Putxet Actiu
INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DEL PUTXET
Any 24 - Nº 60

Barcelona, maig de 2020

BARCELONA VISTA DES DEL PARC DEL PUTXET
Els veïns esperem tornar a gaudir aviat de la natura, l’aire net i les vistes de Barcelona

SUMARI
3-9.

Memòria 2019

9-11. El nostre barri
Les vistes del Parc del Putxet.
Entrevista: Eva Nicola: una vida dedicada
a les instal·lacions.
Per millorar la salut dels veïns del Putxet.
Xavier Cussó

12.

Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació
Obres de renovació de la canonada
d’aigua D400 (15 juny - 2 setembre)

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 60, maig de 2020

Telèfons i adreces d’utilitat:

Putxet Actiu
Edita: Associació de Veïns i Amics del Putxet,
c. Marmellà 13 - 08023 Barcelona
Barri el Putxet i el Farró, Districte Sarrià-Sant Gervasi
Tel. 669 306 164 - www.avputxet.org
Associació: avputxet@hotmail.com
https://www.facebook.com/avputxet
Disseny: Rosa Cabré
Coordinació: Antoni Garcia Gabarra
Redacció: Francesc Ribera, Antoni Garcia Gabarra,
Xavier Cussó
L’Associació no necessàriament comparteix ni es fa
responsable de les opinions expresades en aquestes
pàgines pels seus lectors i col·laboradors.

Emergències: 112
Urgències sanitàries: 061
Bombers: 080
Guàrdia Urbana: Av. J. V. Foix 55, T. 93 2914353
Mossos d’Esquadra: Iradier 9, T. 93 3062310
Urgències Hospital Plató: Plató 21, T. 93 3069900
CAP Pere Virgili: Av. Vallcarca 169-205, T. 93 2594411
Centre de Serveis Socials: Arimon 7, T. 93 2565853
Emergències Serveis Socials: T. 900 703 030
Telèfon del Civisme: T. 900 226 226
Oficina d’atenció al ciutadà - Districte: 010
Associació de veïns i amics del Putxet: Marmellà 13 Espai Putxet, T. 669 306 164
Espai Socio Cultural - Espai Putxet: Marmellà 13,
T. 93 4186035
Casal de Gent Gran Sta. Cecilia: Craywinckel 12,
T. 93 4180612
Casal Gent Gran M. Déu de Gràcia: Lesseps 25,
T. 93 2187403
Biblioteca Jaume Fuster: Lesseps 20, T. 93 3684564
Biblioteca Joan Maragall: Sant Gervasi de Cassoles 85,
T. 93 4178347

“ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DEL PUTXET”
Carrer Marmella 13 “Espai Putxet” 08023 Barcelona - Tel. 669306164 - avputxet@hotmail.com - www.avputxet.org
NIF G-61208260 - Núm. Registre 18508 Secció 1ª
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,			

