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Informe del President

Benvolguts/des
El passat dia 30 de març es va celebrar la
21a Assemblea de l’Associació de veïns i
amics del Putxet, on primer es va informar
als socis de tot el nostre treball durant l’any,
després es va renovar la Junta per unanimitat i, un cop fet això, es va passar a precs i
preguntes.
Reproduïm la memòria presentada als socis,
per considerar que és el més adient.
D’aquesta Assemblea també va sortir la disposició de demanar un ascensor inclinat de
pujada i baixada pel carrer Passatge de la
Costa a fi de facilitar la mobilitat de pujada
al veïnat del carrer La Costa i facilitar la baixada a tot el veïnat de la part alta que tingui
dificultat per les escales.
També es va fer constar que és hora que
l’Ajuntament posi fil a l’agulla i reorganitzi
els terrenys del parc del Putxet, amb l’apertura al parc per Pare Fita, la seguretat per
la part de Manacor, la zona d’esbarjo per als
gossos, i la zona d’esbarjo per a les persones
al carrer Portolà/Ferran Puig.

Per un altre costat, el veïnat està disposat
a col·laborar amb l’Ajuntament en la recollida selectiva de brossa, però sempre i quan
l’Ajuntament adeqüi el nostre Barri amb
contenidors adients i en llocs accessibles i
propers a les llars. No podem baixar o pujar
600 metres per llançar el vidre, per exemple.
Volem ressaltar l’èxit de la calçotada popular
que vam organitzar als jardins del mirador
de Mercè Rodoreda (la muntanyeta). Més
d’un centenar de persones (molta joventut)
hi van participar en aquesta trobada, fent
Barri en un dia radiant de primavera i degustant uns calçots prou bons, es notava la
mà tarragonina dels organitzadors.

