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Informe del President
El millor informe és la memòria anual:

Memòria 2014
Complint el que marquen els nostres estatuts, el
26 de març 2015 se celebra la 19a Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns i Amics
del Putxet, on la Junta presenta la memòria d’activitats, estat de comptes i propostes per a l’exercici vinent.
Per tal de tenir més temps per escoltar les propostes, donem per escrit la memòria i es comenta el més important.
Com que no vam tenir cap al·legació ni impugnació de l’acta de la 18a Assemblea, passats els 30
dies, es va donar per aprovada.
PUTXET - ACTIU
És el full informatiu de l’Associació.
És un dels mitjans que disposem per comunicar,
primer als nostres associats i després a tot el
barri, el que fem, en què hi participem, què és el
que es proposa, què és el que es farà.
També l’enviem a persones i Entitats vinculades
al Districte.
Com a memòria històrica del Barri s’hi publica
una sèrie d’articles diversos, entrevistes, reportatges culturals, etc.
Dins de la Bústia dels Veïns, es publiquen els articles que rebem dels veïns, les seves queixes o propostes.
En aquest darrer número hem començat a actualitzar-lo una mica més per adequar-lo als
temps actuals.
WEB
Es va actualitzant contínuament, plasmant-hi
una sèrie de fotografies, expedients i vídeos que
reflecteixen les nostres activitats, quedant així
un arxiu històric de l’Associació.
CIRCULARS
Com no tothom disposa d’ordinador, per
l’anunci d’activitats, convocatòries, invitacions, circulars, etc., les enviem pel mitjà tradicional de correu postal.
Us hem demanat el vostre e-mail perquè així la

comunicació sigui més ràpida i fluida.
FIRA DE PRODUCTES D’ARTESANS
Continuem amb elles a la plaça de Kennedy per
la Festa Major i Nadal.
SANT JORDI
És tradicional posar una parada per a la venda
de roses i la distribució del nostre full, a l’Av.
Rep. Argentina amb Claudi Sabadell.
Esperem que els socis i amics recordin aquest
punt per aportar la seva col·laboració.

