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Informe del President

A finals de Maig vam organitzar la primera trobada de colles sardanístiques de veterans al
Putxet, que va ser tot un èxit, hi van participar
13 colles. Era un goig veure la plaça plena de
gom a gom, i va coincidir amb el 100 aniversari
de la cobla La Popular de Barcelona.
En aquest dia es va coincidir amb les eleccions
municipals, amb els resultats que coneixem.
Donem la benvinguda i desitgem que es compleixi el programa social, i que en el Putxet ens
facin cas a les demandes d’equipaments que
ens manquen.
Recordem les paraules de l’Alcaldessa Ada Colau, que a Barcelona no hi ha ciutadans de 1a i
ciutadans de 2a.
Molts pensen erròniament que el Putxet és de
1a, i ni tan sols tenim un Centre de Dia Municipal per a la gent gran.
Com cada any, a la arribada del Juny la demanada i esperada pels residents del nostre Barri,
l’Associació organitza la Festa Major del Putxet.
Cada any, complint les normatives i ajustant-nos al pressupost, intentem fer una festa apropiada a la majoria de la gent, tant en
gustos d’actuacions com en els llocs més adients tenint en compte la nostra orografía.
El resultat per a nosaltres ha sigut satisfactori
quant a participació, que és el que compta.
En data 30 de juliol es va constituir el Consell
Municipal de Districte Sarrià-Sant Gervasi. S’hi
va nomenar com a Regidor el Sr. Gerardo Pisarello i els Consellers del Districte. On vam
escoltar grates paraules com són la voluntat
d’escoltar tothom, conèixer el teixit associatiu i
escoltar la seva veu. Esperem que al Setembre
ens convoquin a una trobada per conèixer-nos i
exposar els temes pendents i de nous si escau.
Com ja vam dir, van ser enderrocades unes torretes al Carrer Bertran, NO CATALOGADES,
llàstima que no hi vam tenir l’avís dels veïns
amb antelació i ens vam assabentar massa tard
quan ja estava donada la llicència d’enderroc,

i les màquines amb l’ordre. Potser si ens assabentem amb temps podrem fer quelcom més,
com vam fer a la Torre Sans de l’Avinguda de la
República Argentina. Els veïns de l’entorn són el
primers en assabentar-se’n i .........potser junts
aconseguiríem més. Per la nostre part hem pres
la decisió de profunditzar més en la tasca de
conservar el patrimoni del nostre Barri.
En el tema d’obres, hem de fer constar la lentitud de realització de les del carrer Mare de Déu
del Carmel, segurament per problemes trobats
i no previstos. Els veïns ara no pateixen trànsit
però sí pols, sorolls i altres molèsties. Desitgem
que les millores aconseguides facin oblidar ràpidament tots els problemes ocasionats.
L’altra obra que els veïns estem patint amb
resignació i sense queixes és la construcció de
l’edifici al carrer Bertran amb Solanes, on el
trànsit tant de vehicles com de persones ha estat molt dificultós i perillós a causa de la seva
construcció.
Agraïm la paciència del veïns del carrer Espinoi
que estan suportant amb resignació les molèsties de circulació que comporten aquestes obres,
i encara en falten més, com les del carrer Lucà.
Tot és per una bona causa, la millora del nostre
Barri El Putxet.
Cordialment
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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Crònica i imatges
Primera trobada de colles sardanístiques de veterans al Putxet

Festa Major 2015 (del 5 al 13 de juny)

Vermut amb jazz, Trio Jazz Band

Les colles i gent del públic ballant sardanes
Festa infantil, amb los Pipos Show

Una de les 13 cobles entrant a la plaça Narcisa Freixa

Concert de guitarra, amb Mario Cuéllar i Montse Mitjans

Les colles ballant la sardana curta, de fa 150 anys

Mostra de l’Escola de música Sant Gervasi
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Mágia a càrrec d’en Jordi Quimera

Cantant l’havanera “La bella Lola”
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Coent les botifarres

Ball amb l’orquestra Krater

Tallers d’educació canina a la zona oberta del parc
Sopar, tot veient l’orquestra i el ball

És curiós, l’Associació de veïns i amics del Putxet, va demanar
moltíssimes vegades que es col·loqués un panell informatiu de
l’Ajuntament en el nostre Barri.
Es va aconseguir i aquest panell informatiu està al costat d’accés als equipaments municipals del carrer Marmellà.