Salutacions,

Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet
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Memòria 2016
Complint el que marquen els nostres estatuts,
el 30 de març 2017 se celebra la 21a 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 20a Assemblea, passats els
30 dies, es va donar per aprovada.
PUTXET - ACTIU
És el full informatiu de l’Associació.
És un mitjà de comunicació, informem del què
fem, del què es cou al Barri, són tres números a l’any, primer el distribuïm directament
per correu ordinari als nostres socis i després
el distribuïm per totes les botigues per fer-ho
arribar als veïnes/es que el vulguin. S’hi publica una sèrie d’articles diversos, entrevistes,
reportatges culturals, etc.
Que quedaran arxivats en la Memòria Històrica
del Putxet.
Dins de la Bústia dels Veïns, es publiquen els
articles que rebem dels veïns, les seves queixes
o propostes.
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.
El tenim desfasat, intentarem trobar temps per
posar-lo al dia
CIRCULARS
Com no tothom disposa d’ordinador, per l’anunci d’activitats, convocatòries, invitacions, circulars, etc., les enviem pel mitjà tradicional de
correu postal.
És interesant tenir el vostre e-mail i mòbil per
tenir així la comunicació més ràpida i fluida.
ÒRGANS PARTICIPATIUS DEL DISTRICTE
Són aquells on els ciutadans hi poden participar, suggerir, demanar, queixar-se.
Com els Consells Plenaris, Audiències Públiques, Consells de Barri, Comissions de Seguiment, Comissions Participatives, Comissions
de Gent Gran i de Salut.
A les que considerem bàsiques que hi participeu
us enviem convocatòries per e-mail.
Per informar-se d’on i quan es fan, consulteu el
web del Districte.
Nosaltres hi anem a quasi totes les convocatòries, per escoltar tant els veïns com l’Ajuntament
i també formular les nostres demandes.
SUBVENCIÓ
Continuem rebent els 4.250 euros per desenvolupar totes les nostres activitats
MEMÒRIA HISTÒRICA
En el Putxet Actiu donem a conèixer com era
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el nostre barri abans, qui hi vivia i com vivia,
llocs i fets.
El que publiquem, tant el d’abans com el d’ara,
queda penjat al nostre web, on quedarà com a
memòria històrica d’aquest barri.
COMERÇ
Cada cop són més els Comerços i Entitats que
s’apunten a la nostra Associació, se’n fan socis, col·laboren i participen.
Nosaltres defensem el comerç de qualitat i
proximitat.
CENTRE DE SERVEIS SOCIALS
Cada cop hi ha més gent gran i que viu sola
en el nostre barri, un tema que ens preocupa.
Molta gent no fa ús d’aquests serveis per ignorància o vergonya. És per això que volem informar dels drets que tenim tots/es i dedicar més
temps a les persones que precisin dels serveis
(aliments - habitatge assequible - rehabilitacions - acompanyaments - teleassistència).
SANITAT
Participem en les reunions organitzades en les
Entitats Sanitàries del Districte a fi d’estar informats, per després poder transmetre-les a
vosaltres.
Formem part del Consell Sanitari del Districte,
junt amb el CAP Pere Virgili i l’Hospital Plató,
entre altres.
SEGURETAT
Mantenim converses i tractem temes quan cal,
tant amb els Mossos d’Esquadra com amb la
Guàrdia Urbana.
Intentem transmetre consells per evitar, entre
altres, els robatoris en els pisos del barri.
Ens preocupa també el consum de drogues
doncs estadísticament es demostra que s’ha
incrementat en el nostre Barri.
PATRIMONI
Intentarem fer el més possible per conservar al
màxim les cases característiques del nostre barri, sobretot les que envolten el parc del Putxet.
Se n’ha demanat un pla de protecció especial.
ACTIVITATS
FIRA DE PRODUCTES D’ARTESANS
La tornarem a fer però amb productes artesanals, quan trobem el moment i el lloc adequats.
SANT JORDI
És tradicional en nosaltres, posar una parada
amb roses i la distribució del nostre full, a l’Av.
Rep. Argentina amb Claudi Sabadell.
Esperem que els socis i amics recordin aquest
punt i celebrem junts la Diada.
FESTA MAJOR
Al juny organitzem la Festa Major del Putxet,
amb activitats diverses, amb participació i
convivència, això ens anima a fer-la.
Cada any intentem fer coses noves i mantenir
les tradicionals, aprofitant els espais emblemàtics que disposem, és una manera de donar
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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
Recollida solidària de menjar i joguines, a la
Rep. Argentina - Claudi Sabadell, on posem la
parada de la recollida. 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’Associació Mujeres Latinas.
Ens sentim molt orgullosos d’aquesta diada,
cada cop hi recollim més.
SARDANES
Volem fomentar aquesta activitat i, com no estem segurs de la participació de la gent del nostre Barri, el que fem és convocar una trobada
de colles sardanístiques que acompanyen i estan molt il·lusionats en venir i participar amb
els veïns/es que vulguin. El resultat d’aquesta
combinació és igual a tot un èxit.
CALÇOTADA
Per primer cop, uns 80 veïns/es, joves i grans,
ens van ajuntar en un dia solejat per gaudir
d’un àpat tradicional de la nostra terra, en un
espai excel·lent del nostre barri.
Tant fou el grau de satisfacció que ja vam recollir el compromís de tornar el proper any.
TEMES
PROJECTE RADARS
És un projecte Municipal adreçat a la gent
gran que viu sola.
Degut a l’important quantitat d’aquest col·
lectiu en el nostre barri, creiem important la
nostra implicació, i per això vam organitzar
una trobada informativa, en la qual ens va
sorprendre la baixa assistència dels avis i dels
seus familiars.
BUS DE BARRI
El bus és una utilitat pública encara que hi
generi dèficit, tenim una geografia peculiar i
és necessari per a la mobilitat de les persones
del barri.
Hem demanat que sempre fos un model de bus
adaptat amb plataforma per facilitar l’accés a
les persones amb mobilitat reduïda.
Ara ens arriba també, per fi, al Cap Pere
Virgili.
LÍNEA 22
Un altre cop ens han variat el recorregut
d’aquesta línia a la part final.
Aprofitem per informar que actualment hi ha
punts d’informació de la nova xarxa de busos.
ESPAI CASETA DE LES NINES
És una vergonya que l’Ajuntament permeti que
l’espai per jugar els nens es transformi en un
pipi-can per als gossos.
A més de ser un punt de trobada d’un col·lec-
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tiu que el seu esbarjo és pintar i destrossar