ACTIVITATS EN LA NOSTRA SEU - ESPAI
PUTXET
Procurem organitzar activitats com xerrades,
concerts, exposicions.
També és un lloc on ens podem trobar per xerrar, jugar a jocs de taula, llegir, intercanviar llibres (la llibreria per fer l’intercanvi de llibres és
un èxit, està a desbordar) i fomentar la germanor entre nosaltres.
FESTA MAJOR
Al juny, organitzem, mentre tinguem forces, la
Festa Major del Putxet, amb activitats per a tothom. Cada cop veiem, amb molta satisfacció, un
bon grau d’assistència, de participació, de convivència, i això ens anima a fer-la, però el temps
passa, no tenim les mateixes forces, i si no n’hi
ha col·laboradors haurem de buscar empreses
externes que ens ajudin.
No ens podem queixar de la participació de la
gent en la darrera Festa, va ser molt correcta.
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Cada any intentem fer coses noves per trobar
un gust col·lectiu que identifiqui el nostre Barri i
aprofitem per fer-les en diversos indrets, és una
manera de donar a conèixer millor el Barri.
Com sempre, aquesta festa també és un memorial per a totes aquelles persones que temps enrere també van gaudir amb nosaltres, i malauradament ara ja no hi són amb nosaltres.
ACTIVITAT NADALENCA
A la Pl. de Kennedy fem la Fira de Productes
Artesans.
A la Rep. Argentina - Claudi Sabadell, hi posem
la parada de recollida de menjar i joguines per
a la gent i els nens necessitats. El menjar el donem a la parròquia de Sta. Cecília i a la Parròquia dels Franciscans. Les joguines al Centre
Maria Reina i a l’Ass. Mujeres Latinas.
Ens sentim molt orgullosos d’aquesta diada,
cada cop recollim més.
Seria bo que tots anotéssim aquesta diada per
col·laborar.
LOTERIA
Degut a les normatives actuals del Ministeri d’Hisenda del Govern Espanyol, si fessin la loteria
tard o d’hora tindríem problemes i no estem per
tenir problemes, som una Entitat de Voluntaris i
per això vam haver de decidir no fer més loteria.
SARDANES
Volem continuar fomentant aquesta activitat,
programarem ballades, esperem que en prengueu nota i que hi participeu molt.
MEMÒRIA HISTÒRICA
A través del Putxet Actiu, WEB i exposicions,
volem donar a conèixer com era el nostre Barri
abans, com eren les persones que hi vivien, on
vivien, i com vivien.
Volem donar a conèixer els llocs, els fets, les
festes, les tradicions, però també volem donar a
conèixer el mateix però a l’època actual.
CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE
Per la seva importància per assabentar-nos de
què s’hi informa i debat i com es fan les coses, creiem que la nostra presència és obligada i així és.
Aquests se celebren a la Seu del Districte i
consten de:
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• Precs i preguntes dels assistents
• Informe de tot el que s’ha fet i es farà al Districte
• Proposicions, precs i preguntes dels grups polítics
Recordem que les aprovacions definitives tan
sols es fan a la Casa Gran.
CONSELLS DE BARRI
Aquests són més propers als veïns dons se celebren en llocs del Barri.
Es presenta un tema d’actualitat per part de
l’Ajuntament i desprès hi ha un temps de paraules obertes on tothom pot fer preguntes, queixes,
suggeriments, etc.
En fer-los al barri, creiem que és més fàcil el
desplaçament de la gent per poder-hi participar.
En el Putxet no tot està fet, per tant la vostra
participació és d’importància.
COMISSIÓ DE SEGUIMENT
És una comissió formada per membres del Districte, dels Partits Polítics, de les Entitats del
barri, de veïns del barri, on es treballa en el
Pla de Futur per adequar el barri a les nostres
necessitats.
SUBVENCIÓ
És de 4.250 euros. Correcta per a les activitats
de l’Associació.
BUS DE BARRI
Un cop fixat el seu recorregut, cobrint les necessitats dels veïns, només té variacions quan hi ha
obres.
El bus és una utilitat pública encara que hi generi dèficit.
ESPAI CASETA DE LES NINES
Continuem demanant, en aquest espai, la prohibició de jugar a la pilota i l’entrada dels gossos.
PLAÇA JOSEP AMAT - GENERAL MITRE
No entenem com la millora d’aquesta plaça,
acordada amb els veïns, no es porta a terme, no
és complicada ni tampoc és de gran despesa econòmica.
CLÍNICA SANT JOSEP
Desprès de quatre anys preguntant constantment, fa poc que hem sabut que “ la propietat no
vol moure fitxa”, dons ara creiem que ens toca a
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nosaltres, moure’n fitxa.
Aquesta proposta nostra respecte al solar de la
clínica es transforma com a prioritat.
No tenim ni tan sols un sol lloc en el barri com a
Centre de Dia per a les persones grans.
