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CARNESTOLTES A SARRIÀ 2018

El Mercat

Sobre el present i el futur del Mercat
de Sarrià, un equipament amb
història i projecció.

“FEM BARRI, FEM ASSOCIACIÓ”

avsarria.cat
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Salvador Bacardit

‘Falta més implicació en moltes de les
activitats que es fan al barri’
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Obres i projectes

La remodelació del carrer Cardenal de
Sentmenat i el projecte del carrer Vergós.

AGENDA Març - abril
MARÇ
Divendres 2, tot el dia
Sant Medir a Sarrià.
Cavalcades al matí i a la tarda, amb fi de festa a la plaça
de la Vila (a les 20:30 h)
Colla Nova de Sant Medir
Dissabte 3, a les 10:30 h
Mapa dels líquens de
Barcelona, punt de trobada
Parc del Palau de Pedralbes
Ciència en Societat
Dissabte 3, a les 12 h
VI Calçotada Popular
de Sarrià, amb vermut,
concert i karaoke
Plaça de Sant Vicenç
Organitza: CFAS
Menú: 10 €
Dissabte 3, a les 21 h, i
diumenge 4, a les 18 h
Trending Topic, amb la
companyia Fontmontina de
Comèdia (30è aniversari)
Teatre de Sarrià
Entrades: 12 €
Diumenge 4, a les 10 h
Visita: Pedralbes medieval i modernista. Visita al
Monestir de Pedralbes i els
Pavellons Güell
CE Els Blaus
Preu: 10 €
Dimecres 7, a les 19 h
Consell Plenari de
Sarrià-Sant Gervasi
Consell de la Vila
Dimecres 7, a les 19 h
Les veus de la República:
Educació formal i informal, ponents per confirmar.
Casa Orlandai

Diumenge 11, a les 8 h
Sarrià camina:
El delta del Llobregat.
CE Els Blaus i CC Sant Vicenç
Preu: 10 €
Dilluns 12, a les 19 h
Assemblea de l’Associació
de Veïns de Sarrià
Casa Orlandai
Dijous 15, de 10:30 a 18:30 h
Març feminista: Art urbà,
Col·lectiu les Bravas
Casa Orlandai
Dissabte 17, a les 20 h, i
diumenge 18, a les 18 h
Concert d’Òpera: L’isola
disabitata, M. Garcia.
Teatre de Sarrià
Entrades: de 19 a 38 €

Dijous 22, a les 19:30 h
Club de lectura: La isla de
Arturo, d’Elsa Morante.
A Peu de Pàgina
Divendres 23, a les 22 h
Concerts al Soterrani: Chaman + Leaving Las Vegas,
Coordinadora de rock Sarrià
Centre Cívic Sarrià

Diumenge 18 i dilluns 26,
a les 20:30 h
El documental del mes:
Thank you for the rain
Teatre de Sarrià
Entrada: 3 €

Diumenge 25, a les 18 h
Concert de música clàssica:
Art Symphony Ensemble.
Teatre de Sarrià

Dimarts 20, a les 19 h
Parlament del coneixement
de Sarrià: Mesures per a la
millora energètica a la llar
Seu AV de Sarrià

Divendres 6, a les 20 h
L’imperdible de divendres
amb Hereu Escampa,
Grums i Wavelet, l’underground català a Sarrià.
Casa Orlandai

Dimecres 21, a les 19 h
Cafè científic: Un mar de
plàstics, amb Anna Sànchez
Casa Orlandai

Divendres 9, a les 20 h
L’imperdible de divendres:
CO-jam, al Cafè.
Casa Orlandai
Dissabte 10, a les 12 h
Club de lectura infantil:
Los diarios de Cereza.
A Peu de Pàgina
Carrer Major, 50
A avsarria.cat hi trobareu l’agenda d’activitats de Sarrià,
actualitzada regularment
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Del 12 al 14 d’abril
11è Aniversari de Casa
Orlandai. 3 dies per
celebrar l’aniversari amb
activitats per a tots els gustos. vermut-jazz, concerts,
espectacle familiar, teatre i
molt més!!
Casa Orlandai

