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Urgències Hospital Plató: Plató 21, T. 93 3069900
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Centre de Serveis Socials: Arimon 7, T. 93 2565853
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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,			
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Informe del President

Benvolguts/des
Començaré dient que vam celebrar com activitat cultural la Diada de Sant Jordi, com
és tradicional ens posem com cada any a la
Av Rep Argentina/Claudi Sabadell, on distribuïm roses, full Putxet- Actiu i altres fullets
informatius. És un plaer comprovar com els
membres d’aquest teixit associatiu hi venen,
no tant sols els dels costats sinó de tots els
indrets del Barri del Putxet, així participem
tots/es d’aquesta Diada, d’aquesta activitat
cultural i xerrem del Barri.
En l’Espai Putxet, com a membres que som del
Projecte del Salut Comunitària, van presentar
el diagnòstic, on la Dra. Jiménez del CAP Pere
Virgili ens va presentar un informe complet,
on quedaven rellevants els motius prioritaris
a solucionar per millorar la salut de la nostra
gent. En podem citar els principals: solitud de
la gent gran, manca d’espais de trobada, manca d’equipaments públics, problemes de mobilitat, carrers amb sorolls de trànsit, voreres no
adequades a la mobilitat, brutícia als carrers,
contaminació ambiental, manca d’espais per
fer esport a l’aire lliure, estrès, ansietat, abús
de substancies com alcohol, cànnabis i medicaments, problemes emocionals i de conducta.
A aquesta exposició poca gent hi va assistir,
potser perquè la gent del nostre Barri no considera oportú demanar ajuda si cal.
Hem demanat i fou acceptat, en principi, per
la qual cosa hi estem treballant, per aconseguir un estudi que faci possible una protecció arquitectònica del Barri del Putxet. Ens en

número 55, octubre de 2018

donaven bones noticies però en verificar-les
aquest agost hem tingut la sorpresa que no
era el demanat, per tant seguim en la lluita
de conservar el patrimoni del nostre Barri, a
conservar la nostra identitat.
En els Plenaris de maig i juliol hem tingut sorpreses en les respostes per part de l’Equip de
Govern a les propostes nostres i dels grups
polítics com ERC – PDCAT.
Propostes, una, la que es vol dignificar el Parc
del Putxet, doncs actualment el seu ús està
deteriorat.
No fa molts dies vam tenir una reunió amb
Gerència per explicar les nostres inquietuds,
com el tema dels gossos, on hem demanat
s’ha adeqüi una zona àmplia per esbarjo dels
gossos i fer efectiu el compliment de la normativa actual, sancionant als incívics.
La reorganització de les parcel·les que encara
no estan entregades a Parcs i Jardins, així es
podrà d’un cop fer efectiva l’entrada al parc per
Pare Fita, i la construcció d’espais on practicar l’esport a l’aire lliure per a totes les edats.
Millorar la seguretat, evitant tot tipus d’actes incívics i millorant els límits del parc amb el veïns.
L’altra proposta és que d’un cop es faci realitat la Finca de Manacor nº 1 i els seus jardins
com a Centre Cívic. Les respostes per part de
l’Equip de Govern no han sigut -diguem- positives, suposem que per la manca de pressupost econòmic, perquè en el seu programa
electoral figurava com prioritat a realitzar en
aquesta legislatura. I nosaltres diem “prou”.
Sabem que el nostre Districte és el més baix
en els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona, però El Putxet es el “cul” del Districte
i, si no, mirem què és el que s’ha fet en el nostre Barri en 8 anys? I mirem què s’ha fet en
els altres, en nostre entorn.
Tenim pendents molts temes urgents, per ser
un Barri com cal, equipaments, carrers, voreres, trànsit, neteja, zones enjardinades, etc.
Per tant, us demano la vostra implicació, clar,
si voleu un Barri Millor, de manera individual,
amb plataformes o recolzant l’Associació, com
vulgueu però implicant-vos-hi. Ara és el moment, si no després serà tard i haurem d’esperar 5 anys més.
Salutacions,
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet
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Activitats de l’Associació
Participació veïnal a la Festa
Major Putxet 2018

Ball amb l’orquestra Melad Band

Havaneres amb rom cremat amb el grup Mar Brava

Focs d’artifici estàtics amb els Diables de Sarrià

Festa infantil amb Desatrosus Cirkus i taller pintacares

Concert de guitarra clàssica amb Mario Cuéllar i Montse
Mitjans

Country per a tothom amb Linea Dance
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Activitats de l’Associació

Presentació dels resultats del Diagnòstic de Salut al
Putxet, el 9 d’abril a l’Espai Putxet

Diada de Sant Jordi. Parada roses i fulls informatius a
Rep. Argentina-Claudi Sabadell

