb el joc deis escacs. 

Adualment som prop d'una 
seixantena d'afeccionats, deis 
que mes de la meitat son me-
nors de 16 anys, que pradi-
quem aquest esport al nostre 
local (cursets, campionats, par-
tides amistoses, torneigs, etc.), 
i participem en torneigs en al-
tres clubs. 

El nom "Joan Maragall" ha 
aparescut en altres indrets de 
Catalunya (Igualada, OLot, 
Badalona, Mataré,...) portat 
pels nostres jugadors competint 
en torneigs oficiáis. 

En el Campionat de Catalun
ya Per Equips, els nostres tres 
equlps inscrits, van fer un paper 
inmillorable: el primer equip va 
quedar campió del seu grup 
sense perdre cap partit I guan-
yant vuit punts i mig de nou 
possibles, aconseguint pujar de 
la categoría de promoció a ter
cera provincial; el segon i el 
tercer equips no varen poder 
assolir els dos llocs d'ascens, 
tot i que van fer un bon campio
nat. 

Quant a les competicions in
dividuáis, tenim el goig de felici
tar a un deis nostres jugadors 
jovenils, en Josep Lluis Dome-
nech, que va pujar a segona ca
tegoría, quedant sotscampló al 
torneig de Badalona. 

A la temporada que ara co
menta, a mes a mes de tornar a 
participar, i d'organitzar els tor
neigs habituáis, els nostres 
escaquistes menors de 16 
anys, participaran al Torneig 
Escolar de Catalunya. Els hi 
desitjem BONA SORT I BON 
JOC! 
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Qué paguem a la factura de l'aigua? 
Durant aquests últims anys, el rebut de l'aigua ha anat incorporant Per compte de la Generalitat de 
tota una sene de taxes i tribuís que, sumats a les tantes propies del 
servei que cobra la companyia subministradora, ha generat un 
document de difícil comprensió pels usuaris i usuáries. Els abonats 
unicament detectem que cada any paguem un rebut mes alt i que 
aquest increment és superior a la pujada mitjana d'altres produc-
tes i servéis similars. 

Encara que la majoria d'usuaris nomes veiem l'aigua com un 
líquit que surt per l'aixeta, cada dia som mes els ciutadans i 
ciutadanes que comprenem que l'aigua que ens arriba a casa ha 
patit un procés ampli i cada cop mes complexe, ha estat captada 
en el seu punt d'origen, transportada, depurada i distribuida. 

Altra reflexió important a fer, és que l'aigua és un bé escás i que 
cal estalviar, fins i tot per part d'aquells usuaris que poden pagar 
qualsevol quantitat. 

Malgrattot, el preu del rebut de l'aigua s'ha disparat i aquest so-
brepreu recau sobre la butxaca de tots i totes nosaltres. 

Composicio de la factura 
Malgrat el detall amb que a partir de 

l'any 1991 la Socitat General d'Aigües 
de Barcelona, S.A. (SGAB) confeccio
na la factura, pensem que pot ser útil 
una explicado detallada de tots els 
conceptes que la formen. 

La factura que actualment la SGAB 
tramet a tots els seus abonats cada 
tres mesos (facturació trimestral, qua-
tre factures a l'any), podem dir que 
está formada per dos grans apartats. 
El primer, que denominarem "Submi-
nistrament d'aigua", és el que estricta-
ment correspon al servei d'abasta-
ment que cada abonat té contractat 
amb la companyia subministradora. El 
segon, que denominarem "Impostos i 
tributs", correspon a l'aplicació de di
verses taxes i tributs per compte de les 
diferents administracions actuants 
que utilitzen la companyia d'aigües 
com a recaptador d'impostos i que un 
cop recaptats han de ser liquidats amb 
certa regularrtat a les administracions 
ordenants. 

