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Data d’inscripció:

Dades personals
Cognoms:		
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NIF:
Data de naixement:
Professió:
Correu electrònic
Adreça:		
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Telèfon:
Tel. mòbil
Dades bancàries
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Núm. de compte: IBAN
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Soci / Sòcia Núm.:
Disposa de temps lliure? Vol col·laborar?
Per donar al vostre Banc o Caixa
Sr. Director de
Sol·licito que a partir d’aquesta data, i fins a nou avís, carregui al meu compte l’import del rebut anual corresponent a la quota de soci/sòcia, de la “Associació de Veïns i Amics del Putxet” lliurat a nom de:
Titular del compte o llibreta
Nom i cognoms:
Adreça:					
Núm. de compte: 				
Agraït/a per la seva atenció, atentament,			
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Informe del President
En el primer Consell Plenari d’aquesta nova legislatura celebrat el 7-10-2015, com la nova normativa res més ens dóna l’ús de la paraula durant 3
minuts, només vam tenir temps, a més de donar
la benvinguda als polítics, la majoria nous, els que
ens han de millorar la nostra qualitat de vida, a recordar els 3 temes pendents ANTICS i prioritaris.
CLÍNICA SANT JOSEP- CASAL A MANACOR 1CASA TOSQUELLA
ERC va proposar prendre les mesures urgents per
adquirir l’antiga Clínica Sant Josep per transformar-la en equipament públic acordat amb el veïns.
Barcelona en Comú va manifestar que aquesta era
la voluntat del Partit i així és com es va incloure en
el seu programa electoral, actualment està en una
situació inadequada i sense ús i estan treballant
per trobar una sortida.
Convergència va fer constar que aquest compromís
quedés gravat i registrat , tot sembla que hi ha
una partida econòmica on l’Ajuntament pot destinar abans del 31.12.2015.
PP i C’s es van abstenir, no perquè no vulguin
aquest equipament sinó perquè dubtem que
aquest compromís es pugui fer realitat.
Es va parlar també de les obres del carrer Mare de
Déu del Carmel, informant d’un estudi de mobilitat
per si fos necessari canviar el sentit de circulació a
fi de disminuir el trànsit.
Nosaltres hem presentat per escrit la nostra proposta, tenint en compte la circulació de tot el Barri.
A final d’octubre per primera vegada vam organitzar una castanyada popular al barri, i repartírem
més de 300 paperines amb castanyes amb un gotet de moscatell i beguda per als nins.
Recuperem així l’antiga festa de la tardor. Desitgen continuar i arrelar aquesta festa tradicional al
nostre barri.
A primers de novembre ens vam reunir amb la Gerència del Districte, ens vam conèixer i vam exposar
els temes pendents, tant els històrics com els nous.
La trobada va ser agradable, amb sintonia, esperem que aquest camí sigui per tota la legislatura.
En el mes de novembre es va celebrar el Consell de
Barri, es va fer referència al PAD, que és el que es
farà durant els propers quatre anys. Va ser amb
molta participació, on els veïns /es van presentar
les seves queixes, el Conseller en va prendre bona
nota i va quedar sorprès per la quantitat de coses
pendents que es van presentar.
Per fi les obres dels carrers Lucà i Mare de Déu del
Carmel s’han acabat i ens sentim orgullosos de

la nostra aportació en aconseguir millores per a la
gent d’aquests carrers, d’aquest Barri.
El nou semàfor de Craywinckel no va ser a petició
nostra però sí va tenir el nostre recolzament.
En el Consell Plenari que es va fer en data 9 de
desembre, degut a les noves normes de participació on res més tenim 3 minuts d’intervenció, vam
preguntar sobre:
1) FINCA MANACOR 1. Tenen la voluntat de tirar
endavant, com diu el seu programa electoral, el
transformar aquesta finca de propietat municipal
en el futur Centre Cívic del Putxet i obrir els jardins
i la caseta dels jardiners a l’ús públic?
Per aquesta demanda de l’Associació tenim el recolzament del Partits Polítics com Convergència,
ERC, PP.
Resposta: SÍ, en aquesta legislatura es farà la remodelació.
2) CLÍNICA SANT JOSEP. S’hi han fet gestions noves?
Resposta: SÍ, i s’hi han trobat més problemes com
són càrregues hipotecàries.
També s’ha iniciat la Comissió de Seguiment del
Barri Putxet, de la qual formem part, òrgan participatiu, així es diu, molt important per al desenvolupament del Barri.
Hem tancat l’activitat aquest any amb la recollida
de menjar i joguines, el passat dia 19.
Aquest any s’han recollit més joguines que menjar,
segurament les recollides dels bancs d’aliments
n’ha estat la causa, però no ens queixem, ni nosaltres ni les Entitats que han rebut les vostres
donacions.
Desitjant un any ple de noves actuacions beneficioses , salutacions cordials.
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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Crònica i imatges
Recollida de menjar i joguines