una joia del barri.
CLÍNICA SANT JOSEP
No tenim ni tan sols un sol lloc en el barri com a
Centre de Dia per a les persones grans.
Demanem per a aquest lloc, sigui privat o municipal, 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
Continua sent una finca privada.
Hem demanat al Districte que cursi un requeriment als propietaris per a la restauració
i conservació d’aquest Patrimoni Modernista.
No entenem la seva demora.
TORRE SANS
Continuem amb el problema de les reixes, catalogades, i de la parada del bus.
JARDINS MERCÈ RODOREDA
El seu estat no és l’adequat ni per la vegetació,
ni per l’estat del mobiliari urbà i dels jocs infantils, i el mirador es fa servir d’espai per als
gossos.
EDIFICI “LA ROTONDA”
Es va inaugurar, nosaltres no hi hem tingut
comentaris ni a favor ni en contra.
PARC DEL PUTXET
De l’apertura al parc pel carrer Pare Fidel Fita,
petició històrica, NO hem tingut cap comunicació. Continuem demanant un cop més l’entrada al Parc actualitzada al temps present,
que pot anar acompanyada d’una reorganització dels terrenys del Parc i un espai per als
gossos.
Tenim noticies de què un grup de veïns ha demanat, n’està recollint signatures, l’apertura
al parc al més aviat, per facilitar el pas a l’escola bressol, al gimnàs, fer esport i portar a
passejar als gossos, entre altres. En parlarem
més endavant, està en estudi.
El que és segur és que no recolzarem que el
parc en general sigui un espai per als gossos.
PALS I CABLES AERIS
Sembla ser que en el Districte hi ha voluntat
en suprimir-los, si no tots la majoria.
L-3 ESTACIÓ DE VALLCARCA
Sembla ser que el Districte ha entès que un ascensor per millorar la mobilitat en aquesta estació és una prioritat important i ha presentat
a Gràcia un avantprojecte per al seu estudi.
FINCA DEL Carrer MANACOR nº 1
Aquesta finca de propietat municipal està demanada per ser el Centre Cívic del Putxet.
Però no s’ha tirat endavant ni tan sols l’estudi
del projecte d’enjardinament.
Ara ja toca i per això és una de les prioritats
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demanades per abans que acabi aquesta legislatura.
No res més els jardins sinó que la casa gran
també.
La denominada “ Caseta dels Jardiners” esta
acabada. Aviat les Entitats del Barri podrem
fer-ne ús, nosaltres hi serem, veurem què podem fer-hi.
LESSEPS 26
Tenim un petit lloc per als adolescents, que ja
ha patit incidències.
PLAÇA AMAT – GRAL MITRE
Pendent d’algunes millores, per evitar el pas
per la descàrrega sobre les voreres.
CARRER ESPINOI
Lamentable com estan les voreres i, si no es
pot fer una reforma integral, com a mínim arreglar les voreres.
CARRER LA COSTA
Ens han demanat ajuda per aconseguir unes
escales mecàniques que comuniquin aquest
carrer amb l’Av. Rep Argentina.
Pel seu cost, per la quantitat de veïnat que en
pot fer ús i el trànsit de joves del costat, no
pinta massa clar, però en parlarem.
CARRERS LUCÀ / MARE DE DÉU DEL
CARMEL
Queda pendent encara aplicar algunes mesures per a la millora d’aquest carrer.
CARRER MARE DE DÉU DEL CARMEL 19
Estancat aquest punt negre en aquest carrer,
desitgem una rapida resolució.
CARRER AGRAMUNT
S’ha de millorar aquest carrer, té les voreres
estretes i malmeses.
Intentarem fer un canvi de voreres.
CARRER FERRAN PUIG
El Districte ha comunicat que per manca de pressupost no s’hi farà res en aquesta legislatura.
Nosaltres, quan el tros de vorera davant de
l’entrada del parc de Putxet sigui de l’Ajuntament, demanarem com a mínim mobiliari urbà
i vegetació.
CARRER BALMES
Participem en la Taula de Treball perquè hi ha
un tram que afecta El Putxet.
El tram nostre serà l’últim i va per llarg.
A nosaltres ens preocupa la decisió referent al
trànsit.
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 PORTOLÀ
Concretament en el nº 6, en els Jardins de Portolà, tenim una magnífica font que no funciona.
Hem demanat la seva posada en funciona-
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ment o evitar l’estancament d’aigua per evitar
mosquits.
CARRER BERTRAN
Hem dement un especial control a la Guàrdia
Urbana per evitar els vehicles que surten dels
garatges i circulem en contra direcció per sortir més còmodament al carrer Castanyer.
Hi ha la previsió de col·locar passos elevats per
reduir la velocitat dels vehicles.
CARRER CASTANYER
Prevista la remodelació d’aquest carrer.
CARRER HURTADO
Es faran les voreres noves en el tram entre
Mare de Déu del Carmel i Espinoi.
AV. REPÚBLICA ARGENTINA
Ja hem comentat que aquesta via principal
del nostre Barri està completament deixada.
I és un tema que hem prioritzat.
Però l’Ajuntament ha prioritzat abans Príncep
d’Astúries.
Segurament els veïns de Gràcia van tenir més
sort que nosaltres.
Però on va ser el detonant de la nostre súper-irritació va ser quan vam veure les millores de
les voreres de la Rep. Argentina únicament de
la part de Gràcia.
A la nostra reacció hem obtingut el compromís per part del Districte que per fases, entre
aquest any i el proper, es canviaran las voreres
de la nostra part i es millorarà el paviment de
la calçada.
Per un altre costat, en el tema de mobilitat, hem
demanat un estudi per millorar la càrrega i descàrrega en tota l’Avinguda, així con penalitzar
l’aparcament de les motos sobre les voreres.
També hem cursat la petició dels veïns per a la
instal·lació d’un semàfor situat entre El Caire
i Pont de Vallcarca. Evitaríem la autopista dels
vehicles i facilitaria el pas dels vianants als
comerços sense ensurts.
CARRER MARMELLÀ
Hi ha prevista una millora de la vorera en la
cantonada amb Roca i Batlle, desitgem també
que es tregui el pal.
PASATJE 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. I de
moment res.
CARRER EL CAIRE
Ens han canviat les voreres.
CARRER ESCIPIÓ
Estem a la guaita per si hi ha activitats que
molestin la convivència del veïnat.
CARRER BALLESTER
Hem demanat la seva remodelació, voreres,
enllumenat, etc.
PLAÇA MARIÀ MANENT
L’estat de la zona verda i mobiliari urbà es tro-
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ba en situació lamentable.
L’espai infantil està mal aprofitat i brut, segurament la sorra amb poc control sanitari.
Amb queixes dels veïns/es pel soroll dels “botellons” i altres coses.
El Districte, Mossos i Guàrdia Urbana n’han pres
nota, però hi ha pressupost per fer quelcom.

