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Informe del President

da del Putxet, amb un resultat esplèndid
exhaurint tots els tiquets, per tant sembla
que aquesta activitat serà una de les clàssiques a tenir present.
Un tema que dedicarem aquest any amb
força és el Parc del Putxet, començant
amb la reunió amb el Gerent del Districte per tocar prioritàriament tres apartats:
seguretat, gossos i espai verd.

Salutacions
Francesc Ribera
Benvolguts/es

President
Associació de Veïns i Amics del Putxet

Com és habitual en el número de cada any
per aquests temps, complint les obligacions celebrem l’Assemblea General de Socis
/es i quin millor informe que presentar
aquí la memòria anual.
Per ser a l’Assemblea ens hauria agradat
comptar amb més presencia de socis/es,
aquell agraïment que ens doneu quan ens
trobem pel carrer, ens agradaria sentir-ho
a l’Assemblea, però per unes coses o altres, compromisos, prioritats, pujada cap
amunt, edat, etc., us trobem a faltar en
l’Assemblea.
A més d’això us volem informar que, tal
com ens hi vam comprometre, hem fet l’
Assemblea Informativa al nou local de La
Casa del Guarda del Carrer Manacor, on
vam escoltar noves i interessants propostes que posarem en marxa.
També s’ha de dir que a fi de promoure el
teixit associatiu vam organitzar la Calçota-

vols un barri millor?