Castanyada de l’Associació

Recollida a la República Argentina - Claudi Sabadell

Lliurament de joguines al Centre Maria Reina
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Jardins de Mercè Rodoreda - República Argentina
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El nostre barri
Precs i Preguntes formulades en el Consell de Barri del 16 de novembre
referents al Putxet

Què es farà amb l’antiga Clínica Sant Josep que amenaça despreniments?

Es trobarà solució a la manca de civisme dels amos
dels gossos?

Quin ús es donarà a la caseta del jardiner de Manacor 1?

Les famílies que van a fer pícnic en els jardins de l’Elvira Farreras molesten amb els seus sorolls els veïns de
l’entorn. (No tothom comparteix aquesta opinió)

LÍNIA BUS 22: ÉS IMPORTANT PER AL BARRI, NO
POT DESAPARÈIXER!
(No desapareix. Es modifica el recorregut, de la Pl. Catalunya a Pl. Kennedy)

Es podrien evitar els sorolls a la nit fent un altre horari
de recollida?
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El nostre barri
Precs i Preguntes formulades en el
Consell de Barri del 16 de novembre
referents al Putxet

Més control en permetre uns tipus de negocis de dubtosa moralitat.
Pl. Marià Manent: els veïns estan tips de sorolls, “botellones” i més coses a les nits.

Bus de Barri núm. 131: Es podria tornar als models anteriors adequats amb plataforma de mobilitat?

Casa Tosquella: Quin requeriment es farà per conservar
aquesta torre modernista?
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Edifici La Rotonda: Es conservaran els elements de
l’interior?
(No estaven catalogats i es trobaven molt deteriorats)

No hi ha un espai perquè els nostres adolescents facin
esport. (Pròximament Pl. Lesseps 26)
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Carrer Mare de Déu del Carmel:
Per què no s’ha canviat el sentit de circulació per pacificar el trànsit?
(No tothom comparteix aquesta opinió)

El parc del Putxet s’ha convertit en un parc per als gossos. No respecten res, ni els espais com el de la petanca
o el dels jocs infantils.

Les tarifes del Putxet Sport són molt altes per a un esportiu municipal.
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Que la Guàrdia Urbana sancioni les motos aparcades en
les voreres.

Ferran Puig: Quan es realitzarà el projecte d’arranjament
del carrer?
(No n’hi ha cap decisió presa. El grup de treball veurà
què es fa)

Demanem un ascensor en la estació de metro Vallcarca
de la L-3.
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El nostre barri
Entrevista a Jordi Carbonell:
Una vida de passió i lluita
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prengué consciència política i es rebel·là: “Van afusellar els que havien estat alcaldes en temps de la
República. Deien que el català era un dialecte de
l’espanyol i el prohibiren en tots els àmbits: publicació de llibres, traduccions, cartells a les botigues,
targetes de visita...”
Matrimoni i anys 50
Començà a treballar a la Caixa d’Estalvis mentre
feia el darrer curs de Batxillerat i després va estudiar a la Facultat de Filosofia i Lletres i assistí a
les classes clandestines dels Estudis Universitaris
Catalans d’en Ramon Aramon i Jordi Rubió, de qui
es reconeix deixeble. Allà conegué la que havia de
ser el seu amor tota la vida.