Apartat "Subministrament d'aigua" 
Consta de dos conceptes: la quota 

de servei i els blocs de consum. 
La "quota de servei" depén de les 

classificacions de l'habitatge -les pre-
vistons de consum- peí qual está con
tractat el servei d'abastament i que té 
per objecte cobrir les despeses d'ex-
plotació i manteniment de la xarxa de 
distribucló domiciliaria d'aigua. 

L'altre concepte, els "blocs de con
sum", correspon estrictament a la 
despesa generada pels metres cúbics 
d'aigua consumits per cada abonat. 

Actualment, son vigents 3 blocs de 
consum: 

Bloc 1: consum de 1 fins a 18 m3 per 
trimestre (preu A). 
Bloc 2: consum de 19 fins a 48 m3 per 
trimestre (preu 2xA). 
Bloc 3: consum de 49 m3 pertrimestre 
en endavant (preu 2,75xA). 

El bloc 3, va ser implantat a 1991. 
Aquest bloc s'ens va vendré ais abo
nats com un incentiu al estalvi d'aigua 
pero es va utilitzar el mecanisme 
d'augmentar el preu del servei per 
forcar-nos a consumir menys i aixó ha 
gravat fonamentalment tots aquells 
habitatges on hi viuen mes de 4 perso
nes. 

Aixó pero, té una altra lectura: si 
baixa globalment el consum, la com
panyia manté el mateix nivell de factu
ració. 

Per analizar l'evolució de l'import 
d'aquest apartat durant els últims 
anys, hem pres dos exemples: un 
consum de 30 m3 al trimestre (10 m3 

mensuals) aplicable a una vivenda 
amb dos o tres habitants i un altre de 
60 m3 al trimestre (20 m3 mensuals) 
aplicable a una familia amb 4 o mes 
components. 

Apartat "Impostos i tributs" 
El formen sis conceptes depenents 

de quatre administracions diferents: la 
Generalitat de Catalunya, l'Entitat Me
tropolitana de Servéis Hidráulics i 
Tractament de Residus, l'Ajuntament 
de Barcelona i el Ministeri d'Economia 
i Hisenda del Govern de l'Estat. 

Catalunya, ens recapten tres concep
tes: 
1) Complement de tarifa de xarxa 
básica. 
2) Increment de tarifa de sanejament. 
3) Canon d'infraestructura hidráulica: 

Bloc 1 (fins 18 nV3 pertrimestre). 
Bloc 2 (a partir de 19 m/3 per tri 
mestre). 

Percompte de l'Entitat Metropolita
na de Servéis Hidráulics i Tractament 
de Residus. ens recapten un altre con
cepte: 
4) Tarifa complementaria de garantía i 
subministrament. 

Per compte de l'Aiuntament de 
Barcelona, ens recapten un concepte 
mes: 
5)Tributs locáis (que engloba la taxa 
de clavegaram i lataxad'eliminació de 
residus sólids urbans, o sigui l'elimina-
cióde les escombrariesdomestiques). 

Finalment. per compte de l'Estat. 
s'ens recapta un últim concepte: 
6) L'impost del valor afegit (IVA). 

Fent un resum rápid, podem dirque 
1, 3 i 4 teñen per objecte el finan?a-
ment d'obres hidráuliques a diferents 
niyells. 

Els impostos 2 i 5, teñen per objec
te el f inangament d'aspectes de depu
rado ambiental. 

I per últim, el sisé impost, l'IVA, ens 
ho cobren en tot. 

Certament, cal reconeixer que l'ela-
boració d'un rebut de l'aigua que incor-
pori tants conceptes impositius, no 
ajuda gens a que l'abonat sápiga 
exadament el que paga i perqué ho 
paga. En aquest sentrt cal que les 
diferents administracions, en resposta 
a les reivindicacions que impulsan la 
"Plataforma reivindlcativa contra 
l'abuslu augment del rebut de l'ai
gua", de la qual forma part el movi-
ment veínal, acordi una aplicació mes 
clara de la fiscalitat referida al cicle de 
l'aigua i que no s'utilitzi el rebut de la 
mateixa com Túnica via válida de fac
turació i recaptació. 