2

Signatura

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

MEMÒRIA 2019
Complint el que marquen els nostres estatuts,
el 30 de març 2020 s’havia de celebrar la 24a
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.
Degut a la situació actual d’Estat d’Alarma no
va ser possible celebrar-la, esperant poder ferla en temps millors.
I com sempre, publiquem la memòria en el Full
informatiu de l’Associació, Putxet – Actiu, per
assabentar els socis/es i posteriorment el veïnat en general.
Com que no vam tenir cap al·legació ni impugnació de l’acta de la 23a Assemblea, passats els
30 dies, es dona 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 nostra Associació, on expliquem tot el que es
cou al barri i 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 a 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. És interessant, si voleu estar al dia, tenir de vosaltres el vostre numero de mòbil i/o el
vostre correu electrònic. No enviem propaganda, res més afers interesants de saber pel veïnat
del Putxet.
FACEBOOK. Creiem que hi hem de ser per a
millor informació nostra i del nostre entorn.
ÒRGANS PARTICIPATIUS DEL DISTRICTE
Són aquells on els ciutadans hi poden participar, suggerir, demanar, queixar-se.
Com els Consells Plenaris, Audiències Públi-
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ques, 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-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.
Ara està en marxa el pla d’inversions Municipals on els veïns telemàticament poden fer les
seves peticions i/o donar suport a les peticions
fetes per l’Associació i/o les d’altres veïns/es.
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 les associacions del Districte a fi de
treballar conjuntament i aconseguir- ho.
SUBVENCIÓ
Continuem rebent els 4.250 euros per desenvolupar totes les nostres activitats. Aquest any
són de preveure retallades.
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
Defensem el comerç de qualitat i proximitat. I
aquest any hem d’ajudar més els comerciants,
però creiem també que ells s’han d’involucrar
més en el Barri.
CENTRE DE SERVEIS SOCIALS
Ens preocupa la gent gran que viu sola. 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.
Ajudem a distribuir el Pregoner, revista informativa d’activitats per a gent gran.
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
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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.
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.
Informem dels consells que rebem dels cossos
perquè el veïnat pugui assabentar-se’n.
ACTIVITATS:
SANT JORDI
És una festa tradicional en la que nosaltres
hi posem sempre una parada al mateix lloc, a
l’Av. Rep. Argentina / Claudi Sabadell, amb roses, distribuïm el nostre full informatiu i algun
llibre. Els socis i amics recorden aquest punt,
ens visiten i celebrem 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 a la gent nova
que ha arribat al Barri.
Organitzem activitats diverses, hi ha bona participació i convivència.
Cada any intentem fer activitats noves i en
mantenim les tradicionals, aprofitant els espais emblemàtics, és una manera també de fer
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.
Aquest any tot indica que no la podrem realitzar en el seu temps, no sabem si passat l’estiu
podrem fer quelcom.
ACTIVITAT NADALENCA
Recollida solidària de menjar i joguines, a la
Rep. Argentina - Claudi Sabadell, on posem
cada any la parada de la recollida.
Hi ha altres Entitats que també recullen menjar, per aquelles dates, com Caritas.
Per això ens centrem més en les joguines, distribuint-les entre les Entitats del nostre Barri per
intentar que tota mainada tingui el seu joguet.
Ens sentim molt orgullosos d’aquest acte, el
veïnat es mulla, hi ha solidaritat.
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SARDANES
Fomentem aquesta activitat perquè creiem que
hem de promoure la cultura del nostre poble,
però no estem segurs que sigui del grat de tothom, atès que la participació de la gent del nostre Barri és baixa, per això ens hi acompanyen
unes colles sardanistes de gent veterana 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. A dos mesos
vista ens truquen per reservar espai.
És agradable comprovar com 150/200 persones participen en aquesta festa tradicional.
Gaudint d’un àpat en diumenge, amb solet, petant la xerrada i sense sortir del Barri.
És gratificant escoltar de la seva veu el grau de
satisfacció amb l’acte.
Molta gent nova del Barri hi participa i molta
gent gran també.
Aquest any no s’ha pogut fer.
TEMES:
PATRIMONI
Cada cop és més visible com les cases del nostre Barri, aquelles cases que ens van donar el
nom, que ens van donar la nostra identitat,
són derruïdes.
Fa molt de temps, més de tres anys, vam demanar un pla especial per actualitzar el catàleg
del patrimoni del nostre Barri.
L’Ajuntament va reconèixer que era un tema
interesant i va fer un compromís a posar-la en
marxa, però tot són bones paraules i no veiem
cap progrés en fer un estudi com a mínim del
Paisatge Urbà del Putxet.
La nostra intenció és protegir el Patrimoni del
Barri Putxet.
BUS DE BARRI
