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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)			
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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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Memòria 2018
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.
Complint el que marquen els nostres estatuts,
el 27 de març 2019 se celebra la 23a 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 22a 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 es el full informatiu
de la nostra associació, on expliquem tot el que
es cou al barri, i expliquem el desenvolupament
de la nostra 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.
E-MAILS. Informant de convocatòries
WHATS APPS. Per a 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 fluïda.
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 Segui-
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ment, 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-vos-en 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.
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS
Degut al malestar entre les associacions de
veïns del Districte i l’Ajuntament, per manca
d’inversions, per realitzar els projectes prioritaris dels Barris, s’ha creat una coordinadora
on participen aquestes associacions a fi de treballar conjuntament i aconseguir- ho.
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.
El Districte de Sarrià – Sant Gervasi rep poc
pressupost de l’Ajuntament Central, però el
Putxet és el cul d’aquests pressupostos.
COMERÇ
Nosaltres defensem el comerç de qualitat i
proximitat.
Aquest any, per diverses qüestions, han tancat
diversos establiments, alguns d’ells emblemàtics.
Però creiem també que els comerciants s’han
d’involucrar més en el Barri, amb les seves activitats.
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 projectes com Radars, i Com-Salut, projectes que considerem necessaris, solidaris i per això la nostra implicació.
SANITAT
Participem en les reunions organitzades en les
Entitats Sanitàries del Districte a fi d’estar informats, i participem en els projectes, per poder informar després a vosaltres. Aquest any
s´ha presentat el Diagnòstic de Salut Comunitària, i la primera edició de l’Escola de Salut de
la Gent Gran, encara que el nostre veïnat no és
gaire participatiu a pesar dels temes importants
que tracten, que són realitat en el nostre Barri.
Formem part del Consell Sanitari del Districte, estem en contacte amb el CAP Pere Virgili i
l’Hospital Plató, entre altres.
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SEGURETAT
Mantenim converses i tractem temes quan cal,
tant amb els Mossos d’Esquadra com amb la
Guàrdia Urbana.
Enguany tindrem Guàrdia Urbana de Proximitat, Policia de Barri. Esperem que això ens dugui més tranquil·litat i més convivència al Barri.
Intentem transmetre els consells que rebem
d’aquests cossos per a la tranquil·litat de tots/es.
I denunciem els actes vandàlics o incívics que
coneixem.
ACTIVITATS:
ASSEMBLEES INFORMATIVES
En disposar d’un local nou al carrer Manacor
núm.1, hi hem fet reunions amb el veïnat de
la part sud, per facilitar l’apropament a la nostra Associació dels problemes que per aquella
zona es couen.
SANT JORDI
És una festa tradicional en nosaltres, hi 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
Sempre amb l’ànim de fer Barri, al començar
juny, organitzem la Festa Major del Putxet.
Cada cop més la gent del Barri l’espera i també
és una sorpresa agradable per la gent nova que
ha arribat al Barri.
Organitzem activitats diverses, hi ha bona participació i convivència.
Cada any intentem fer coses noves i en mantenim les tradicionals, aprofitant els espais emblemàtics, és una manera també de conèixer
el Barri.
Com sempre, aquesta festa és a més 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.
Potser es recull més joguines, segurament perquè hi ha altres Entitats que també recullen
menjar, com Caritas, per aquelles dates. Per
això ens centrem més en les joguines, intentem que tota mainada tingui el seu joguet.
Ens sentim molt orgullosos d’aquest acte, el
veïnat es mulla, hi ha solidaritat.
SARDANES
Fomentem aquesta activitat perquè creiem que
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hem de promoure 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
Ja és un acte tradicional del Barri.
És agradable comprovar com 150 persones
participen en aquesta festa tradicional.
És gratificant escoltar de la seva veu el grau de
satisfacció de l’acte.
Molta gent nova del Barri hi participa i molta
gent gran també.
TEMES:
PATRIMONI
Cada cop és més visible con les cases del nostre Barri, aquelles cases que ens van donar
el nom del Barri, que ens van donar la nostra identitat, són derruïdes, la última no fa un
mes al carrer Ferran Puig.
Fa molt de temps, i especialment des de fa dos
anys, vam demanar un pla especial per actualitzar el catàleg del patrimoni del nostre Barri.
