Putxet Actiu
INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DEL PUTXET
Any 21 - Nº 50

Barcelona, gener de 2017

VORERES NOVES A L’AV. REP. ARGENTINA COSTAT GRÀCIA, AL PUTXET NO HI HA PRESUPOST

SUMARI
3.
Informe del President
4-5.

6-9.

Crònica i imatges
Xerrada Projecte Radars.
Recollida de menjar i joguines.
Fem cagar el Tió a la casa del jardiner.
Un pessebre singular.
Incivilitat al barri.
El nostre barri
Entrevista a Jordi Massó i Sans. 		

		La Bella Dorita.
Servei de Teleassistència Municipal.
Carrers del Putxet amb noms d’antics
propietaris de terrenys.
10-11. Servei de Teleassistència Municipal
11.		
Bústia de veïns
12.

Entitats i comerços del barri membres 		
de l’Associació

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 50, gener de 2017

Telèfons i adreces d’utilitat:

Putxet Actiu
Edita: Associació de Veïns i Amics del Putxet,
c. Marmellà 13 - 08023 Barcelona
Barri el Putxet i el Farró, Districte Sarrià-Sant Gervasi
Tel. 669 306 164 - www.avputxet.org
Associació: avputxet@hotmail.com
Disseny: Rosa Cabré
Coordinació: Antoni Garcia Gabarra
Redacció: Francesc Ribera, Antoni Garcia Gabarra
L’Associació no necessàriament comparteix ni es fa
responsable de les opinions expresades en aquestes
pàgines pels seus lectors i col·laboradors.

Emergències: 112
Urgències sanitàries: 061
Bombers: 080
Guàrdia Urbana: Av. J. V. Foix 55, T. 93 2914353
Mossos d’Esquadra: Iradier 9, T. 93 3062310
Urgències Hospital Plató: Plató 21, T. 93 3069900
CAP Pere Virgili: Av. Vallcarca 169-205, T. 93 2594411
Centre de Serveis Socials: Arimon 7, T. 93 2565853
Emergències Serveis Socials: T. 900 703 030
Telèfon del Civisme: T. 900 226 226
Oficina d’atenció al ciutadà - Districte: 010
Associació de veïns i amics del Putxet: Marmellà 13 Espai Putxet, T. 669 306 164
Espai Socio Cultural - Espai Putxet: Marmellà 13,
T. 93 4186035
Casal de Gent Gran Sta. Cecilia: Craywinckel 12,
T. 93 4180612
Casal Gent Gran M. Déu de Gràcia: Lesseps 25,
T. 93 2187403
Biblioteca Jaume Fuster: Lesseps 20, T. 93 3684564
Biblioteca Joan Maragall: Sant Gervasi de Cassoles 85,
T. 93 4178347

“ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DEL PUTXET”
Carrer Marmella 13 “Espai Putxet” 08023 Barcelona - Tel. 669306164 - avputxet@hotmail.com - www.avputxet.org
NIF G-61208260 - Núm. Registre 18508 Secció 1ª
Full d’inscripció

Data d’inscripció:

Dades personals
Cognoms:		Nom:
NIF:
Data de naixement:
Professió:
Correu electrònic
Adreça:		CP:
Telèfon:
Tel. mòbil
Dades bancàries
Nom i Cognoms del titular:
Entitat bancària:				
Núm. de compte: IBAN

Agència:

Quota anual: 22 euros (gràcies per la teva col·laboració)			

Signatura

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,			

2

Signatura

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 50, gener de 2017

Informe del President
Tenim per resposta que no hi ha diners, que el
pressupost de Sarrià - Sant Gervasi es el més curt
de Barcelona. Ens preguntem, d’aquest pressupost, quina és la proporció que toca al Putxet?
No hi ha pressupost per a l’arranjament de l’Av.
Rep. Argentina, que fa la tira de temps que el demanem, però si n’hi ha per a l’arranjament de l’Av.
Príncep d’Astúries, i per més inri es milloren les
vorers de l’Av. Rep. Argentina costat Gràcia i les del
Putxet es queden tal qual.
Ens hem de conformar amb la millora de les voreres del carrer El Caire.
No podem permetre tornar a tenir quatre anys més
sense fer res al nostre Putxet, per tant us animem
a que, de manera individual o col·lectiva o a través
de l’Associació, ens posem a demanar i reivindicar
el que ens pertany.
Benvolguts/des,