Demanem per aquest lloc un complex Socio-Sanitari, compost per:
• Casal per a la Gent Gran
• Centre de Dia per a la Gent Gran
• Habitatge amb serveis per a Gent Gran
• Centre de Dia per a persones amb discapacitat
• Habitatge tutelat per a persones amb discapacitat
CASA TOSQUELLA
No tenim noves noticies al respecte de la possible adquisició d´aquesta casa per part de l’Ajuntament. Esperem que aviat ens confirmin la seva
adquisició per conservar en bon estat aquest patrimoni modernista del Barri i la seva transformació en equipament pel Barri.
TORRE SANS
Tot igual que l’any passat.
Continuem amb el problema de les reixes, catalogades, d’aquesta finca i la del costat,
Continuen sense tenir l’estat de conservació
adequat.
Continuen impedint el pas dels vianants.
Continuem tenint la parada del bus 22, que hi
dificulta el pas.
No hi hem tingut cap mena de resposta.
COMERÇ
Com cada cop són més els Botiguers i Entitats
que hi participen i s’apunten a la nostra Associació, volem i defensem un comerç de proximitat
i qualitat.
JARDINS MERCÈ RODOREDA
Al mirador, s’hi va demanar la col·locació de
bancs i arbres al voltant de la plaça, per fer-ne
ús tant a l’hivern com a l’estiu. No s’hi ha fet
res, això sí, ha servit per aparcament de les màquines per fer el carrer Ferran Puig i també serveis de pi-pi-can.
EDIFICI “LA ROTONDA”
Encara que s’hi ha interposat un recurs, que segueix el seu curs, continuen les obres al seu ritme.
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ENTRADA AL PARC DEL PUTXET PER PARE
FIDEL FITA
Tema pendent.
Continua l’estudi per un nou planejament del
Parc del Putxet.
Continuem demanant una entrada al parc actualitzada al temps present, però si les escales mecàniques són un problema, pel seu alt cost, diguem,
fem l’entrada i més endavant ja en parlarem.
PALS I CABLES AERIS
Continuen els pals i els cables aeris, és una assignatura pendent del Districte, hi ha voluntat
en suprimir-los, però no s’hi han posat mans a
l’obra, de moment l’eliminació sempre es fa quan
hi ha reformes integrals.
L-3 ESTACIÓ DE VALLCARCA
Ara, desprès de tan de temps sol·licitant un ascensor, en aquesta estació del metro, per facilitat
la mobilitat, sobretot quan les escales mecàniques deixen de estar operatives, la resposta del
Districte és que n’hem de fer les peticions a la
Generalitat i al Districte de Gràcia que és on correspon per la seva ubicació. Hi tornarem a fer les
gestions oportunes, això sí, el Districte de Sarrià
- Sant Gervasi ens en donarà suport.
FINCA DE MANACOR 1
Aquesta finca de propietat municipal està demanada per ser el Centre Cívic del Putxet. I ara ja
toca, per això serà una de les prioritats que demanem per la propera legislatura tal com es va
parlar en el seu dia amb els responsables polítics.
No ens conformem en tenir la denominada “
Caseta dels Jardiners”, sinó que parlem de tota
la finca.
LESSEPS 26
Hem parlat moltes vegades d’aquest tema,
d’aquest solar Municipal, amb tots els grups polítics i el govern, inclús en les Comissions de Seguiments. Tots estem d’acord en fer-hi quelcom,
però no s’ha acaba de concretar ni el que es farà,
ni de posar-ho en marxa.
No entenem com una cosa que podem considerar petita, tardi tant de temps en resoldre’s.
CARRERS OSONA - PUTXET
Malgrat que s’ha millorat molt, per nosaltres en-
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cara es pot millorar més, col·locant-hi mobiliari
urbà, aparcament per a motos i senyals de prohibició d’aparcament en les voreres.
CARRER LA COSTA
Al final d’aquest carrer a prop de Portolà, s’han
col·locat uns pilons a petició dels veïns de l’edifici
per poder sortir de l’aparcament.
Seria bo que, entre l’espai dels pilons i la vorera,
s’hi instal·lessin aparcaments longitudinals per
a les motos.
CARRER HURTADO
S’ha complert amb la proposta d’instal·lar-hi
unes noves voreres per evitar les relliscades de
la gent.
En el seu tram final amb Marmellà, en un principi no es va acabar adequadament, però es va
rectificar i ha quedat perfecta, inclús perquè els
cotxes hi redueixin la velocitat, sobre tot els que
venen per Marmellà dons molts cops el senyal
està tapat, i el passar a peu adequadament per
anar al bus, al gimnàs o l’Espai Putxet.
CARRERS LUCÀ / MARE DE DÉU DEL CARMEL
Per millorar el trànsit en aquest carrer, sobretot en hores puntes, trànsit causat per els vehicles del nostre barri, com es va demostrar, es va
aprofitar per demanar fer una reforma integral
d’ambdós carrers. Això vol dir voreres amples,
sense aparcaments, il·luminació i clavegueram
adequats, etc.,
