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Informe del President

Benvolguts/des,
Com cada any, a l’arribada del mes de juny arriba
també la Festa Major del Putxet, festa que com
ja sabeu es organitzada per l’Associació de veïns i
amics del Putxet, en el seu desig d’enfortir la convivència entre els veïns/es i la conservació de la
identitat del Barri Putxet.
Com és una festa arrelada, conservem el actes
ja tradicionals que ens demana la gent, també
anem promovent d’altres atenent sol·licituds i adequant-nos als temps.
Sempre els realitzàvem en el nostre emblemàtic
Parc del Putxet, però per la mobilitat i seguretat de
la gent, hem escampat els actes per tot el territori,
a més de ser una manera grata de conèixer llocs
del barri.
El resultat, estupend, amb una alta participació,
amb gent cívica i agraïda.
Però després d’uns dies de goig el Barri ha viscut
uns actes d’incívilitat.
Costa molt aconseguir millores per al Barri i poc
per patir trencades, com l’indret de Lessep26, que
al mes de la seva inauguració ja està pintat i sense
cistella de bàsquet.

Els jardins de Mercè Rodoreda han patit una sèrie
de pintades per tots els llocs infantils.
La Caseta de les Nines va patir la destrossa de
finestres i pintades per tots el mosaics.
Mobiliari urbà trencat, com el del carrer Roma.
Destrosses, pintades i foc en el Parc del Putxet.
Demanem als veïns/es que si presencien actes
com aquests, truquin al moment a la G. Urbana.
Pròximament es farà una xerrada col·loqui per informar del Projecte Radars.
Tracta el problema de la gent gran que viu sola i
pateix soledat, un problema que és fort i per això
l’Ajuntament ha iniciat aquest projecte per millorar
la situació.
L’Associació hi participarà.
Us demanem que assistiu a aquesta xerrada on us
assabentareu de la situació real i, si després voleu,
podreu participar en millorar la situació.

Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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Crònica i imatges
FESTA MAJOR 2016
(del 29 de maig al 5 de juny)

Trobada de Sardanes.
Colles Sardanistes de Veterans, Cobla La Nova del Vallès

Havaneres amb rom cremat al Mirador dels Jardins de
Mercè Rodoreda, amb el grup Son de l’Havana

Havaneres amb rom cremat a la Plaça Lesseps, amb el
grup Montjuïc

Mostra Musical Infantil a càrrec de Diaula i de l’Espai
Putxet

Controlant com es cremava el rom

Vermut amb Jazz als Jardins de Portolà,
amb el Trio Jazz Band
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Cercavila mòbil de tabalers, voltant per tot el perímetre
del barri

Espectacle de màgia a càrrec de Jordi Quimera

Focs d’artifici estàtics a la Plaça Lesseps,
amb els Diables de Sarrià

Tallers d’animació infantil, als Jardins Elvira Farrera

Ball de Festa Major, amb l’orquestra Krater

Concert de Guitarra Clàssica, amb Mario Cuellar i
Montse Mitjans
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Crònica i imatges
Incivilitat al barri

Pintades als Jardins de Mercè Rodoreda

Trencades en l’espai públic, com ara la del carrrer Roma

Destrosses i pintades al Parc del Putxet
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Pintades i destrosses el nou espai de Lesseps 26
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El nostre barri
Conxita Ribas: una matalasseria
que plega després de 80 anys
L’Oriol Bulbena, soci nostre, per fer la 3a part de
“com era el comerç al Putxet” la va entrevistar i ella
li va explicar fil per randa tots els detalls de l’ofici
de matalasser, inclús com es feien els bordons i
els ullets. Veieu aquest article, dins de la secció
Memòria històrica, al Putxet Actiu de desembre de
2013.

Finestra destrossada i pintades a l’interior de la Caseta
de les Nines

Família
Conxita Riba i Dalmau va néixer a Barcelona el 2
d’octubre de 1936, filla de Joan i de Concepció.
Ella és la més gran de les tres germanes Maria:
Maria Concepció (la Conxita), Maria del Carme i
Maria Victòria.
El seu avi, Joan Riba, tenia dues matalasseries a
Barcelona, una a la plaça Tetuan i l’altra al carrer
Sors. Son pare va obrir la matalasseria Joan Riba
el 2 de febrer de 1935, a l’avinguda de la República
Argentina número 162, on ara hi ha el bar Rincón.