El Regidor Sr Mòdol va trobar que era una
idea interesant i va decidir a posar-la en marxa, però el Sr. Mòdol va plegar i els que hi van
quedar van presentar un estudi molt antic,
que vam rebutjar immediatament per no ser
la nostra demanda, ens volien colar un Estudi
Paisatgístic del Farró amb vistes al Putxet.
A tenor de les nostres enèrgiques queixes, vam
obtenir en el Consell de Barri el compromís de
Paisatge Urbà de fer un estudi en concret del
Putxet.
Un cop tinguem aquest estudi continuarem a
veure què es pot protegir.
BUS DE BARRI
Ha passat d’anar-hi poca gent en general, a
anar plens en hores puntes.
Canviar quelcom es delicat i costós.
No han escoltat de moment poder baixar a l’entrada del CAP directament.
ESPAI CASETA DE LES NINES
Continua la vergonya que l’Ajuntament no
hagi restaurat aquest lloc, permeti que l’espai
per jugar els nens es transformi en un pipi-can
per als gossos.
Fa dos any es va informar d’això i encara no
s’ha fet res de res.
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CLÍNICA SANT JOSEP
Finalment veurem realitzada en part una petició històrica, la Mútua FIATC ha presentat
el projecte per la construcció d’una Residencia
Geriàtrica Assistida amb una capacitat de 140
places i un Centre de Dia amb 40 places.
L’edifici serà planta baixa més dos pisos i una
planta subterrània de pàrquing amb 18 places.
Ara la nostre tasca és en aconseguir que els
arbres de l’actual finca siguin trasplantats
o reposats en altres llocs del Barri com en els
Jardins d’Elvira Farreras que falta li en fan.
I aconseguir que una part d’aquestes places siguin places concertades.
CASA TOSQUELLA
Continuem demanant al Districte que cursi els
requeriments als propietaris per a la restauració i conservació d’aquest Patrimoni Modernista del Barri, de la Ciutat.
I no ens semblaria malament que l’Ajuntament
fes un gest en compra-la.
Si fos així, ja parlaríem de l’ús a donar-hi.
JARDINS MERCÈ RODOREDA (JARDINS DE
L’AV. REP. ARGENTINA)
El seu estat no és l’adequat ni per la vegetació,
ni per l’estat del mobiliari urbà, ni dels jocs
infantils.
És un tema a pensar i actuar.
JARDINS DE PORTOLÀ
Sembla que per fi la font que existeix de tipus
modernista, ha sigut reparada i no tindrem aigües estancades.
També ha sigut reparada la part afectada per
les abelles, ara manca que l’espai verd sigui renovat, i poder gaudir uns meravellosos jardins.
S`hi ha prohibit l’entrada de gossos.
JARDINS D’ELVIRA FARRERAS
Estem contents de l’activitat que hi ha en
aquests jardins, on cada dies més les famílies
van a gaudir d’una estona, on van a celebrar
les festes infantils i familiars.
Lamentem si això ocasiona temporalment aldarulls que molestin els 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 hi han d’estar a la guaita
dels possibles perills.
Una mica d’ombra sí que hi caldria.
PARC DEL PUTXET
La gent té la sensació que és un parc on la prioritat és dels gossos, i per aquest motiu no és
transitat, per por.
Això no és correcte, i nosaltres apel·lem per la
convivència entre els gossos i les persones. Per
tant, insistim en la creació d’una gran àrea
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per als gossos, el que comportaria, segons la
normativa, que en la resta del parc els gossos
haurien d’anar lligats, i si no fos així els amos
serien sancionats.
Evitarien la invasió dels gossos en els espais
dels jocs infantils o de la petanca.
Demanem la reorganització de les parcel·les
pendents del Parc, així seria factible l’obertura
al parc pel carrer Pare Fidel Fita, petició històrica. I l’adequació de la parcel·la de Portolà.
Demanem millorar les tanques de seguretat
del perímetre del Parc.
I l’obertura al parc més d’hora, per facilitar el
pas a l’escola bressol, al gimnàs, fer activitats
esportives. Creiem que està en estudi.
Demanem més control per evitar els actes de
les personers incíviques.
Demanem l’adequació als horaris d’obertura
i tancament, segons les necessitats del veïnat.
Hem demanat una zona de Cal·listènia, a la
part alta del parc per fer esport a l’aire lliure.
L-3 ESTACIÓ DE VALLCARCA
Continuen les obres i manca un temps d’un
any per poder utilitzar l’ascensor demanat i
concedit.