Per fi a primers d’octubre el Regidor Sr. Mòdol ens
va rebre cordialment per posar-nos al dia en els
nostres afers pendents, ens va escoltar i com que la
llista era prou llarga vam acordar que ens respondria tema per tema, però ja ens va avançar que el
pressupost destinat al Districte era molt curt, això
vol dir que poques inversions tindrem en el nostre
Barri, i traduint-ho vol dir que en aquesta legislatura tampoc tindrem Casal de Barri, Centre de dia
per a gent gran, habitatges tutelats. Esperaren al
PAD per tenir idea si es fa quelcom com a manteniment, com les voreres del nostre Barri.
Projecte Radars. Aquest projecte municipal d’ajuda
la gent gran va ser presentat al nostre Barri a petició nostra, per explicar al nostre veïnat com és i
com funciona. El resultat va ser que poca gent hi
va acudir. Vol dir això que l’alta quantitat de gent
gran que viu sola al nostre barri està ben coberta?
En el mes de desembre s’han ajuntat moltes convocatòries participatives com Audiència Pública,
Plenari i Consell de Barri del Putxet-Farró, on esperaven assabentar-nos de les actuacions destinades al nostre barri, esperant les respostes del
Sr. Regidor Sr. Mòdol al fotimer de coses pendents
que tenim, la sorpresa va ser en assabentar-nos
que no es fa quasi res, les voreres del carrer El Caire i poc més.

La Sra. Colau va dir que a Barcelona no hi havia
ciutadans de 1a i de 2a categoria. Potser és que els
del Putxet en som de 5a?
Degut a aquesta situació vam demanar una reunió
urgent amb la Gerència del Districte, de la qual ens
va semblar obtenir en aquesta trobada la sensació
de que hi ha bona voluntat i disposició per part del
Districte en trobar solucions als temes pendents.
Com cada any hem organitzat les activitats nadalenques. Aquest any com innovació, doncs tenim un lloc nou per fer activitats a la caseta del
jardiner de la finca del carrer Manacor 1, vam fer
cagar el Tió. Bé, per ser la 1a vegada i en un lloc el
qual no és molt conegut i transitat, no hi vam tenir
molt públic infantil.
I sí que va ser un altre cop un èxit rotund la recollida de menjar i joguines per a la gent necessitada.
Un cop més, la gent del Putxet va demostrar que el
nostre és un Barri solidari.
Desitjant-vos un millor 2017.

Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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Crònica i imatges

Projecte RADARS.
Xerrada-col·loqui el 20 d’octubre l’Espai Putxet

Nou local social per a les entitats del barri.

Recollida de menjar i joguines.
16 de desembre a Av. República Argentina

El 17 de desembre vam fer cagar el Tió.

Lliurament de joguines al Centre Maria Reina.

Remodelació dels murs de la Clínica Sant Josep.
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Crònica i imatges

Millora de les voreres al carrer El Caire.

Un pessebre singular.
Cada any en el Bar Chico de l’Av. Rep. Argentina instal·len un pessebre molt original.

Incivilitat al barri:
Els gossos es “caguen” davant les indicacions.