Dissabte 10, a les 12 h
Calçotada popular.
Espai Gardenyes
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Dissabte 14, a les 14 h
Sarrià BBQ, una vedella
rostida i ball country.
Organitza: Associació de
Comerciants de Sarrià
Preu: 2 € ració
Dimecres 18, a les 19 h
Cafè científic: Per què els
mateixos gens fan coses
diferents?
Casa Orlandai
Diumenge 15, a les 10 h
Visita: Sant Cugat modernista i medieval.
CE Els Blaus
Preu: 10 €
Diumenge 22, a les 18 h
Recital de la soprano
Hélène Walter.
Amics de l’Òpera.
Teatre de Sarrià
Dilluns 23, tot el dia
Diada de Sant Jordi. Exposició de flors al carrer Plus
Ultra i fira a la plaça Major
i a tot el barri.

Sant Jordi 2018
L’Associació de Veïns
vol celebrar la diada
de Sant Jordi, tradicional festa del llibre,
la rosa i, en general, a
la cultura, recordant
una reivindicació que
també hem fet altres
anys. Tot i que la construcció de la biblioteca
sembla segura, costa
que les obres comencin. Per això volem
recordar que la biblioteca és una necessitat
prioritària al barri.

EDITORIAL
Propera parada. Sarrià
Quan un sarrianenc pren la sàvia
decisió de viure de forma més sostenible i fer servir el transport públic
haurà d’assumir algunes premisses,
algunes força sorprenents. Si decideix portar els seus fills a l’escola a
peu per un camí escolar, es trobarà
que més enllà de quatre pintades
horitzontals en els passos de zebra,
poca cosa més de segurs tenen. Ni
senyalització vertical, ni agents cívics
a la manera britànica, ni normativa
que protegeixi aquestes vies tan
importants per la mobilitat escolar
just en el districte amb la densitat de
centres escolar més elevada d’Europa. Fins i tot instal·len benzineres
low-cost al bell mig, i anar fent.
Cada matí i cada tarda mentre el
sarrianenc acompanya a les seves
criatures trobarà els carrers principals el barri sencer col·lapsat a
l’entrada i sortida de les escoles per
milers de cotxes particulars que
embussen pl. Artós, carrer Vergós, la
Via Augusta, la pl. Borràs, l’avinguda
Foix, la carretera de Vallvidrera, etc. I
com que estar embussat emprenya,
s’haurà d’empassar algun que altre
cop de clàxon d’algun pare/mare al
voltant impacientat.
Parlar de Metro a Sarrià seria gastar tinta perquè directament, ni existeix ni se l’espera en breu. L9 snif...
Si el sarrianenc emprèn l’aventura
de fer servir la nova xarxa de bus

S’HA D’AGAFAR EL TEMA DE
LA MOBILITAT SERIOSAMENT,
PER ANAR RESOLENT EL GREUGE
QUE ESTAN PROVOCANT

ortogonal descobrirà que, a banda
de ser molt eficient econòmica,
organitzativament, etc. el cert és que
l’obligarà a fer transbords, amb la
dificultat afegida que això implica,
sobretot per col·lectius com la gent
gran o amb diversitat funcional. Però
queda molt estètica al plànol, innegablement.
Va! Llancem-nos al Bicing que a
més cremarem calories. Sap greu,
estimat veí. Les estacions de Bicing
sarrianenques queden buides a
partir de les 10 h del matí perquè,
ja se sap, estem a la part alta del pla
de Barcelona i tothom les agafa de
baixada però no de pujada. A veure
si amb les bicis elèctriques millorem
el retorn. Segueixi provant sort.
Mentre per una banda l’Ajuntament pren mesures per lluitar contra
la contaminació atmosfèrica i el canvi
climàtic, bravo!, el dia a dia dels sarrianencs queda ofegat en un núvol
de cops de clàxon, diòxid de nitrogen
i altres contaminants, sense massa
alternativa que faciliti una mobilitat
més sostenible, lloable excepció del