VORERES
Si no els arriba el pressupost per arreglar els
carrers, com a mínim s’haurien d’arreglar les
voreres del Barri, fora pals i cables, amb voreres antilliscants, sense forats i amb una
amplada adequada per poder transitar els vianants.
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.
Però a la vista dels pressupostos municipals,
actualment és una prioritat? Veurem més endavant.
CARRER MARE DE DÉU DEL CARMEL
Sempre a la guaita del trànsit d’aquest carrer.
No ens agrada la neteja d’aquest carrer, és
poca.
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 rectangular de vorera
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davant de l’entrada del parc de Putxet s’ha de
millorar l’estètica i l’ús, amb mobiliari urbà i
vegetació.
CARRER BALMES
El nostre tram és l’últim i encara en tenim per
8 anys si no hi ha una decisió nova.
I això que és el tram que requereix poca inversió i es podia afegir al penúltim tram.
CARRER PORTOLÀ
Un altre carrer que li fa falta un canvi d’imatge.
CARRER BERTRAN
S’ha instal·lat plataforma elevada en la cruïlla
de Castanyer.
CARRER CASTANYER
Tal com estava previst, s’ha remodelat el carrer, unes de les poques coses fetes al Barri.
CARRER HURTADO
Previst fer-hi voreres noves en el tram entre
Mare de Déu del Carmel i Espinoi. Quan?
AV. REPÚBLICA ARGENTINA
Teníem el compromís verbal del Regidor Sr.
Mòdol d’iniciar un pre-projecte per a la millora
integral de l’Avinguda, al gener del 2018, sí el
2018, però en marxar ell, aquesta voluntat segurament va fugir amb ell, perquè ni estudi ni
previsió, deuen pensar que asfaltant el carrer
ens en donem per contents.
El que sí ha millorat és la creació d’un carril
bus. I també el desplaçament a un lloc més
avall de la parada d’autobusos davant de la
Torre Sans que molestava el pas dels vianants
en ser la vorera molt estreta.
Tampoc s’ha realitzat la 3a fase de les voreres
del pont de Vallcarca fins Pàdua.
Continuarem treballant per una reorganització total de l’avinguda per a la pròxima legislatura. En això també s’inclou el problema de les
reixes i murs que envaeixen la vorera, i un pla
de mobilitat per millorar el trànsit.
CARRER MARMELLÀ
S’ha fet la millora de la vorera en la cantonada
amb Roca i Batlle.
Desitgem també que es tregui el pal en la vorera.
S’ha asfaltat el carrer.
PASSATGE FORASTÉ
Ni cas al demanat per a aquest carrer, per a
la pacificació del trànsit, amb instal·lació d’alçades de calçada per fer més segur el pas de
vianants.
CARRER ESCIPIÓ
Ni cas a la millora de voreres i altres coses. Per
tant, ho anotem per a la propera legislatura.
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CARRER BALLESTER
Pels articles que s’han publicat en els mitjans
de comunicació, sabeu que hi ha un grup de
veïns /es que desitgen la pacificació d’aquest
carrer. A nosaltres ens sembla bé, però no tan
bé el que volen alguns veïns/es en canviar el
sentit de circulació.
Nosaltres n’hem transmès el nostre posicionament, explicant al veïnat el que nosaltres
considerem adequat, tant en el nostre full Putxet-Actiu com en els mitjans que han publicat
articles respecte aquest carrer.
PLAÇA MARIÀ MANENT
L’estat de la zona verda i mobiliari urbà es troba en situació lamentable, amb unes aromes
que fa desistir tota activitat excepte de portar
els gossos a fer les seves coses.
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. Una possibilitat és de ser un espai res
més que per als gossos.
PLAÇA VENTURA GASSOL
El Districte ha decidit sense consultar els
veïns/es que aquesta plaça es transformi en
plaça ZUC, o sigui compartint persones i gossos
deslligats, en horaris concrets i sota normatives.
Veurem com resulta aquesta prova.
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.
Podria ser interesant que els cívics, ensenyessin als no cívics a ser cívics.
L’Ajuntament tarda massa temps en treure la normativa de tinença d’animals, que és en moratòria.
OKUPES
Tots hem de saber que si hi ha un lloc disponible, molt de temps buit, és un risc d’okupació,
i si es produeix aquesta, si el propietari no fa
abans de 24 h la denúncia, després la situació
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és molt complicada.