i alhora l’àrea per a gossos buida

És curiós que hi estiguin col·locats cartells informatius de les
Festes Majors del Districte com la Sant Gervasi i la del Turó
Parc, fins i tot de l’activitat que fa el Districte per als gossos
dins de la Festa Major del Putxet.
Però el cartell informatiu de la FESTA MAJOR DEL
PUTXET 2015, brillava per l’absència.
¿Oblit o marginació d’algun departament del Districte
Sarrià-Sant Gervasi?
Esperem que en la propera legislatura es canvien coses.
Francesc Ribera

Batucada dels tabalers Els Moders

P.D.: En el moment que van rebre la informació per part nostra,
el Districte va corregir el seu error i immediatament va publicar
en el panell informatiu el cartell de la Festa Major del Putxet.
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El nostre barri
La Torre A.F.
Per Pedro Juliá Núñez
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En una segunda foto realizada probablemente en
los años 20, en la que aparece mi padre, Francisco
Juliá Granell, en el mismo jardín, sentado en un
banco y junto a un perro, se aprecian ya las construcciones que empezaban a rodear la torre A.F. y,
al fondo, se ven los montes.

Es una torre modernista situada en la esquina de
las calles Portolà y Espinoi, en la confluencia con
la calle El Caire.
La casa fue construida por el arquitecto Salvador
Puiggrós i Figueres en 1905. No se sabe con exactitud quienes fueron sus primeros propietarios, pero
todo parece indicar que antes de 1920 ya pertenecía a familia Juliá, de la cual yo formo parte.
Se puede pensar que la torre recibe el nombre A.F.
por Ángela y su hijo Francisco. En el pequeño mirador que da al jardín están inscritas las iniciales.
A.G. En ella vivían Ángela Granell Deop, viuda de
Antoni Juliá Granell, y el hijo de ambos, Francisco
Juliá Granell.
En la planta baja de esa vivienda Francisco Juliá
tenía un laboratorio farmacéutico y además regentaba una farmacia en la calle Parlament.
Resulta interesante contemplar 3 fotos que pertenecen a mi familia y que ilustran la evolución
constructiva y paisajística de aquella época. Una
primera foto de los jardines, fechada en 1919, permite apreciar los alrededores, sin apenas construcción alguna en las lomas cercanas.

Vista de Barcelona desde los jardines de la casa

Una tercera foto, del interior del jardín, permite
apreciar, sobrepuestos sobre un muro de piedra,
dos mosaicos que contienen las letras A. y G. Encima del muro y sentada en un banco, la señora de
la izquierda es mi abuela Ángela Granell Deop. El
chico que aparece derecho, detrás de un columpio
ocupada por dos niñas, es seguramente mi padre.
Al fondo, a la derecha, se observa una especie de
cueva hecha con piedra oscura.

Interior de los jardines

Llevo 25 años viviendo en Zaragoza pero me gustaría que me contaran lo que superan de esta torre y
que siguieran luchando para que los barrios no se
deshumanicen.
Vista de Barcelona desde los jardines de la casa (1919)
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Fotos antigues de l’exterior i interior
de la Torre

Denominació: TORRE A.F.
Adreça:

C PORTOLÀ 13
C ESPINOI 1

Districte:

Sarrià-Sant Gervasi

Època:

1905, aprox.

Estil:

Modernista

Ús Original:

Residencial

Identificador: 2365

Habitatge unifamiliar aïllat voltat de jardí,
concebut com a “vil·la d’estiueig” a principi del segle XX
per a la burgesia barcelonina en un dels turons prop de
la ciutat.
L’edifici, de planta baixa i dues plantes, és bastit sobre una
planta semisoterrani que permet salvar un pendent molt
pronunciat que obliga a col·locar una escalinata per accedir a la porta principal, qüestió aquesta que l’emfasitza.
De la volumetria de l’edifici, molt complexa, cal destacar
la torre-mirador coronada amb coberta cònica d’escates
ceràmiques, la tribuna de formes sinuoses molt treballades i el tractament dels paraments de façanes amb
estucs esgrafiats seguint la concepció modernista de
l’època de l’edificació.
Actualment n’ha estat segregada la part més oriental per
poder bastir un edifici d’habitatges en alçada i façanes a
la mateixa finca, segons el pla especial aprovat a l’efecte
i definitivament el 19/10/88.