Carrer de Ferran Puig, per si el pas no era prou estret
hi han lligat una bicicleta al pal.
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El nostre barri
Jordi Massó i Sans: unes cues de
pansa que deixen petja
En Jordi ens rep a casa seva del carrer Hurtado,
en el lloc on va néixer fa quasi 90 anys. Ens mostra les amples estances atapeïdes de llibres i de
quadres de pintors coneguts i el jardí de la part de
darrera. D’un de les lleixes agafa un dels 3 volums
de les seves memòries “Les cues de pansa d’en Jordi” i prenem seient per parlar-ne.
D’aquests volums ell n’ha estat redactor, usuari de
Word, fotògraf, gravador, impressor, enquadernador i editor. Només en té un exemplar que no vol
que surti de casa seva. Ho heretaran els seus fills.
Pel valor històric que tenen algunes parts, potser
fora bo que estiguessin a l’abast de tothom en la
Biblioteca de Catalunya.
Família
En el primer volum consta l’arbre genealògic de la
nissaga Massó que es remunta a l’any 1585 i arriba fins els seus besnéts.
El seu avi patern, Antoni Massó i Casañas, fou
consultor del rei Alfons XIII. Ens mostra alguna
fotografia on apareix acompanyant el monarca. Va
exercir d’economista. Fou propietari de la banca
Massó i fundador de diverses empreses, institucions i associacions. La casa la va comprar l’avi.
Llavors el carrer es deia Humbertes i després es
va canviar per Hurtado. Inicialment la casa era
d’una sola planta i posteriorment s’hi van afegir
dues plantes més. L’avi va fer construir a Puig i Cadafalch una torre modernista d’estiueig al Portell
de Valladaura, a la carena de Collserola, recentment enderrocada.

Casa d’Humbertes 8 comprada pel seu avi.
Després el carrer canvià a Hurtado.
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Son pare, Antoni Massó i Llorens, treballà com enginyer tèxtil i era un esportista de tennis i motorisme. La mare, Lola Sanz Muñoz, era argentina
però amb Franco va perdre aquesta nacionalitat
per prendre’n l’espanyola.
Ens parla de l’oncle Manuel Massó i Llorens que
va pertànyer a la Lliga Regionalista i després fundà Acció Catalana, de caràcter més catalanista.
El 1924 va presentar a la Societat de Nacions el
document “El dret de les minories” en favor de la
nació catalana. Creu que es mereixeria un reconeixement públic.
Són dos germans, el gran es diu Maties i ell és el
petit. Anteriorment els pares tingueren un altre fill
que es va morir de petit.
Infantesa i adolescència
Als quatre anys començà a estudiar a l’Institut
Tècnic Eulàlia, on estudiaven fills de polítics. Després passà a l’Institut Salmerón.
Ens parla dels amics d’infantesa, Mario Comas, Albert López, Jaume Mas, Tomás Casals, Luis Claudi
i també d’adolescència, Juan Arbex, Jaime Escutia. Des de la infantesa manté amistat amb Lluïsa
Corrons de qui ha llegit l’entrevista que li vam fer
al setembre de 2012 i ens parla també del col·leccionista Josep Sala i Ardiz.
Davant de La Rotonda hi havia la torre del Salvans
amb un jardí meravellós. El carrer Craywinckel estava ple de torretes amb jardins petits.
Guerra i postguerra
Era una família benestant i per tant estaven en
perill. Un dia en què ell i son germà jugaven al carrer van anar els de la CNT-FAI a casa seva. Els va
rebre l’oncle Pepe qui s’encarà amb ells, se l’endugueren i no el tornaren a veure més. Van registrar
la casa i requisaren els diners i els objecte de valor. Tot i això, la casa gaudia d’una certa protecció
doncs, en ser la mare argentina, tenien col·locada
sobre el portal una bandera d’aquesta nacionalitat.
Des del cim del Putxet, on hi havia la torre octogonal dels Bertran i Musito, va veure a finals de
la guerra, com es metrallaven els avions soviètics
“xatos” amb els “junkers” alemanys davant del
port. El turó quedà sense pins doncs els refugiats
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els talaven per tal d’escalfar-se.
Acabada la guerra, no el reconegueren els estudis
previs i li calgué tornar a començar el batxillerat
a “Can Colapi” del carrer Balmes. Entre els companys tenia el director de cinema Pere Portabella i
el proctòleg Dr. Lentini.
En acabar el 7è curs va estudiar Ciències Químiques, no perquè li agradés sinó perquè s’hi matriculaven alguns dels seus amics. Temporalment va
deixar la carrera i es va posar a treballar. Així es va
poder casar amb Palmira Maresch i Coll i amb ella
va tenir tres fills, Antoni, Jordi, Anna (†) i Montserrat. Va acabar la carrera i es va llicenciar.
Professió
Fundà amb els seus dos fills barons l’empresa
Massó Analítica S.A. d’instrumentació científica físico-química, situada al Prat de Llobregat, que ara
regenten ells. L’empresa té l’exclusiva per distribuir instrumental de diverses empreses internacionals de reconegut prestigi.

