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Informe del President

realment espatarrant, acompanyat per altres
gegants de la ciutat, però sobretot per la participació d’un teixit veïnal que ens va, perquè
no dir-ho, sorprendre i que ens agradaria que
continués.
Durant tots els dies de la Festa hi era el PutxeTapeS, on es va poder descobrir i degustar les especialitats dels bars de proximitat al
Barri i a l’Associació.
Hem tingut eleccions municipals, tenim nou
govern per als quatre propers anys, tornem
a començar, a parlar, a lluitar, a aconseguir
millores per al nostre Barri i la seva gent.
Benvolguts/des

Vam iniciar el trimestre amb una activitat cultural com Sant Jordi, tradicionalment ens posem a l’alçada de la Rep. Argentina cantonada
amb Claudi Sabadell, allí distribuïm els nostres fulletons gratuïtament, però el més important és el tracte que tenim amb els veïns/
es del Barri. Ens congratula que de les zones
més llunyanes, com Ballester o Lucà, hi venen
per compartir una estoneta amb nosaltres, a
petar la xerrada o a fer si cal algun comentari
o sol·licitud.
L’altra activitat tradicional és la ballada de
sardanes, on la gent ve a participar, bé escoltant, bé ballant. Aquest any la diada ha donat
la sortida a la setmana de la Festa Major del
Putxet.

Hem aprofitat aquest agost per fer una passejada amb tranquil·litat i bona química amb
el Regidor Sr. Batlle i el seu equip (la Gerent
i Consellers) a fi de posar en coneixement de
tots/es els temes pendents més importants,
que ens preocupen.
Al setembre tornarem amb la nostra feina.
Salutacions,

Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet

Una Festa Major del Putxet, on ens sentim orgullosos d’organitzar-la, un cop vist el grau de
participació i la satisfacció de la gent després
d’acabats els actes.
Actes molt d’ells tradicionals, arrelats, perquè
el veïnat és el que ens demana i en llocs diversos del Barri i de fàcil accés.
Enguany, la grata novetat ha sigut la presentació del “Gegantó del Putxet” en la cercavila,
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Activitats de l’Associació
Diada de Sant Jordi

Sardanes

Distribució de roses, Putxet Actiu i llibres a República Argentina-Claudi Sabadell.

Enguany es va començar la Festa Major amb la tradicional ballada de sardanes on el veïnat va poder
escoltar i/o ballar sardanes a la plaça Narcisa Freixas acompanyats per la Cobla Catània i colles de
veterans sardanistes.
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“La colla” va transitar per carrer Pàdua i va baixar
per República Argentina fins a Lesseps.

Us presentem la “Colla del Gegantó del Putxet”.
En “Manel” un pescador que va venir al Putxet.

En “Manel” necessita que l’acompanyem,
sobretot en les sortides, tocant instruments,
fent de portadors o de pinya, si estàs interessat, truca’ns o ens envies un e-mail, en
parlem.

Aquesta es la samarreta que lliura la Colla del Gegantó del Putxet.
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Activitats de l’Associació
Festa Major

Focs d’artifici estàtics amb la colla de diablesses i
diables de Sarrià, davant de l’església dels Josepets

Els Tabalers TYMBALYS

Diables

Ball de Festa Major amb l’Orquestra Costa Blanca
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Cançons d’una vida, amb el Cantant-Tenor SAM

Vermut & Jazz, amb SABINA WITT TRIO

Havaneres amb rom cremat, amb el grup XARXA

Taller de DESASTROSUS CIRKUS

Country per a tothom amb LINEA DANCE i la
col·laboració de l’Espai Putxet

Concert de guitarra clàsica amb Mario Cuéllar i Montse
Mitjans

7

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 58, setembre de 2019

El nostre barri
Entrevista:
Mercè Gómez Puértolas: una dona que ha
sabut lluitar.
La Mercè ens rep a casa seva al carrer Ferran
Puig. És una persona afable, oberta i amb esperit
de superació.

privilegis que això comportava, com disposar de
subministrament de carbó, electricitat, aigua i a
petites prebendes. El carbó el feien servir per a les
estufes i per a la cuina econòmica. Sa mare feia de
mestressa de casa.
Per això la Mercè va anar canviant d’escola, primer a l’Escuela Nacional de Nonasp, després a les
monges de Casp i quan van marxar a viure a Ascó
va estar internada a les monges de Mora d’Ebre
i finalment a Ascó va acabar el batxillerat lliure,
examinant-se a Reus.
Forma una família
Als 25 anys es va casar amb en Josep Calvet Milà,
veterinari que treballava als Laboratorios Reunidos, de l’empresa americana CYANAMID. Per això
vingueren a viure al Putxet l’any 1966. Deu anys
més tard es varen mudar a El Vendrell on ell seguia com empleat d’aquests laboratoris però treballant per a l’empresa de pinsos APSA.
L’any1967 nasqué la seva filla Mercè i l’any 1973
la Cristina. El 1982 morí el seu marit i ella, amb
dues filles, va haver de buscar-se la vida doncs la
pensió de viudetat no donava per a gaire. Així va
treballar per a un consultori de veterinari i l’any
1985 va tornar al seu pis del carrer Ferran Puig
per poder estar amb la seva filla gran que havia de
començar els estudis la Universitat de Barcelona.

