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L’ASS0CIACIÓ INFORMA

Premi negatiu

Torre del Bisbe

L’Associació SOS Monuments, que
des de 1997 estudia, divulga i defensa
el patrimoni cultural de Catalunya, ha
distingit negativament el Districte de
Sarrià-Sant Gervasi pels anys d’abandó del monestir de Santa Margarida
de Valldonzella.
El 29 de gener d’enguany es va celebrar la XIIna Assemblea General de
Sos Monuments, al final de la qual es
van lliurar els premis que atorga a
entitats diverses per la seva actuació
positiva o negativa, referent al patrimoni cultural. I entre els premis negatius hi ha el dedicat a:
L’Ajuntament de Barcelona, propietari
de la Torre de Santa Margarida de Valldonzella, símbol del patrimoni abandonat
de Collserola.
A nom de Sara Jaurrieta, regidora del districte de Sarrià-Sant Gervasi atès l‘abandó
que el vostre Districte té des de fa molts
anys del monestir de Valldonzella, situat al
Parc de Collserola.
Aquest petit monestir, de 1237, està
situat a la vessant sud-oest de la part de
la serralada de Collserola que dóna a la
vall de Sant Feliu de LLobregat i dintre
del districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Aquest monestir fou expropiat forçosament l’any 1984 als seus propietaris
per l’extinta Corporació Metropolitana, quan encara estava en estat íntegre per rehabilitar-lo, però avui està
gairebé enrunat, en un estat de conservació lamentable.
Des de fa mes de dos anys la nostra
associació ha demanat a les administracions que aturin la constant degra-

dació d’aquest espai abans que el seu
procés de deteriorament sigui irreversible.
Per altra banda hem tingut coneixement que la Torre del Bisbe, casa pròxima de la mateixa època i conjunt,
ha passat a titularitat pública. Esperem que no pateixi el mateix procés
de deteriorament per part de les
administracions (ir)responsables.

Eleccions municipals
Durant el passat mes de febrer l’Associació de Veïns s’ha
reunit amb CiU i ERC dintre de la roda de contactes que vol
tenir amb tots els partits polítics que es presentaran a les properes eleccions municipals del mes de maig.
Després de l’aprovació del Pla de Futur de Collserola volem
saber de primera mà el seu grau d’implicació en un nou
model de gestió i participació per als nostres barris, així

com les seves propostes d’inversió per a la pròxima legislatura.
Pròximament us farem arribar les propostes sintetitzades de
tots el partits polítics que les vulguin compartir amb nosaltres. Les seves propostes de govern seran exposades en els
temes que afecten els nostres barris perquè vosaltres pugueu
valorar-les abans d’anar a votar.
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