En Jordi a casa seva. En primer terme els volums de
“Les cues de pansa d’en Jordi”

Va escriure uns capítols sobre instrumental de
laboratori per una enciclopèdia de veterinària dirigida per César Asenjo, casat amb Maria Bosch
Damm, que vivia al carrer Hurtado 10.
Va morir la seva primera esposa. Al cap de tretze
anys va contraure de nou matrimoni. Ho va fer en
secret amb Rosa Maria Fisas i Graupera amb qui
havia tractat durant anys com Directora tècnica
de la multinacional Organon. Fa dos anys ella va
morir.
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Persones que han viscut al barri:
María Yañez “La Bella Dorita”

Cantante de cabaret. Nació en Cuevas de Almanzora en 1901, a causa de los
problemas
económicos,
su familia se ve obligada
a emigrar a Barcelona en
1913.
A la edad de 15 años empieza a trabajar en una tienda de juguetes ganando una peseta diaria, allí
conocerá al que será el padre de su único hijo, un
joven mozo llamado Pepe con el que se escapa.
Pero las cosas no le van bien
y abandona
su mari- Nació
Cantante
deacabaret.
do marchándose con su bebé
a una pensión,
donde
los problemas
económicos,
su familia
una compañera la introduce
el Cabaret
Royal.
A la en
edad
de 15 años
empieza a trab
Su vivo ingenio pronto llamó
la diaria,
atención
dueñoal que s
peseta
allídel
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un profesor
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su figura.
Lade la cint
la caída
de ojos Así
y el nació
cimbreo
Bella Dorita, bella por su
perfil
Dorita
como
sólohelénico
atuendoyque
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por una amiga francesa llamada
Dorée.
figura. Así
nació La Bella Dorita, bel
francesa
llamada Dorée.
A partir de entonces comenzó
a trabajar
en los diA partir
de entonces
comenzó
versos locales del Paralelo:
el Royal,
el Pompeya,
el a tra
Royal,
el
Pompeya,
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más importante de todos.importante de todos.
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la principal
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políticos
figura del cabaret Pompeya, a su camerino se como
acer- Compa
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políticos
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de la Bella
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la diversión
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compararo
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de
Primo
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tronizada como una consolidada dama del espec- y la d
Murió en junio
de 2001 con
táculo. Allí recibía a sus paisanos
que llegaban
con100 años
lo puesto y a los que ella siempre socorría.
Periodistas de la época la compararon con Mae
West, cantó para la monarquía, la dictadura de Primo de Rivera y la de Franco. Alcanzó su cenit entre
1940 y 1950.
Murió en junio de 2001 con 100 años de edad.
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El nostre barri
Carrers del Putxet amb noms
d’antics propietaris de terrenys
En el número d’abril de 2014 vam encetar una recerca sobre l’origen del noms dels nostres carrers,
places i jardins sota el nom Els nostres carrers porten nom de dona.
Ara ens volem fixar en els propietaris de terrenys
del barri que, amb l’aprovació del projecte d’urbanització per part de l’Ajuntament, van introduir els
seus noms en el carrers que figuraven en els plànols del projecte, tal com ens diu en Jesús Portabella i Isidoro, en el seu Diccionari nomenclàtor de
les vies públiques de Barcelona (maig 2010):
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mans Schönhöfer ens parlaven de la família Betran
i Musito, del “bosc Bertran”, els jardins i la mansió.
Carrer de Monegal
Esteve Monegal i Soler (Sant Llorenç de Morunys,
1822 – Barcelona, 1879). Terratinent. Comprà els
terrenys al Putxet l’any 1862. El succeí el seu fill
Josep Monegal i Nogués (Barcelona, 1854 – 1931).
Alcalde de Barcelona els anys 1902 i 1903 i senador del Regne. Segons l’Elvira Farreras, en el
seu llibre El Putxet: Memòries d’un paradís perdut,
la mort de Josep Monegal fou una commoció per
al barri i el seu enterrament un veritable esdeveniment: A més del seu germà, que era sacerdot,
l’acompanyaren fins a la parròquia del Josepets tot
un estol de capellans i escolans i la comitiva que seguia la seva despulla gairebé no cabia pels carrers
estrets de Sant Gervasi.