tots junts podem fer pinya
nosaltres hi posem
dedicació i empenta

i vosaltres?
associació de veïns i amics del putxet
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Memòria 2017
Complint el que marquen els nostres estatuts,
el 21 de març 2018 se celebra la 22a 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 21a Assemblea, passats els
30 dies, es va donar per aprovada.
COMUNICACIÓ
Per diferents mitjans ens comuniquem amb els
socis i amb el veïnat
Amb el Putxet-Actiu que és el full informatiu
de la nostre associació, on expliquem tot el que
es cou al barri, i expliquem el desenvolupàvem
de la nostre feina.
S’hi publica una sèrie d’articles diversos, entrevistes, reportatges culturals, etc.
Articles que quedaran arxivats en la Memòria
Històrica del Putxet.
Es publiquen els articles que rebem dels veïns,
les seves queixes o propostes.
I denunciem amb articles o fotos els actes incívics en el nostre Barri
Amb la WEB plasmant-hi una sèrie de fotografies, expedients i vídeos que reflecteixen les nostres activitats, quedant així un arxiu històric de
l’Associació.
Amb CIRCULARS, com no tothom disposa d’ordinador, per l’anunci d’activitats, convocatòries, invitacions, circulars, etc., les enviem pel
mitjà tradicional de correu postal.
WhatsApps per la informació més ràpida i directa.
FACEBOOK. Creiem que hi hem de ser per a
millor informació nostra i del nostre entorn.
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 la
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.
O sigui que si no fos per les quotes de socis no
podríem fer ni una quarta part de les activitats.
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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.
Encara que aquest any per diverses qüestions
han tancat diversos establiments, alguns d’ells
emblemàtics.
CENTRE DE SERVEIS SOCIALS
Cada cop hi ha més gent gran i que viu sola,
és un tema que ens preocupa. Intentem posar-nos al dia amb els serveis existents (aliments - habitatge assequible - rehabilitacions
- acompanyaments - teleassistència). Per poder informar millor a les persones que els hi
calguin.
Participem en el projecte Radars, projecte que
considerem necessari i per això la nostra implicació.
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, estem en contacte 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 que reben d’aquests
cossos per a la tranquil·litat de tots/es.
Ens preocupa també el consum de drogues
doncs estadísticament es demostra que s’ha
incrementat en el nostre Barri.
I denunciem els actes vandàlics o incívics que
coneixem.
PATRIMONI
Intentarem fer al més possible per conservar
al màxim les cases que han caracteritzat el
nostre barri, sobretot les que envolten el parc
del Putxet. N’hem demanat un pla de protecció
especial.
ACTIVITATS:
SANT JORDI
És una festa tradicional en nosaltres, posem
una parada sempre al mateix lloc, Av. Rep. Argentina / Claudi Sabadell, amb roses, distribuïm el nostre full i algun llibre.
Esperem que els socis i amics recordin aquest
punt i poder celebrar junts la Diada.
FESTA MAJOR
Al començar el juny, organitzem la Festa Major
del Putxet, la gent del Barri ja sap, ja l’espera,
això ens anima a fer-la. Organitzem activitats
diverses, hi ha bona participació i convivència.
Cada any intentem fer coses noves i mantenim les tradicionals, aprofitant els espais emblemàtics, és una manera conèixer millor el
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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
cada any 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’aquest acte, el
veïnat es mulla, hi ha solidaritat.
SARDANES
Fomentem aquesta activitat perquè creiem que
hem de fomentar la cultura del nostre poble,
però no estem segurs de la participació de la
gent del nostre Barri. Per això ens hi acompanyen unes colles sardanístiques que estan
molt il•lusionades en venir i participar, així
tots junts és igual a tot un èxit.
CALÇOTADA
Què millor que fomentar la convivència d’entre
nosaltres gaudint d’un àpat tradicional de la
nostra terra, en un espai excel•lent del nostre
barri.
Tant alt és el grau de satisfacció dels veïns/es
que ja és un acte tradicional del Barri.
ASSEMBLEAS INFORMATIVES
En disposar d’un lloc nou per activitats de l’Associació, hem celebrat una assemblea per saber de més a prop les inquietuds dels veïns/