tren de Sarrià (FGC) que és la nostra
petita joia i salvació.
Des d’aquesta associació volem
encoratjar a qui pertoqui (les administracions es van passant la piloteta:
que si l’Ajuntament, que si TMB, que
si AMB, que si Generalitat...) a agafar
el tema seriosament, per anar resolent el greuge que estan provocant:
Reprendre i finalitzar les obres de
la L9, incomprensiblement aturada.
Prendre’s seriosament i regular
normativament els camins escolars
Augmentar la freqüència dels
busos històrics que han quedat
després de la implantació de la xarxa
ortogonal
Habilitar un parell de parades de
Bicing davant Can Caralleu / Jardins
Can Sentmenat i Pl. Borràs i habilitar alguna més elèctrica com la de
Cardenal Sentmenat
Fer una bona campanya de
sensibilització original i divertida
per afavorir el transport públic, no
només perquè la gent no es coli, que
déu n’hi do...
El Pla de Mobilitat Urbana del districte n’és una oportunitat. Algú ens
escoltarà. Si us hi poseu, creiem honestament que podeu fer molta cosa
per fer una ciutat més humana, més
neta i, en definitiva, més habitable i
amb més qualitat de vida.

La Junta Directiva

La petxina
El pessebre de l’Olga

Fotografia: Olga Ricart

Els veïns del carrer Ivorra i dels voltants cada any
podem gaudir d’un pessebre especial, diferent dels
tradicionals però amb molt de sentit.
En una finestra ben visible des del carrer, l’escultora
Olga Ricart instal·la una mena de diorama que va canviant cada dia. Cada any ha triat un tema i aquest any
l’ha dedicat a l’1-O i els fets que està provocant. L’escenari era una pista de circ amb unes grades de franges
grogues i vermelles. Al centre de la pista hi passaven
fets que tothom pot recordar (càrregues policials, jutges
jugant amb la Constitució, un frare posant pau amb una
vareta màgica...). Les urnes anaven volant de la mà de
trapezistes experts i com a espectadors hi havia animals
d’espècies diferents (fins i tot un tiranosaure amb tricorni), i un grup nombrós de piolins. La Candelera va plegar
el pessebre, i, esperem, fins a l’any vinent!
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MEMÒRIA VISCUDA
Els mercats són també cultura
Laura Tremosa

Ja sé que, segons les enquestes, més
del 65% de la població posa com a opció preferent de compra els supermercats, però a mi el que m’agrada és anar
al mercat. Els supermercats són tots
quasi iguals, els mercats no, cadascun
té la seva personalitat.
En realitat, m’agraden tots els mercats. Tenen molts més continguts que
sols un conjunt de punts de venda,
continguts reals i continguts imaginats. En qualsevol ciutat nova, sigui
on sigui, una de les meves visites obligades són els mercats.
Recordo com la meva mare, al mercat de Galvany, molt a prop de casa
dels meus pares, l’anomenava “la
plaça”. Més endavant he comprès el
perquè. En realitat el mercat d’avui no
és més que la continuació d’aquelles
places, que des de l’antiguitat eren el
centre de la vida de ciutats i pobles,
punts de trobada, centre de manifestacions culturals i també, òbviament,
de tota transacció comercial.
És cert que el mercat avui és fonamentalment un lloc on comprar queviures, però no deixa de ser també
lloc de trobada d’amics i coneguts,
de descobrir noves fruites i noves receptes, de xerrades curtes o llargues
amb venedors i venedores que amb
el temps ja són amics.
El nostre mercat no és molt gran
però hi passa tot el que he dit i moltes
coses més. És confortable i és bonic.
Es va construir a principis del segle
XX en un solar que té la seva història.
Resulta que la rectoria de Sant Vicenç
de Sarrià tenia un gran hort annex a
l’església. Quan el 1909 es va decidir
obrir l’actual passeig de la Reina Elisenda com a continuació del passeig
de la Bonanova fins a Pedralbes, l’hort
va quedar aïllat i és on es decidí posar
en marxa el projecte d’un mercat cobert, una ja vella aspiració del poble
de Sarrià. En realitat ja el 1900 s’havien
presentat alguns possibles projectes
que mai van arribar a bon fi.
El cas és que el 23 de desembre de
1911 s’inaugurà el mercat ubicat en un
interessant edifici modernista, obra
dels arquitectes Arnau Calvet i Marcel·
lí Coquillat, amb quatre façanes decorades amb vitralls i que es convertí en
un dels edificis de referència de Sarrià.
Després de quasi un segle, l’any
2007, es va fer una profunda remodelació de l’interior i, el que és molt
d’agrair, una acurada restauració de
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El Mercat de Sarrià. Fotografia de Amadalvarez.