Per analitzar l'evolució d'aquest 
apartat durant els últims anys hem 
mantingut el mateix exemple de con-
sums que per l'apartat de subministra
ment d'aigua: 30 m3 per trimestre i 60 
m3 per trimestre. 
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Evolució de l'apartat "Subministrament d'aigua" durant els darrers 5 anys. 

EVOLUCIÓ SOBRE UN CONSUM DE 30 M3 / TRIMESTRE EVOLUCIÓ SOBRE UN CONSUM DE 60 M 3 / TRIMESTRE 

(En milers de pessetes) (En milers de pessetes) 

H • HPi^'r II 

• • • Bim i i 

I I 
I I 

I I I 
I I I 
I I I 

1909 1990 1991 1992 

Evolució de l'apartat "Impostas i tributs" durant els últims 5 anys 

CONSUM DE 30 M3 / TRIMESTRE. 
COMPOSICIÓ DEL REBUT 

1988 1989 

1. Companyia d'Aigües 59,2% 2.174 ptes 1. Companyia d'Aigües 57,2% 2.275 ptes 
2. Generalitat Catalunya 19,4% 713 ptes 2. Generalitat Catalunya 19,7% 784 ptes 
3. Entitat Metropolitana 5,9% 215 ptes 3. Entitat Metropolitana 5,6% 223 ptes 
4. Ajuntament Barcelona 11,6% 428 ptes 4. Ajuntament Barcelona 13,7% 547 ptes 
5. Ministerí Hisenda 3,9% 143 ptes 5. Ministerí Hisenda 3,8% 150 ptes 

TOTAL 100,0% 3.673 ptes TOTAL 100,0% 3.979 ptes 

(IB.0%) 

(!) 

(49.K) 

( I B . 6 X ) 

(4) 

1990 

1. Companyia d'Aigües 
2. Generalitat Catalunya 
3. Entitat Metropolitana 
4. Ajuntament Barcelona 
5. Ministerí Hisenda 

TOTAL 

1991 1992 

49,3% 2.401 ptes 1. Companyia d'Aigües 43,9% 2.632 ptes 1. Companyia d'Aigües 44,8% 2.840 ptes 
18,0% 877 ptes 2. Generalitat Catalunya 29,7% 1.781 ptes 2. Generalitat Catalunya 28,3% 1.792 ptes 
4,8% 235 ptes 3. Entitat Metropolitana 5,3% 316 ptes 3. Entitat Metropolitana 5,1% 321 ptes 

24,6% 1.200 ptes 4. Ajuntament Barcelona 17,9% 1.071 ptes 4. Ajuntament Barcelona 18,6% 1.179 ptes 
3,2% 158 ptes 5. Ministerí Hisenda 3,2% 195 ptes 5. Ministerí Hisenda 3,3% 207 ptes 

100,0% 4.871 ptes TOTAL 100,0% 5.995 ptes TOTAL 100,0% 6.339 ptes 
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Evolució de l'apartat "Impostos i tribuís" durant els últims 5 anys 
CONSUM DE 60 M3 / TRIMESTRE. COMPOSICIÓ DEL REBUT 

41988 

1990 

1. Companyia d'Aigües 46,0% 4.105 ptes 
2. Generalitat Catalunya 19,6% 1.754 ptes 
3. Entitat Metropolitana 4,5% 402 ptes 
4. Ajuntament Barcelona 26,9% 2.401 ptes 
5. Ministeri Hisenda 3,0% 270 ptes 

TOTAL 100,0% 8.932 ptes 

1. Companyia d'Aigües 55,9% 3.652 ptes 
2. Generalitat Catalunya 21,8% 1.426 ptes 
3. Entitat Metropolitana 5,5% 358 ptes 
4. Ajuntament Barcelona 13,1% 855 ptes 
5. Ministeri Hisenda 3,7% 241 ptes 