NO CARRERS PER ALS VIANANTS.
Les converses entre alguns veïns i l’Ajuntament
es van bloquejar, i com que la proposta feta per
l’Ajuntament sincerament creiem que millorarà
notablement la qualitat de vida dels seus residents, del comerç i per tant també la del Barri, hi
vam fer de mediadors a fi de arribar a trobar un
consens, el vam aconseguir i, encara que amb
retard, han començat les obres.
Amb el que no hi estem d’acord és la falta de comunicació vers als veïns i a nosaltres per part de
l’Ajuntament de com es portarà a terme aquesta
obra, manca informació dels problemes que les
obres comporten, com la circulació dels vehicles,
per exemple.
CARRER MARE DE DÉU DEL CARMEL 19
Un edifici a mig construir per la fallida de l’Em-
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presa propietària, ha quedat com un punt negre
en aquest carrer.
A petició del veïns/es, l’Ajuntament ha fet una
neteja de la brutícia acumulada per eliminar el
perill que comportava.
CARRER AGRAMUNT
S’ha de millorar aquest carrer, té les voreres estretes i malmeses.
CARRER FERRAN PUIG
Com hi ha un grup de veïns/es que volen que es
faci una reforma integral del carrer, igualant-lo
amb la part de baix, això vol dir APARCAMENTS
FORA, i n’hi ha d’altres que volen conservar els
aparcaments, en un Consell de Barri es va crear una Taula de Treball per mirar de trobar-hi
consens.
Aquesta Taula ja ha efectuat una primera trobada, que ha servit per constituir la Taula i assabentar-se de les postures dels assistents.
Nosaltres creiem que vam fer una bona tasca
informativa perquè tots els veïns/es s’assabentessin d’aquesta taula per participar-hi si volien,
i així trobar entre tots un consens per fer el tipus d’actuació que es vol i evitar posteriorment
el desacord dient que no se n’havien assabentat.
CARRER BALMES
Participem en la Taula de Treball perquè hi un
tram que afecta El Putxet.
Quan hi hagi més fil a l’agulla, aquesta taula
s’ha ampliarà als botiguers i veïns/es.
A nosaltres ens preocupa que es pugui prendre
la decisió de què el trànsit sigui d’un sol sentit.
Opinem que el tram de la Plaça Kennedy fins a
la Plaça Molina / Via Augusta ha de ser de doble
direcció com ara, per poder entrar i sortir els vehicles del Barri amb naturalitat, i no modificar el
recorregut dels autobusos, que considerem actualment correcte.
CARRER TRAVESSIA DE LA COSTA
Encara que tenim el compromís de l’Ajuntament
de prendre mesures per evitar que aquest passatge continuï com un pipi-can, amb l’acompanyament de cotxes i motos estacionats, no hi
hem observat cap aplicació de mesures.
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AV. REPÚBLICA ARGENTINA
Ja hem comentat que aquesta via principal del
nostre Barri està completament deixada.
On les voreres són amples estan plenes de forats, les lloses desiguals, i on són estretes no hi
passen dos vianants, la gent no hi pot transitar
adequadament.
Els botiguers reclamen zones adients per a la
càrrega i descàrrega.
Els arbres són de tots els colors, i no hi ha recollida d’aigües de pluja, etc. etc. etc.
En l’estat lamentable en què es troba, no bé
de gust al vianant de transitar, i estem parlant
d’una via de suma importància comercial.
Hem demanat per la propera legislatura que sigui una de les prioritats a efectuar, una reforma
integral.
Som conscients del problemes que ens trobarem
amb la reforma: 2 Districtes implicats, Gràcia
i Sarrià-Sant Gervasi, via de molt de volum de
vehicles, i les queixes dels botiguers per les incomoditats en la durada de les obres, però, com
a altres llocs, són superables i desprès en gaudirem tots.
Suggerim fer-ho en tres trams:
• De la Pl. Alfonso Comín a Craywinckel
• De Craywinckel a la Súnion
• De la Súnion a Pl. Lesseps
CARRER MARMELLÀ
No sabem què té previst l’Ajuntament per a
aquest carrer i en aquesta legislatura, no creiem
que s’hagin fer “pedaços”, ja es hora d’arreglar
aquest carrer, potser és el carrer que més ha patit i patirà les obres del Barri.
Ja toca tenir unes voreres i calçada com cal, fora
pals i cables aeris, conservar els aparcaments
dels cotxets, adequar aparcaments per a motos i
bicicletes, acomodar la càrrega i descàrrega tant
per al Centre Esportiu com per a l’Escola Bressol
que hi ha.
CARRER PÀDUA
S’hi fa una obra de gran envergadura per adequar la xarxa elèctrica de la Ciutat.
El carrer en el transcurs de les obres, que poden
ser de 3 mesos, es tallarà adequadament.
El Districte i l’Empresa realitzadora n’han informat adequadament tant als veïns com a l‘Associació. Aquest cop SÍ s’ha fet una informació