Intentarem fer canviar el tram final i fer-ho arribar a l’entrada actual del CAP.
ESPAI CASETA DE LES NINES
Un espai graciós del Barri, on hi ha una caseta
per guardar nines, d’estil modernista.
Continua sent una vergonya per l’estat en què
es troba després de la visita dels incívics.
No entenem com l’Ajuntament encara, a pesar
del temps, no hagi mostrat cap interès en restaurar aquest lloc i que, a més, permeti que
l’espai, en comptes de ser per jugar la mainada, es transformi en un pipi-can per als gossos.
S’hi podria plantar algun arbre, com a mínim
la reposició del que es va tallar.
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CLÍNICA SANT JOSEP
Finalment veurem realitzada en part una petició històrica, la Mútua FIATC ha presentat el
projecte per a la construcció d’una Residència
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.
Intentarem aconseguir que part de les places
geriàtriques siguin places concertades.
Esperem tenir més sort en aconseguir-ho que
en salvar la zona verda, ja que s’ha derrocat
també part de la zona verda i la que hi queda
poc se’n salvarà per manca de rec.
CASA TOSQUELLA
Sembla que hi ha gestions per a la venda
d’aquesta finca, en ser propietat privada no tenim informació, però sí continuem demanant
a l’Ajuntament que estigui a la guaita i que
cursi els requeriments als propietaris per a la
seva conservació.
JARDINS MERCÈ RODOREDA ( JARDINS DE
L’AV. REP. ARGENTINA)
Creiem que el seu estat no és l’adequat ni per
la vegetació, ni per l’estat del mobiliari urbà, ni
dels jocs infantils, ni pel seu ús.
Per això hem demanat una reestructuració total que, a més d’adequar la seva vegetació, ampliï la zona d’esbarjo dels gossos i el trasllat
de la zona infantil a la part alta del carrer La
Costa.
JARDINS D’ELVIRA FARRERAS
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, com també és un lloc
proper per fer trobades no agradables, per això
la instal·lació per reforçar la zona barrancosa
no està mal, és seguretat.
Una mica d’ombra sí que hi caldria. Vam intentar per millorar això que es traslladessin els arbres de l’antiga clínica Sant Josep, però ni cas.
Hem demanat una actuació per desinfectar el
pipi-can existent i que els gossos no campin
deslligats pels jardins.
PARC DEL PUTXET
Tenim un parc agradable, insígnia del nostre
Barri Putxet.
Creiem que és un lloc on hi ha d’haver cabuda
per a tothom, apel·lem a la convivència entre
els gossos i les persones. Creiem, i per tant insistim, en la creació d’una gran àrea per als
gossos, el que comportaria, segons la normati-
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va, 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 l’inexistent pista de petanca.
Demanen la reorganització de les parcel·les
pendents del Parc, així seria factible l’obertura
al parc pel carrer Pare Fidel Fita, petició històrica, com l’adequació de la parcel·la del carrer
Portolà, entre altres.
Demanem millorar les tanques de seguretat del
perímetre del Parc.
L’obertura del parc a una hora adequada, per
facilitar el pas a l’escola bressol, al gimnàs, i
fer activitats.
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, estem neguitosos de poder utilitzar l’ascensor demanat i concedit.
FINCA MUNICIPAL en el Carrer MANACOR
nº 1
Des de l’inici que aquesta finca fos de propietat
municipal, ara fa 12 anys, sempre l’hem demanada perquè fos el Centre Cívic del Putxet, va
passant el temps i sense resposta.
Per fi aquest any hem pogut tenir una reunió
amb el nou equip de govern per tractar aquest
tema. El resultat no ha sigut bo per als nostres
desitjos.
L’Ajuntament no està disposat a pagar una fortuna per rehabilitar la casa, que era del 1900
però que no té cap valor patrimonial, per convertir-la en un Casal de Barri.
En el Plenari amb data 3-3-2020, al prec de JxCAT de crear una taula de treball perquè hi pugui anar un equipament per al Barri del Putxet,
va ser rebutjada per l’equip de Govern perquè
consideren que no pot anar un Equipament en
una zona que està catalogada com a zona verda.
No vam entendre aquesta negativa perquè precisament en una taula de treball es pot trobar
una solució al tema. Si un casal no, per a quin
equipament que necessita el Barri? si encaixa.
No ens aturarem en demanar aquesta finca per
a l’ús del veïnat del Putxet, veure què i com es
pot fer.
Envoltant aquesta casa hi ha un jardins que,
a l’espera d’un projecte per poder utilitzar-los,
volem un manteniment adequat de conservació.
Que podria adequar-se amb un tros per fer
horts urbans, per a l’ensenyament per les escoles i per a les activitats dels veïns que ho desitgin.
Dins del recinte hi tenim la Caseta del Guarda,
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on fan activitats Entitats del Barri.
SOLAR DE PORTOLÀ/FERRAN PUIG
Un altre solar municipal desaprofitat, ple de
runa, mala vegetació i bitxos, on algun dia ens
donarà un maldecap.
En aquest solar hem proposat la creació d’una
zona d’esbarjo l’aire lliure.
Una zona a peu de carrer, ben comunicada, on
hi arriben escales mecàniques i bus de Barri.
Una zona per a tothom, per a la mainada i per
a la gent gran.
Hem proposat una zona d’esbarjo, amb taules
de ping-pong, taules de pic-nic, semi - instal·