problema de la Plaça Alfonso Comín. Per part
nostra demanem a l’Administració un esforç
en millorar aquest tema.
Els embussos comporten soroll, estrès, contaminació, el que perjudica ostensivament la
salut.

ESCOLA SÚNION
Hi ha algunes queixes dels veïns referent a
l’embrutiment de les voreres i d’algunes pintades en l’entorn.

PROJECTE 2017
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 sociable.
• Continuarem amb les activitats lúdiques i
culturals, Festa Major, Sant Jordi, Castanyada, Calçotada, Sardanes, Actes Solidaris.
• Continuarem treballant per obtenir la Memòria Històrica del Putxet.
• Continuarem treballant per adequar la
Casa Tosquella.
• Treballarem per aconseguir el Centre Cívic
del Barri del Putxet.
• Treballarem perquè arrangin els carrers o
les voreres 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.
• Treballarem per tenir les zones verdes amb
el manteniment adequat.
• Treballarem per tenir un Barri més net i
amb menys contaminació.
• Intentarem conservar el Patrimoni amb les
coses que ens identifiquen.
• Treballaren per ajudar el comerç de proximitat del Barri.
• Gestionarem les propostes i queixes que
ens feu arribar.
• Continuarem tractant els temes de Seguretat, Sanitat i Serveis Socials.
• Intentarem millorar tot el referent als gossos i a les motos.