número 45, abril de 2015

adequada.
Com era d’esperar, hi ha veïns que han demanat
que, com s’hi fan aquestes obres, es treguin els
cables aeris i es millori el carrer, voreres, calçada.
La resposta obtinguda és que “no toca”, això es
un projecte de Xarxa Elèctrica i no d’arranjament de carrer.
Nosaltres creiem que, per experiència, s’ha de
preveure la petició del veïns quan es presenta
el projecte i, per tant, el projecte ja podria ser
global.
PASSATGE FORASTÉ
Hem demanat per aquest carrer la pacificació
del trànsit, amb instal·lació d’alçades de calçada
per fer més segur el pas de vianants.
CARRER EL CAIRE
Hem rebut peticions perquè no ens oblidem
de demanar que s’arregli aquest carrer. Sincerament, com no hi ha pressupost per arreglar
tots els carrers del nostre Barri en quatre anys,
aquest no és dels més urgents per solucionar,
però sí que s’hi podria demanar un canvi de voreres i una unificació dels pilons.
ESCOLA SÚNION
Recordem que aquesta Escola, per solucionar un
problema dels seus alumnes a l’hora de dinar,
va demanar a l’Ajuntament una llicència d’obres
per fer un menjador sobre un dels terrats.
En assabentar-se’n els veïns de l‘entorn, com això
els hi representava perdre sol, vista i llum, tenir
sorolls, o sigui perdre qualitat de vida, van demanar ajuda a l’Associació per presentar al·legacions
per tal d’evitar aquesta construcció i es va evitar.
El resultat ha sigut la negació de la concessió de
la llicència per part de l‘Ajuntament, per tant la
retirada d’aquest projecte per part de la Súnion.
Però recordem que la Súnion té acceptada una
llicència d’obra per construir en la part de davant de la façana, i així segurament resoldre els
seus problemes. Per tant, creiem que es farà ús
d’aquesta llicència.
Nosaltres, que també desitgem que una Entitat
com la Súnion continuï en el nostre Barri, participant en ell i desenvolupant les seves tasques
educatives, vam suggerir aquesta alternativa a fi
de trobar una solució adient per a tothom.
Per un altre costat, hem rebut queixes de què en
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l’entorn de l’Escola es produeix brutícia causada per la sortida d’esbarjo del alumnes. Esperem que la Direcció en prengui mesures, dons
els nois/es tenen una edat ja per conèixer què és
la convivència.
SANITAT
Participem en les reunions organitzades per les
Entitats Sanitàries del Districte per desprès informar-ne als veïns/es.
MOTOS
El gran problema.
No creiem que la solució passi per treure aparcaments dels cotxes i ampliar les voreres per circular i aparcar les motos.
Per eradicar aquesta modalitat, demanem enèrgicament a l’Ajuntament, a la Guàrdia Urbana,
que hi prengui mesures ràpides i dràstiques,
abans que passi a pitjor com seria atropellar els
vianants.
Nosaltres també pensem en les motos i sol·licitem aparcaments per a elles.
Demanen que siguin aparcades seguint les ordenances.
SEGURETAT
Mantenim converses, i tractem temes quan cal,
tant amb els Mossos d’Esquadra com amb la
Guàrdia Urbana.
“LES TAPES” DEL PUTXET
No sabem com és als altres barris, però sí és cert
que al nostre, amb les “tapes” de llum, aigua,
gas, semàfors, etc. som uns campions.
Qualsevol tram que passem i les contem, quedarem sorpresos.
Aquestes tapes, amb el desgast del temps, es tornen perilloses dons rellisquen i són les causants
de moltes caigudes amb resultats diversos.

PROJECTE 2015
Com sempre, continuarem en totes les coses que
encara queden pendents i en les que surtin de
noves:
• Continuarem informant en el Putxet –Actiu i
en el WEB actualitzat
• Intentarem fer un barri més participatiu, més
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sociable
• Continuarem amb la Festa Major
• Continuarem amb els nostres actes lúdics i
culturals
• Continuarem treballant per obtenir la Memòria
Històrica del Putxet
• Continuarem treballant per adequar la Casa
• Tosquella i la Torre Sans
• Treballarem pel Centre Cívic del Barri del Putxet
• Treballarem perquè arrangin els carrers del
barri, segons la prioritat
• Intentarem aconseguir la nova entrada del
Parc del Putxet per Pare Fita
• Lluitarem per reclamar la Clínica Sant Josep
per al Barri
• Intentarem aconseguir un ascensor en
l’estació L-3 Vallcarca
• Vigilarem les obres de La Rotonda
• Treballaren per acabar d’un cop els temes
pendents com Lesseps 26 – plaça Amat
• Intentarem conservar les coses que ens
identifiquen amb aquest barri
• Treballarem per ajudar el comerç del Barri
• Gestionarem les propostes i queixes que ens
feu arribar
• Continuarem tractant els temes de Seguretat i
Sanitat
• Intentarem millorar tot el referent als gossos i
a les motos
ESTAT DE COMPTES
Com sempre, intentem gestionar de la millor manera els diners, i de forma transparent.
Ara estem pendents de la Llei Montoro i veurem
com acaba.
Un cop llegida aquesta memòria, podeu veure
quina tasca voluntària hem fet.
Si, la considereu correcta, si considereu que hi
ha molta feina a fer.
Si ens voleu donar suport, us esperem en els actes que organitzem i us demanem que motiveu
els que encara no són socis.
Tots junts farem Barri.
Salutacions
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet
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Parada de roses el dia de Sant Jordi
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Bústia de veïns
Al Putxet les torres patrimonials
són enderrocades, les torres de
telefonia són alçades