es de la zona Est del Putxet i ens han demanat
coses noves que considerem interesants, com
una zona per activitats al aire lliure tant per
als joves com per a la gent gran.
TEMES:
BUS DE BARRI
Com és definitiva la ubicació del nostre edifici
sanitari, com és millor entrar per
Av. Vallcarca, hem demanat que el bus baixi
fins l’entrada. Esperem que ens escoltin.
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•lectiu que el seu esbarjo és pintar i destrossar
una joia del barri.
Fa un any es va informar d’això i encara no
s’ha fet res de res.
CLÍNICA SANT JOSEP
Finalment ha sigut comprada per la Mútua
FIATC, i tot fa semblar que serà un Geriàtric,
però no podem dir res fins que sapiguem pels
nous propietaris què i com serà.
Intentarem que a pesar de ser privat es faci
quelcom d’utilitat per al Barri.
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No tenim un Centre de Dia per a les persones
grans.
CASA TOSQUELLA
Com és una finca privada sempre hem demanat al Districte que cursi els requeriments als
propietaris per a la restauració i conservació
d’aquest Patrimoni Modernista.
Sembla que els propietaris la volen posar a la
venda
JARDINS MERCÈ RODOREDA
El seu estat no és l’adequat ni per la vegetació,
ni per l’estat del mobiliari urbà, ni dels jocs infantils, es fa servir més d’espai per als gossos.
Es visitat habitualment per joves amb activitats poc ??????
Demanem més vigilància.
JARDINS DE PORTOLÀ
En aquest jardins existeix una font de tipus
modernista, que no funciona, quan plou l’aigua queda estancada, sempre està bruta. Ha
de ser que una veïna es cuidi voluntàriament
de la neteja.
Encara no hem pogut saber quin dept. de
l’Ajuntament és el responsable de la font.
JARDINS D’ELVIRA FARRERAS
Estem contents de l’activitat que hi ha en
aquests jardins, on cada dia més les famílies
van a gaudir d’una estona, on van a celebrar
les festes infantils familiars.
Lamentem si això ocasiona temporalment aldarulls que molestin als veïns/es de l’entorn.
I som conscients que en uns jardins agrestes
la mainada vulgui córrer, escalar, inspeccionar llocs on poden caure i prendre mal, però
són els familiars els que han d’estar a la guaita
dels possibles perills.
Una altre cosa és els que no són mainada, que
són més adults i busquen racons per a unes
certes activitats. Si aquestes ocasionen malestar (soroll, destrosses, consum, etc.) és tema
de la Guàrdia Urbana i desitgen que ho eradiquin d’aquí i de qualsevol jardí del Putxet.
PARC DEL PUTXET
Hem rebut un alt grau de queixes referent al
Parc.
La gent té la sensació que és un parc de prioritat per a gossos i deixa de visitar-ho. Això
no és correcte, per tant estem insistim en la
creació d’una gran àrea per als gossos, el que
comportaria segons la normativa que en la resta del parc els gossos haurien d’anar lligats, si
no fos així els amos serien sancionats.
Evitarien la invasió d’espais com dels jocs infantils o de la petanca.
Continuem demanant l’obertura al parc pel
carrer Pare Fidel Fita, petició històrica.
Seguim demanant una reorganització dels terrenys del Parc.
Demanem millorar les tanques de seguretat
del perímetre del Parc.
Tenim noticies que un grup de veïns ha demanat, n’està recollint signatures, l’obertura
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al parc al més aviat, per facilitar el pas a l’escola bressol, al gimnàs, fer activitats esportives.
Creiem que està en un estudi.
Demanen control de les personers sense sostre
que habiten al Parc.
PALS I CABLES AERIS en GENERAL AL BARRI
Semblava que al Districte hi havia voluntat en
suprimir-los però, vist el resultat, res de res.
L-3 ESTACIÓ DE VALLCARCA
Insistim per diversos costats que aquesta estació sigui adequada a la mobilitat per a tothom.
A més de la partida econòmica és cosa dels polítics que hi posin full a l’agulla.
FINCA DEL Carrer MANACOR nº 1
Aquesta finca de propietat municipal està demanada per ser el Centre Cívic del Putxet.
A pesar del temps que portem no s’ha tirat endavant ni tan sols l’estudi del projecte d’enjardinament.
Ara ja toca i per això serà una de les prioritats
nostres en aconseguir abans que acabi aquesta
legislatura els projectes tant del jardí com de la
Casa Gran.
La Caseta del Guarda ha sigut acabada i les
Entitats del Barri podrem fer-ne ús, nosaltres
hi serem, veurem què podem fer-hi.
LESSEPS 26
Sembla mentida però és la realitat, sis anys