pintades per tot arreu de la Caseta de les Nines

Excrements dels gossos al sorral davant de la caseta

La matalasseria J. Riba als anys 50
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Després de la guerra, a finals del 1939, va reobrir
la botiga però la situà al número 161, al costat
Putxet d’aquesta avinguda. A desgrat, es veié obligat a retolar-la en castellà i més endavant va ser el
primer comerciant de la zona en retolar en català.
Infantesa i joventut
La Conxita va estudiar al col·legi La Farigola durant
un any. Després va anar al de les Siervas de San
José, on ara hi és el col·legi Súnion. Fa broma del
nom de “siervas” i ens comenta que venien de Salamanca i no entenien un borrall de català. La castigaven perquè no entenia el castellà i es veia obligada a preguntar a alguna nena què hi deien a classe.
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Son pare es va jubilar el 1976 amb 65 anys d’edat.
Ell volia posar per a la Conxita una merceria o una
botiga de pollastres. Però ella va voler continuar
amb la matalasseria. I ara, després de 40 anys al
peu del canó, ha decidit plegar i anar a viure amb
sa germana al carrer de La Costa. La matalasseria
conserva l’habitatge a la planta superior, amb una
finestra que dóna als dalts de la botiga, tret molt
característic dels comerços durant la primera part
del segle XX.

Més tard va anar a l’escola de la senyoreta Mercader, al carrer Bertran. També va estudiar anglès.
Els dijous i dissabte la Conxita i ses germanes
anaven al cinema Mahón a l’avinguda de Vallcarca,
que abans de la guerra es deia Manon.
La Conxita ha estat sempre molt viatgera i ha visitat molts països: França, Països Baixos, Eslovènia,
Suïssa, Noruega, Rússia, Tunísia, Egipte...
La Conxita a la botiga. Al davant, la màquina Singer i
una báscula

Les altres botigues de l’avinguda República Argentina
On ara hi ha una botiga que regenten xinesos,
al costat de la Granja de Pont, hi havia l’establiment La Plata que era una barreja de ferreteria,
drogueria i perfumeria. La regentava el Sr. Joan,
ajudat pel Sr. Sadurní.

Vinculació amb la nostra associació
La Conxita ens coneix des de la fundació de l’associació i ens parla de la Mònica com a primera
presidenta. Tanmateix la feina diària a la botiga
–hi estava ella sola- l’ha impedit involucrar-s’hi.

La matalasseria al número 161
Als 16 anys va plegar d’estudiar i va començar a
treballar a la matalasseria de son pare. Li agradava
tractar amb la clientela i hi cosia punts de mitja.
Recorda que la parada de l’autobús era just al davant de la botiga.

De la nostra associació valora les coses que fem pel
barri doncs creu que si no les féssim perdria el seu
encís. A la Festa Major d’enguany hi va anar a les
havaneres i rom cremat que vàrem fer al mirador
dels Jardins de Mercè Rodoreda, molt a prop de
casa seva.

Joan Riba, pare de la Conxita, cosint bordons i fumant

Placa que li otorgà l’Ajuntament l’any 2010
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El nostre barri
Degut a la gran quantitat de persones grans que
viuen soles en el nostre Barrí, és un tema que ens
preocupa prou. Per això l’Associació vol participar i
col·laborar en aquest projecte de l’Ajuntament.
El Projecte RADARS és una xarxa de prevenció que
té l’objectiu de garantir el benestar de les persones
grans reduint la seva solitud i els risc d’aïIlament i
exclusió social amb la complicitat del seu entorn.
Amb la vostra implicació poseu a disposició de les
persones grans la vostra mirada sensible i respectuosa per tal de millorar el seu benestar i contribuir
a que puguin continuar vivint a les seves llars.
Gràcies a aquesta complicitat i solidaritat, entre
tots i totes estem enfortint una xarxa de comerç de
proximitat i contribuint a millorar el barri.
Ens agradaria que corri la veu, sobretot en aquell
col·lectiu de gent que d’una manera o altra hi pot
estar involucrada.

Projecte RADARS

Dijous, 20 d’octubre 2016, a les 18 h
Xerrada - Col·loqui
Presentació del Projecte RADARS

pels Tècnics de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona

L’Associació de Veïns i Amics del Putxet té el plaer de convidar-vos-hi
Espai Putxet, c/ Marmellà 13 (parada Bus de Barri Marmellà-Hurtado)

•
•
•
•
•
•
•

TEMARI

Què és el projecte RADARS
Quin és l’objectiu
A qui s’adreça
Qui són els “Radars”
Quins són els nostres valors principals
Com pots ajudar les persones grans del nostre barri
Torn de paraules per respondre les vostres preguntes
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La Rotonda
La Rotonda, edifici modernista projectat per l’arquitecte Adolf Ruiz i Casamitjana. La seva construcció
finalitzà l’any 1918, per ésser l’Hotel Metropolitan.
Immediatament fou ampliat per l’arquitecte Enric
Sagnier i Villavecchia.