La Mercè al balcó de casa seva, al fons els arbres del
carrer La Costa

Orígens, infantesa i joventut
Va néixer l’any 1941 a Nonasp, comarca del Matarranya, en terres aragoneses de la Franja, a tocar de l’Ebre. Son pare treballava com a Cap d’Estació de la RENFE dels diferents pobles que el van
destinar i hi van viure, com Casp, després d’Ascó
i finalment de Mora la Nova. Com a cap d’estació
tenia dret a viure amb la seva família en l’habitatge que hi havia a la pròpia estació, amb tots els
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Llavors es va posar a ajudar a la Conxita, la Xita
com li deien, a la botiga de roba Xalet del carrer
Mare de Déu del Carmel. Va tenir també estudiants acollits a casa seva; uns eren nens francesos
que venien a conèixer Barcelona provinents de
col·legis francesos; uns altres eren nens de l’ONCE que vivien lluny de Barcelona i s’hi hostejaven
els caps de setmana, mostrant una gran capacitat
d’orientar-se malgrat la ceguesa, fent servir els altres sentits.
Alhora va aprofitar per formar-se i estudiar com
treballadora familiar per a gent gran i animació
geriàtrica, començant fent pràctiques en residèn-
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Les seves filles van formar noves famílies i li han
donar un nét i dues nétes.
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ran Puig i permetent l’habilitació d’una nova zona
verda al barri, la “casa de les nines” al carrer La
Costa.
La Mercè pensa que al Putxet li manquen coses, el
barri no està prou cuidat. Hi posa com a mostra
la deixadesa que es veu en els jardins de Mercè
Rodoreda, cosa especialment punyent si considerem que va ser “la Muntanyeta” l’origen de l’Associació. També ens comenta que durant moltes
setmanes no funciona cap de les escales mecàniques de l’estació de metro de Vallcarca i això és un
problema greu mentre no hi hagin fet l’ascensor.
No obstant, es troba molt a gust dins del barri
perquè hi té connexió amb molta gent. Potser ho
fa la configuració del barri però també el tarannà
de la Mercè.

La Mercè i les seves filles al parc del Putxet (anys 70)

El Putxet
La seva incorporació a l’Associació de Veïns i
Amics del Putxet va ser quasi al començament
l’any 1996. La Mònica, que era una persona emprenedora, la va convèncer de seguida de fer-se’n
sòcia apel·lant a la necessitat de fer una força
comuna i nombrosa. Ella hi va participar com a
membre de la Junta Directiva amb persones com
en Jordi Vitoriano, la Marisa Masip i la Núria Rocamora. Creu que la participació dels veïns en les
activitats de l’Associació hauria de ser més gran
i si estiguessin més implicats en les problemàtiques o necessitats del barri es podrien aconseguir
millores. Per exemple, arran de la seva implicació en els tràmits amb el Districte de Sarrià-Sant
Gervasi, parlant amb la Regidora, el President de
l’Associació i personal tècnic d’urbanisme, es va
aconseguir resoldre favorablement la permuta
dels terrenys del carrer La Costa, mantenint les
vistes i llum dels pisos construïts en el carrer Fer-

El parc Güell i el Carmel nevats (any 1969)

Ens invita a un cafè amb gel i a un deliciós pastís. Li fem una foto i ens en deixa algunes del seu
arxiu.
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El nostre barri
Passat, present i futur de “Manacor 1”
(Juan Pablo Torrents-Faura)
del carrer ens trobem, en un estat semi ruïnós,
amb l’antic edifici de la clínica privada Sant Josep
que, tancada ja fa un temps, en breu es convertirà en una residència privada per a persones de la
tercera edat.