Buenos días, desde hace unos meses en el hotel Putxet
de la calle Putxet, han instalado una gran antena en la
parte alta del edificio, desde su instalación, varios vecinos
hemos observado problemas como imsomnio, dolor de
cabeza, malestar general, etc. Quisiera preguntarles si
ustedes tienen conocimiento de ello, y si han emprendido
alguna acción.
Pendientes de sus noticias, cordiales saludos,
Mª Dolores Bonet

Fidels a les tradicions de la nostra cultura, per Sant
Jordi vam ser al carrer amb la parada com sempre, a la
Av. Rep Argentina amb Claudi Sabadell, on vam
distribuir el Full Putxet-Actiu, vam fer xerrades amb
els nostres socis/es i vam atendre els veïns/es.

Cruïlla de Ballester amb Homer

Pal al carrer Marmellà

Continua el pal al carrer Marmellà, la gent cau i el pal
a punt

Desde verano, debido al cambio de lado para aparcar, los
camiones suben a la acera de la esquina Ballester-Homer,
o en la rampa del parking dirección a Homer.
Y las motos circulan por encima de la acera, al ver interrumpido el paso por los camiones de basura o furgonetas.
Gracias por su colaboración y para que nuestro barrio
funcione.
Mila Cameselle
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El nostre barri
Roser Capdevila,
la mare de les tres bessones
¿Qui varen ser els seus pares?
Felip Capdevila i Carme Valls, tots dos amats de la
cultura i el pare, a més, historiador.
Vostè va néixer a Barcelona 3 dies abans que hi
entressin els “nacionals” ¿de petita, li va impactar
la postguerra?
No, perquè era molt petita. Vaig tenir una infància
feliç.
La seva, era una família avesada a la cultura i les
arts ¿quina influència hi va tenir per vostè?
Els pares em deien “Roser, dibuixa” quan això llavors no era gaire usual.
¿A quina escola va anar de petita? ¿Què dibuixava?

Roser Capdevila a casa seva

Tres Bessones” ¿quan li va venir?
L’escriptora Mercè Company i jo ens vàrem posar
en contacte amb l’Editorial Planeta i va començar
l’aventura amb una línia infantil. Com que trigemin és també un nervi facial que de vegades esdevé
molt dolorós, vàrem triar “Les Tres Bessones”.

Primer vaig anar a una escola d’Horta i després a
una de la Diputació. Dibuixava nenes i paisatges.

Abans de dedicar-se als contes ¿quins treballs plàstics feia?

Va estudiar Belles Arts a l’Escola Massana ¿què hi
va aprendre?

Estampacions. Va coincidir amb el naixement de
les filles, totes de cop, però potser era més fàcil de
la mateixa edat doncs en tenia cura “en cadena”.

No gaire, hi havia un buit de poder i jo era una noia
bastant rebel. Després vaig marxar a Suïssa per
tenir cura de 3 nenes.
Després fa de mestra durant 10 anys ¿en quina
escola?
A l’Acadèmia Homar d’Horta. Hi vaig tenir d’alumne en Lluís Homar, ara actor.
¿Quan va venir a viure al Putxet?
L’any 1969 quan em vaig casar amb en Joan Batet.
Tenen 3 trigèmines: Teresa, Anna i Helena. ¿Com
va reaccionar quan el ginecòleg li va dir que en venien tres?

