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Informe del President

Benvolguts/des
Començaré dient que l’Associació de veïns i
Amics del Putxet no ha estat, ni està, vinculada a cap partit polític, així tenim les mans
lliures per demanar, suggerir, tractar, amb
tothom, per aconseguir
millores de qualitat de vida per a tots/es els nostres veïns/es.
Però no podem estar d’acord amb el que va passar l’1 d’octubre, no podem callar, no podem donar suport a l’actuació de les forces policials, per
impedir una consulta popular, perquè creiem
que es podria haver anul·lat, el seu resultat, si
era el seu fi, d’una altra manera, sense cap tipus
de violència vers la gent.
Confirmem el que us vam avançar, que l’antiga
Clínica Sant Josep, ha sigut comprada per la
Mútua Fiatc, estem a l’espera de tenir més i
concreta informació, per part de la propietat
i per part del Ajuntament, en principi és una
bona notícia.
Els veïns que ens segueixen ( diem això perquè sembla que hi ha un grup de veïns que no
volen seguir-nos, ni estar assabentats per nosaltres) saben que des que es va tancar la clínica hem estat al peu del canó, en els òrgans
participatius del Districte, sempre demanant,
com a prioritat per al Barri, la transformació
d’aquest espai en un centre soci-sanitari, un
bé municipal o un bé privat, i si fos en aquest
segon cas, com ha sigut, que l’Ajuntament intercedís per aconseguir una millora directa per
a la gent del nostre Barri, per exemple, llars
tutelades per a la gent gran o gent amb un
grau de discapacitat. O un Centre de Dia.
Seguirem estant l’aguait i al peu del canó de
tot, per al benefici general del Barri.
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També us informem que disposem d’un espai municipal nou, denominat La Casa del
Guarda, ubicat al carrer Manacor n º 1 , on
allí també l’Associació organitzarà activitats,
apropant-se més als veïns/es d’aquella zona
del Barri, a fi de saber més les seves inquietuds i per fomentar més la convivència entre
tots els veïns/es del Barri. Fins ara disposaven
tan sols d’un lloc en l’Espai Putxet, al carrer
Marmellà, però potser és una mica incòmode
apropar-s’hi per la seva orografia. Ara disposarem d’un altre lloc al Barri on cobrirem una altra zona, un lloc per poder fer les vostres consultes, suggeriments, peticions, queixes, etc .
Tenim previst fer-hi una assemblea informativa on podrem parlar de tot i recollir les vostres
inquietuds. I no és que ara vulguem aterrar en
aquella zona, sempre hi hem estat i si no pregunteu perquè s’ha fet, per exemple, el bus de
Barri, el carrer Osona, o els jardins de l’Elvira
Farrera, entre altres coses.
I des d’aquest nou espai treballarem fort i sense parar per portar a terme una altre de les
nostres peticions des de fa prou temps, que
és aconseguir els jardins de la Finca de Manacor nº1 esdevinguin d’us públic i la Casa Gran
com el Centre Cívic del Putxet.
Hem portat a terme activitats del nostre programa per fomentar la convivència entre tots
nosaltres, com una castanyada que va ser
molt activa, on es van repartir més de 300 racions de castanyes entre la mainada i entre la
no tant la mainada.
Com la tradicional recollida de joguines i menjar, on el nostre Barri, la seva gent va tornar
a ser solidària.
I la participació en totes les Comissions Consultives dels temes que afecten o poden afectar
el Barri, com el Projecte Radars o els temes de
Salut Comunitària.
Publiquem fotos d’actuacions incíviques que tenen com a fi assabentar-nos d’una mala pràctica, per evitar-la i entre tots fer un Barri millor.
Som uns valedors del comerç de proximitat, i
aquest any hem tingut en el nostre Barri, per
uns temes o altres, prou baixes, algunes de
gent que portava molt de temps amb nosaltres.
Esperem que el Barri conservi la seva identitat.
Salutacions,
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet
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Activitats de l’Associació
Castanyada a la placeta de davant
de l’Espai Putxet, el 27 d’octubre

Recollida de menjar i joguines,
15 de desembre
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Activitats de l’Associació
La casa del guarda carrer Manacor
nº 1
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Crònica i imatges
Imatges incíviques del Barri

Disposem d’un lloc nou per apropar-se
més i fomentar la convivència entre els
veïns del Putxet

Motos mal aparcades davant de l’ascensor

Destrossa incívica en l’espai per joves de Lesseps 26,
taula pin pong, taulell basquet, mobiliari, pintades...