El que es pot comprovar, com un costum ben arrelat
a Barcelona, és que es posa el nom del propietari o
propietaris, o del seus parents, a les vies de la urbanització de la quan foren promotors.
En números anteriors de Putxet Actiu ja ens hem
referit a algunes antigues propietàries:
• Rosa de Portolà (desembre 2009, desembre 2012
i setembre 2013)
• Elisa Musito i Garcia-Navarro (abril 2014)
Ho volem completar afegint-hi alguns noms d’homes antics propietaris de terrenys del barri del
Putxet, tot seguint les dades que ens dóna en Jesús Portabella:
Carrer de Bertran
Josep Bertran i Ros (Barcelona, 1795 – 1855). Alcalde de Barcelona (1843), president de l’Audiència (1844) i rector de la Universitat de Barcelona
(1853). Heretà del seu oncle Francesc Tomàs Ros i
Buscà els terrenys del Putxet. En morir passaren
a mans del seu fill, Felip Bertran i Amat (Barcelona, 1835 – 1911). Jurisconsult i historiador. Casat
amb Elisa Musitu. En aquella època es coneixia
el barri pel nom de Bertran i a finals del segle XIX
s’havien urbanitzat, en les terres de la propietat,
els carrers de Bertran i Elisa. A continuació heretà els terrenys el seu fill, Josep Bertran i Musito (Montpeller, 1875 – Barcelona, 1957). Advocat i
destacat polític. Casat amb Maria Cristina Güell i
López. En el Putxet Actiu d’abril de 2011 els ger-
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Carrer Monegal,
pintat per Josep Amat,
cap a l’any 1973

Carrer de Felip Gil
Felip Gil i Julià (Barcelona, 1790 – 1848). Pilot de
Marina. El 1857 Josep Lluís i Oliva establí un terreny en aquest indret a favor de Felip Gil. La seva
muller, Manuela Martínez i Mena, el donà al seu
fill Felip Gil Martínez Mena el 1886. Segons l’Elvira
Farreras, d’en Felip Gil pare només queda el record
que anava sempre molt elegant i es passejava pel
carrer muntant un cavall blanc.
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Carrer de Roca i Batlle
Joaquim Roca i Batlle (1742 – 1811). Propietari de
l’indret. El succeí Joaquim de Prat i de Roca (?,
1803 – Moià, 1871). Després la finca passà a ser
propietat de Josep Maria de Prat i d’Abadal.
Carrer de Solanes
Martí Solanes i Mas (Sant Boi de Llobregat, 1828
– Barcelona 1891). Prevere i propietari en aquest
indret des de 1879. La Villa Pepita, que apareix a
la foto, fou enderrocada a finals del 2014, tal com
anunciàvem a la portada del Putxet Actiu d’abril
d’aquell any.
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al servei d’Espanya. Manuel Felip ingressà a l’acadèmia militar el 1763 i com a capità participà en
la guerra contra França, essent fet presoner a Sant
Llorenç de la Muga. Després fou alliberat i passà a
la guàrdia del rei. En esclatar la guerra del Francès
(1808) participà en els fets d’Aranjuez i novament
va ésser fet presoner. El 1809 fugí a Sevilla on el
govern espanyol li ordenà organitzar dos batallons.
Fou ascendit a tinent coronel.