I els veïns de l’entorn no tenen perquè rebre’n
les conseqüències, en temes de manca de civisme, seguretat, sanitat, etc.
Creiem sincerament que l’Ajuntament podria
fer més pels veïns/es afectats.
PISOS TURÍSTICS
Creiem que l’Ajuntament hauria d’actuar severament en contra d’aquesta activitat econòmica si es transforma en incívica. Amb això creiem que ho diem tot.
ESCALES MECÀNIQUES
Hem tingut moltes queixes respecte el funcionament de les escales, que quasi sempre estaven espatllades. L’Ajuntament ha fet un canvi
en la Empresa de manteniment. Esperem...
MOBILITAT
Creiem que és en estudi un pla per millorar la
mobilitat del nostre barri.
Els sorolls, l’estrès, la contaminació, perjudiquen ostensivament la salut.
CAL·LISTÈNIA
Això és la col·locació de elements per poder fer
esport a l’aire lliure, gratuïtament i per a totes
les edats i sexes.
En principi es va demanar un lloc, a la part
alta, al mirador del Parc del Putxet i, depenent
de l’acceptació, en podríem demanar en altres
llocs també.
Tot semblava massa bé, acceptat i de col·locació rapida, però, ves per on, el que s’havia
d’instal·lar en el nostre Barri ha anat a parar
a un altre barri. Per tant, una cosa més que
tindrem espera, fins quan?
HORTS URBANS
N’hem tingut propostes, mirarem llocs i possibilitats.
PROJECTE 2019
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.
• Demanarem una justa partida econòmica per
realitzar les propostes del Barri.
• 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 adequar la Casa
Tosquella.
• Treballarem per aconseguir el Centre Cívic
del Barri del Putxet.
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• Treballarem perquè arrangin els carrers o les
voreres del barri, segons la prioritat.
• Intentarem aconseguir una millora general
del Parc del Putxet.
• Treballarem per aconseguir places concertades en la nova Clínica Sant Josep.
• Vigilarem la realització del 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
Adjuntem l’estat de comptes, on veureu com
gestionem les vostres quotes i la subvenció.
Com sempre, intentem gestionar de la millor
manera els diners, i de forma transparent.
Un cop llegida aquesta memòria, passarem a
les votacions.
Aquest any en la Junta hi ha canvis. Fa molts
anys que treballem junts, ens fem grans o estem saturats o volem fer altres activitats.
L’Associació va néixer perquè en el Putxet no
es feia res, hi havien moltes coses a fer, i un
grup de gent volíem un Barri millor. Han passat més de vint anys, s’han fet moltes millores
i seguim, perquè en falten moltes més, però hi
ha poca gent involucrada, necessitem ajuda,
necessitem gent nova.
Ens fem grans, perdem empenta, i sense empenta no es fan coses, es necessita sàvia nova.
Tenim moltes coses a fer, creiem, o és que el
voleu tal qual està, un Barri estancat? O ferho individualment segons el vostre problema?
Ara tenim uns joves que necessiten gent per
fer pinya a l’entorn del Gegantó El Manel del
Putxet, és un bon moment per apuntar-s’hi.
Si teniu interès solidari, sense ànim de lucre,
veniu, proveu, fem entre tots/es un Barri com
el que volem que sigui!
Salutacions cordials,
Francesc Ribera
President Associació de Veïns i Amics del
Putxet
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Activitats de l’Associació
Calçotada popular al barri del
Putxet
Mirador Jardins Mercè Rodoreda, diumenge 17 de
maig.
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El nostre barri
Entrevista:
Marisa Masip: una dona compromesa amb
l’Associació
Ens citem al bar que hi ha al costat de l’Escola Súnion, on la Marisa n’és clienta habitual.
Parla’ns una mica de tu i de la teva família
Vaig néixer a Barcelona, a l’Eixample, el 13/12/1943.
Els pares es deien Manel Masip i Maria Dolores
Fernández de Liencres.
Vaig estudiar en diverses escoles: Lestonac, Escolàpies, Esclaves de Maria i Concepcionistes. En
aquesta darrera vaig fer el Batxillerat i Secretariat.
Vaig començar a treballar a SICOFISA i després a
ATBURSA.