Ballada de Sardanes al Putxet
Ballada de Sardanes amb la participació de
Colles Sardanístiques i amb la cobla CATÀNIA
Diumenge 7 d’octubre de 2018, a partir 11:30 h
L’Associació de Veïns i Amics del Putxet
Té el plaer de convidar-vos-hi
LLOC: Plaça Narcisa Freixas (Barcino-Balmes)

Castanyada Popular al Putxet
Castanyes amb taller de pintura de màscares (infantil)
(gratuït)
Dimecres 31 d’octubre de 2018, a partir 17:30 h
L’Associació de Veïns i Amics del Putxet i l’Espai Putxet
Tenen el plaer de convidar-vos-hi
LLOC: Placeta de l’Espai Putxet, carrer Marmellà nº 13
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El nostre barri
ELS JARDINS I LA TORRE DE PORTOLÀ 6
Una mica d’història
La zona del carrer de Portolà estava ocupada en el
segle XIX per unes vinyes. Cap a finals del segle
XIX va a passar ser propietat de Rosa de Portolà i
Guinart (Agullana 1821 – Barcelona 1890), casada amb Casimir Gomis i de Ros, important terratinent, amb qui tingué 3 fills.
Ella va impulsar l’obertura dels carrers amb què
afronta la finca, Portolà i Claudi Sabadell, i que
envolten la torre i el jardí que avui coneixem. En
agraïment l’Ajuntament va donar el seu nom al
carrer de Portolà.
La torre
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En conjunt podem observar els detalls decoratius
de les façanes de la planta baixa i el pis principal, i
de la part superior envoltada de baranes i amb una
coberta en forma de corol·la de flor acampanada. A
la planta baixa les façanes tenen elements de maó
vist i ceràmica vidriada, en franges horitzontals
i realçant les finestres. Al pis principal hi ha una
profusió de finestres rematades amb un arc. Arreu,
portes, baranes i reixes de ferro forjat.
L’efecte arquitectònic és molt espectacular vist des
del carrer doncs sembla que la façana s’obri al cel
en convergir de manera convexa fins a les teules de
la teulada. A l’interior de la torre hi ha arrimadors
de rajola ceràmica amb bonics dibuixos i diferents
colors, i finestrals de vitrall.
Aquesta torre de 370 m2 és un edifici protegit. Durant un temps va ser utilitzar pel col·legi major
universitari Montseny.
La finca
El 4 de maig de 2005 l’empresa Todopapel SA va
comprar la finca amb el propòsit de construir un
edifici a la part dels jardins i arreglar la torre catalogada, i va presentar a l’Ajuntament un Pla de Millora Urbana, basat en un pla aprovat l’any 1987.

Fou construïda al volant de 1910 i rebia el nom de
Vil·la Matilde. És un edifici modernista, a quatre
vents, format per dos volums diferenciats. El volum que dona al carrer Claudi Sabadell i Portolà és
més petit i consta de planta baixa, planta principal
i terrassa amb golfes. L’altre volum està integrat
plenament amb el pati de l’entrada pel carrer de
Portolà i els jardins situats a la part de darrera.

L’ajuntament va aprovar inicialment aquest Pla i
obrí un període d’al·legacions. La nostra Associació va presentar les al·legacions adients, afegint-hi
unes 500 cartes de veïns que s’hi adherien. Entre
les al·legacions que vàrem presentar estaven: que
la construcció de 9 habitatges comportaria la destrucció del jardí, la pèrdua d’arbres centenaris i
ornamentacions del jardí i la desnaturalització de
l’edifici. Després de moltes gestions, escrits i reunions en les que hi vàrem participar, el 28 de febrer
de 2006 es va firmar un acord de cessió d’aquesta
finca a l’Ajuntament per a ser destinada a equipament públic municipal.
L’Associació presentà tot seguit una sol·licitud perquè la finca fos destinada a Centre Cívic del Putxet,
demanant que foren restaurats tant la torre com
els jardins. Ho va continuar recordant a l’Ajuntament de forma reiterada en els anys posteriors.
Tanmateix després d’acabades les obres de restauració de la torre el 2010, ens vam assabentar que
el seu ús havia estat assignat a la Fundació Alba.
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Els jardins
Aquests jardins que miren a Llevant, són romàntics i d’inspiració modernista. Rosa de Portolà no
sols va encarregar la urbanització dels carrers sinó
també el disseny dels jardins.
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dell, és tancada però se n’han conservat les escales d’accés. En la façana de la torre que dona als
jardins, una tribuna suportada per columnes salomòniques de maó massís protegeix la zona baixa
dels jardins.
Els jardins conserven la biodiversitat i l’antiguitat
de què foren creats. Arbres de molts tipus, com taronger, palmera, llorer, nesprer, olivera, troana, liquidàmbar... i un munt de flors diferents, com gardènies, gessamins, cintes, xenixells, búgules, flors
de l’amor, mates de boix, agapants, parra verge...
Aquests jardins, on fem alguns actes, per exemple
el vermut-jazz en les festes majors, no es coneixen
ni s’aprofiten prou. És un indret petit i clos que
convida a la lectura, la reflexió i la conversa.
S’ha d’evitar que persones o animals domèstics
el malmetin.