Descripció:

Nivell de protecció: B: Bé cultural d’interès local
Qualificació urbanística: 8a(p)
Intervencions: - Manteniment de la volumetria original, tot

restaurant les façanes amb la composició arquitectònica i
materials d’acabat, i del jardí que l’envolta, inclosa la tanca.
- Recuperació i restauració dels espais interiors originals
que es conservin.
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El nostre barri
Apunts d’història del Putxet
Per Jesús Mestre Campi
Des de l’antiguitat fins a l’annexió a Barcelona
Les referències més antigues sobre la presència
de comunitats humanes al turó del Putxet ens
porten a l’antiguitat, als ibers, una civilització
anterior a la presència de Roma a Catalunya. Els
ibers van estendre el seu territori al llarg de la
costa del Mediterrani des del sud de França fins a
Andalusia. La zona de la costa central catalana va
ser habitada pel poble iber dels laietans, un dels
més poderosos, que va situar el seu territori entre
el Tordera i el massís del Garraf, i de la costa fins
a la serralada prelitoral i, per tant, comprenia les
actuals comarques del Barcelonès, el Maresme, el
Vallés i el Baix Llobregat.
El poblat emblemàtic dels laietans, i de molts altres
pobles ibers, era l’oppidum o indret fortificat situat
al cim d’un turó, la qual cosa facilitava la seva
defensa. Hi ha nombrosos indicis de presència
laietana als turons de Barcelona, i és el poblat
de la Rovira el més ben documentat per troballes
arqueològiques. Ben a prop, als turons del Putxet i
de Monterols, també s’ha trobat restes de ceràmica
que confirmarien l’existència d’habitatges o, fins i
tot, com indica Antoni Mañé, la possibilitat d’un
poblat ibèric al Putxet. Aquí, tot i no haver-se
fet una excavació a fons, s’han trobat restes de
ceràmica dels segles III i II aC, closques i volves
de marisc -un aliment freqüent d’aquests pobles
que vivien prop del mar- i dipòsits d’ossos. També
sembla que hi ha indicis d’una sitja subterrània on
es guardava la collita de cereal.
Les faldes del Putxet també era un punt de
confluència de diversos camins molt antics. N’hi
havia un, d’època preromana, que pujava fins al
pas entre els turons del Coll i el Carmel per baixar
cap a la riera de Vallcarca i seguir, cap al nord,
fins a l’actual carrer de Craywinckel per continuar
pels Quatre Camins. També n’hi havia un altre
que seguia la riera de Vallcarca cap al sud fins
a la Travessera, i seguia pel pla fins a la vall del
Llobregat. En època de Roma, cap al segle I dC, es va
construir la via romana entre Barcino (Barcelona) i
Castra Octavia (Sant Cugat) pel vessant del Putxet
per sobre de la riera de Vallcarca, on actualment
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hi ha l’avinguda de la República Argentina. Els
enginyers romans procuraven separar les vies de
torrents i rieres, ja que aquestes feien malbé els
camins amb molta facilitat. Era una via important
tant per permetre la penetració cap al interior
com per unir les dues branques principals de la
Via Augusta que, en arribar prop de Barcelona,
es dividia entre el ramal sud, que seguia l’actual
Travessera, i el ramal nord que anava pel Vallès.
De l’edat mitjana al segle XIX
S’ha trobat poca documentació referent a l’edat
mitjana, però el camí de Vallcarca es va mantenir i
l’actual carrer de Craywinckel va ser el pas natural
entre les valls de les rieres de Vallcarca i de Sant
Gervasi i, per tant, segurament hi havia algun
tipus d’habitatge. A l’edat moderna, bona part de
les terres entorn del Putxet eren en mans d’ordes
monàstics, com els carmelites descalços (la finca
del Clos o dels Josepets, que comprenia la part sudest del Turó), els jesuïtes (la finca del Frare Negre,
adquirida a mitjan segle XVI) o els dominics (bona
part de la finca de Can Gomis, després coneguda
com del Frare Blanc en ser adquirida per l’orde a
mitjan segle XVII). Durant la Guerra de Successió
(1702-1714), el turó va ser ocupat pels exèrcits
austriacista i filipista diverses vegades, i des d’allà,
com a Bellesguard, hi havia un punt de guaita
privilegiat per seguir les maniobres dels exèrcits
durant els setges de Barcelona. Poc després, el
1721, Sant Gervasi de Cassoles passa a ser un
municipi independent, dins del qual s’inclou la
zona del Putxet.
L’any 1771, segons les recerques de Jesús Portavella,
la Reial Audiència del Principat de Catalunya va
atorgar a Manuel Felip de Craywinckel, primer
tinent del regiment d’infanteria de la Reial Guàrdia