Jordi Carbonell a casa seva

Anem a veure’l al carrer Craywinckel, on resideix
des de finals dels anys cinquanta. Una casa plena
de llibres i de publicacions pròpies. Als 91 anys camina amb dificultat però llueix una memòria digna
d’enveja. Ens mostra els 14 llibres i els 4 suplements de la primera edició de la Gran Enciclopèdia
Catalana, de la qual fou el primer Director, i els 24
volums de la segona edició. Li fem una foto. Per a
confeccionar aquesta entrevista ens hem basat en
el seu llibre de memòries Entre l’amor i la lluita i del
que ens ha explicat a l’entrevista.
Família, infantesa i adolescència
Els pares, Lluís Carbonell i Josepa de Ballester, es
van conèixer ballant sardanes a la plaça de Sarrià. Ell va néixer al carrer Gran de Gràcia el dia
de Sant Jordi de l’any 1924. La mare li digué al
capellà “faci-me’l ben catalanista” i d’aquí li ve el
nom. Son pare morí quan ell només tenia 3 anys
i la família patí dificultats econòmiques. Van viure
també a Vallirana i Sarrià.
Quan es proclamà la República, a l’abril de 1931,
ell ho va viure des del balcó de Gran de Gràcia: “Hi
havia un entusiasme exemplar. Però després va venir la guerra i amb ella la crema d’esglésies i altres
actes reprovables tant en una banda com en l’altra.
Es volia fer la revolució alhora que la guerra i per
això, entre altres raons, aquesta es perdé”.
Va estudiar a l’Institut Menéndez y Pelayo, que era
el successor de l’antic Salmerón. Fou llavors quan
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Va contraure matrimoni l’any 1950 amb Hortènsia
Curell que era del Masnou. Llavors van marxar 2
anys a Anglaterra com a lector de català i espanyol a la Universitat de Liverpool. Allà hi nasqué
el primer fill i després, ja retornat a Catalunya, en
vingueren 3 més, en total tres fills i una filla. Té
quatre néts i sis besnéts.
Estigué molt vinculat a l’Institut d’Estudis Catalans, llavors refugiat en un pis de la Gran Via i
conegué persones que ell considera com mestres o
amics: Ferran Soldevila, Pere Bohigas, Joan Oliver.
Amb ells li unia la defensa de la llengua i de la llibertat de Catalunya. La coneixença del menorquí
Francesc de Borja Moll i del valencià Joan Fuster
li van fer ampliar l’àmbit patriòtic als Països Catalans. En tornar a Catalunya s’instal·laren a viure
en el carrer Girona de Barcelona i després a la casa
de la seva dona al Masnou.
Treballà per a l’Institut d’Estudis Catalans, fou
professor als clandestins Estudis Universitaris Catalans, publicà a Serra d’Or i feu, en col·laboració
amb la seva muller, estudis lingüístics sobre Antoni Canals, el medieval valencià Joan Roís de Corella i sobre la literatura menorquina del segle XVIII:
“Vaig trobar uns manuscrits del menorquí Joan
Ramis que em van fer veure que, a diferència de
l’aturada literària del català a la resta dels Països
Catalans, a Menorca els anglesos permeteren que
la llengua catalana es desenvolupés normalment”.
Anys 1960-75
Participà en diverses activitats polítiques contra la
dictadura i d’afirmació catalana que van des dels
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fets del Palau de la Música Catalana fins a la creació de l’Assemblea de Catalunya.
Després d’uns anys lluitant per aconseguir tirar
endavant la Gran Enciclopèdia Catalana va haver
de cessar per una topada política amb la font que
la finançava. Si bé en acabar la carrera li van oferir
ser professor i s’hi va negar perquè volia donar les
classes en català, després ho va poder fer en crear-se la Universitat Autònoma de Barcelona.
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De 2005 fins avui
El 2005 va morir la seva muller. Amb algunes
poesies que havia fet abans i de noves arran del
traspàs, el 2007 publicà Hortènsia (Edicions Proa).
La ceràmica de les parets de la casa del Masnou li
serví per il·lustrar-ne la portada del llibre, ens diu
tot mostrant-nos l’únic exemplar que conserva.