FA TEMPS QUE HI HA UN
DEBAT VIU SOBRE L’EVOLUCIÓ
DELS HÀBITS DE COMPRA DELS
CIUTADANS, DELS D’AVUI I DELS
DEL FUTUR
les façanes exteriors d’obra vista i de
l’esquelet metàl·lic. Que interessant
l’estructura restaurada vista des de
l’interior!

El futur del mercat

El cas és que bé pot afirmar-se que
el nostre mercat és avui una mostra
exemplar de com és possible lligar la
modernitat amb la tradició i el bon disseny amb la funcionalitat. I tot això
sense perdre la calidesa del contacte
humà que difícilment es pot trobar en
altres fórmules modernes de punts
de venda.
Igual que el nostre mercat, a mi també m’agrada passejar pel Carrer Major
i descobrir les novetats que ofereixen
les diverses botigues. En alguna ocasió una botiguera em crida per mostrar-me alguna cosa que sap que pot
ser del meu gust.
Sé que hi ha qui posa en dubte la
supervivència de marcats i botigues
de barri. Fa temps que hi ha un debat viu sobre l’evolució dels hàbits de
compra dels ciutadans, dels d’avui i
dels del futur. És en aquest sentit
que m’ha interessat molt llegir últimament en la premsa internacional
que als Estats Units s’estan produint

BUTLLETÍ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SARRIÀ

canvis en aquest aspecte que alguns
comentaristes qualifiquen d’espectaculars. Sembla que els americans
estan abandonant els grans centres
comercials anomenats “Malls” situats
en general als afores de les ciutats i
que els joves tornen a valorar tenir
botigues i restaurants propers al lloc
on viuen.
Explicacions? Sembla que hi ha una
coincidència entre els analistes respecte que la tecnologia per una part i
el desig de relacions comercials més
personals amb productes (vestits,
complements, bijuteria, etc.) també
més personalitzats, per altre, són els
principals factors que ho expliquen. En
dir tecnologia vull fer referencia al comerç electrònic on és possible adquirir
pràcticament tot amb comoditat i que
creix als EUA del 15% al 20% any a any.
Una altra explicació pot ser també
que els americans volen reduir progressivament la seva dependència
de l’automòbil i per això tenir comerç
de proximitat apareix com una bona
solució.
No sé en què es traduiran en aquell
país aquestes noves tendències que
s’apunten però bé val tenir-les en
compte, no sigui cas que just féssim
el contrari del que apunta el futur.
Finalment, una confessió personal:
jo pensava que la meva afició per el
mercat i les botigues del barri probablement no era més que una mostra
de la meva molt respectable edat.
Podeu comprendre el feliç que m’ha
fet descobrir que ara són els joves
nord-americans els que els volen.

L’ENTREVISTA
Mn. Salvador Bacardit, rector de Sarrià
Li agrada la línia editorial dels mitjans de la Conferència Episcopal Espanyola (Cope i Trece)?
La veritat és que trobo incomprensible
que uns mitjans eclesials no respectin les institucions ni les persones, tal
com s’exigeix en els seus idearis. Els
mateixos bisbes de Catalunya ho han
denunciat en més d’una ocasió. S’ha
corregit algun programa però no tots.

Miquel Saumell

Mossèn Salvador Bacardit ja fa un
any que és rector de Sarrià, càrrec
que compagina amb el de delegat de
Càritas a la Diòcesi de Barcelona
Fa poc més d’un any que és el rector
de Sarrià. Què l’ha sorprès del nostre barri, que no s’esperava?
M’ha sorprès agradablement que,
després d’aquest primer any, ja conec
molta gent i amb satisfacció puc dir
que amb moltes de les persones que
he conegut sembla que ens coneguem
de tota la vida. Puc afirmar que m’he
sentit molt ben acollit i estimat. Això
deu voler dir que Sarrià és encara un
poble, la qual cosa és difícil que es
mantingui a les grans ciutats.
Quina coneixença tenia del barri
abans de venir?
La meva família vivíem a l’Eixample i
sovint veníem a passejar a Sarrià i al
seu entorn. D’altra banda, sempre he
tingut molta amistat amb comunitats
religioses establertes en aquesta zona
de Barcelona i no m’era, per tant, un
barri desconegut. D’altra banda a la
parròquia de Sant Vicenç hi ha el sepulcre del Dr. Tarrés, a qui sempre he
tingut una especial devoció.
Vostè també és delegat de Càritas.
Què ens pot comentar?
Tothom reconeix que Càritas té una
gran credibilitat dins la societat i potser és la cara més amable de l’Església.
El nostre repte és mantenir aquest alt
nivell de confiança que ve de lluny. Aviat celebrarem els 75 anys de Càritas
Diocesana de Barcelona que va fundar