MOTOS
Continua el gran problema.
Ara ja no és tan sols d’aparcar sobre les voreres, ara també és la circulació sobre les voreres o en contra-direcció.
Per eradicar aquesta modalitat, demanem
enèrgicament a la Guàrdia Urbana, que hi
prengui mesures ràpides i dràstiques.
BICICLETES
Hi ha molta gent que desitja fomentar l’ús de
les bicicletes, i ens sembla correcte sempre i
quan no circulin per les voreres.
No estaria malament obligar, com abans, a
portar-hi matricula.
GOSSOS
Un altre gran problema.
Però tot seria menys problema si el comportament dels propietaris dels animals fos cívic,
molts ja el tenen, aquest comportament, però
un gran col·lectiu n’hauria d’aprendre d’ells.
L’Ajuntament tarda massa temps en intentar
solucionar aquest tema. Potser ens hauríem de
mirar com es fa a Europa.
PISTES DE PÀDEL (PUTXET SPORT)
No hi hem tingut cap més queixa de molèsties.
LLAR DE STA. CECÍLIA
Després de molts anys on Sta. Cecília en el
seu local del Carrer Craywinckel ha sigut lloc
de trobada de la gent gran del barri, de reunions pastorals, etc., degut suposadament
al soroll ocasionat en aquestes reunions als
veïns de la finca, s’ha pres provisionalment
la mesura d’aturar aquestes activitats i trobar-ne solucions.
Nosaltres farem d’intermediaris per solucionar
els problemes i que Sta. Cecília torni a obrir
les portes.
CARRER CRAYWINCKEL
Es van prendre mesures per reduir el trànsit,
soroll, contaminació, es va canviar el sentit de
circulació. Ara tenim un carrer amb una concentració de pas i parada d’autobusos molt
importat, sumat a un descontrol de càrrega i
descàrrega, tant per part dels proveïdors com
dels clients. El que és igual a contaminació,
soroll i mala mobilitat.
MOBILITAT
En las reunions on es toca aquest tema sempre traiem les conclusions que en els carrers
que actualment pateixen embussos és degut al

ESTAT DE COMPTES
Com sempre, intentem gestionar de la millor
manera els diners, i de forma transparent.
Adjuntem l’estat de comptes.
Un cop llegida aquesta memòria, podeu veure
quina tasca voluntària hem fet.
Si, la considereu correcta, si considereu que
encara hi ha molta feina a fer, si ens voleu
donar suport, us esperem en els actes que organitzem.
Tots junts farem Barri.
Salutacions
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet
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Crònica i imatges
Calçotada de l’Associació
el diumenge 26 de març
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El nostre barri
Núria Rocamora i Graells: una
dona amb empenta
Ens ha citat a casa seva, davant de l’Espai Putxet.
Ha estat sòcia de la nostra Associació quasi des de
la seva fundació l’any 1996 i n’ha estat força anys
participant activament en la Junta Directiva. Volem que ens expliqui coses de la seva vida, del barri
i de les fites aconseguides.
Família
La Núria va néixer l’any 1930 a Sabadell. Son pare,
Joan, era pastisser. Sa mare, Maria, l’ajudava a
l’obrador. Va tenir 3 germanes, Maria, Adela i Quimeta. Ella era la petita. La seva infantesa i joventut
transcorregueren a Sabadell.
Estudis
Va començar a estudiar a les Carmelites i després
continuà al Col·legi de Doña Francisca. En paral·lel
va estudiar tenidoria de llibres a l’Acadèmia Cots i
n’obtingué el certificat. També es va titular en Secretariat. Estudià taquigrafia pel mètode Garriga,
una pràctica que ha caigut en desús amb les noves
tecnologies de la comunicació.
Matrimoni i maternitat
Es va casar als 19 anys amb un senyor de la Conca
de Tremp. Al cap de 4 anys tingueren un fill, l’Antoni. Aquest li ha donar després un nét, en Marc.
Activitat laboral
Als 28 anys va venir a treballar a Barcelona i s’instal·là al carrer Marmellà, on viu ara. L’empresa era
la Corberó, dedicada a l’acer inoxidable.
Més tard va entrar a HMS Ibérica, empresa dedicada al productes de desinfecció hospitalària. Hi feia
de cap de vendes per a tota Espanya.
Ja amb 48 anys va decidir posar-se pel seu compte
i, amb dos socis més i l’experiència adquirida, va
formar una societat dedicada també al camp de la
desinfecció hospitalària.
Durant els anys de vida laboral va tenir poc contacte amb els veïns del barri perquè es passava tot
el dia fora fins a la nit.