Persones incíviques deixant aturat el vehicle sense
mirament, ocasionant problemes de trànsit.
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Crònica i imatges
Saragossa 132: un incendi amb
conseqüències mortals

El dia de Tots Sants es produí a la banda alta del
carrer de Saragossa, just a sobre de General Mitre,
un incendi de grans proporcions que afectà greument els pisos alts d’aquest edifici. El bombers, tot
i la seva ràpida i eficaç actuació no pogueren evitar
dues víctimes mortals, una persona d’edat avançada i un jove.
Des del primer moment la nostra Associació va
oferir el seu suport als veïns afectats.
Hores d’ara (finals de desembre) els veïns continuen desallotjats. Només s’han obert els dos establiments de la planta baixa. Esperem que els veïns hi
puguin retornar l’abans possible.
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El nostre barri
Joan Justo Murillo:
una vida ben ordida
En Joan ens rep al seu pis al capdamunt del carrer Homer. Casa seva és plena de quadres, alguns
d’ells notables. Ara viu sol perquè la seva muller
va morir fa 3 anys. El pis s’omple amb els fills i
els néts quan arriben les festes de Nadal. Té una
cambra dedicada a escriptori i biblioteca on passa
algunes hores cada dia.
Família
El seu pare, Joan Justo Rovira, va ser regidor de
l’Ajuntament de Sant Cugat, va fundar Manufacturas de Alfombras Rovira i era afeccionat a la pintura i la boxa. La mare, Mercè Murillo Mombrú, es
cuidava molt de l’ermita de Sant Crist de Llaceres,
cremada durant la guerra civil –només hi va restar
la campana, i ajudava gent necessitada.

de la guerra, va estudiar als Jesuïtes del carrer
Casp de Barcelona, desplaçant-se amb tren des de
Sant Cugat. Va estudiar enginyeria tèxtil a Terrassa i n’obtingué el títol de pèrit i després de diplomat en mercats i vendes.
Casament, fills i treball
L’any 1958 es va casar amb Pilar Sabat Durán,
afeccionada a fer puntes de coixí. Hi van tenir 2
fills, n’Ignasi i en Francesc Xavier. Aquest segon els
ha donat 2 néts.
Al principi van viure a Sant Cugat, hi ha tingut sempre una vinculació especial. Fins i tot aquest vincle
ha continuat un cop va venir a viure a Barcelona,
com ho demostra la seva Presidència del Club de
Natació Tennis Sant Cugat del 1980 al 1982.

L’avi matern, Ignasi Murillo, va ser un destacat farmacèutic de Sant Cugat. L’Ignasi va tenir 2 fills, en
Josep i Lluís Murillo Mombrú que, pel seu esperit
independentista, van haver de marxar a Cuba i hi
van iniciar la unió de tots els catalans residents,
fundant un hospital i una escola. En Josep Murillo, a més de regentar-hi una farmàcia, va dirigir
el diari La Nova Catalunya i, juntament amb en
Francesc Macià i altres exiliats del Club Separatista Català, van elaborar la Constitució provisional
de la República Catalana, l’Havana 1928.

El pare d’en Joan fent catifes a la seva fàbrica

Infantesa i joventut
En Joan va néixer a Sant Cugat l’any 1930. Va
anar a l’escola l’Azqueta. Va fer d’escolà. Després

En Joan i la seva dona als 65 anys
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El nostre barri
Durant els anys 60 va venir a viure al Putxet perquè treballava a Construccions Mecàniques Cerdans que feien telers per a cotó i fibres sintètiques
al carrer Torrent de l’Olla. Primer es van instal·lar
al passatge Sant Felip i després van mudar-se al
carrer Homer. També va treballar per a altres prestigioses firmes tèxtils del país. Durant 6 mesos va
exercir a Guatemala com expert tèxtil per a l’Amèrica Central per encàrrec de les Nacions Unides.
Els industrials d’allà volien que hi continués però
la seva dona preferí retornar a Catalunya.
El Putxet
En Joan va quedar encisat en veure el Putxet.
Quan el va triar per viure-hi, el parc del Putxet era
un bosc sense urbanitzar. Els fills hi anaven a jugar. Ell els duia fins al cim del turó doncs hi podien
contemplar el Tibidabo i tota Barcelona.
Creu que el Putxet és un dels millors barris de Barcelona i l’hi agraden moltes coses: el parc que té
a tocar de casa seva, les botigues dels voltants, la
comunicació per la proximitat del metro i dels autobusos –en especial el bus del barri, el tracte amb
els veïns, els serveis de neteja. No obstant, opina que les botigues haurien d’indicar els horaris
d’obertura i es queixa de les deposicions del gossos
i que algunes persones els duen sense lligar.