“A SARRIÀ FALTA MÉS IMPLICACIÓ EN MOLTES DE LES
ACTIVITATS QUE ES FAN EN EL
NOSTRE CENTRE PARROQUIAL
I ALTRES ENTITATS ”
justament el Dr. Tarrés. A l’hora d’ajudar les persones necessitades hi ha el
perill que ens deixem portar només
pels sentiments. El Papa ens recorda
que la caritat, perquè sigui efectiva,
ha d’estar organitzada, sinó no és autèntica caritat.
Quina valoració fa del Centre de Sarrià que depèn de la parròquia, una
de les entitats més emblemàtiques
del barri?
Una valoració molt positiva. Fa uns
anys va passar, com tantes entitats, els
seus moments baixos de participació,
però des de la darrera reforma s’ha
aconseguit consolidar moltes i diverses activitats, per a gent de totes les
edats, que contribueixen a cohesionar la vida del nostre barri. Hem de
felicitar i donar tot el nostre suport a
la Junta i als molts voluntaris que hi
col·laboren.

Què troba a faltar a Sarrià?
Potser falta més implicació en moltes
de les activitats que es fan en el nostre
Centre Parroquial, així com, tinc entès
que també passa, a la Casa Orlandai,
a la mateixa Associació de Veïns, al
Centre Excursionista Els Blaus, Can
Fàbregas, les Colles de Sant Medir, etc.
I també, com reclama molta gent, que
finalment es posi en marxa la reforma
urbanística de la plaça de Sarrià i de la
part de dalt del carrer Major, i també
que es trobi una solució equilibrada
per a la “Llosa” i que els nois no hagin
d’anar amb els mono-patins per a les
escales de l’església (suggereixo destinar l’espai que hi ha sobre el pàrquing
de Via Augusta amb Cardenal Sentmenat). Per demanar no quedem!
Coneix l’Associació de Veïns de Sarrià i les activitats que fa? I el nostre Butlletí? Que li agradaria que
féssim?
Encara no he tingut ocasió de conèixer
totes les activitats, espero fer-ho aviat.
El Butlletí és una bona eina de servei al
barri i, tant de bo, que com tot el que fa
l’Associació pugui contribuir a inter-relacionar els veïns i a millorar la qualitat
humana i social del nostre barri.

Castellers de Sarrià

Fotografies: Eva Ceano

Els Castellers de Sarrià van ser una colla
castellera del barri de Sarrià de Barcelona,
nascuda a la tardor del 1999 i presentada
de forma oficial l’any 2000. L’octubre de
2016 es refunda l’entitat i el maig de 2017
passa a ser colla en formació per la CCCC
(Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya). A la diada castellera de la Festa
Major de Sarrià (8 d’octubre de 2017) la
colla es va presentar amb camisa blanca. I
l’11 de febrer de 2018, a la diada de Santa
Eulàlia, va aconseguir el reconeixement oficial com a Colla Castellera en carregar tres
castells a la plaça Sant Jaume (moments
que recullen les fotografies).
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VIDA DE BARRI
Obres i projectes a Sarrià

Fotografia: Eulàlia Marquès

Vocalia d’urbanisme
Pràcticament han finalitzat les obres de Cardenal de Sentmenat.
Aquest carrer, per on hi passava l’antiga riera de Gardenyes,
s’havia de modificar juntament amb el projecte de remodelació
del carrer Vergós. De moment, el tram de Sentmenat fet ara ha
servit per ampliar les voreres, mentre es deixava un carril de
pujada per als cotxes i un carril bici. D’altra banda el carrer ha
de resoldre el pendent lateral, pel fet que el nivell de la porta de
l’Escola de Santa Isabel no coincideix amb el dels edificis de FGC.
Hem trobat a faltar que no s’han aprofitat les obres del carrer per
crear un accés des del barri de Sarrià al barri de les Tres Torres,
un problema que els veïns i veïnes dels dos barris fa temps que
reclamem la seva solució.