lacions esportives, com camp de fulbito, basquet, petanca, cal·listènia.
Completat amb mobiliari urbà adequat.
VORERES EN GENERAL DEL BARRI
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.
En prioritat les dels carrers Espinoi, Homer,
Ptge. Forasté.
CARRER ESPINOI
Lamentable, l’estat de les voreres, creiem que
és una prioritat d’actuació.
Ptge. COSTA DEL PUTXET
Ens han demanat la sol·licitud per aconseguir
unes escales mecàniques o ascensor inclinat
que comuniquin el carrer La Costa amb l’Av.
Rep. Argentina. Per així facilitar la mobilitat del
veïnat, sobretot de la gent gran i de mobilitat
reduïda. Per demanar que siguin de pujada i
baixada però a la vista dels pressupostos municipals, veurem?
CARRER MARE DE DÉU DEL CARMEL
Ha millorat el trànsit d’aquest carrer, encara
que no del tot, i es podria fer més.
Successives vegades hem demanat millorar la
seva neteja, és un dels carrers més bruts del
Barri.
CARRER AGRAMUNT
Té les voreres estretes i malmeses. Ha de ser
una prioritat de fer-hi quelcom.
CARRER FERRAN PUIG
Creiem que en el tros rectangular de vorera
davant de l’entrada del parc de Putxet s’ha de
millorar l’estètica i l’ús, amb mobiliari urbà i
vegetació.
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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 que es podia afegir al projecte del penúltim
tram.
CARRER PORTOLÀ
Un altre carrer que li fa falta un canvi d’imatge.
I adequar un aparcament per la Fundació Alba,
no pot ser que els vehicles, a l’entrada i sortida
de l’escola, s’aturin al mig del carrer llarga estona.
Creiem que s’ha de forçar la reparació del mur
de la finca privada que es troba amb una forta
inclinació sobre la parada del bus de barri.
CARRER BERTRAN
S’ha instal·lat plataforma elevada en la cruïlla de
Castanyer a fi de baixar la velocitat dels vehicles.
CARRER CASTANYER
Tal com estava previst, s’ha remodelat el carrer,
unes de les poques inversions 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, en el
seu moment, d’iniciar un avant-projecte per a la
millora integral de l’Avinguda, al gener del 2018,
sí al 2018, però en marxar ell, aquesta voluntat
segurament va fugir amb ell, perquè a dia d’avui
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.
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 el total l’arranjament de
les voreres de l’Avinguda.
Continuarem demanant una reorganització de
tota l’Avinguda.
En això també s’inclou el problema de les reixes
i murs que envaeixen la vorera.
Un pla de mobilitat per millorar el trànsit.
Un pla per millorar la càrrega i descàrrega
CARRER MARMELLÀ
S’ha fet la millora de la vorera en la cantonada
amb Roca i Batlle.
Desitgem també que es tregui d’una vegada el
pal en la vorera.
S’ha asfaltat el carrer.
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PASSATGE FORASTÉ
Ni cas al demanat per a aquest carrer, que és
per a la pacificació del trànsit, amb instal·lació
d’alçades de calçada, per fer més segur el pas
de vianants.
CARRER ESCIPIÓ
No tan sols ni cas a la millora de voreres i altres
coses, que ara es veurà involucrat amb la reforma de mobilitat que l’Ajuntament vol fer per
millorar Ballester.
Veurem com resulta la cruïlla amb Ferran Puig.
CARRER HOMER
Les voreres d’aquest carrer, sobretot a la part
alta, estan en estat de perill per als vianants,
comprovat que en dies de pluja són una pista de patinatge, ocasionant caigudes dels vianants, no creiem que haguem de demostrar-ho
amb un recull d’informes mèdics.
Esperem que al més aviat possible hi canviïn
les voreres amb material antilliscant. Creiem
que s’haurien de millorar els senyals de trànsit
en les seves cruïlles i que és necessari l’alçament de calçada en elles.
CARRER BALLESTER
Pels articles que s’han publicat en els mitjans
de comunicació, sabeu que hi ha un grup de
veïns/es denominats PLATAFORMA DE BALLESTER que desitgen la pacificació del seu
carrer, nosaltres també.
A nosaltres ens sembla perfecte, tot el que sigui millorar la qualitat de vida del veïnat ho defensarem, però no tan bé com el pretenen fer,
canviant el sentit de circulació, la seva intenció
seria perjudicant la mobilitat de molts veïns/
es del Barri.
La nostra proposta per eliminar la drecera dels
vehicles que venen de Gràcia per l’Avinguda
de Vallcarca, en comptes d’entrar per Ballester, que continuïn fins a Lesseps, l’arranjament
del carrer amb un sol carril, ampliant voreres,
limitant la velocitat i el pas dels camions/camionetes.
L’Ajuntament va presentar diversos estudis i
n’ha triat un, que de manera EXPERIMENTAL,
el posarà en marxa aviat.
Nosaltres sempre hem dit que primer s’ha de
fer l’arranjament del carrer i després, si cal, els
complements.
L’Ajuntament ha triat aquest estudi, suposem
pel tema econòmic, primer els complements i
després l’arranjament del carrer.
Aquest estudi indica canviar el sentit de circulació del carrer Ballester, en el seu primer tram
de l’Av. Rep Argentina fins a Ferran Puig, això
evitarà que tots el que venen de Gràcia puguin
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tirar recte i hauran de girar per baixar per Av.
Rep. Argentina fins a Lesseps i girar pel lateral
de Mitre.
Els que baixin per l’Av. Rep. Argentina entraran per Escipió (que canviarà de sentit en el