d’esforços per aconseguir un espai per als joves i en un moment tot destrossat per un grup
d’adolescents. Sense comentaris.
CARRER ESPINOI
Lamentable l’estat de les voreres, creiem és
una prioritat d’actuació.
Ptge. COSTA DEL PUTXET
Ens han demanat que tramitem la sol•licitud
per aconseguir unes escales mecàniques que
comuniquin el carrer La Costa amb l’Av. Rep.
Argentina. I així facilitar la mobilitat de la gent,
sobretot de la gent gran.
CARRER MARE DE DÉU DEL CARMEL
Queda pendent encara aplicar algunes mesures, com les plataformes elevades a fi de pacificar el trànsit d’aquest carrer.
CARRER MARE DE DÉU DEL CARMEL Nº 19
Sembla ser que s’ha gestionat positivament el
trasllat de la gent que ocupava el lloc, ara esperem una ràpida transformació de l’edifici.
CARRER AGRAMUNT
Té les voreres estretes i malmeses. Ha de ser
una prioritat per a la propera legislatura.
CARRER FERRAN PUIG
Creiem que en el tros de vorera davant de l’entrada del parc de Putxet, si és de l’Ajuntament,
s’ha de millorar l’estètica amb mobiliari urbà i
vegetació.
CARRER BALMES
Participem en la Taula de Treball perquè hi ha
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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 ha de ser de doble direcció
como 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
Un altre carrer que li fa falta un canvi d’imatge.
CARRER BERTRAN
Recordar que, quan el Districte disposi, s’hi
han de instal·lar plataformes elevades en les
cruïlles.
CARRER CASTANYER
Tal com estava previst, hi ha actualment la remodelació.
CARRER HURTADO
Previst fer-hi voreres noves en el tram entre
Mare de Déu del Carmel i Espinoi. Quan?
AV. REPÚBLICA ARGENTINA
És un tema que hem prioritzat.
De moment ens han fet el primer tram de voreres, aviat s’ha de començar el segon, i després
el tercer.
Estem treballant per una reorganització total
de l’avinguda per la pròxima legislatura, en
això també inclou el problema de les reixes i
murs que envaeixen la vorera, un cop acabades les remodelacions de Princep d’Astúries i
Balmes.
També es treballa en un pla de mobilitat per
millorar el trànsit.
CARRER MARMELLÀ
Prevista una millora de la vorera en la cantonada amb Roca i Batlle, quan?
Desitgem també que es tregui el pal en la vorera.
S’ha demanat un canvi en l’aparcament de
càrrega i descàrrega i de motos, perquè la informació existent confon els usuaris i la “grua”
te el lloc com a preferent.
També s’ha de millorar l’aparcament de motos
per després poder sancionar les que envaeixin
les voreres dificultant sobretot als vianants.
S’ha demanat millorar la barana de la cantonada amb Portolà i treure el niu de coloms que
embruta la barana i el terra fent impossible el
pas de les persones.
PASSATGE 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 ESCIPIÓ
Una millora de voreres i altres no estaria malament per tant anotem per la propera legislatura.
CARRER BALLESTER
Hem demanat la seva remodelació, voreres,
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enllumenat, etc. Esperem tenir sort ben aviat.
PLAÇA MARIÀ MANENT
L’estat de la zona verda i mobiliari urbà es troba en situació lamentable.
L’espai infantil està mal aprofitat i brut, segurament la sorra amb poc control sanitari.
S’ha parlat d’un canvi, però res més se n’ha
parlat.
PLAÇA VENTURA GASSOL
No sabem si és una plaça per als gossos o és per
a tothom, si és així s’haurà d’adequar de nou.
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.
També demanem aparcaments per poder aparcar-les cívicament.
BICICLETES
Ens sembla bé l’ús de les bicicletes però no per
les voreres.
GOSSOS
Un altre gran problema.
Però tot seria menys problema si el comportament dels propietaris dels animals fos més cívic,
molts ja el tenen, aquest comportament, però
un gran col•lectiu n’hauria d’aprendre d’ells.
L’Ajuntament tarda massa temps en treure
la normativa de tinència d’animals, que és en
moratòria
LLAR DE STA. CECÍLIA
Sta. Cecília és un lloc de trobada de la gent
gran del barri, de reunions pastorals, etc.
Nosaltres hem fet d’intermediaris per tornar a
les activitats de la gent gran a Sta. Cecilia.
MOBILITAT
Hi ha un estudi per millorar la mobilitat del
nostre barri, en general, però sobretot Av. Rep.
Argentina, Ballester, Pàdua, Escipió.
Els embussos comporten soroll, estrès, contaminació, el que perjudica ostensivament la
salut.