Fou llavors quan va ser detingut per tercera vegada
–dues vegades en els anys anteriors- i enviat a la
presó: “Em van posar sota observació psiquiàtrica
perquè era un perill per a la seguretat interna de
l’Estat”. I va ser destituït com professor de la Universitat Autònoma.
Anys 1976-2004
En haver-se quedat sense feina, va guanyar en
concurs la càtedra de llengua i literatura catalanes
a la Universitat de Càller (Sardenya), de nova creació, on va exercir durant 14 anys, amb desenes de
publicacions sobre el català a Sardenya (que encara es parla a l’Alguer) i la història catalana a l’illa
que ell considera “la meva segona pàtria”.
L’onze de setembre de 1976 es volia fer un acte a
Barcelona però el governador civil amenaçà d’enviar la policia. Com que els organitzadors van dir que
igualment el farien, el governador n’autoritzà la celebració però a la plaça Catalunya de Sant Boi de
Llobregat. Quan faltaven pocs minuts per a l’inici
hi havia poca gent però finalment s’omplí la plaça
amb unes cent mil persones, tot i la gran dificultat
d’arribar-hi per transport públic. Hi van parlar en
Miguel Roca i Junyent pel Consell de Forces Polítiques de Catalunya, n’Octavi Saltor per les institucions culturals i ell mateix per l’Assemblea de
Catalunya. En el seu discurs digué “No volem que
la prudència ens faci traïdors”.
Ell creu que aquell fou l’únic acte polític de ruptura, doncs no estigué d’acord amb el que succeí després: Constitució espanyola, Estatut de Catalunya.
Volia que es mantingués el dret d’autodeterminació dels pobles, defensat a l’inici de la transició.
Per això milità primer en Nacionalistes d’Esquerra
i després en Esquerra Republicana de Catalunya,
de la qual fou President de 1996 a 2004.

Jordi Carbonell, poemari.
Hortènsia (2007)

Del seu llibre de memòries (Edicions Proa, 2010)
ens diu: “Creia que valia la pena explicar el passat
que havia viscut i el fet de passar de ser un noiet
que es rebel·lava contra una repressió a ser un independentista arran de la meva estada a Anglaterra a
començament de la dècada dels cinquanta”.

Jordi Carbonell, memòries.
Entre l’amor i la lluita (2010)

Al llarg de la seva vida ha rebut diversos reconeixements: Creu de Sant Jordi (1984), Medalla d’Or de
la Generalitat de Catalunya (2001), Medalla d’Honor de Barcelona (2002) i Premi Dignitat de la Comissió de la Dignitat (2014).
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Bústia de veïns
Pas de vianants en el carrer Mare de
Déu del Carmel.

Hi ha un cartell que posa prohibit
motos en la vorera del c. Marmellà.

Jo crec que la persona que va dissenyar el pas no
deuria veure els contenidors.
Josep Cuadras.

Felicitació de Nadal
Hola, bon dia

Com podeu veure, les motos on són? Avui n’hi havia poques però, si no és així, quan surts de la piscina has de fer cabrioles per passar. O treuen l’avís
de prohibit o bé han de posar-hi multes.
Josep Cuadras.

No sé si recordarà, fa 1 any, em va fer una entrevista
per a la revista del Putxet, per a explicar històries
del barri i l’origen de la “immerssió lingüistica al
nostre país”.

“Pipi-cans” buits

Voldria desitjar-li, ja que no ho puc fer personalment,
unes bones festes en companyia dels seus, i a la
vegada demanar-li si podia transmetre al president
de l’associació,- per haver tingut en compte la meva
demanda,- la meva satisfacció i la dels veïns per la
posada del semàfor al carrer Hurtado, recordo la
darrera reunió on vaig manifestar la necessitat que
hi fos.
Una vegada més la unió fa la força i en aquesta
ocasió s’ha fet realitat.
Els millors desitjos per l’any vinent!! i fins a la
propera.
Rebeu una cordial salutació.