tram fins a Ferran Puig), podran baixar per
Ferran Puig i continuar per Ballester.
Els que baixin per Ferran Puig, en arribar a
Ballester, podran girar tant a l’esquerra per
anar a l’Av Rep Argentina com a la dreta per
continuar per Ballester fins a Mitre.
Resumin les entrades al nostre Barri per aquesta zona seran:
Bolívar- Av. Rep Argentina
El Caire-Portolà-Ferran Puig
Escipió-Ferran Puig
Avinguda Rep. Argentina, Lesseps, lateral Mitre, Homer
Tindrem una cruïlla molt delicada a ESCIPIÓFERRAN PUIG
El lateral de Mitre no saben si suportarà el
trànsit.
Els veïns en general del Barri possiblement tenen poca informació d’aquest canvi.
De tot això ens han arribat veus manifestant
la seva disconformitat, veus que hem recollit.
Recollirem les propostes del veïnat disconforme amb aquesta actuació per transmetre-les a
l’Ajuntament i treballar-les conjuntament a fi
d’aconseguir millores ocasionant el mínim de
molèsties al veïnat del Putxet en general.
No oblidarem el COMPROMÍS de l’Ajuntament
que aquest canvi és EXPERIMENTAL i que si
no surt bé es tornarà a la situació actual, cercant altres alternatives per pacificar els nostres carrers.
PLAÇA MARIÀ MANENT
L’estat de la zona verda i el mobiliari urbà, en
general tota la plaça, 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, i segurament la sorra amb cap o 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.
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Veurem com resulta aquesta prova.
No sembla que el veïnat de l’entorn estigui entusiasmat amb aquesta mesura, com tampoc de
com es troba la plaça i se n’han rebut queixes,
i del seu drenatge que no és correcte i altres.
TRAVESSIA DE LA COSTA
Aquest passatge que es va adequar com plataforma única per facilitar el pas del veïnat, els
seus veïns/es porten un munt de temps demanant solucions a l’Ajuntament, sense que
aquest hi prengui mesures, per evitar que
aquest passatge sigui un pipi-can i, a pesar de
la prohibició d’aparcament, sorprèn que no es
prenguin mesures per eradicar els qui hi aparquen motos, cotxes, camionetes, impedint el
pas en el passatge.
MOTOS
Continuem amb 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 incívica demanem enèrgicament a la Guàrdia Urbana que hi
prengui mesures ràpides i dràstiques.
Esperem també nous aparcaments per a la
gent, que és molta, que vol aparcar cívicament.
BICICLETES
Ens sembla bé l’ús de les bicicletes però no per
les voreres.
Ens semblaria bé també obligar a tenir una
assegurança, com a mínim de responsabilitat
civil, sobretot per les lesions a vianants en cas
d’accidents.
PISOS TURÍSTICS
Creiem que l’Ajuntament hauria d’actuar severament en contra d’aquesta activitat econòmica si es transforma en incívica, creiem que
amb això ho diem tot.
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.
Desitgem que l’Ajuntament apliqui la normativa de tinença d’animals.
OKUPES
Tots hem de saber que si hi ha un lloc disponible, molt de temps buit, és corre un risc d’okupació, i si es produeix aquesta, si el propietari
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no en fa abans de 24 h la denúncia, després la
situació 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.
ESCALES MECÀNIQUES
Tot fa pensar que amb el canvi de l’Empresa de
manteniment ha millorat el seu funcionament i
no es produeixen tantes averies i que aquestes
es solucionen amb un altre tarannà.
MOBILITAT
Els sorolls, l’estrès, la contaminació, perjudiquen ostensivament la salut.
S’ha de pacificar els nostres carrers però amb
seny i no agreujant altres veïns/es.
CAL·LISTÈNIA
La cal·listènia és la col·locació d’elements per
poder fer esport a l’aire lliure, gratuïtament i
per a totes les edats i sexes.
En principi, hem demanat 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 ràpida, 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
haurem d’esperar.
També l’hem demanat per al solar del carrer
Portolà i potser hi podríem trobar altres llocs.
“MANEL” El GEGANTÓ DEL PUTXET
En Manel ha sortit de l’armari per tornar a participar en les festes culturals del Putxet, però
necessita una “pinya” per acompanyar-lo.
Els interessats han de posar-se en contacte
amb l’Associació.
PROJECTE 2020
Com sempre, el projecte és continuar amb les
coses pendents que han quedat d’altres anys i
treballar 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
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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 i altres zones verdes
• Treballarem per aconseguir millores en la
mobilitat del Barri
• Vigilarem la realització del ascensor en l’estació L-3 Vallcarca
• Treballarem per tenir un Barri segur
• 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
• Treballarem per la millora de la salut i confort del veïnat, en especial de la gent gran
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El nostre barri
Les vistes del Parc del Putxet
Com a mesura de prevenció del COVID19 aquest
parc i altres parcs de Barcelona resten tancats des
de mitjans de març i els veïns no hem pogut gaudir
de les magnífiques vistes de Barcelona, de la seva
esplendorosa vegetació i dels camins i places per
passejar i descansar.