En puritat, només s’ha mantingut, parcialment, la
primera crugia de l’edifici que es correspon amb
les façanes de l’edifici al Passeig de Sant Gervasi i
a l’Avinguda del Tibidabo.
Sembla ésser que tot el valor patrimonial, de la
prestància que tingué l’Hotel Metropolitan com emblemàtic edifici modernista, actualment es centra
en la cúpula, el templet que el corona, fins el punt
que el grup Nuñez i Navarro, va convocar un concurs fotogràfic amb el següent enunciat: “Se abre
un concurso vía Instagram en el que, a través de la
etiqueta #MiraLaRotonda, se premiará las mejores
fotos que los usuarios de esta red social tomen de
La Rotonda, la emblemática torre Andreu”.

Entrada al Hall de l’Hotel Metropolitan.

Arran de la intervenció en el seu interior per acondicionar-ho a usos o activitats públics, aquest es
fou degradant de manera exagerada, perdent-se
una immensa part del patrimoni artístic i arquitectònic que atresorava.

L’edifici que des de bastants anys ençà, com a
punt culminant, tenia la cúpula “La Rotonda”; però
temps era temps, l’edifici, a part del templet, també estava coronat per altres elements constructius que feien d’ell un edifici emblemàtic. Aquests
elements anaren desapareixent a mesura que es
produïren les diferents actuacions arran dels usos
públics atorgats a l’edifici.

Fou adquirit l’edifici pel grup Nuñez i Navarroimmobiliària/constructora/promotora-, el qual
per raons en les que no ens correspon entrar, l’ha
tingut abandonat i en estat ruïnós fins fa relativament poc que s’iniciaren les obres d’enderroc,
rehabilitació i remunta. Les obres d’enderroc es
projectaren també sobre la referida ampliació de la
part de l’edifici que confrontava amb la cantonada
del Passeig de Sant Gervasi - c/ Lleó XIII.
Sense entrar en altres disquisicions, els bons observadors de la rehabilitació de les façanes realitzada, poden veure que la uniformitat del seu color
ocre resta trencada, sembrada en tot el seu parament per uns esgrafiats en relleu que no destaquen de la uniformitat del color de la façana.

Ampliació projectada per l’arquitecte Enric Sagnier i
Villavecchia, que ha estat enderrocada.
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La pregunta és, si les façanes foren projectades
i, en conseqüència, executades artesanalment
amb els elements ornamentals citats, seria perquè aquests esgrafiats ressaltessin sobre els paraments de façana?. No tindria sentit tan de treball
per no mostrar-ho.
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Bústia del veïns
Escales abandonades
Jardins Mercè Rodoreda

Aleshores, per què la rehabilitació no ha contemplat aquest important element patrimonial resaltant-lo?. O és què la rehabilitació, és realment
incompleta?. Hi ha cap explicació per què no destaquin els esgrafiats sobre les façanes?. Finalment,
hi ha alguna resposta tècnico-constructiva que pugui fer-los destacar a mesura que el temps avanci?

Mª Aurora Carballo

Temes històrics demanats per
l’Associació pendents de solució
per part del l’Ajuntament
• Clínica Sant Josep
• Centre Cívic a Manacor 1
• Obertura del Parc del Putxet per 		
Pare Fidel Fita
• Casa Tosquella

Hotel Metropolitan.
Vista de l’Avinguda del Tibidabo

Aquestes són les qüestions que es possen sobre la
taula.
Les respostes, o bé les té l’Administració competent o bé el promotor/constructor de l’actuació.

• Ascensor Línia 3 Metro Estació de
Vallcarca
• Arranjament Av. Rep. Argentina
• Arranjament dels carrers Marmellà Espinoi- Escipió – Manacor/Agramunt

Caldria que ho aclarissin, per tal de no generar cap
dubte al respecte.
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

Bar-Restaurant CHICHO. Av. Rep. Argentina 193

Pizzeria DA RAIMONDO. Carrer Putxet 36-38

Carnicería ROSER. Carrer Suïssa 13

Centre d’educació musical DIAULA. Carrer Ballester 45

Well FIT. Carrer Ballester 57

VICAE Eficiència Energètica. Carrer Bolívar 39
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