Olga Sacharoff: una pintora que
visqué al Putxet
La pintora georgiana Olga Nikolàievna Saharova,
coneguda artísticament com Olga Sacharoff, que
va viure a Barcelona des del 1935 fins al 1967
-l’any de la seva mort- ja té una placa d’homenatge
a la casa del Putxet on va residir des de l’inici fins
al 1950, situada al número 3 del carrer de Manacor, amb el seu marit, el fotògraf anglès Otho Lloyd.
L’acte d’inauguració de la placa es va celebrar el
passat 29 de novembre en el marc de l’Any Sacharoff, que commemora el 50è aniversari de la seva
mort. Va començar a les cinc de la tarda amb un
parlament d’Elina Norandi, comissària de l’Any
Sacharoff. Tot seguit va parlar Maria Àngels Torras, la directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, mentre que l’últim a fer-ho va
ser Joan Manel del Llano, conseller del Districte.

Llegeix sovint el Putxet Actiu que troba a les botigues
i ens sol•licita ser membre de la nostra Associació.
Ens dóna unes fotos antigues i li en fem una a
l’entrada del parc.

Sacharoff, nascuda a Tiflis, capital de Geòrgia -en
aquell moment formava part de l’imperi Rus- el
1889, va ser una pintora avantguardista. En la primera dècada del segle XX es va traslladar a París,
on va començar a desenvolupar una pintura emmarcada en el cubisme i el post cubisme, que va exposar en els salons d’avantguarda més importants.

En Joan a l’entrada del parc del Putxet
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A la casa del carrer Manacor l’artista va congregar un gran nombre d’artistes i intel•lectuals de
la Barcelona de postguerra, cosa que va convertir
aquest espai en un lloc mític de l’art català del se-
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gle XX. Xavier Valls, Joan Teixidor, Josep Amat,
Josep Llorens i Artigas, Francesc Costa, Eugeni
d’Ors, Josep M. Junoy, Carles Riba i Clementina
Arderiu, Joan Gaspar i Elvira Farreras, Ángeles
Santos, Juan Eduardo Cirlot, Joan Perucho, Antoni Vila Arrufat, els germans Monpou, Maria Llimona, Eduard Toldrà i molts altres es reunien en els
seus salons i jardins per gaudir d’una estimulant
conversa així com dels magnífics plats que l’artista
cuinava. Molts d’ells estaven vinculats al grup de
La Colla del Putxet.
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voltada dels molts amics que tingué... Es resignà a
viure en un pis al carrer de Balmes.
Els actes programats per a l’Any Olga Sacharoff es
poden trobar a: www.anyolgasacharoff.cat

Autoretrat que mostra els ulls ben blaus de la pintora.
Museu de Valls
La Colla. Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona

L’Elvira Farreras i Valentí ens en parla en el seu
llibre El Putxet: Memòries d’un paradís perdut:
Un altre matrimoni d’artistes que també tingueren com a model per a les seves teles el paisatges
d’aquest barri tan malmès foren Otho Lloyd i Olga
Sacharoff... El matrimoni es feu bon nombre d’amics
en arribar a la nostra ciutat fugint de la guerra de
França. Acabaren quedant-se entre nosaltres. Olga
Sacharoff fou una veritable enamorada del barri,
que més d’una vegada fou font d’inspiració per a les
seves pintures de jardins plens de flors amb unes figures femenines plenes d’elegància... Fou una pena
que per una sèrie de circumstàncies desagradables
hagués de deixar la seva casa i el seu jardí, tan
estimats, on havia passat tantes hores de felicitat

Putxet dels anys 50, pintura d’Olga Sacharoff

9

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 53, gener de 2018

Bústia de veïns
At. Associació de Veïns del Putxet
Sóc veïna del barri i voldria traslladar-vos unes
peticions a l’Associació que estic segura podreu
canalitzar de manera adient.
1- Neteja
Darrerament els carrer i voreres del nostre barri
estant molt bruts. Especialment el conjunt de carrers Hurtado, Mare de Déu del Carmel, Lucà, part
alta del carrer Bertran i Craywinckel.
A aquesta illa de carrers no veig que regularment
s’escombri ni es passi aigua per les voreres. Els
voltants dels contenidors estan sempre amb regalims i restes de brutícia i a les voreres hi ha diàriament pipis i caques de gossos, papers i restes de
fulles. Ni tant sols hi ha papereres per induir que
la gent sigui més neta...
Si no fos per la bona voluntat d’alguna comunitat
de veïns, que es fa càrrec del seu tros de vorera,
estaria encara molt pitjor.
2- Cobertura telefonia mòbil Movistar
La cobertura de telefonia mòbil de Movistar és
pràcticament nul·la a l’illa de carrers anteriorment
citada. De manera particular i de fa temps alguns
veïns ho hem traslladat a la companyia però sense
rebre’n resposta.
3- Vigilància i seguretat
Manca de vigilància i de patrulles rutinàries per
part dels serveis municipals.
Moltes gràcies