Queda pendent donar continuïtat a
la zona amb la reforma del carrer
Vergós. Aquest projecte està pensat
per descongestionar una de les vies
més difícils de transitar de Sarrià. Es
projecten dos carrils per sentit, les
voreres es regularitzen reduint-se o
ampliant-se una mica segons la zona
per mantenir part de l’arbrat, aconseguir l’amplada de quatre carrils que
es podran destinar a diferents usos
i connectar les diferents zones que
travessa. L’extrem de Vergós amb el
Carrer Major, per sobre plaça Artós, es
generaria un espai per vianants tipus
plaça on hi ha l’antiga font i crea una
àmplia entrada al barri antic. A l’altre
extrem el projecte del carrer Vergós
continuaria amb l’endreça el pas de
vianants i cotxes de la cruïlla amb la
Via Augusta. De moment encara no hi
ha data d’inici d’obres.

6

BUTLLETÍ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SARRIÀ

EL BATEC DE LES VOCALIES

Comissió de Carnestoltes de Sarrià
La setmana del 8 al 14 de febrer hem
celebrat el Carnaval a Sarrià. Com ja fa
6 anys, la Comissió de Carnestoltes, va
preparar els tres dies de la disbauxa:
Dijous, 8: Arribada de la Reina, tallers,
rua, lectura de les lleis i botifarra d’ou.
Dissabte, 10: Comparses, rua i concerts.
Dimecres, 14: Enterrament de la sardina,
mort de la Reina, rua de ploraneres.
Sota el lema “Sarrià viu!”, la Reina KATOTUOBRA va reivindicar la manca d’espais per infants, joves, entitats, pisos
assequibles i per això va arribar amb
una gran clau, d’aquí el seu nom.

Discurs de la Reina:

Sarrianenques, sarrianencs:
Per fi ja he arribat!!! Sóc la Reina de
les claus, “KATOTUOBRA”, puc obrir tot
allò que està tancat a la gent (cases, carrers, places, locals...) Fa moltes hores
que estic donant voltes pel vostre barri
i m’he quedat bocabadada.
Nens i nenes, on teniu les places per
jugar? Només he vist senyals de prohibit jugar a pilota, o amb patins... , on teniu un lloc on llegir? No hi ha biblioteca
en aquesta vila? Quan aneu a l’esplai o
al cau, on teniu el lloc de trobada? I un
lloc gratuït per fer esport? Quin barri!!
No teniu de res, crideu ben fort: Volem
espais pels infants!!
Joves, on us trobeu per petar la xerrada, per estudiar, per riure, per.....?
No teniu lloc? Ai sí, que he vist l’Ateneu
però quins problemes que teniu amb
l’Ajuntament! És fàcil obrir una porta i
deixar fer als nostres joves el que vulguin decidir. Reunions de nit al carrer?
És clar, els centres cívics no tenen horari
nocturn! Per això he vist grups de joves
a algunes places escoltant música, jugant a cartes. No tenen espais. Joves crideu ben fort: Volem espais pels joves!!
Entitats, on us reuniu? On teniu el vostre material? On podeu donar informa-

ció? Tampoc teniu lloc? Passejant per un carrer més avall
he vist una caseta de cultura
popular La Sarrianenca i he
pensat, com caben tots allí?
No teniu un espai més gran?
Doncs cridem: Volem espais
per les entitats!!
I els pisos? Ostres nois,
quins preus!! Ni lloguer ni
compra. Qui pot quedar-se
a viure a Sarrià? Els vostres
joves se’n aniran, els vostres
avis no podran cobrir amb
les seves pensions, les famílies com poden assumir aquests preus? On estan
els pisos socials? No en teniu? Cridem:
Volem viure a Sarrià!!
A partir d’avui que comença el Carnestoltes jo us demano, no! Us ordeno,
que els infants juguin a tot arreu, que
els joves surtin a les places, que els sarrianencs, famílies i avis demaneu que
us voleu quedar a viure aquí. La Reina
que porta totes les claus us dóna el permís per obrir totes les portes tancades
i així durant la setmana de Carnaval
farem UN SARRIÀ VIU!!
Visca el Carnestoltes!! Moltes gràcies a
tots els que d’alguna manera heu participat i esperem que en gaudiu molt.