Valona, part de les terres i la masia de la finca del
Frare Negre, bona part d’elles a la part nord-oest
del turó. La família Craywinckel va anar establint
vincles amb el municipi de Sant Gervasi de
Cassoles i, els nets i altres descendents de Manuel
Felip, al segle XIX, es van encarregar d’urbanitzar
el carrer de Craywinckel i altres a la zona coneguda
com la “plana del Frare Negre”, amb el carrer
d’Hurtada (nom de l’esposa de Josep Joaquim de
Craywinckel), com a eix central.
Cap a finals de la Guerra del Francès, l’any 1814,
hi va haver un enfrontament al turó del Putxet,
perquè allà sojornava una companyia de tropes
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franceses en tasques de vigilància, de la guarnició
de Barcelona. El guerriller Josep Manso i Solà, que
es trobava a Sant Andreu del Palomar, en conèixer
la situació s’acosta amb una partida de guerrillers al
turó des del camí d’Horta i va sorprendre les tropes
franceses. L’escaramussa va comportar nombroses
víctimes entre els francesos i una victòria important
pels ànims de la resistència. Manso va ser un
del capitost guerriller de la resistència al domini
francès durant aquesta guerra, i posteriorment va
ser nomenat general de l’exèrcit espanyol. També
va adquirir una torre al passeig de Sant Gervasi.
Inicis de la urbanització del Putxet
Fins a mitjan segle XIX hi havia molt pocs edificis
entorn del Putxet. Només alguns antics masos
que tendien a situar-se a les terres més planeres,
a prop de les rieres de Maduixer, Sant Gervasi i
Vallcarca on abundava l’aigua. Però després de la
desamortització i l’exclaustració de 1836, moltes
propietats dels ordes religiosos es van vendre a
particulars. Així, la família Bertran van ampliar
el patrimoni que ja tenia al vessant sud-oest del
turó, i va iniciar la urbanització del carrer Bertran
i d’altres propers, com el de Musitu o el d’Elisa. La
torre Bertran era un gran edifici que sobresortia en
aquesta part del barri.
També Ferran Puig i Gibert, industrial i polític
originari de Girona, va adquirir el 1857 la finca del
Clos, que pertanyia als Josepets i que comprenia la
part alta del turó. Allà els frares havien construït
una petita capella, que Puig va convertir en una
glorieta i un mirador amb una vista excel·lent
sobre Barcelona. Ferran Puig i el seu fill van ser els
promotors de la urbanització del carrer que porta
el seu nom i el d’Homer, entre altres, entre els anys
vuitanta i noranta del segle XIX.
Segons el plànol de Sant Gervasi de Cassoles de
1895, el municipi es dividia en tres districtes i un
d’ells era el del Putxet. Quedava delimitat entre les
rieres de Sant Gervasi i de Vallcarca, a l’oest i a
l’est, i arribava fins al carrer de Craywinkel al nord
i fins a l’extrem sud del carrer de Sant Felip (avui
Saragossa), on s’unien les dues rieres. El districte
es dividia en dos barris, el de Bertran, al nord, i el
del Farró, a la part sud; el carrer de Sant Antoni
(avui Pàdua) feia de límits entre els dos barris.
Abans de l’annexió a Barcelona, el 1897, tots
dos barris mostraven unes característiques ben
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diferenciades. El Farró era més popular i s’havia
urbanitzat a partir de l’eix central del carrer de
Sant Felip. Hi vivia gent treballadora que tenia
feina en algunes de les fàbriques de la zona o a la
impremta del Diario de Barcelona. Contràriament,
l’urbanisme de la part nord, del barri de Bertran,
era més dispers i format prioritàriament per torres
i torretes, excepte en el cas de la part baixa del
passeig de la Diputació (avui República Argentina),
al nord dels Josepets, on sí que hi havia una part
d’urbanisme més estructurada. Gent benestant i
professions liberals de Barcelona es van fer cases i
alguns començaven a traslladar la seva residència.
Els dos barris, però, tenien en la parròquia dels
Josepets el punt de trobada.
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El nostre barri
Entrevista a Felisa Cortada
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Obra gràfica
He fet gravats i sobretot pintura a l’oli. El meu
estil? Més aviat impressionista. He estat membre
del Reial Cercle Artístic de Barcelona i del Centre
Artístic Sant Lluc.
La Felisa ha fet més de 30 exposicions de la seva
obra, individuals i col·lectives.
Entre altres premis, en destaquem alguns que ha
rebut:
- 1973: Premi de dibuix del Reial Cercle Artístic
de Barcelona
- 1995: Medaille d’Or de peinture de la ville de
Béziers (Llenguadoc)