Assumpta Palmés
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Els pipi-cans, com aquest del carrer Manacor al
parc del Putxet, estan buits.
¿Per què demanem més pipi-cans si és més còmode “cagar i pixar” al carrer?
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Bústia de veïns
“Consell de Barri del 16 de novembre”, al qual aquest senyor no hi va poder
assistir.
Estimados míos de la AAVV del Putxet:
Me gustaría asistir a la convocatoria de hoy pero
motivos laborales me lo impiden. Sin embargo,
quisiera hacerles llegar una inquietud, para ver si
se puede hacer algo; seguramente sería una campaña de concientización.
Vivo en la calle Putxet entre Osona y Manacor…
frente al pipi-can y veo que algunos acompañantes
de perros los dejan sueltos les permiten que vayan
saciando sus ansias de evacuación antes de llegar
al pipi-can del parque. Descarga que también hacen algunos que van sujetados... El problema es
que nuestros portales –de la calle Putxet- reciben
el fruto de las descargas… tanto de orines como de
heces… Éste un tema.
El otro tema que quisiera plantear es que los perros disfrutan -y sus acompañantes también- cuando los animales ladran, ladran y vuelven a ladrar
en el pipi-can… sin advertir que los vecinos tienen
derecho a su descanso, sobre todo en las mañanas
del fin de semana. Hemos comprobado que cuando
se está en el pipi-can no se advierte que el sonido
trasciende más allá de los límites del mismo recinto… No estaría mal poner un anuncio que solicite
silencio en determinadas horas…
Creo que comprenderéis que ambos temas, bien
gestionados, pueden favorecer el bienestar de los
perros y de los vecinos.
Muy agradecido
Carlos Tabbia
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els anys com la renovació de molts passos de vianants i calçades de carrers.
Però encara patim d’algunes coses que s’han de
treballar amb l’Ajuntament per a millorar, com ara:
• Disminuir la taxa de gent indigent que passa
cada dia per a tamisar els contenidors d’escombraries i reciclatge, tirant al sòl les restes que no
els han agradat i violant la privadesa de la gent
de la qual les coses es tamisen (i, per la seva part,
arriscant la seva salut tocant tantes coses contaminades, possiblement augmentant els costs del
sistema de salut públic).
• El grafit i la destrucció de la propietat municipal
en les nostres muralles i parcs. Concretament
el jardí de Mercè Rodoreda, on es troben bancs
trencats, pintures als mobles públics, el mal ús
del parc com a un pipi-can (i pitjor!), escombraries en el sòl cada dia i danys a les plantes, flors i
places de terra.
• La taxa augmentant notablement en els darrers
anys de gent pidolant en els graons de les botiges
a l’avinguda de la República Argentina.
Hi ha un punt d’inflexió que, si ho passéssim, veuríem una caiguda molt important i possiblement
irrecuperable de la qualitat de la vida i els valors de
les nostres llars de tot el barri.
Per a solucionar aquestes problemes hem de presentar una cara molt unificada a l’Ajuntament i
també fomentar que els propietaris del barri fem la
nostra part de, per exemple, treballar junts per a
treure de l’Ajuntament un permís comú per a tot el
barri (o, al menys, de tot un carrer a la vegada) de
pintar les muralles i les portes (tant d’edificis com
de pàrquings) per esborrar el grafit de grans zones
d’un sol cop a un preu ajustat i sense que cada
comunitat de veïns (cada finca) hagi de pregar un
permís individualment de l’Ajuntament.

Temes per a tractar al nostre barri
Hola AV Putxet,
Sóc un estranger amb set anys vivint al Putxet,
concretament a l’encreuament dels carrers de la
Costa i Ferran Puig. M’agrada molt el meu barri,
les vistes que tinc a través de les meves finestres al
jardí de Mercè Rodoreda i el Parc del Turó del Putxet, i els pocs dels meus veïns que conec.
També m’agraden les obres que s’han fet durant

Aquestes accions només poden fer-se per una organització com l’AV Putxet.
Moltes gràcies per l’atenció, el seu treball, i per patir del meu intent d’escriure en català.
El seu veí,
Jay Libove
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

Cerveseria Plaça. Rda. General Mitre 265

El rincón de Emilio. Carrer Escipió 48

Perruqueria F. Vidal. Pg. Sant Gervasi 73

ISEMAR. Carrer Ballester 22 bis

AUTO-REPARACIÓN V. CAMON. Carrer Escipió 46
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INIVELL. Carrer Hurtado 12