Al juliol de 1972 em vaig casar amb Joan Castelló
Vendrell, amb qui vam tenir 3 fills: Sílvia, Joan i
Lluís. La Sílvia ens ha donat dos néts.
Ja casada, he desenvolupat diverses activitats
amb finalitat no lucrativa: presidenta de l’AMPA
de l’escola dels meus fills, membre del Consell Escolar del Districte, secretària de la FAPAC (pares
d’alumnes de Catalunya) i sòcia d’AFANOC (nens
amb càncer).
Quina ha estat la teva vinculació amb la nostra
Associació?

pública Argentina per un camí molt costerut a on,
a la part baixa, hi havia un ruc lligat. És el que ara
s’anomena carrer Claudi Sabadell, el de les escales
mecàniques que llavors no tenia ni les de pedra.
Ells li deien “la cuesta del burro”.
El meu marit li va fer un gegantó al nostre fill i el
vam cedir temporalment a l’Associació. És el pescador Manel del Putxet i jo me’n vaig inventar una
història. Fins i tot el vàrem batejar amb padrins i
enguany el farem sortir per la Festa Major.
L’Associació hauria de tenir més socis. La gent no
s’hi associa més i hi col·labora poc perquè no li
agrada comprometre’s. S’haurien d’augmentar les
quotes dels socis doncs molts creuen erròniament
que la major part de les despeses les paga l’Ajuntament.
Què en penses del nostre barri?
Me n’agrada la tranquil·litat, tot i que on visc, a
l’Av. Rep. Argentina, és molt sorollós. M’hi plauen
els veïns, que són formals i no creen problemes.
Els retrec que no s’impliquin més en els afers del
barri.
Li fem una foto i ens acomiadem.

Poc després de l’inici de l’Associació, durant un
temps hi vaig exercir el càrrec de Secretària. Amb
la directiu de la Mònica, que era molt pencaire i
alhora personalista. Després ho ha continuat en
Fran. La Junta ha tingut sempre ganes de fer coses
i per això s’han aconseguit moltes millores per al
barri, per exemple, revertir la situació de “La Muntanyeta”, ara Jardins de Mercè Rodoreda, o les escales mecàniques en els carrers Claudi Sabadell i
Roma.
Vaig venir a viure a la casa del meu marit al Putxet.
Per anar a l’aparcament del nostre cotxe, on ara
és el mirador del Jardins de Mercè Rodoreda, pujàvem pel camí de “La Muntanyeta”. Hi havia una
cova on vivia una parella.
Als anys 20 els meus avis vivien al carrer Portolà
i la mare i els seus germans pujaven des de la Re-
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El nostre barri
FINCA del carrer Manacor nº 1
Des de l’inici que aquesta finca fos de propietat
municipal ara fa 10 anys, ha sigut demanada per
l’Associació per ser el Centre Cívic del Putxet.
A pesar del temps que portem mai hem tingut respostes a les nostres preguntes en els òrgans de
participació ciutadana que hem participat, sempre
sense resposta, sempre amb evasives.
Ara que toca el final de la legislatura, sota les nostres pressions, hem aconseguit saber que l’actual
equip de govern, de Barcelona en Comú, el govern que havia col·locat aquesta petició en el seu
programa electoral, ara sembla que estudia altres
peticions, com la cessió d’aquesta finca a una Entitat que gestiona gent sense sostre. Ens hi sentim
enganyats.

Creiem que el Putxet, té dret a disposar d’un Centre Cívic, com qualsevol Barri de BCN.
Que no paguem els nostres impostos?
On van destinats aquests?
Actualment, tan sols disposem d’un Espai Cultural,
que vam treballar per tenir-ho, que n’estem contents,
però no es la solució a la manca d’equipaments.
Tots els estudis fets per l’Ajuntament, Sanitat, Serveis Socials indiquen la manca d’espais socials.
La gent gran es queda a casa, no surt, comporta
soledat, comporta, per exemple, prendre més medicació, si surten on van? Si no tenen on anar.
La gent jove, quins llocs tenen? Ens queixem si
ocupen els llocs, què han de fer?
La mainada, on pot passar les seves estones, gaudint, si ni tan sols no poden jugar amb una pilota
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per manca d’espais.
Volem fomentar la cultura popular? Teatre, música, pintura, castells, diables, batucada, etc. On
han d’anar a practicar?
I les Entitats del Barri que no disposen de lloc han
de pagar lloguer, i quin lloguer!