PROJECTE 2018
Com sempre, continuarem en totes les coses
que encara queden pendents i en les que surtin de noves:
• Continuarem informant de tot el que es
cou al Barri.
• Intentarem fer un barri més participatiu,
més sociable.
• Continuarem amb les activitats lúdiques i
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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 una millora general
del Parc del Putxet.
• Vigilarem el què i com es fa de la Clínica
Sant Josep.
• Intentarem aconseguir aviat 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.
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 hem fet.
Si la considereu correcta, i si considereu que
encara hi ha molta feina a fer, nosaltres així ho
considerem, si voleu que aquest Barri no s’estanqui, no quedi adormit, que s’apliquin inversions per aconseguir el que ens manca, si ens
voleu donar suport, us esperem en els actes
que organitzem, i informeu als vostres veïns/
es què és el que fa l’Associació.
Tots junts farem Barri.
Salutacions
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet
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Activitats de l’Associació
Calçotada popular, el diumenge
18 de març

Com que vam tenir encara més participació que
l’any passat, hi vam posar més taules i cadires.
La calçotada la gaudim al mirador dels Jardins de
Mercè Rodoreda i la preparem a la placeta de la
Caseta de les Nines.
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El nostre barri
Encara més sobre el carrer Roca i Batlle
Als anys cinquanta, a la cantonada de Roca i Batlle amb Fidel Fita, varen construir un bloc d’apartaments. En un pis alt els llogaters tenien penjat
un lloro a la finestra, un lloro xerraire. A la meva
àvia, coixa, que anava cada dos dies caminant a
plaça, li costava arribar al capdamunt de Fidel
Fita, però el lloro l’animava. Sembla que l’animal,
en quant la veia pujar les escales del carrer amb
un cistell a cada mà li cridava, Au! Au! fins que
era a dalt.
Al mercat de Núñez de Arce (aquest era el nom) és
on l’àvia feia la major part de les compres, excepte
la llet que la compràvem a la lleteria de Bertran
cantonada Fidel Fita, lleteria amb vaques però
molt neta, amb uns pots per servir la llet pulcres i
brillants de tant com els netejaven. També a Bertran, a una bodega de més amunt, compràvem el
vi que es guardava en sis o set botes grans identificades amb unes etiquetes escrites a mà, Priorat, Cariñena, Valdepeñas... Tampoc compràvem
el gel a plaça. El gel el repartien cada dia a les
cases. A nosaltres ens tocava una barra de quasi
un metre que deixaven al peu de porta, al carrer. El repartidor trucava el timbre per avisar-nos
de baixar-la a buscar ràpidament, abans que es
comencés a fondre. El gel era indispensable per
conservar freds el aliments i es col·locava sobre
una estanteria de la nevera, un armariet blanc de
metall que tenia una aixeta per la que desaiguava
l’aigua del gel fos.
Al cantó del bloc del lloro, i ja a Roca i Batlle, hi
vivien els Armillas. Tenien casa amb piscina i els
nens del barri, amics del fill de la casa, en Josep,
hi passàvem els matins de sol. Nosaltres vivien
just al davant en una casa gran que encara existeix bàsicament idèntica, si no fos per una caixa
d’ascensor enorme que li desfigura la façana. La
casa estava construïda en el terreny de La Pedrera, és a dir sota la pedrera que havia estat explotada fins entrat el segle XX. La finca era veïna, pel
sud, de la dels Bertran i Musitu i, sobre aquest
llindar, als anys seixanta, l’Ajuntament ens va expropiar un bocí de terreny per fer-ne una entrada
per vianants al parc del Putxet. A dia d’avui, 40