El 13 de juny de 2009 foren inaugurats aquests
jardins d’uns 600 m2 per al seu ús públic. Amb la
restauració dels jardins se’n va mantenir l’estructura original i els elements ornamental de l’època,
com ara la font amb brollador al mig d’una placeta
envoltada de bancs de ceràmica vidriada, les jardineres, els parterres i els testos. La seva pèrgola
recorda les que hi ha als jardins de Mercè Rodoreda, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, en els
de l’Ateneu o en el parc de la Tamarita.

Els jardins tenen un fort pendent i per això estan
arranjats en diferents nivells, units per escales fetes amb maó massís col·locat a sardinell. La part
de dalt, a l’entrada per Portolà 6, està adaptada
per a persones amb dificultats de mobilitat. L’altra
entrada, que dona a les escales de Claudi Saba-
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El nostre barri
Entrevista
Francesc Falguera i Larrosa: vocació comercial
Ens trobem a l’Espai Putxet. Amb 75 anys, quan és
al seu domicili del carrer Marmellà, va a practicar
exercici físic al Putxet Sport, que té a quatre passes
de casa, tots els dies de la setmana –diumenges
inclosos. Ho fa des de la seva inauguració, ara fa
més de 8 anys. Hi practica tota mena d’activitats
físiques, incloent la sauna.
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Després, com que eren a una zona industrial, va
fer com la majoria en triar fer Peritatge Mercantil i
a continuació Professorat Mercantil. Una minoria
feien Batxillerat.
A l’Escola Superior de Comerç de Sabadell va fer
la primera vaga estudiantil –malgrat que érem a
la Dictadura- per reivindicar el manteniment del
estudis de Comerç, que englobaven també Intendent Mercantil com a culminació de la carrera.
Com que era una vaga legal, el va anar a veure
el Subdelegat del Ministeri d’Educació per explicar-li els motius del canvi d’estudis, doncs hom
volia potenciar els estudis d’Econòmiques per tal
d’emmirallar-se amb el que succeïa a Europa. Era
a finals dels anys 50.
Va anar a viure a Banyoles i s’hi va casar amb Angelita Garcia Matachana l’any 1968. Amb ella ha
tingut dos fills, Débora i David, que els han donat
dos nets i dues netes.
Treball i empreses
Quan encara estudiava, ell i un company anaven
a Lleida a carregar fruita i repartir-la a Sabadell.
També representaven a Sabadell el vermut Martini
i hi venien olis.
Malgrat que van aconseguir que moltes assignatures de la nova carrera de Ciències Econòmiques els
fossin convalidades amb el Professorat Mercantil,
no va cursar aquests estudis doncs es va posar a
treballar a l’empresa Celso Costa de maquinària
tèxtil.

Família i estudis
En Francesc va néixer el 1943 a Sabadell. Son pare
era barber a Sabadell i montà un negoci de ferralla. Per recollir-la va “fabricar” un tricicle doncs era
coix. La mare era cosidora i tenia algunes mosses
que l’ajudaven a fer vestits de núvia. Vivien a casa
dels avis.
Primer va anar al col·legi privat Sardà i Salvany.
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L’any 1969 va entrar a treballar a la divisió hospitalària d’Antonio Matachana, oncle de l’Angelina,
dedicada a l’esterilització amb autoclaus. Aquestes
autoclaus primer venien de Suècia i després les va
fabricar la pròpia empresa. Ens explica que l’esterilització amb temperatura i pressió és molt segura
doncs permet obrir les espores i eliminar-les.
Va muntar el 1977, amb dos socis, l’empresa Hospital House, en competència directa amb Matachana. La van haver de tancar al cap de set anys per
problemes financers del soci capitalista.
A continuació entrà en contacte amb l’empresa cooperativista basca Bexen que fabricava productes
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sanitaris per a l’alimentació per sonda i se’n cuidà
de la distribució a Catalunya.
Més tard ocupà la Direcció de Màrqueting de
l’empresa alemanya Pfrimmer. Ho va deixar quan
aquesta va ser adquirida per l’empresa sueca Kabi.
L’any 1992 va muntar la seva pròpia empresa,
Otomedic, dedicada a món de la maquinària per
a otorrino-laringologia quirúrgica. Actualment està
jubilat i el propietari actual és el seu fill.
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A la torre que hi ha entre aquests equipaments i
la que fa xamfrà amb Portolà hi vivia un químic
bastant famós, amic del periodista Carlos Sentís.
En Francesc és un enamorat del barri del Putxet
i sobretot del seu carrer, del que diu que no hi ha
sorolls. Ens dona una foto amb els seus companys
d’estudis i n’afegim una de més antiga del carrer
Marmellà.