Als Centres Cívics hi ha cabuda per a tothom.
I volem ser com sempre i des del nostre inici, solidaris.
Recordeu les nostres peticions socials en demanar
habitatges tutelats per a la gent gran, per a la gent
amb dificultats. En aplaudir la decisió que la gent
sense sostre mantingués els jardins, per exemple
d’aquesta finca. També hi poden tenir cabuda.
Voldríem tornar a recordar les paraules de l’Alcaldessa Sra. Colau que va dir que a Barcelona no hi
ha ciutadans de 1a i de 2a. Aquets fets ens porten
a pensar que els del Putxet som de 3a.
Ens agradaria que l’equip de govern fes una anàlisi
del que s’ha fet al Putxet, del que s’ha invertit, en
fes un comparatiu amb altres Barris, som 15.000
veïns/es, fes un estudi de les mancances que tenim. Una mancança important és no disposar de
espais per construir equipaments, nosaltres en tenim UN, fa 8 anys.
És clar, la cessió de l’espai a una Entitat comporta que l’Ajuntament no hagi de pagar-ne manteniment, llum, aigua assegurança etc. i així pot destinar aquests diners a altres fins, com per exemple
ENCOMANAR PROJECTES A ENTITATS EXTERNES AFINS.
Ens agradaria que l’equip de govern ho reconsiderés i tingués la VOLUNTAT POLÍTICA de construir
en aquesta finca el Centre Cívic del Putxet.
VOLUNTAT POLITICA que tenen TOTS els altres
Partits Polítics amb representació al Districte,
segons hem pogut escoltar en els PLENARIS del
DISTRICTE.
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Bústia de veïns
Carrer Homer a les fosques
Com a veïna del Carrer Homer, em posso en contacte
amb vostés perque publiquin el problema que tenim
massa sovint ja fa anys a la part alta del Carrer Homer tocant el parc. Ens quedem amb el carrer a les
fosques només la part del carrer Osona fins Agramunt, i aixó és un fet que es repeteix com he dit des
de fa anys. El canvi a farols de led feia creure que no
passaria més, però justament ahir, novament.
Paguem impostos, suposadament aixó és un barri
de “zona alta” i som víctimes d’un fet que pensava
ja ho teniem superat en aquesta ciutat.
És impossible ni tan sols caminar, ni aparcar, ni
res i a més, perillós.
Per una altra banda tenim la desgracia del local
ocupat fa mesos per una gran banda de romanesos
al carrer Homer amb cantonada amb Escipió que
també està donant molts problemes al barri.
Realment cada cop és més desagradable viure aquí
-i porto més de 23 anys en aquesta casa-.
Els hi agrairia que poguessin fer ressó d’aquesta
incòmoda realitat.
Moltes gràcies,
MariaJo López Vilalta

Horaris al parc del Putxet
Som veïns del barri de putxet i ens agradaria poder
gaudir del parc abans d’anar a treballar, però el
parc s’obre a les 10 h. Vam trucar i ens van dir que
tots els parcs de Barcelona s’obren a la mateixa
hora però després hem esbrinat que en realitat hi
ha diferents hores d’obertura i la veritat és que creiem part fonamental d’ un veinat saludable el tenir
un parc al qual poder accedir-hi per a fer exercici
i respirar una mica d’aire pur. I l’ única hora que
tenim disponible per a poder fer-ho és abans de les
10 h .... realment a les 8 h seria una hora idònia
per a nosaltres.
No sé si podem fer alguna cosa perquè això sigui
possible?
Esperem les vostres notícies.
Moltes gràcies!
Sandra Orús

Voreres lliscants
Com anticipat telefònicament, voldria plantejar
una proposta per demanar al Districte/Ajuntament la necessitat de canviar l’actual paviment de
les voreres, amb panots de retícula quadriculada,
per a la seguretat dels vianants.
Aquest paviment és perillosament lliscant quan
està mullat i encara més en els carrers que fan
pendent, del quals en tenim molts: Roca i Batlle,
vessant Nord i Sud, Solanes, Marmellà, Musitu per
sota de carrer Ferrandiz, Ferran Puig, Bertran per
sota de carrer Roma.
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En dies de pluja els vianants es veuen obligats, per
a evitar relliscades, a baixar de les voreres en pendent i a caminar per la calçada perquè l’asfalt és
més adherent.