Fins que es va jubilar en complir els 65 anys. A
partir d’aquest moment és quan ha tingut temps
per a relacionar-se amb els veïns i participar en
activitats socials.
El barri del Putxet i l’Associació
Ens diu que quan hi va arribar per primera vegada
al davant de casa seva tot era un descampat. Només hi havia dues o tres torres i en aquell moment
començava a fer-se el parc de Putxet.
Els albors de l’Associació d’amics i veïns del Putxet van ser difícils. Tot ho havia de fer la Mònica,
la seva primera Presidenta. Feien sortides fora de
Barcelona, anaven a conferències, informaven de
l’Associació i intentaven captar-ne nous socis.
Entre les fites aconseguides per l’Associació ens en
cita algunes:
- Les escales mecàniques dels carrers Roma i
Claudi Sabadell.
- L’arranjament de “la Muntanyeta” per esdevenir
un jardí, anomenat més tard de Mercè Rodoreda.
- Eliminació del conjunt de cases mig derruïdes
del carrer Marmellà per tal de convertir-lo en un
conjunt d’equipaments format per l’Espai Putxet, SportPutxet, Escola bressol i pàrquing.
- Aconseguir un bus de barri i que aquest arribés
al CAP.
La Núria creu que l’Associació està treballant correctament i que el que se li demana procura portar-ho a l’Ajuntament i a les discussions amb els veïns i sap què difícil és aconseguir coses per al barri.
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El nostre barri
Arranjament del carrer Vallirana, entre Gral. Mitre
i Ballester

5a SETMANA
SOLIDÀRIA
PARRÒQUIA DE SANTA CECÍLIA
DEL 22 AL 28 DE MAIG 2017

PROGRAMA
De dilluns 22 a diumenge 28:

Nom del carrer Claudi Sabadell
En el número de gener 2017 del Putxet Actiu vàrem mencionar alguns carrers del Putxet que duen
noms d’antics propietaris de terrenys. Se’ns va
oblidar de mencionar el de Claudi Sabadell.
Segons el Diccionari nomenclàtor de les vies públiques de Barcelona (maig 2010), de Jesús Portabella i Isidoro, Claudi Sabadell i Sostres (Barcelona,
1860-1944) era un industrial que pagà les obres
de construcció de l’escala que baixa des del carrer
Portolà a l’avinguda de la República Argentina, en
substitució d’una costa perillosa. Aquestes obres
s’iniciaren el 1943 i s’acabaren el 1945.
Però no va ser fins al 5 de juny de 2004, coincidint
amb la Festa Major del Putxet, que hi vam poder
gaudir de les escales mecàniques, molt necessàries
i insistentment demanades per la nostra Associació,
finançades totalment per l’Ajuntament.
A l’hemeroteca de La Vanguardia hem llegit que el
2/7/1907 es constituí la societat Sabadell y Henry
S. en C., dedicada a la indústria d’olis i greixos comestibles i lubrificants, que tenia com socis col·
lectius Claudi Sabadell i A. Luís Henry. Tenia una
torre en la confluència del carrer de Portolà amb el
de Marmellà. Era soci protector de l’associació wagneriana de Barcelona i cofundador del teatre íntim.
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GUARDIOLES