anys mes tard, l’entrada encara està per fer. A
l’altra banda de la nostra casa es trobava la finca
dels Orfila, buida durant tota la meva infantessa,
si no fos per la portera que vivia, com tocava, a la
casa dels porters.
A la nostra finca teníem dues figueres coll de dama,
un castanyer, un eucaliptus gegant i un munt de
pins. Teníem també un hort regat per dues basses i una casa de masovers on vivia una família
procedent del Rincón de Ademuz, el fill mascle de
la qual, en Pepito Chicharro Alvaro era llavors el
meu millor amic, o almenys l’amic amb qui més
jugava. Jugàvem a manos, a plantats, a churro
media manga y mengotero (de gran he après que
no era “mengotero” sinó “manga entera”), a cuc i
amagar, a futbol i sobretot a fer cabanyes, dins de
les quals fèiem un foc per bullir les patates que
trèiem de l’hort. Si venien nenes tocava jugar a
metges, que era el joc que més ens trasbalsava, i
quan no ens veia ningú saltàvem a explorar, amb
una certa por, la finca dels Orfila o dels Bertran.
A Roca i Batlle cantonada Marmellà hi havia un
altre bloc de pisos que es va quedar a mig construir durant una pila d’anys. Allà jugàvem a fer
el salvatge els nens del barri. Eren jocs perillosos
perquè en la planta baixa algú hi havia abocat
una camionada d’ampolletes mèdiques d’aquelles
que s’havien d’obrir amb una petita llima. Allà
varen quedar les ampolletes durant mesos sense
que ningú no ho denunciés o que, probablement,
l’Ajuntament no fes cas a les denúncies.
Un cop l’any fèiem festa major. En el carrer Suïssa
es penjava l’olla que s’havia de trencar, s’hi feia
la carrera de sacs i s’organitzaven altres competicions, ara en bicicleta, ara a la pota coixa o en
patinet. Però l’esdeveniment del dia era la cursa
de carretons. En el barri, pares i fills (a les dones els interessava menys) es passaven setmanes
construint els carretons, plataformes de fusta
muntades sobre quatre rodetes de coixinet, un
volant fet amb una corda que permetia girar l’eix
de les rodes davanteres i un parell de soles de
goma que clavades a la fusta servien per frenar el
bòlid sense que en patissin directament les nostres sabates. Aprofitant els pendents del barri, els
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El nostre barri
carretons sortien disparats de la part alta de Roca
i Batlle i, amb exemplar temeritat, procuraven ser
els que menys temps tardessin en arribar al final del carrer Bertran, passat Castañer (es deia
així). No sé pas com cronometraven el temps, però
el cert és que hi havia premis que guanyaven els
més veloços.
Ah! I quasi bé, no hi havia un cotxe a la rodona.
Però sí molts ocells, no parlo de rossinyols o caderneres, sinó garses i merles, i els coloms del
colomar dels Bulbena.

Francesc Sans i Martin: una vida arrelada al Putxet
En Francesc va néixer el 1953 a Barcelona. Tota la
vida ha estat vinculat al nostre barri, tot i que durant la seva infantesa
vivia a la plaça Joaquim Folguera, cantonada amb el carrer
Pintor Gimeno i que
ara viu al capdamunt
del carrer Balmes pujant a l’esquerra.

Antoni Bosch

El carrer de Roca i Batlle, encara sense asfaltar
Arxiu fotogràﬁc d’Oriol Bulbena

La vaqueria i la família
El seu besavi, Francesc Gimeno, ben conegut com
a pintor maltractat al seu moment i absolutament
desconegut com escriptor, va viure al carrer de la
Noguera, avui del Pintor Gimeno, on pujà la seva
família. La seva filla, l’Aurèlia que apareix al quadre “la nena i el gos” que se exposa a Montserrat,
es va casar amb en Francesc Sans que, provinent
del Penedès -Cal Gat Gros- va començar amb un
ramat de cabres, venent la llet que es munyia al
moment pels carrers del barri. Es veu que el procediment va resultar rendible, el que va permetre
ampliar l’explotació ramadera, en el quadrat entre
els carrers Pintor Gimeno, Balmes i Sant Gervasi de Cassoles i les places de Joaquim Folguera i
Frederic Soler. Hi van arribar a tenir 160 vaques, a
més de porcs, gallines, conills, oques i fins i tot un
colomar. Afegir com a curiositat que la indústria
veïna era la fàbrica de colònies de can ICART.
El seu pare, Francesc Sans i Gimeno, va continuar
la professió de vaquer i es va casar amb Felicitas
Martín amb qui tingué dos fills, Francesc i Jordi.
Tenien un tatano que anomenaven Canelo. En
Francesc Sans i Martin repartia la llet a domicili,
en botellers que contenien 6 ampolles de vidre.