La Felisa a casa seva

Família
La Felisa va néixer el 1932. Vivia amb els seus
pares a la Via Laietana, a prop de la Catedral,
en un habitatge gran, amb 14 balcons. Son
pare, Lluís Cortada, era agent d’assegurances i
sa mare, Sebastiana Martínez, era mallorquina.
Abans de la Felisa tingueren una altra filla i
després d’ella un fill.
Recorda com de petita va veure un dia el pare
plorant. En preguntar-li què li passava li
respongué: Estic plorant perquè avui han afusellat
Lluís Companys, president de la Generalitat. Sents
aquestes campanes que estan tocant? Ho fan per
la seva mort.
Estudis
Vaig anar al col·legi de monges de la Sagrada
Família. Després vaig estudiar música, tots els
estudis de piano –a casa seva en té un que toca
de tant en tant. Als 13 anys, d’una forma lliure
vaig estudiar a la Llotja, on fèiem relleus de guix,
i després apunts al natural de dibuix i pintura al
Cercle Artístic Sant Lluc, situat llavors al carrer
Sant Lluc.
Vinguda al Putxet
L’any 1950 va contraure matrimoni amb l’Emili
Torrell, que era decorador. Ell va dirigir la
construcció de la casa de 2 habitatges al carrer
Ferran Puig, on encara hi viu. Varen tenir 2 fills,
Lourdes i Emili, i ara la Felisa té 5 néts, dels
quals ens mostra fotos amb orgull d’àvia.
Al parc del Putxet, llavors diferent de com és ara,
abans era més agrest, anava amb els meus fills a
l’estiu i també els diumenges. S’hi estava molt bé.
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- 1996: Medalla Isidre Nonell de pintura del
Cercle Artístic Sant Lluc de Barcelona
La Felisa ens va deixar quadres seus, de
paisatges del Putxet, perquè els fotografiéssim i
els empréssim com cobertes dels programes de la
Festa Major del Putxet. Així ho vàrem fer els anys
2004 i 2012.
La Felisa ens diu que li agrada molt com pintava
en Josep Amat,veí també del Putxet, doncs creu
que tenia un estil especial i molt original.
El Putxet ara
Està molt bé. Estèticament no m’agrada gaire
però els canvis s’han d’acceptar. Hi ha zones que
s’haurien de canviar una mica, especialment en la
part alta del Putxet.
Li fem una foto i ens acomiadem.
Antoni Garcia i Gabarra
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El nostre barri
Condol a la família Cuellar-Mitjans
No sempre hem de informar de notícies grates,
un altre cop hem de donar amb molta tristesa, la
notícia que en aquest mes d’agost, els nostres bons
amics, veïns , socis i col·laboradors la Montse i en
Mario, han perdut al seu estimat fill, en Dani, que
un accident ha segat la seva vida als 31 anys.
Montse, Mario i família, no tenim paraules, fortalesa.
Dani, bon viatge.

Bústia de veïns
Camions sobre les voreres
El pasado verano, se cambió el lado de la calle para aparcar.
Desde entonces los camiones se suben a la acera (la altura de dicha acera es
bajísima, en pendiente y esto facilita la subida de los vehículos), en la esquina
Ballester-Homero o en la rampa del parking dirección Homero. Así se evitan
poner las cuatro ruedas sobre el “resalto”.
Las motos se suben a la acera cuando ven interrumpido el paso por los
camiones de vaciado de contenedores de basura o furgonetas de la empresa de
mensajería que hay en la esquina de Ballester con Berna.
Gracias por su colaboración para que NUESTRO BARRIO funcione.
Mila Cameselle

Consells de seguretat al domicili
DENUNCIEU...
PER ESTAR MÉS SEGURS A CASA

MESURES DE SEGURETAT

...qualsevol fet delictiu que patiu.

• No obriu la porta a persones desconegudes.

ACCESSOS INTERIORS

• Demaneu sempre la identificació al personal de
l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el servei, trucant a la companyia. Desconfieu del número
de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.

