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de l’actual Regidor. Que el Govern Municipal actual Barcelona en Comú va incloure
l’Equipament de Manacor 1 en el seu programa electoral. Creiem que és un menyspreu
a tots/es aquells veïns/es que durant tots
aquests anys han estat aportant, entre altres
moltes coses, el seu esforç i el seu temps assistint a reunions, comissions, plenaris etc. i
demanat, parlant, treballant, etc. per aconseguir millores a la qualitat de vida del Barri.
Així són els òrgans participatius del Govern
Municipal que tant promouen?
Posteriorment hem tingut converses amb el
Regidor del Districte qui ens ha confirmat
que s’han començat els estudis previs, els
tràmits pertinents, tant el que respecte al
jardí com a l’estat de l’edificació de la Casa
Gran de Manacor 1.

Benvolguts/des
El passat 18 de maig es va celebrar el Consell Plenari del Districte Sarrià -Sant Gervasi on, E.R.C. va proposar que, abans d’un
any, el Govern del Districte efectuí un projecte per a la reforma de la Av. República
Argentina, consensuat amb el veïnat, amb
el teixit associatiu i els grups polítics, en un
procés participatiu. Aquesta proposta va ser
acceptada per tothom, pel govern i per tots
els grups polítics.
En el mateix Plenari el grup PDeCAT va proposar una reunió d’URGÈNCIA, entre l’equip
de govern, veïns, Entitats del Barri i grups polítics, per tractar els temes que estan aturats
des de fa temps com l’equipament del carrer
Manacor 1, la reordenació dels terrenys i accessos del Parc del Putxet, i el futur de les
finques Clínica Sant Josep i Casa Tosquella.
Aquesta proposta no va ser acceptada per
l’equip de govern, donant com a resposta
que “ells s’han trobat els temes sense fer res
del govern anterior” ?
Nosaltres hem preguntat què vol dir això
que, com s’han trobat les coses sense fer res,
el Govern actual continuarà sense fer res?
Volem recordar que tots aquest temes portem
més de 8 anys demanant-los i van ser iniciats en el Govern del PSC-PSOE, partit polític

Com cada any a l’arribar el juny l’Associació
organitza per a tot el Barri la Festa Major del
Putxet. Intentem amb el mitjans que disposem fer una festa de grat de la majoria del
veïnat, per la resposta de la participació podem avaluar-la com a positiva.
Donem la notícia que la Finca de l’antiga Clínica Sant Josep ha sigut comprada per la
Mutua Fiatc. Són bones notícies perquè, encara que és una Entitat privada, tindrem un
solar net, adequat a l’entorn i mantindrem
un equipament sòcio-sanitari al Barri. Esperem mitjançant l’Ajuntament aconseguir
avantatges directes per al nostre Barri.
Uns altre notícia positiva ha sigut el canvi
necessari de voreres en un primer tram de la
Rep. Argentina.
Una petició formulada per l’Associació. Vindran més actuacions en aquest carrer, que
expliquem millor adjuntant l’escrit adreçat
al Regidor del Districte Sr. D. Mòdol.

Salutacions,
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet
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Crònica i imatges

Voreres noves a l’Avinguda República Argentina

L’antiga Clínica Sant Josep. Una demanda històrica que veurà la llum

Un cop traslladada la nostre enèrgica queixa per el
tractament rebut al nostre Barri Putxet, sobre les
voreres de l’Av. Rep. Argentina, el govern del Districte ha tingut en compte les nostres demandes i
ha realitzat obres per canviar la vorera a l’Av. Rep.
Argentina en el seu 1er tram.

L’antiga Clínica Sant Josep a principis d’estiu va
ser comprada per la Mútua Fiatc.
Continuarem tenint un equipament sòcio- sanitari
al nostre Barri.

Per cert, felicitem a la constructora per la manera
com ha realitzat les obres.
A poc a poc però anem aconseguint millores.

No en tenim mes informació, pel moment. No sabem si es remodelarà o es farà un nou l’edifici, si
serà una clínica o un geriàtric.
Esperarem a tenir notícies de la propietat, més
concretes, en el moment oportú.
Esperarem a saber els avantatges negociats per
l’Ajuntament, en el moment de donar permisos i
llicències, etc., que beneficien directament el nostre Barri i n’informarem el veïnat.