Carrer de Marmellà
Són al barri des del 1971. Ens diu que el carrer
Marmellà estava llavors aïllat, ple de torres i només hi havia dos edificis de pisos, a ambdues bandes del carrer Hurtado, un d’ells el seu. Als mesos
d’abril i maig flairaven les roses que ultrapassaven
els reixats dels jardins que envoltaven les torres.
On ara són els equipaments municipals del carrer
Marmellà hi vivien uns lladres. Era una època on
es robaven els ràdio-cassets dels cotxes. Ell i un
amic li van dir al lladre que deixés de robar al carrer Marmellà i així ho va fer.

En Francesc és el que porta ulleres.

El cami de la dreta (anys 30) és ara el carrer Marmellà. Al mig, els carrers Espinoi i Hurtado.
Font: Arxiu Municipal del Districte Sarrià-Sant Gervasi.
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Bústia de veïns
Escales mecàniques avariades
Associació Veïns del Putxet:
Imaginem que ja esteu assabentats del mal funcionament de les escales mecàniques del carrer Roma,
dia si dia no espatllades. Hem trucat un munt de
vegades a l’àrea corresponent de l’Ajuntament però
seguim igual, en prenen nota però res de res.
Si creieu que podem fer alguna altre gestió, hi ha
gent gran al barri que aquest tema els limita la
mobilitat.
Gràcies per la vostra atenció.

Gracias de antemano por su atención.
Jorge Ampuero Villagran

Coloms a Marià Manent

Teresa Alsius
Roca i Batlle, 18

Nova ocupació al Putxet
Diverses famílies que tenen a càrrec seu menors
d’edat han ocupat els baixos del número 18 del
carrer Escipió, segons va denunciar ahir el regidor
del PDECat, Jordi Martí*.
L’ocupació està provocant problemes de soroll,
brutícia i pudors al barri del Putxet. Els ocupes, a
més, utilitzen l’espai on viuen per emmagatzemar
ferralla, fet que amoïna als veïns dels edificis de
l’entorn. El regidor del PDECat va reclamar ahir
a l’Ajuntament i al districte de Sarrià-Sant Gervasi que intervingui i faci de mediador per arreglar
aquesta situació. En aquest sentit, va recordar que
fa pocs dies hi va haver una altra ocupació al barri,
en concret al carrer Mare de Déu del Carmel, i va
assegurar que la situació d’inseguretat a la zona
s’està agreujant en aquestes últimes setmanes.
* 29 d’agost. Font: La Vanguardia.

Portolà, abans d’entrar a Ferran Puig

Estimado Francesc,
Soy el Vicepresidente de la
comunidad de vecinos de
Ferran Puig, 82. Nuestro
Presidente lee en copia.
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Adjunto propuesta de limitador de velocidad (de
aquellos de goma, fijados en el pavimento) para
la esquina en referencia, que, al no ser de 90º, es
tomada por muchos coches a velocidad excesiva,
poniendo en riesgo a las personas que atraviesan
en el paso de cebra.

Benvolguts senyors,
Agrairia iniciessin alguna acció per a notificar als
veïns i veïnes que s’abstinguin de donar menjar als
coloms, les ordenances municipals ho prohibeixen.
A la part de dalt dels jardins Marià Manent és habitual que hi hagi persones que alimenten regularment els coloms, el que provoca que de manera
permanent hi hagi un important estol de coloms
pel voltant esperant que arribi el moment que se’ls
alimenta, generant conseqüentment una considerable brutícia a les voreres, patis i jardins particulars amb els seus excrements.
Esperant veure atesa aquesta petició al més aviat
possible els hi agraeix a la bestreta i els saluda
cordialment,
Elionor Font Borrell
Sòcia núm. 90

Apart-hotel a Homer-Ballester
Som uns veïns del carrer Homer que estem farts
dels turistes que venen a passar uns dies a un
apart-hotel del carrer Homer amb Ballester. Cada
dia hem d’aguantar crits i música a tope a altes hores de la nit. Ja no sabem què fer ni com gestionar
aquest problema. Ens agradaria saber si hi ha més
veïns en aquesta situació.
Moltes gràcies per la vostra atenció,
Salutacions.
Laura Montero
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

SUPERVERD. Av. República Argentina 169-171

Farmàcia M. L. Rúbies. Av. Rep. Argentina 67

Dona suport al Comerç del Barri

El rebost de l’ibèric. Carrer Lucà 13

Lampisteria ISEMAR. Escipió 22 bis

ONAcústica. Carrer Balmes 412
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