TOTAL 100,0% 6.532 ptes 

1989 

1. Companyia d'Aigües 54,0% 3.860 ptes 
2. Generalitat Catalunya 21,9% 1.567 ptes 
3. Entitat Metropolitana 5,3% 378 ptes 
4. Ajuntament Barcelona 15,3% 1.094 ptes 
5. Ministeri Hisenda 3,6% 254 ptes 

TOTAL 100,0% 7.153 ptes 

(29.6*) / 
(2) / 

\ (*2.9X) 

(I9.I5E) \ 

„X)(5.2X> 
(i) <" 

1991 

1. Companyia d'Aigües 42,9% 4.804 ptes 
2. Generalitat Catalunya 29,6% 3.765 ptes 
3. Entitat Metropolitana 5,2% 582 ptes 
4. Ajuntament Barcelona 19,1% 2.143 ptes 
5. Ministeri Hisenda 3,2% 359 ptes 

TOTAL 100,0% 11.653 ptes 

(»2.4X) 

1992 

1. Companyia d'Aigües 
2. Generalitat Catalunya 
3. Entitat Metropolitana 
4. Ajuntament Barcelona 
5. Ministeri Hisenda 

TOTAL 

42,4% 
30,3% 
5,2% 
19,0% 
3,1% 

5.260 ptes 
3.769 ptes 

642 ptes 
2.357 ptes 

389 ptes 
100,0% 12.417 ptes 

Evolució del conjunt 
del rebut durant 
els darrers anys 

CONSUM D E 3 0 M 3 / T . 
HABITATGE AMB MENYs 
DE 4 PERSONES 

Any 1.988 
P ts . /T r i i es t r t (3.673) 

Cotposició rebut 

1.989 
/3.978) 

• • AGUA 

1.990 
(4.872) 

E^sS IMPOSTOS 

1.991 
(5.m) 

1.992 
(6.339) 
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Evolució del conjunt 
del rebut durant 
els darrers anys 

CONSUM DE60M3/T. 
HABITATGE AMB 4 C 
O MES PERSONES W 

ftny 
Pts./TriMstre 
Coiposició rebut 

1.988 
(6.532) 

1.989 
(7.154) 

1.990 
(8.933) 

1.991 
(11.653) 

1.992 
(12.418) 

AGUA £5^3 IMPOSTOS 

CONCLUSIONS 

Fem un quadre comparatiu de l'evolució del cost total del rebut de l'aigua i de 
l'evolució del IPC, durant els últims anys: 

1989 1990 1991 1992 

Increment respecte a l'any anterior 

Consum 30 m/3 per trimestre: 8,30% 22,47% 23,03 5,76% 

Consum 60 m/3 per trimestre: 9,52% 24,87% 30,45% 6,56% 

I.P.C. oficial de cada any 6,9% 6,5% 5,5% * 5,5% 

(* Per a l'any 1992, es sitúa la previsió feta 
a 1 er d'any. Cal considerar pero que l'última 
previsió feta el 23.7.92, va ser del 6,8%). 

Del seu análisis podem extreure: 
1er) En tots els casos l'increment del 
rebut ha superat l'l.P.C, parámetre 
molt discutible pero que serveix de re
ferencia per a la majoria d'increments 
salariáis deis abonats. 
2°°) En els anys 1990 i 1991, l'incre
ment del rebut és unes quatre vega-
des superioral I.P.C, acausa de l'apli-
cació de noves taxes ¡ impostos. 
3") L'any 1991, el rebut de 60 m3 per 
trimestre (vivenda amb 4 o mes perso
nes), té un increment notable respecte 
al de 30 m3 per trimestre (vivenda amb 
menys de 4 persones), degut a l'apli-
cació per part de la SG AB del 3er bloc 
de tarifa que grava particularment els 
consums elevats (veure apartat "Sub-
ministrament d'aigua"). 

Davant de totes les xifres i análisis prece-
dents, podem concloure que el rebut de l'aigua té 
masses mans que el remenen i cada una vol 
treura-hi el seu suc, el que passaés que qui paga, 
l'abonat, ja está massa exprimit. 