Ha publicat més de 300 contes, en diverses llengües.
A banda de ser-ne la dibuixant, en alguns hi va participar com autora del text ¿quins són aquests?
La col·lecció més important va ser “La girafa Palmira” que vaig fer per al Japó. En van fer traduccions
al coreà, anglès, francès i, per part de Planeta, al
català i castellà.
“Les Tres Bessones” han aconseguit molta popularitat. Els llibres s’han traduït a 35 llengües i la sèrie
de televisió s’ha vist en 158 països ¿per què creu
que ha passat això?
Doncs no ho sé, mai m’ho hagués pensat que
passaria.

Va ser un ensurt, doncs en aquella època no es
practicaven les tècniques de fertilitat d’ara i n’hi havia poquíssims, de trigèmins. Ara en tenim 7 néts.

A més de “Les Tres Bessones”, vostè ha publicat en
revistes infantils...

La inspiració per fer després els dibuixos de “Les

He col·laborat amb “Cavall Fort” i “Tretze Vents”. A
França amb “Pomme d’api” i també amb una revis-
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ta japonesa.
Al llarg de la seva carrera professional vostè ha rebut nombrosos premis. ¿Quins són els que li han fet
més il·lusió?
No voldria fer-ne distincions, de tots n’estic agraïda. Posats a citar-ne alguns, la Creu de Sant Jordi,
el Premi Nacional de Belles Arts que em va donar el
rei, la medalla d’honor del Parlament de Catalunya
i la medalla d’or de la ciutat de Barcelona.
M’hauria de parlar una mica sobre els contes
infantils...
El conte ha de ser, abans de tot, divertit. No cal que
sigui pedagògic però ha de se digne i s’ha defugir la
violència que hi és arreu. És el que vàrem fer amb
la sèrie de TV que va ser de 104 episodis. Cada segon requeria 12 dibuixos fets a mà.
Fa 10 anys vostè va tenir un greu accident de cotxe
¿Se n’ha recobrat totalment?
No. Tinc problemes de vista i de boca. Vaig estar
molt de temps en coma a l’hospital. Em vaig trencar moltes costelles.
Al 2011 vostè, amb l’ajut del seu marit i de les filles,
va donar a la Biblioteca de Catalunya el seu llegat
de més de 3.000 dibuixos, a més de litografies, gravats i contes, fruit de 30 anys de treball ¿Per què ho
va fer?
A mi Catalunya m’ha donat molt. M’he sentit feliç

Caseta de fusta de Roser Capdevila, situada en el jardins
de darrera de la Biblioteca de Catalunya
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en aquest país. Tenia por que els meus dibuixos es
disgreguessin i vaig decidir donar aquest llegat. Jo
tenia una caseta de fusta a la terrassa del darrera i hi guardava tot això. Llavors vaig aconseguir
que s’ho emportessin tot, caseta de fusta inclosa,
al carrer de les Egipcíaques, entre els carrers del
Carme i Hospital, en un indret que pertany a la
Biblioteca de Catalunya i que es pot visitar. Alguns
d’aquest dibuixos van ser mostrats en les exposicions que es van fer l’any passat al Palau Robert de
Barcelona i a Girona, on les meves filles feren de
comissàries.
¿Com serà la Catalunya de demà?
No ho sé. Desitjo que el futur sigui fantàstic però
està ple de dubtes i interrogants.
¿Com veu el Putxet avui?
El Putxet és preciós. Jo em sento privilegiada de
viure-hi. Tinc la parada del bus i el supermercat
Condis a peu de casa. El carrer Craywinckel és ple
de botigues, algunes d’elles centenàries com Can
Cortacans.

Ens convida a un capuccino que prepara ella mateixa. Ens mostra amb orgull la petita terrassa del
davant de casa i la gran que hi ha al darrera, on
era la caseta de fusta i ara hi ha una taula amb cadires. D’una banda i de l’altra la vista és magnífica.
Arriba el seu marit i ens acomiadem.

Les tres bessones: Teresa, Anna i Helena
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

La Granja del Pont. Av. República Argentina 161

Carli. Carrer Hurtado 33

Espai Vital. Av. República Argentina 52

Hecr@au - Ciber Café. Av. República Argentina 53

Farmàcia Rúbies. Av. República Argentina 67

El rebost de l’Ibèric. Carrer Lucà 13
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