Activitats de l’Associació

Diada de Sant Jordi
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Crònica i imatges
Festa Major del Putxet 2017
(8-11 juny)

Havaneres i rom cremat amb el grup Xarxa

Diables de Sarrià i colla infantil de tabalers Timbalys

Putxet Tapes

Festa infantil amb el taller de Desastrosus Circus

Vermut & Jazz amb Fusió Band Jazz

Concert de cloenda amb Mario Cuéllar i Montse Mitjans
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Crònica i imatges
Imatges incíviques del Barri

Bancs en mal estat

Càrrega i descàrrega obturant el pas

Destroses de mobiliari urbà

Sac de runes obturant el pas de vianants

Motos mal aparcades

Gossos pixant als parcs infantils
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Manuela Gili i Massot: una vocació
interrompuda
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Al cap de 9 mesos
van venir al Putxet,
a l’habitatge on viuen ara. El motiu
és que uns amics
vivien en el mateix
edifici. Primer hi
van ser de lloguer
i després van comprar el pis.
Un cop casada va
deixar de treballar
doncs en aquell temps no era ben vist que la dona
treballés fora de casa. Tot i així des de casa seva va
continuar fent algunes feines de disseny.
Tingueren 3 fills, Sergi, Jordi i Eulàlia, “la nena”
que viu a Menorca. Des de fa molts anys hi tenen
una casa i la Manuela, encara que ens diu que els
menorquins són molt diferents, estima molt les
Illes. Hi van cada estiu.

Manuela Gili i Massot: una vocació interrompuda
La Manuela ens ha citat a casa seva, al carrer
Bertran, on viu des del 1958. Ella i els seu home
són assidus participants en els actes que fa la
nostra Associació. La Manuela ens hi ajuda sempre que pot.
Infantesa i joventut
Va néixer l’any 1934. Els seus pares es deien Manel i Paula. Ella era una nena entremaliada. Jugava amb nines, feia excursions i caminava molt.
Encara conserva amigues d’aquella època.

Els fills els han donat 5 néts, Georgina, Núria,
Alba, Ariadna i Arnau.
Carrer Bertran
Era un carrer molt tranquil, s’hi podia caminar.
Tot eren torretes. Hi havia molt poques botigues,
dues de queviures -una es deia La Golondrina- i
un forn de pa. També hi havia una espardenyeria,
al costat de la farmàcia Gómez Nuñez, davant del
carrer Solanes, que roman oberta i fou traspassada fa uns anys. Per això havien d’anar a comprar a
altres carrers o “baixar” a Barcelona.

De molt petita ja tenia la passió de dibuixar. Per
això als 14 anys va començar estudis a l’Escola
Massana i els va acabar als 23 anys. Li van donar
alguns premis.
Dibuixava per un taller que feia disseny de llenceria i vànoves per a Can Jorba, avui El Corte Inglés a la Porta de l’Àngel. També va treballar a Can
Morató.
Forma una família
Fa 58 anys es va casar amb l’Àngel. Ell era representant de moda per vestir, primer per a Confecciones Ready (el primer establiment “prêt-à porter” que
s’obrí a Barcelona) i després per a la casa Nerva.

Carrer Bertran després de la nevada
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El nostre barri
Ens mostra fotos de la nevada del Nadal de 1962,
algunes d’elles són del carrer Bertran on la neu feia
un gruix que ja no hem tornat a veure a Barcelona.
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no s’han pogut quedar a viure al barri perquè els
preus dels habitatges eren molt alts. Molts veïns
que coneixia ja no hi són.
Mancances del barri
Creu que caldria un centre cívic o casal de barri i
un centre públic de dia per a la gent gran.
Diu que la plaça Kennedy està molt abandonada.
Els bancs estan trencats i bruts. Hi falten cadires
per a la gent gran. El terra està ple de sots.
No obstant, la Manuela estima i se sent bé al barri.
Està satisfeta de l’escola del seus fills, de la perruquera de sempre, del centre privat de dia on va
l’Àngel.