Fa molts anys que estem treballant per millorar la qualitat de vida i cohesió social del Barri
del Putxet.
L’Associació va néixer perquè en el Putxet no es
feia res, hi havia 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 d’altres no les hem aconseguit, seguim amb aquesta tasca voluntària proposant
coses perquè creiem que en falten moltes més,
però nosaltres no decidim, és l’Ajuntament qui
decideix, però si no hi ha qui l’empenyi..........
malament, poc aconseguirem.
Ens fem grans i sense empenta no es fan coses,
es necessita sàvia nova.
Però hi ha poca gent involucrada.
Ens preguntem, què és el que voleu?
Un Barri tal qual està, un Barri estancat? Un
Barri dormitori ? O solucionar individualment
el vostre problema?
Si teniu interès solidari, sense ànim de lucre,
veniu, fem un cafè, en parlem, proveu, fem entre tots/es un Barri com el que volem que sigui!

Enlairats a la part de dalt del Turó del Putxet,
aquests jardins oberts als quatre vents i accessibles des dels carrers Manacor, Ferran Puig i Marmellà, constitueixen un dels miradors més privilegiats de Barcelona des de tots els indrets del Parc
i amb una visió de 360 graus en el cim del Turó.
Aquests jardins són molt freqüentats pels veïns,
permeten gaudir d’aquest bosc mediterrani molt
ben ordenat i enjardinat i creuar el barri d’un costat a l’altre, evitant el trànsit de vehicles; i sentir
l’olor, la frescor i el verd de la natura, inspirar l’aire
net i escoltar la refilada dels ocells.
Confiem que aviat podrem tornar a fruir de tot això
que ens ofereix el Parc.