En les obres de fa anys del carrer Caire, Hurtado
per damunt d’Espinoi, i inclús dels carrers “plans”
de Mare de Déu del Carmel i Lucà, ja es varen col·
locar paviments antilliscants.
Això mateix és el que cal fer en els carrers en pendent per estalviar caigudes i accidents fàcilment
evitables.
Atentament,
Albert Rodà

Deixalles incíviques
Los miércoles son el día ..del trastus que yo digo
pero solo muebles.
Antes hace unos años había para reciclar “ los colores varios “ pero al poner estos cilindros, los jueves
por la mañana amanecemos así y los miércoles por
la noche pasan remueven y lo que no interesa ya ve...
Atentamente y saludos.
Ana Roglá de Leuw

Tramvia Blau
Des que es va decidir per part de l’Ajuntament
deixar de realitzar el servei del nostre entranyable Tramvia Blau, i fa ja molts mesos, que era per
qüestions tècniques de reforma i manteniment,
veig que de moment no se està fent res, i la meva
preocupació, com la d’uns quants veïns del barri,
voldria conèixer quines són les intencions i perspectives que té el Consistori per reiniciar el servei.
No solament és patrimoni històric de la ciutat sinó
també un bon reclam turístic.
Cordialment,
Jordi Torras

3 Punts sense solucionar
D’acord amb un e-mail, farà un any que us el vaig
enviar, en el que us traslladava 3 punts que ens
afecten i ens preocupen molt a molts veïns del barri.
Us volia traslladar que passat un any CAP dels 3
punts s’han solucionat.
És més, especialment el tema de la brutícia als
carrers, detallat al meu escrit inferior s’ ha incrementat.
Les voreres sempre estan molt brutes i dona una
sensació de deixadesa i abandonament del barri
que es va incrementant mes a mes.
Jo us vaig traslladar el problema, donat que pensava
que com associació de veïns vosaltres teniu més força
i possibilitat de canalitzar el problema al lloc adient,
atès que em consta que altres veïns ho han intentat
utilitzant altres vies i tampoc ho han aconseguit.
Gràcies per anticipat per les gestions que podeu
realitzar.
M. Llorens
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PROPOSTES DELS PARTITS POLÍTICS PER AL PUTXET EN LA PRÒXIMA LEGISLATURA
Hem consultat a PP, Cs, PSC, JxCat, ERC i Comuns sobre quins
plans d’actuació tenen per al nostre barri durant el període 20192023 i aquí teniu les respostes que hem obtingut.

Propostes al programa electoral de Junts per Catalunya per al barri
del Putxet:
· Adequarem i obrirem l’ediﬁci del carrer Manacor 1 com a equipament del barri del Putxet.
· Remodelarem l’Avinguda de la República Argentina.
· Estudiarem la possibilitat d’adquirir la Casa Tosquella per obrir-la
com a equipament de barri.
· Farem una actuació integral al parc del Putxet, obrint nous accessos al parc i habilitant un gran espai per a l’esbarjo de gossos.
· Remodelarem i adoptarem mesures per a la paciﬁcació del carrer
Ballester.
· Farem un estudi dels carrers del barri que necessitin ser remodelats de manera més urgent, amb especial atenció als carrers amb
forta pendent del barri.
· Farem un nou estudi de patrimoni i revisarem elements catalogats
del barri del Putxet per tal de protegir el patrimoni del barri.
· Durem a terme la remodelació del carrer Balmes des de la plaça
Molina ﬁns a la Plaça Kennedy, actualitzant els carrils de serveis
i aparcament en calçada, renovant-ne la il·luminació i ampliant-ne
les voreres i mantenint els dos sentits de circulació actuals.

· Volem tornar a ser el govern municipal que més ha invertit en el
barri del Putxet.
· Doblarem el pressupost en polítiques d’habitatges per a joves i persones grans.
· Recuperarem per als nuclis antics les àrees de conservació i rehabilitació, així com garantirem la conservació del nostre patrimoni
urbanístic i artístic.
· Potenciarem el projectes comunitaris que fomentin la participació
de les persones grans, així com la lluita contra la soledat.
· Farem un barri saludable potenciant les zones verdes entre les que
destaca el Parc del Putxet i les activitats sanes en elles, paciﬁcant
el trànsit, reduint el soroll i la contaminació i afavorint les activitats
de promoció i prevenció de al salut
· Garantirem una correcta connexió amb transport públic.