Activitats de la
vocalia social
Continuem treballant en el suport a la
gent gran i suport a les persones refugiades. A més volem ampliar la nostra
feina oferint al veïnat un cicle de
xerrades que puguin clarificar i ajudar
en diferents temàtiques socials que
creiem poden ser d’interès, com són:
• Impacte de les malalties mentals
en l’entorn familiar.
• Programa d’Acollida a les persones demandants d’asil
• Addiccions
Anirem informant de la programació i dates per a cadascuna d’elles.

Amb Sarrià Sant Gervasi Refugi:
• El 14 de gener vam organitzar una
trobada a la seu de l’Associació de
Veïns amb persones refugiades que
viuen al barri. Per tal que sentin que
poden comptar amb nosaltres. N’hi
havia de diferents nacionalitats, cadascú amb la seva història particular.
Ens vam continuar oferint per acompanyar-los en allò que necessitessin,
tant en l’àmbit de l’aprenentatge de la
llengua, com per gestions concretes.
• Es van entregar les signatures
recollides demanant l’acompliment
del compromís adoptat pel govern
espanyol d’acollir a 17.337 persones, en el registre del Congrés dels
Diputats, el 13 de desembre, i vam
ser rebudes per les forces catalanes
del Parlament (En Comú Podem, ERC,
PSC i PDECAT), a les que vàrem informar del treball que es fa a SSGRefugi
i a d’altres Barris Refugi de Barcelona,
així com a diversos grups locals arreu
Catalunya. Es van comprometre a estudiar les nostres demandes i veure
la possibilitat d’una acció parlamentària unitària. Des del Registre hem estat
informades que tots els grups parlamentaris han rebut el nostre escrit.
• La Xarxa Educativa del barri ha
tornat a posar-se en marxa per portar a terme diverses activitats en les
quals les escoles treballarien per tal
que no s’oblidi el drama terrible que
pateixen aquelles persones que han
de deixar el seu país per conflictes
bèl·lics, econòmics, polítics.
Ja sabeu que si voleu col·laborar
amb la vocalia amb aquests temes,
podeu posar-vos en contacte amb
nosaltres: avsarria.cat@gmail.com
adreçat a la vocalia social. Ens reunim
tots els últims dimecres de mes a
l’Associació. Necessitem el vostre
voluntariat per tal de fer en el nostre
barri una xarxa on la convivència i
solidaritat siguin senyal d’identitat.
Sarrià Sant Gervasi Refugi al Congrés dels Diputats

Fotografia: Avi Llop Morera

Carnestoltes 2018

La Xarxa del Barri

En relació a la gent gran, continuem
amb el Programa Radars treballant
per la seva difusió a comerços i persones interessades tant com usuàries
del mateix o com radars, per tal de
crear una xarxa veïnal de convivència
amb aquelles persones grans que per
diferents raons se senten soles.
AVSARRIA.CAT
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L’ASSOCIACIÓ

Fotografia: Carme Rocamora

El Porta a Porta a
Audiència Púbica

Finalment felicitem sincerament a tot el
veïnat que ha acollit el projecte amb entusiasme, i convidem als que no ho veuen
clar a concedir un període de gràcia. Des
de l’Associació confiem que aquest sistema
serà bo pel barri, potser la prova pilot que
necessita la ciutat i, segur, un benefici ambiental per a les generacions següents.