Salutacions cordials,
Francesc Ribera
President Associació de Veïns i Amics
del Putxet
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El nostre barri
Entrevista:
Eva Nicola: una vida
dedicada a les
instal·lacions
Parla’ns de tu i de la teva
família
Vaig néixer a Barcelona el
juliol de 1967. El meu pare
es deia Alberto i era electricista. La meva mare es
deia Josefina i era mestressa de casa. Tinc dos
germans, Alberto i Marcos.
Vaig estudiar al Col·legi Sil, a l’Avinguda Tibidabo,
fins a fer el batxillerat. Després vaig estudiar Formació Professional de 2n grau, especialitat Electricitat.
Em vaig casar i vàrem tenir una filla, Alexia. Després em vaig divorciar i ara visc amb la meva actual parella amb qui tinc un fill, Adrián.
Com era el barri del Putxet quan tu eres jove?
De petita tenia amics que
vivien al barri, a l’Avinguda
República Argentina i al
Passeig de Sant Gervasi i
també al carrer Gomis.
Anàvem al cinema de les
Galeries Jaume I, al Parc
del Putxet i per tot el barri.
Ens passàvem el dia al
carrer i no hi havia tants
cotxes. Es podia anar pel
barri tranquil·lament.
Hi havia botigues de molts
anys. Recordo que, abans
L’Eva al Parc del Putxet,- de fer les obres de l’Avinquan tenia 12 anys.
guda República Argentina, hi havia un manyà i
una botiga de queviures en la cantonada amb El
Caire. També la sabateria de Craywinckel i moltes botigues que han anant desapareixent. En el
número 188 de República Argentina hi havia una
torre que, abans de ser enderrocada, cada dos per
tres s’omplia d’okupes. En el número 229 hi tenien
un servent que ens feia molta gràcia.
Quan vas començar a treballar?
Als 18 anys anava a la botiga del carrer Mare de
Deu del Carmel 6-8 a ajudar mon pare. Hi anava
tres cops per setmana i feia els pressupostos i les
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factures. M’agradava molt el tema de l’electricitat
i per això en cinc anys em vaig treure els carnets
d’electricitat, d’aigua i de gas.
Com que el meu pare va morir molt jove, el meu
germà Alberto, que també hi treballava i va aprendre l’ofici, i jo vàrem intentar seguir amb el negoci.
Vàrem haver de tancar durant tres mesos fins que
vaig aconseguir el carnet d’electricista. L’any 1994
vàrem crear la societat FORINSTAL SL que seguim
tenint avui. Els principis varen ser molt durs, havíem de treballar 11 o 12 hores diàries, fins i tot
els dissabtes i algun diumenge. Progressivament
vàrem agafar operaris i ara entre tots som deu treballadors. L’any 2012 vàrem obrir una botiga a República Argentina 63 i més tard la vàrem traslladar
al número 77, amb un espai més gran.
Quines instal·lacions feu i què veneu a les vostres dues botigues?
Fem reformes integrals de pisos, locals i cases,
manteniment de comunitats i garatges, treballs a
domicili d’aigua, electricitat, gas, desaigües, calefacció, aire condicionat. Hi venem petits electrodomèstics, rentadores, neveres, televisors, estufes,
ventiladors, accessòries de bany i de cuina, materials elèctrics.
Com heu afrontat el confinament i quin futur
hi veus?
Doncs amb por, vàrem tancar un mes sencer i després de Setmana Santa només vàrem atendre les
urgències al matí però des del 18 d’abril ja operem
amb normalitat amb les mesures de seguretat i higiene necessàries. I, com tothom, esperant els ajuts
que prometen. Amb la situació que ens ha posat el
COVID-19, crec que entre tots hem de fer un esforç
per consumir en el barri i ajudar-nos mútuament
per sortir endavant. Hi ha molts comerços que no
podran tornar a obrir i és una pena. Els grans magatzems ja tenen ajudes públiques i s’ha de potenciar el petit comerç –la majoria som autònoms.
Parla’ns del barri i de la nostra Associació
Al barri li falta vida els cap de setmana. M’agrada
molt el barri del Putxet. Hi manquen comerços més
variats.
Em vaig fer sòcia de l’Associació de Veïns i Amics
del Putxet quan la Mònica n’era la Presidenta, no
en recordo l’any. Crec que l’Associació ha fet moltes coses en favor del barri del Putxet. En soc sòcia
i participo en la distribució del vostre full informatiu i amb anuncis en el programa de la Festa Major
i abans ho feia en la loteria de Nadal.
Ens acomiadem de l’Eva tot agraint la col·laboració
dels comerços del barri.
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El nostre barri
Per millorar la salut dels veïns del Putxet
Benvolguts veïns i veïnes,
Soc un metge, ja jubilat, que viu al barri del Putxet.
Intentaré expressar-vos algunes idees sobre salut,
d’aplicació general i més específicament pensant
en el nostre barri.