· Donarem suport als barris i el seus teixit ciutadà i urbà, amb el
suport a les entitats, com ara festes majors i activitats culturals.
· Farem els equipaments municipals pendents (Centre Cívic del Putxet)
i una anàlisi de les necessitats per cobrir.
· Farem un Pla de mobilitat del Districte i un de barri que contempli
la paciﬁcació de carrers, reducció de l’aparcament desordenat de
motos a les voreres. Garantirem unes voreres amb un manteniment
correcte i la soterrament de les instal·lacions elèctriques i facilitarem els trams a peu segurs.
· Donarem suport i potenciarem les Àrees de Promoció Econòmica
Urbanes (APEUS) i la promoció del comerç de proximitat i el seu
teixit associatiu.

·
·
·
·
·

Mejorar la accesibilidad de las calles.
Mejorar la iluminación y limpieza de las mismas.
Eliminar los postes de las aceras.
Mejorar la movilidad del Barrio.
Habilitar como equipamiento municipal la ﬁnca de la calle Manacor 1.
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· Cal que el Putxet faci un salt endavant, sobretot pel que fa a la qualitat de l’espai públic i la mobilitat.
· Volem un Barri més caminable, caldrà prioritzar la intervenció en diversos carrers per fer-los accesibles.
· Cal replantejar l’av. de República Argentina i treballar per paciﬁcar
els carrers interiors del Barri, com ara, el carrer de Ballester.
· Cal potenciar els espais de trobada veïnal que permetin dinamitzar i
cohesionar la vida del Putxet.: arrenjar el Parc del Putxet repensant
la distribució dels seus espais; deﬁnir els usos i adequar l’equipament del carrer de Manacor, 1.
· Fa anys que el barri del Putxet ha anat perdent el seu caràcter, torres
i cases que el van conformar van desapareixent, apostem per una
millor cura del patrimoni: cal estudiar solucions per preservar la Casa
Tosquella, entre d’altres.

· Que la ﬁnca municipal del carrer de Manacor,1 (adquirida ja fa vuit
anys) es converteixi en un centre cívic (torre de 900 m2) i uns jardins
(3.000 m2 de jardins).
· Recuperació casa Tosquella, negociar compra amb els seus propietaris (està en molt mal estat i està catalogada).
· Remodelació del carrer Balmes.
· Millora del Parc del Putxet i la seva il·luminació.
· Garantir una inversió mínima anual de l’Ajuntament al nostre districte
per tal d’executar les inversions que necessita el districte i reparar
així el dèﬁcit històric que pateix.
· Aprovar un nou Pla d’Equipaments, que inclogui places en escoles
bressol, residències, centres dia, sanitàries, esportius, culturals i social, que es requereixen al districte per donar resposta al dèﬁcit actual.
· Tolerància zero amb l’ocupació il·legal de immobles i l’impuls d’accions per a dur a terme els desallotjaments corresponents.
· Millora del manteniment i neteja dels carrers.
· Promoure habitatge de protecció oﬁcial al Districte, que inclogui habitatges pels afectats per plans urbanístics, i habitatges públics de lloguer.

· Barcelona en Comú treballarà per conservar la identitat del barri
aplicant les recomanacions de l’estudi del paisatge urbà del Farró i
del Putxet.
· Barcelona en Comú soterrarà les línies de servei dels carrers del
barri.
· Barcelona en Comú avançarà en el projecte per fer de l’equipament
del carrer Manacor, 1 i el seu jardí uns espais al servei del barri.
· Barcelona en Comú millorarà el transport públic amb l’inici de les
obres de la segona fase de l’ascensor d’accés a l’estació de metro
de Vallcarca.
· Barcelona en Comú farà un carril bici a Via Augusta i carrils bici
horitzontals a la part alta del Putxet connectant el barri amb la Bonanova i Sarrià.
· Barcelona en Comú aposta per un Putxet més verd amb la millora
dels accessos del Parc del Putxet i promovent-ne la conservació.
· Barcelona en Comú reformarà el carrer Balmes entre Plaça Molina i
Plaça Joaquim Folguera i estudiarà la reurbanització de l’avinguda
República Argentina.
· Barcelona en Comú prioritzarà la reducció del trànsit a tot el districte i al Putxet abordarà la paciﬁcació dels carrers Ballester i Escipió.