El carrer de Roca i Batlle, asfaltat a començament
dels anys 50
Arxiu fotogràﬁc d’Oriol Bulbena
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Abans de fer passar els ferrocarrils de la Generalitat de forma soterrada, el que ara és el carrer Balmes, des del talús que havia a la plaça Kennedy,
estava a un nivell molt més baix, el mateix que el
del carrer Pintor Gimeno. Per sota de casa seva
passava la riera de Sant Gervasi i s’hi ajuntava
amb la mina que baixava del bosc Bertran.
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Infantesa i joventut
Cada dia en Francesc anava a jugar a futbol a la
plaça Joaquim Folguera, llavors anomenada Núñez
de Arce. Son pare havia jugat al club Europa amb
en Ramallets i era amic d’en Tejada.
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Indústria i comerços
La indústria més important era “la fàbrica vermella”, Iwer, dels telers de Juan Vila-Reyes, en el
terreny format ples carrers Homer, Escipió i Osona. Els Reyes vivien a Balmes, banda Putxet. A la
confluència dels carrers Homer i Marquès de Santa Ana hi havia la fàbrica alemanya de balances
Berkel.
Al carrer Bertran hi havia alguns comerços: les
dues farmàcies que encara hi són, la botiga de queviures i estanc del “Juanito”, construccions Grau,
el forn Barnils. Pujant pel carrer Putxet s’hi trobava la botiga de queviures dels Vallés.
Hi havia els bars Solans al carrer Pàdua i l’Inca
a l’Av. República Argentina, que encara existeix.
També l’estanc actual del xamfrà República Argentina-Ballester.

L’àvia, el pare i el mosso dalt del tatano

En Francesc va estudiar al col·legi La Salle-Josepets, on ara hi ha el centre sociosanitari Dolors
Aleu. Hi tenia un munt de companys del Putxet. Es
reunien per estudiar, jugar a tennis de taula i fer
festes al carrer Ballester, als baixos del edifici on
es trobava Construcciones Serra, propietat i habitatge dels pares d’un company. Des del terrat del
edifici on es practicava un hoquei devastador per
a l’impermeabilitzat de la coberta, picaven l’ullet a
les noies del col·legi Las Siervas de San José que hi
tenien enfront.

Com ha canviat el Putxet
En Francesc ens parla com qui ha conegut el barri
de petit i ha vist com els diners que suposen encabir més gent en menys espai ha significat la desaparició massiva de torres i jardins. Un exemple,
sense anar més lluny, és el que s’ha fet i encara es
fa al carrer de Beltrán on pràcticament ja no queda
res del que va ser. Son pare deia “aquest era un
barri de senyors i menestrals, i ara és un barri de
bancaris i assegureros, que no vol dir de banquers
i asseguradors”.
Ens mostra quadres d’ell, el seu germà i la seva mare
fets per Olga Sacharoff* i algunes fotos antigues.

Va estudiar Filologia i obtingué el títol de mestre i
de graduat social. Va fer 3 màsters, de pèrit d’assegurances i comissari d’avaries.
Casament i feina
Va contraure matrimoni amb Begoña Serrano que
vivia al Putxet. Fruit de la parella va ser el naixement d’una filla.
En Francesc ha treballat sempre dins del món de
les assegurances. L’últim treball que va fer va ser
com cap de transports d’una multinacional alemanya. Fa més d’un any que està jubilat.

* Elina Norandi, comissària de l’Any Sacharoff, ens ha dit
que el quadre del Putxet que vàrem publicar en el número
de gener de 2018 de Putxet Actiu no el va fer la pintora
sinó el seu marit Otho Lloyd, malgrat que molts l’hi atribueixen.
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

Well FIT. Carrer Ballester 57

Farmàcia Emma Ribas. Av. Gral. Mitre 199

Granja DEL PONT. Avda. República Argentina 161

FITNESS LLEURE. Carrer Hurtado 5 baixos

Farmàcia Rúbies. Av. República Argentina 67

LUGAPI. Carrer Hurtado 20
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