Ubicada al cor del Putxet i molt a prop del parc
d’aquest barri, ens trobem amb una finca de referència del barri on, de moment, l’únic espai en ús
és la caseta on vivia l’antic guarda de la finca i que
ara s’anomena “espai Casa del Guarda de Manacor 1”. La Casa del Silenci, l’agrupament Escolta
Santes i l’Associació de Veïns i Amics del Putxet
són les tres entitats que fan ús de la caseta des
del setembre de 2017. La finca té una superfície
de 2.400 metres quadrats de jardí que les entitats
no poden utilitzar, a més de la casa gran d’uns
900 metres quadrats i que està pendent de ser
reformada per part de l’Ajuntament.
“Manacor 1” es troba situada a la cantonada amb
el carrer de Cadis i té, com a “veí”, (a la seva esquerra) el bosc privat i el palauet de la família
Bertrán. A la seva dreta, si mirem cap a la muntanya del Tibidabo, hi ha una magnífica torre on
s’ubica la seu de l’editorial Antoni Bosch i on, anteriorment, va viure fins a principis dels anys cinquanta Olga Sacharoff, una artista russa avantguardista. Finalment, la cara nord confina amb la
finca de la família Miquel Abella.
Orígens
El carrer Manacor va tenir dos noms abans de
l’actual: primer es va anomenar carrer del Putxet
i posteriorment carrer de la Luna. A l’altre costat
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La finca Manacor va ser construïda al 1900, segons consta al cadastre de Barcelona, i fou un
encàrrec de José Bertrán i Musitu (1873-1957)
advocat i polític barceloní, que va ser diputat al
Congrés durant els primers anys del segle XX i,
de manera molt breu, ministre del govern d’Espanya al 1922. Finalitzada la Guerra Civil Erich
Víctor Zobel, industrial d’origen suís establert a la
ciutat, va comprar la finca a José Bertrán. Zobel
hi va viure des de llavors fins al seu traspàs a
principis dels anys vuitanta. Per altra banda, la
seva filla Olga Zobel casada amb un italià anomenat Carlo Cannavale (del que posteriorment es va
divorciar), va viure també en aquesta casa juntament amb els seus dos fills Mónica i Alessandro.
Últims anys
Malauradamet, Alessandro va morir al 1988 d’un
accident de trànsit i la seva mare Olga va traspassar al 2005. A partir de llavors la seva filla, que
patia i pateix una minusvalidesa psíquica des de
petita, es va quedar sola a la finca. Mónica tenia
tres tutors legals que, al constatar que no tenia
sentit que ella seguís en una finca tan gran i que
suposava tantes despeses de manteniment, van
demanar a l’Ajuntament de Barcelona que n’expropiés gran part, fet que va ser una realitat al
juliol de 2009 (segons consta a l’Arxiu Municipal
del districte de Sarrià-Sant Gervasi). Poc abans de
l’expropiació Mónica, per designi dels seus tutors,
va ser traslladada a viure en una residència de
gent gran per poder ser atesa de forma contínua.
Ara que ja tenim nou govern municipal a l’Ajuntament de Barcelona veurem si es fa realitat convertir “Manacor 1” en un veritable centre cívic, que
reclama des de fa temps l’Associació de Veïns del
Putxet, i que és tan necessari per a la gent que
viu al barri.
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Coses que passen al Barri
Bloqueig de la mobilitat sense més (permís ? per
descàrrega de materials ?) en els nostres carrers
com a Ferran Puig, per obres en la construcció
d’habitatges.

La recollida selectiva de brossa en hores punta
col·lapsa la mobilitat de Craywinckel.

Avaria important en les canonades d’aigua al carrer Lucà provocant inundacions en els baixos de
les finques.

No cal esperar al dimecres a les 20 h per baixar
els trastos...
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Acabat un altre ½ de tram de les voreres en l’Av.
Rep. Argentina, l’altre ½ ha quedat sense fer en
quedar-se sense pressupost aprovat i adjudicat.

Qualsevol lloc és bo per deixar les runes, encara
que no permeti el pas dels vianants per les voreres a la Rep. Argentina.

Càrrega i descàrrega , a l’Av. Rep. Argentina sense control d’horaris, inclòs per buidar contenidors, provocant problemes de mobilitat i altres, i
això a l’Agost!

Preocupació per la possible caiguda del mur d’una
finca al carrer Portolà, just a la parada del Bus de
Barri 131, si no es tracta urgent.
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OKUPES al Putxet
Aquest any el Putxet està de moda en el tema de
les okupacions. D’okupacions n’hi ha de diversos
tipus, el que ha predominat més en el nostre Barri
són els recollidors de ferralla.
El que comporta mal rotllo amb el veïnat pels sorolls, brutícia i riscos elevats de diversa temàtica.
Per un altre costat, no compartim el criteri de les
propietats especulatives, que prefereixen tenir
les propietats buides, amb el risc de la possible
okupació, sinó que som partidaris de demanar
uns lloguers adequats i així els veïns/es, botiguers, entitats, es quedarien al Barri i no n’haurien de marxar.
Als polítics els demanem que hi treballin, que ho
regulin, que actualitzin les normatives, per evitar
aquestes situacions d’especulació i ocupació.

carrer Ballester

carrer mare de Déu del Carmel

carrer Putxet

carrer Homer

carrer Escipió
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