Bola de neu a la plaça Kennedy que els veïns volien rodolar Balmes avall

Carrer Mare de Déu del Carmel
La Manuela és molt fidel als establiments del barri
que sempre ha utilitzat. Per això des que és al barri
va a la perruqueria d’aquest carrer, és davant de la
lleteria Dora on es venia llet fresca. També hi havia
una carnisseria i una peixateria que després va ser
traspassada i encara roman oberta.
Altres indrets
També anava a comprar a l’avinguda de la República Argentina on, a l’alçada del carrer El Caire, hi
havia una botiga de cafès i una altra de llegums.

Associació de Veïns
Està molt d’acord amb tot el que fem, ens diu “estupend, hi ha molt bon ambient, un 10”. Ens recomana fer cinema a l’aire lliure.
S’ofereix a fer-nos algun cartell. Li agafem la paraula, potser per al d’una propera Festa Major. Qui
sap si la vocació interrompuda la tornarà a reprendre? Li fem una foto a ella i una altra amb el seu
marit i ens deixa les fotos de la nevada del Nadal de
1962 perquè les escanegem.

La Manuela amb
28 anys

Ens explica una anècdota. Quan van inaugurar
una autoescola al carrer Craywinckel van dir que
les tres primeres noies que s’hi matriculessin tindrien un descompte. Malgrat d’haver-ne parlat
amb dues amigues seves, no hi va poder anar perquè la seva nena era molt petita.
Cap al 1970 van inaugurar el parc del Putxet, Hi
va anar amb la família. Els arbres eren encara molt
petits, tot just els havien plantat.
Enyors del passat
Abans, ens diu la Manuela, podries deixar les portes de casa obertes però ara hi ha molts robatoris.
Hi ha vingut a viure molta gent de fora. La majoria
de les torres han desaparegut per esdevenir blocs
de pisos, ocupats per molta gent. Els nostres fills
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de la nevada
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Bústia de veïns
Petició escales mecàniques
Sóc una veïna del Carrer La Costa i membre de
l’Associació de Veïns del Putxet. A més de sumar-me a la petició d’unes escales mecàniques que
comuniquin aquest carrer amb l’Avinguda República Argentina, vull remarcar l’estat de deixadesa
de la vegetació que fa temps es va plantar en la dita
escala. No se’n fa el manteniment, les plantes no
són substituïdes i presenta un estat lamentable,
ja seria hora que es replantegés aquest enjardinament. La situació s’agreuja perquè els gossos hi
passegen i a més els veïns de l’escola en fan un
gran ús, tot hi que escombrin sovint l’escala, el lloc
es veu perjudicat.
Entenc que de cap manera hem de renunciar a reivindicar un bé per als veïns com són les escales i
l’enjardinament de les mateixes perquè hi ha algun
col·lectiu que les sobreexplota o en fa mal ús (amos
de gossos). Les escales mecàniques facilitarien l’accés dels veïns a República Argentina, tant per pujar paquets com per baixar a reciclar.
Espero que es puguin transmetre aquestes peticions
al Conseller del Districte en el lloc i moment adequat.
Salutacions cordials.
Carme Iglesias i Verdaguer
Carles Triana i Vila

Jo, Heliodoro Lagunas Hernández, amb DNI
37296098B propietari d’un pis al carrer La Costa
69 bis, sol·licito a través de la seva Associació la
petició a l’Ajuntament de la instal·lació d’un ascensor que comuniqui el C/ La Costa amb República
Argentina.
PD: En cas que fos necessari en podriem recollir més
signatures del veïnat.
Salutacions.
Heliodoro Lagunas
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Bústia de veïns
Petició voreres carrer Escipió
Em dirigeixo a l’AAVV del Putxet per exposar una
situació que comporta riscos d’atropellament per a
les persones i per demanar-vos orientació sobre el
mateix.
Es tracta de la vorera (banda muntanya) que hi ha
al carrer Escipió, entre els carrers Ferran Puig i La
Costa.
El problema és que TOTES les motos entren a
la vorera sense aturar-se des del carrer Escipió,
aprofitant que la vorera està al mateix nivell que la
calçada, i circulen per sobre de la vorera fins que
troben un forat per aparcar damunt de la vorera.
Com que entren circulant, que la vorera està plena de motos, hi ha un perill real per als veïns del
número 10 del carrer Escipió a l’entrar i sortir de