ACTUALITAT: En aquests moments vivim la fase de
retrocés en les mesures imposades per la infecció
del SARS Cov2. Ja ens donen moltes indicacions
des de la Conselleria de Salut, es recomanable ferne cas: posar-se les mascaretes, així com guardar
les distàncies entre persones; sé que resulta força
molest però seria, sens dubte, molt pitjor que hi
hagin nous rebrots i tornar a confinar-nos.
CONTAMINACIÓ: L’alt grau de contaminació a
Barcelona i els seus aspectes nocius. Cal pressionar les Institucions perquè materialitzin, ja, la
seva aparent aposta per les energies no contaminants. Poden reduir impostos, o subvencionar, als
edificis que instal·lin plaques solars als terrats o
teulades, així mateix ajudar econòmicament als
que vulguin canviar els seus vehicles a d’altres no
contaminants i que no poden fer el pas per manca
de recursos suficients. Al Putxet, amb els carrers
estrets i costeruts, i mentre no arribin altres solucions, és molt convenient respectar la reducció de
velocitat dels vehicles als 30 km/hora dons així es
redueix l’emissió de gasos contaminants.
GENT GRAN: Degut a les característiques del barri, i pensant en la gent gran, cal insistir en el bon
manteniment del funcionament de les escales mecàniques -així com si cal instal·lar-ne d’altres, com
la ja suggerida al passatge de la Costa del Putxet- i
tractar de posar també escales de baixada on es
pugui. Insistir en la demanda, sobretot si hi ha força consens, és el possible inici de què s’acabi fent
algun dia. També convé pressionar perquè s’acceleri la instal·lació de l’ascensor, ja previst, de l’estació de metro de Vallcarca fins la República Argentina (i això no sols per a la gent gran, sinó també per
joves amb cotxets d’infants o gent carregada amb
maletes o altres grans volums).
Pel que fa a la gent gran, també insistir molt en evitar el sedentarisme fent l’exercici adequat a l’edat,
principalment caminar.
Ara es promocionen les consultes telemàtiques
amb els metges i les infermeres; pot ser una bona
fórmula per segons qui tipus de consultes, per altres, no cal dir-ho, és essencial la visita personal
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(veure el pacient, explorar-lo). Com que la gent
gran és la que utilitza més els serveis sanitaris,
crec que molts poden tenir dificultats per disposar dels aparells d’informàtica adients o per saber
fer-los servir; desconec si s’ha pensat en oferir un
servei formatiu que faciliti l’accés a aquest tipus de
consulta (caldrà preguntar al nostre centre d’atenció primària).
PROJECTE RADARS: Per últim insistir que els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona han endegat, ja fa un temps, el projecte Radars pel foment
del bon veïnatge, orientat a què els veïns i veïnes
col·laborin a la cura de les persones de la comunitat que ho necessitin. Sembla que hi ha un 40%
de persones de més de 85 anys que viuen soles
(aquestes poden estar en situació de solitud no volguda i ser personal de risc). En aquest projecte s’hi
comprometen veïns, alguns comerços, farmàcies,
voluntaris, entitats i equipaments com els centres
de salut dels barris. Els voluntaris, per crear confiances i veure si cal ajudar, truquen periòdicament
a les persones que ho necessiten.
Per contactar amb Radars, es pot telefonar al:
936 19 73 11 o bé enviar un correu electrònic a:
radarsgentgran@bcn.cat, també es pot preguntar al vostre centre de Serveis Socials o al Centre
d’Atenció Primària.
Esperant que els comentaris us siguin d’utilitat,
rebeu una salutació molt cordial.
Xavier Cussó

ETS MALALT DE CÀNCER,
FAMILIAR O CUIDADOR?
A L’AECC US SEGUIM DONANT SUPORT

ATENCIÓ SOCIAL

SUPORT I
ACOMPANYAMENT

ATENCIÓ
PSICOLÒGICA

ORIENTACIÓ MÈDICA I
D'INFERMERIA

TRUCA’NS AL 900 100 036
O ENTRA A AECC.ES
#quédateencasa
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

Pastisseria La Petita de la Gran. Carrer Bertran 44

Farmàcia Maria Ferrer Masana. Carrer Escipió 53

Obres de renovació de la canonada d’aigua D400 (15 juny - 2 setembre)

D’aquesta manera es considera que el gruix de les obres es
realitzarà durant els mesos de juliol i agost mirant d’afectar
el menys possibles als veïns de la zona i als vehicles que
transiden habitualment per els carrers que quedaran afectats
per les obres.
Tenint en compte tot l’estudi realitzat dels treballs a realitzar,
s’executaran les feines de renovació de la canonada DN 400
del C/ Lucà i del C/ Bertràn durant els mesos de juny, juliol i
agost, en un total de 12 setmanes.
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