Associació de veïns i amics del Putxet
Casa del Guarda, carrer Manacor nº 1
Horari despatx amb els veïns/es
Prèvia cita concertada telefònicament al
Tel. 669 30 61 64
Els DIJOUS de 17 a 21h
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Com a veïns del barri del Putxet ens agradaria
saber com podríem soluciona el tema de la brutícia a les voreres del carrer Lucà, principalment a
la zona dels número 1/6 respectivament. El terra
està ple de caguerades de coloms, pixums de
gossos... És d’una manca d’higiene important, de
fa força temps.
A més creiem que el panot que hi varen col·locar al
terra ajuda a absorbir la brutícia, líquids... També
afecta el que hi ha al voltant de les jardineres i dipòsits d’escombraries, tota la brutícia està impregnada en aquest panot.
Als edificis del començament del carrer sembla que
hi ha nius de coloms. Igual fora bo eliminar-los. No
sols és qüestió de neteja.
Seria convenient que una brigada d’higiene es fes
càrrec del tema, en ser una vorera, els vianants
que hi passem, gent gran, canalla... pel perill d’infeccions.
Gràcies per la seva atenció.
Teresa Alsius.
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PRESENTACIÓ DEL DIAGNÒSTIC DE SALUT

Jornada oberta a la ciutadania per definir les
prioritats en salut del Barri
Què és la salut comunitària?
Com a ciutadans també podem incidir en la
definició de les polítiques de salut comunitària
que afecten al nostre barri. La comissió de salut
comunitària de El Putxet i Sant Gervasi-La Bonanova presenta públicament les conclusions del
diagnòstic de salut del territori. L’objectiu és que
el veïnat pugui expressar la seva opinió per tal de
definir i prioritzar conjuntament les accions per respondre a les necessitats de salut de la comunitat.

La comissió de salut comunitària de El Putxet i
Sant Gervasi-La Bonanova va néixer arrel del projecte COMSalut. Aquest és una de les prioritats
del Pla de Salut 2016-2020 del CatSalut i té com
a objectiu impulsar la salut comunitària des dels
centres d’atenció primària (CAPs). La seva metodologia contempla el treball conjunt entre el CAP,
les administracions públiques i la ciutadania per
tal de definir accions de prevenció i promoció de
la salut.
El projecte es va posar en marxa en 2015 a 16
CAPs pioners en salut comunitària. A l’àrea bàsica de salut de Sant Gervasi, el CAP impulsor és
Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi, que forma part de la Comissió de salut comunitària amb
representants del districte de Sarrià, de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona i d’altres entitats
veïnals i equipaments de la zona.

Com pot incidir la ciutadania en la salut
comunitària
El Grup Motor de salut comunitària de El Putxet
i Sant Gervasi-La Bonanova han elaborat durant
el darrer any el diagnòstic de salut del territori.
L’objectiu de la presentació de les seves conclusions és crear un espai de diàleg on tothom pugui
fer suggeriments i propostes per millorar la salut
de la comunitat i prioritzar els problemes de salut
detectats, de cara a treballar de forma coordinada
amb entitats i persones de la comunitat i veïnat
que puguin ser també importants actius de salut.

S’estima que el 80% dels factors que determinen la
salut es troben fora del sistema sanitari. Per això,
protegir i millorar la salut de la població requereix que l’administració pública i els professionals
d’atenció primària treballin en coordinació amb la
població i tenint en compte els recursos del territori on aquesta hi viu.
Quan parlem de salut i comunitat la feina va
més enllà de les consultes mèdiques. Alguns
dels eixos fonamentals d’aquesta tasca són:
Identificació i priorització dels problemes de salut
de la població i en funció dels mateixos adequar
els serveis.
• Coneixement dels recursos institucionals i
		 comunitaris per promoure el seu desenvolu
		 pament i aprofitament per part de la població.
• Col·laboració i suport en temes relacionats
		 amb la salut a les entitats de la comunitat.
• Coordinació amb altres serveis de la comunitat,
		 tant relacionats amb la salut, com socials o
		 d’entitats del territori.

Presentació del diagnòstic de salut del barri de El
Putxet i priorització de les actuacions en col·laboració amb el veïnat.

Vine a dir la teva!
El Putxet
Espai Putxet
Dilluns 9 d’abril de 2018 a les 19h
Grup Motor de Salut Comunitària
del Putxet i Sant Gervasi-Bonanova
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

GRANJA DEL PONT. Avda. República Argentina 161

Grupo Hecr@au - Ciber Café. Avda. República Argentina 53

KATOA. Escipió 36-38

RESIDÈNCIA PUTXET. Roca i Batlle 31-35

FARMÀCIA RITA CASAJUANA. Escipió 55

AUTO-REPARACIÓN V. CAMON. Carrer Escipió 46
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