Assemblea de
l’Associació de Veïns
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
Vocalia d’entitats i cultura
El dimecres 21 de febrer hi va haver Audiència Pública del districte de Sarrià-Sant
Gervasi a la Seu del Consell de la Vila, amb
presència del regidor Jaume Asens. La
major part de les preguntes dels assistents
van ser sobre el nou sistema de recollida de residus Porta a Porta que s’havia
començat a implementar aquella mateixa
setmana (i, per tant, només es portava un
dia de recollida). Hi va haver intervencions
crispades, algunes fora de lloc, però la
majoria amb poc contingut: eren sobretot
queixes puntuals davant d’uns canvis o
en el sentit que el bujol no m’hi cap a la
cuina, si el deixo al carrer se l’emportaran i
perquè no puc baixar les deixalles a les 12
h del matí, quan vaig a fer la volta.
Les respostes del regidor Asens va ser
poc afortunades, sobretot en carregar la
responsabilitat de la qüestió a l’AV de Sarrià, quan tota l’operativa del Porta a Porta
va a càrrec de l’Ajuntament, tal com el va
esmenar la consellera Raquel Prado.
Pel que fa al Porta a Porta, des de l’Associació volem remarcar que durant un any i
mig hem estat negociar amb l’Ajuntament
com portar-ho a terme, però el projecte
aprovat no és el nostre (som partidaris del
Residu Mínim amb quatre fraccions). Així
i tot, el projecte apropat s’acosta prou a la
proposta de l’associació i es va donar un
vot de confiança al Consistori. Un aspecte
és evident: amb aquest sistema s’aconsegueix l’essencial que és separar i recollir de
forma eficient la part orgànica de la resta
de residus (paper, envasos, vidre). El Porta
a Porta s’ha posat en marxa i entrem en un
període on s’ha de valorar inconvenients i
virtuts. S’ha format un Consell de Residus,
amb la presència de partits, empresa contractada, districte, entitats del barri i veïns,
on es recolliran totes les aportacions i, si és
el cas, se’n donarà resposta.
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BUTLLETÍ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SARRIÀ

Sarrià, 22 de febrer de 2018
D’acord amb els articles 10, 11, 12 i 13 dels
Estatuts de l’Associació us convoquem a
l’Assemblea General Ordinària que tindrà
lloc el dilluns 12 de març de 2018, a les
19 h, en convocatòria única, a la Casa
Orlandai a
 mb el següent:
ORDRE DEL DlA
1. Lectura i aprovació, si escau, a
 cta Assemblea ordinària de 6 de març de 2017
2. Lectura i aprovació, si escau, acta Assemblea informativa de 18 de setembre de 2017
3. Aprovació, si escau, de l’estat de comptes del 2
 017
4. Aprovació, si escau, del pressupost i
quotes pel 2018
5. Comunicació del nombre d’altes i baixes
dels associats.
6. Confirmació càrrecs de la junta directiva
7. Resum d’activitats de les vocalies l’any
2017 i projectes pel 2018
8. Temes aportats pels socis si n’hi ha
9.Torn obert de paraules
L’assemblea és oberta a totes les veïnes i
veïns del barri, no és necessari està associat/
da a l’AV de Sarrià (només els socis i les sòcies
podran votar).

Cobrament de
rebuts quotes socials
Recordem als socis que pagueu en
efectiu, que podeu passar a abonar la
quota, per la nostra seu del c/Canet, 4
Si teniu algun problema per passar
pel local, en els horaris establerts,
poseu-vos en contacte en nosaltres, al
telèfon 932049058 i intentarem trobar
la millor manera de resoldre’l.

Horari d’obertura de la seu:
L’horari mínim d’obertura de
la seu és el següent:
Dilluns: de 17 a 20 h
Dimarts: de 18 a 20:30 h
Dimecres: de 17 a 19:30 h
Dijous: de 17 a 19 h

Com pots col·laborar amb les
vocalies
Ens pots fer arribar la teva
adhesió per col·laborar amb
la vocalia que consideris més
apropiada als teus interessos i/o aptituds.

Vols rebre el butlletí per
correu electrònic?
Envia per correu electrònic
o postal amb l’adreça del
teu correu electrònic a la
seu de l’associació, i t’enviarem sempre el butlletí en
format PDF.

Carrer Canet, 4
08017 BARCELONA
93 204 90 58
avsarria.cat@gmail.com
www.avsarria.cat
twitter.com/AVSarria
facebook.com/AVSarria
instagram.com/AVSarria
YouTube en preparació

Crèdits
Disseny: Jesús Mestre
Imatge de la portada:
El discurs de la Reina Carnestoltes, del Carnaval de Sarrià
de 2018; fotografia de Lluís Avi
Llop Morera
Edita: Associació de Veïns
de Sarrià