• Tanqueu bé tots els accessos a l’hora d’anar a dormir
i aviseu
ires
també
quan souels
foraMossos
de casa. d’Esquadra o

Si sou víctimes d’un delicte, no toqueu

la Policia
Local.
• Una
balda interior
a les portes d’accés és molt útil.

• Si guardeu a casa objectes de valor, cal que instal·leu
mesures de protecció efectives d’acord amb les
vostres necessitats. Comproveu que l’empresa
instal·ladora compleix tots els requisits legals.

La vostra col·laboració és
imprescindible per prevenir
i investigar els delictes.

• Guardeu els documents de tots els electrodomèstics per facilitar la identificació dels aparells en
cas de robatori.

• Recolliu diàriament la correspondència per evitar
que persones alienes utilitzin les vostres dades
personals.

ACCESSOS
EXTERIORS
Presenteu
denúncia

d’Esquadra.
• Protegiu-vos
per mitjà de portes blindades, reixes a
les finestres, panys de seguretat, etc.

• Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.

• Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al
carrer.

• Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureuvos que no es pot entrar al vostre pis per les bastides
o les escales.

• Tanqueu tots els accessos amb clau i connecteu
l’alarma.

• Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i comproveu
que cap desconegut aprofita per entrar-hi.

als Mossos

RECORDEU: PER PRESENTAR
GARATGES
UNA DENÚNCIA CAL...

• No deixeu les claus posades al pany exterior, ni
sota l’estora de l’entrada, ni a la bústia, ni en cap
altre amagatall extern al domicili.

• No deixeu les claus a l’interior del vehicle. Tampoc
deixeu
a la vista objectes
com roba,d’Atenció
aparells electrò• Adreçar-se
a les Oficines
nics, etc.

• Si perdeu les claus, canvieu els panys.

• No deixeu a l’abast cap eina que pugui facilitar el
forçament de panys i accessos.

SI VIVIU EN CASES AÏLLADES
• Instal·leu temporitzadors automàtics d’encesa dels
llums interiors o exteriors del domicili.

al Ciutadà dels Mossos d’Esquadra.

• Portar un document d’identificació
personal.

• Connecteu l’alarma del vehicle.

• Comproveu que la porta del garatge queda tancada
a l’entrada i la sortida de vehicles i que cap estrany
• Durper
una
llista dels efectes sostrets
aprofiti
entrar-hi.

amb el màxim de dades de

• És recomanable i útil disposar de sistemes de videovicadascun.
gilància.

Important
Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presència
de persones amb actitud sospitosa a les rodalies
del vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia.
Així mateix, si observeu portes o finestres forçades o indicis que s’hagi pogut produir un robatori, mantingueu la calma, no toqueu res i aviseu la
policia, que us indicarà els passos a seguir i durà
a terme la investigació adequada amb personal
especialitzat.

• Si sou propietari d’una plaça de pàrquing i la teniu llogada, estigueu al cas de possibles pèrdues o robatoris
de claus i comandaments del vostre llogater.

Les comissaries dels Mossos
són obertes les 24 hores
del dia, tots els dies de l’any.

d’Esquadra
ALARMA

QUAN MARXEU DE VACANCES

• És convenient que tingueu un inventari d’objectes
amb el número de sèrie, la marca i el model: facilita la identificació dels objectes en cas de robatori.
• Aviseu a persones de confiança de la vostra
absència.
• Eviteu explicar que us absenteu de casa, si parleu
amb persones desconegudes.
• No deixeu senyals visibles que facin pensar que
sou fora de casa.
• No exterioritzeu que la casa queda sense habitar.
• No deixeu al contestador automàtic cap missatge
en què es dedueixi que sou fora. Podeu activar
el desviament de trucades per poder respondre
sempre.

Consells
de seguretat
al domicili

• Demaneu a algú que us reculli la correspondència.

• Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora
de casa: contribueix a incrementar la seguretat.

Localitzeu la més propera a

• Cal que estigui connectada a una central d’alarmes
que avisi la policia.

www.mossos.cat

• S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions
de l’instal·lador i en un lloc on sigui difícil accedir.
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

Carli. Carrer Hurtado 33

Forinstal. Carrer Mare de Déu del Carmel 8

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

Taller Jordi Martí. Carrer Portolà 9

El rebost de l’ibèric. Carrer Lucà 13

Centre de salut Estar Bé. Av. República Argentina 167
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