Penós estat
La caseta de les nines
Continuen sense reparar els actes vandàlics que
ha patit aquesta petita joia del barri.
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casa. És habitual trobar-te amb motos circulant
per damunt de la vorera i has de sortir de casa
amb molt de compte per no ser atropellat, doncs
no s’aturen.
Els vianants també estàn desprotegits damunt la
vorera per la circulació diària de motos. Moltes vegades els vianants s’han d’aturar per cedir el pas
a les motos...
Potser una solució seria posar alguna barrera física per impedir que les motos poguèssin entrar a la
vorera al mateix nivell.
Per altra banda, desconec si està permès l’aparcament de motos damunt d’aquesta vorera.
Gràcies per la vostra atenció.
Xavier Gràcia.
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NIF G 61208260
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Núm. Registre 18508 Secció 1a
Espai Putxet
BCN 08023

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Districte Sarrià – Sant Gervasi
A l’atenció del Regidor Sr. D. Mòdol
Benvolgut Sr. Regidor
En Francesc Ribera, amb D.N.I 37.710.499 K, en representació i com President de l’Associació de veïns i
amics del Putxet, mitjançant aquest escrit, volem deixar constància escrita de la nostra intervenció en la
darrera Audiència Publica del Districte, on mostràvem la nostra enorme preocupació en tenir coneixement
de l’existència de l’estudi d’un projecte, en el Districte de Gràcia, on es demana que el trànsit de tota l’Av.
Vallcarca sigui de pujada i el de baixada es canalitzi per l’Av. Argentina des de la plaça Alfons Comin .fins
a Lesseps.
Aquesta mesura la considerem inapropiada, la considerem inadequada totalment.
Agraïm les seves paraules tranquil•litzadores en dir-nos que tan sol és una proposta d’un estudi i que no hi
ha cap projecte aprovat.
Recordar també que, en la presentació de l’estudi pel Pla de Mobilitat del Barri, vam exposar els nostres
punts per a la millora de la mobilitat en l’Av. Argentina, demanant una intervenció en la plaça A. Comín on
creiem, segons el nostre criteri, hi ha l’origen dels motius causants de les aglomeracions de trànsit en els
carrers Pg. Sant Gervasi, Craywinckel, Lucà, Verge del Carmel, Av Rep Argentina.
Per això considerem també una equivocació el canalitzar tot el trànsit baixant des de la Ronda a Gràcia per
la Rep. Argentina que doblaria com a mínim el seu flux.
Recordar també que hem demanat una intervenció integral en tota l’Av. Rep Argentina. Hem escoltant les
seves paraules on hi ha el compromís per iniciar un estudi en el 2018.
Recordar també que, degut al trànsit canalitzat per Gracia cap al carrer Ballester, s’està provocant situacions
insostenibles als veïns/es del carrer Ballester, als qui recolzem en trobar solucions per millorar el carrer,
excepte de la seva proposta del canvi de sentit del carrer Ballester, perquè considerarem que provocaria dificultats tant en el recorregut del bus de Barri com per entrar o sortir a gran part de veïns i veïnes del Barri
Putxet.
Tampoc és adient buscar una solució local, traslladant el problema als veïns/es de l’entorn.
S’hi ha de buscar i trobar una solució per la millora general al Barri.
Seria bo encarregar un estudi per millorar aquest carrer en la pròxima legislatura, amb la participació i consens dels veïns/es, de com els agradaria que fora el seu carrer, amb aparcaments o no, voreres més amples?,
arbrat, il•luminació, etc.
Però per pal•liar aquests problemes, d’aquesta llarga espera fins la nova legislatura, creiem que es podria
aplicar al moment unes mesures per millorar la convivència com:
Col•locar plataforma elevada a les entrades del carrer i en totes les cruïlles del mateix, elevant els passos de
vianants. Col•locant senyals de stop a totes les cruïlles Prohibint el pas a vehicles ( camions-camionetes) de
càrrega pesada o semi-pesada A l’espera de les seves noticies, a la tornada de les merescudes vacances, on
també desitgem s’hagin gaudit, rebi les nostres cordials salutacions.

Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet

11

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 52, setembre de 2017

Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

Enrique Tomás. Craywinckel 28

L’Ostreria Clandestina. Balmes 435

El Pescadito de Balmes. Balmes 440

SU’U. Carrer Mare de Déu del Carmel 14

Espai Vital. Av. República Argentina 52

Forinstal. Carrer Mare de Déu del Carmel 8
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