Tramvia girant cap al carrer de Craywinckel

La Villa Pepita, al carrer Solanes

Passatge de Forasté
Francesc d’Assís Forasté i Iglésias (? – 1877). Propietari d’un terreny de nou mujades i cinc mundines (46.404 m2 en total) que comprà a Mercedes
Craywinckel Fernández y Hurtado de Mendoza el
1870. Morí intestat.
Carrer de Craywinckel
Manuel Felip de Craywinckel i de Pechmann (Barcelona, 1751 – 1815). Primer propietari (1771) del
terreny de quinze mujades i una mundina (74.781
m2 en total) que correspon a l’heretat Frare Negre,
que pren el color de l’hàbit de l’Ordre del Jesuïtes.
En foren successors els germans Manuel Lluís i
Josep Joaquim de Craywinckel i Craywinckel. Els
terrenys on ara hi són els jardins de la Tamarita
van pertànyer fins al 1900 a la família Craywinckel. Segons Albert Manent, en el seu llibret sobre el centenari de la pastisseria Cortacans 19112011, un nét de Manuel Felip, en Joan, presentà
el 1870 els plànols per a la urbanització del carrer
Craywinckel i va demanar que el dediquessin al
seu avi. La seva nissaga era d’origen flamenc, però

Carrer de Ferran Puig
Ferran Puig i Gibert (Girona, 1815 – Barcelona,
1901). Industrial i polític. Propietari de la muntanya del Putxet, on està situat el carrer. Regidor
de l’Ajuntament de Barcelona (1855) i senador per
Girona (1881 – 1894, any que fou nomenat senador vitalici). Cap al 1870 es passejava pel Prat de
Llobregat d’alt d’un cavall blanc. Hi adquirí moltes
terres i finançà totalment la construcció d’un pont
de peatge sobre el Llobregat per substituir l’antiga
barcassa de passatge. Al municipi del Prat hi té un
carrer dedicat.
Fundador amb Jaume Portabella l’any 1838 d’una
petita fàbrica tèxtil a Sant Andreu del Palomar,
avui barri de Barcelona. Amb el seu gendre Camil
Fabra, alcalde de Barcelona l’any 1983 i promotor de l’observatori Fabra, creà la companyia Camil
Fabra i Cia. que posteriorment es denominà Fabra
i Portabella. En associar-se l’any 1903 amb els fabricants escocesos Coats, esdevindria Fabra i Coats. L’any 2009 fou reconvertida per l’Ajuntament
en fàbrica de creació artística.

NOTA: una mujada (4.986 m2) i una mundina (306 m2, equivalent a 1/16 d’una mujada) eren mesures superficials agràries
pròpies de la zona de Barcelona.

9

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

10

número 50, gener de 2017

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 50, gener de 2017

On es pot demanar?

Centre de Serveis Socials: Arimon 7

Bústia de veïns
Estimados miembros de
Associació de veïns i amics del Putxet
Aunque no pueda asistir a las convocatorias de la Associació no significa que no
tenga en gran estima vuestra dedicación generosa y desinteresada.
Hoy les escribo para transmitirles una preocupación: en el Parque hay RATAS
de gran tamaño; no es una novedad, es cierto, pero al vivir frente al Parque las veo
entrar y salir de las clavagueras y pasear por el Parque, y eso me preocupa.....
¿Se podría hacer algo?
Gracias
Cordialmente,

Carlos Tabbi
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

Forn 4TRE4RTS. Av. Rep. Argentina 220

ETC...home. Av. Rep. Argentina 171

Buffet de cuina BALLARIN. Av. Rep. Argentina 216

SUPERVERD. Av. Rep. Argentina 169

KATOA. Escipió 36-38

FARMÀCIA PUTXET. Ballester 31
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