A LES BOTIGUES COL·LABORADORES DEL
BARRI ES DISTRIBUIRAN GUARDIOLES PER A
LA RECOLLIDA DE FONS

Divendres 26 a les 20 h. CONCERT SOLIDARI
A LA PARRÒQUIA, AMB LA PARTICIPACIÓ DE:

CORAL SANTA CECÍLIA - CORAL DEL COLL
i
GRUPS CONVIDATS

Dissabte 27 tarda de 18 a 20 h.
Diumenge 28 matí de 11 a 14 h.
VENDA DE PRODUCTES A PREUS SIMBÒLICS
AL PORTAL DE L’ESGLÉSIA

TOT EL QUE ES RECAPTI S’ENTREGARÀ

AL SERVEI DE CÀRITAS DE LA PARRÒQUIA,
PER AJUDAR FAMÍLIES NECESSITADES DEL
NOSTRE BARRI

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

Bústia de veïns
PUTXET, Suburbi? Deixalleria?
Mª Aurora Carballo
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l’embolcall que protegeix la llavor pròpiament dita,
fan que no es podreixin fàcilment.
La fullaraca que no recull el personal del servei de
Parcs i Jardins els veïns la van fent còrrer per poder accedir a casa seva.
Tot aquest ingent treball que cal fer dia rere dia
quan acaba la floració i l’arbre (que ja ha generat
el súber suficient perquè les llavors compleixin el
cicle de reproducció) és redundant i inútil. Pel matí
comproves que no ha servit de res la recollida del
dia anterior i a més saps perfectament que l’endemà caldrà fer el mateix... com el dia de la marmota.
Ho hem parlat amb veïns afectats i amb els operaris de l’escombra i sembla que l’energia dilapidada
no importa a qui hauria d’estar preocupat. La cosa
no minvarà perquè el lloc els deu ser favorable i
aquells arbrets quasi enans que varen plantar fa
quatre dies ja superen els tercers pisos.

ACÀCIES
Aquest any la floració de les acàcies dels Jardins
de Mercè Rodoreda ha tingut lloc (com cada any
que la climatologia ajuda) dues vegades.
El reng que hi ha dalt de tot del carrer La Costa
està exposat als vents de tramuntana que venen
del Tibidabo, així com les llevantades que, procedents de mar, pugen per l’eix del carrer.
A aquest va i ve eòlic, cal afegir-hi l’efecte d’èmbol que produeixen els vehicles que, per superar el
pendent, pugen la Costa a bona marxa.
Les llavors d’aquests arbres, originaris de la sabana, estan preparades per resistir la sequera i, quan
arriba l’època de pluges, procuren arrelar on les
ha deixat el vent ajudades per l’apèndix en forma
de pala d’hèlix que les escampa a grans distàncies.
Aquest any les llevantades han generat una acumulació de llavors que els escombriaires de Parcs i
jardins cada dia han de recollir omplint els remolcs
que duen.
En totes les entrades de les finques, i especialment
quan hi ha guals, els remolins generats per la combinació dels corrents d’aire suara esmentats generan munts de llavors. La duresa de l’escorça i de

En aquestes imatges es veu com quasi totes les
fulles ja han caigut (una altre invasió, però menys
agressiva) i, a contrallum, només queden llavors
encara per caure.
Tenim mimosses, avellaners, oliveres, eucaliptus i
altres espècies però les acàcies són pitjors que una
plaga.

Perquè no intentem trobar-hi sol·lució sense que
la massa arbòria (no de llavors) no tingui merma?
Espero resposta que faré arribar als veïns que
m’han demanat fer aquesta gestió.
Antoni Morell i Mestre
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

Pizzeria Da Pietro. Craywinckel 31

Flors Sant Gervasi. Av. Rep. Argentina 248

Ciber Cafe. Av. Rep. Argentina 53

Super JESPAC. Av. Rep. Argentina 179

Restaurant Molina. Pg. Sant Gervasi 65

Restaurant Ben Tips. Av. Rep. Argentina 104
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