Des de la nostra Associació de Veíns conside-
rem que cal millorar i protegir el medi ambient, 
pero compartim l'opinió que comenca a ser ma-
joritária, referida a que els impostos i taxes que 
ens han cobrat i ens cobran ara amb finalitats 
ultimes de protecció ambiental, no es detecta 
que les administracions les utilitzin per a tal fi. 

D'altra banda destaquem la poca pressió que 
sobre els grans contaminadors exerceixen les 

administracions, tant la central com l'autonómi-
ca, que per una banda es declaran obertament 
europeistes pero a casa seva, qué és la nostra, 
no aplican la directriu comunitaria de "qui conta
mina paga", concepte básic impulsat per la CE. 
peravangaren la lluita contra la contaminado del 
medi ambient. 

Pertotaixó, exigim unafiscalitat mes clara re
ferida al cicle de l'aigua i que no s'utilitzi el rebut 
de l'aigua com Túnica via de recaptació. 

Setembre de 1992. 

A. V.V. Joan Maragall del Guinardó. 
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ASSOCIACIÓ DE VEINS 
HORARI DE SECRETARIA 

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 
DE 17A20.30HORES 

TELEFON: 3477310 

LOTERÍA 
Et número de toterfa de Nadal 
que distribueix l'Associació 
de Veins aquest any és el: 

59.617 
El sorteig es fara el día 22 de 
desembre de 1992. ja podeu 
passar per l'Associació a reti
rar les vost res parucipacions 
aixi com tots els talonarls que 
pogueu repartir. 

SALVEM EL PATRIMONI ARQUITECTONIC DEL GUINARDÓ 

Els veíns/es del Guinardó hem anat veient com, 
en els darrers anys, el barri s'ha anat transformant 
i que ara practicament no queda res del que era el 
Guinardó fa tan sois uns 20 anys. Una vegada 
mes, l'especulació del terreny ha fet créixer el barri 
en vertical. 
Hi ha situacions, pero, en que els veíns/es ens 
veiem abocats/ades ha expressar el que potser en 
el passat i en altres ocasions ja hauriem d'haver 
dit. 
—• El patrimoni arquitectónic d'una ciutat, d'un 
barri, no está format tan sois per obres singulars 
d'arquitectes reconeguts, sino també per aquelles 
obres que formen un paisatge urbá, que ens expli
quen la nostra historia, que ens recorden habilitats 
de modests artesants... Les cases velles del Gui
nardó, de poca alearía, amb petits jardins, amb 
guarniments, ens parlen del que havia estat el 
nostre barri i, de retruc, de la historia de Barcelona. 
—- No volem caure en visions nostálgiques: la 
ciutat canvia i també ha de canviar el Guinardó. 
Pero entenem que aquesta adecuado ais "nous 
temps" no té perqué comportar Peliminació total de 
la identitat d'un barri. 

• " Quines podrien ser les mesures que l'Ajunta-
ment podria prendre? Per una part ajudar ais pocs 
que s'han resistit a l'especulació amb mesures 
fiscals i ajuts reals a la rehabilitado. I estudiar 
també que l'Ajuntament pugui teñir opció prefe-
rent de compra davant de les constructores per 
disposar així d'un patrimoni tant per habitatge com 
per ús públic. Caldria prendre mesures per evitar 
que es veiessin perjudicáis els que no han espe-
culat. 
«•- Cada dia ens arriben veus de cases -la darre-
ra sobre una de les mésboniques, totaenrejolada-
que teñen els dies comptats, quan no ens trobem 
amb el rétol de casa d'enderrocs a la fagana, i fins 
i tot en algún cas, s'inicia l'enderroc sense el 
permís corresponent. 
• • Si la descentralització ha de servir per aproxi
mar l'administració ais ciutadans/anes, també 
hauria de servir perqué aquesta tingues una major 
sensibilitat amb la realitat del barri, veíns/es i 
associacions podrien col.laborar en aquesta tas
ca. 

Barcelona, marede 1992. 
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