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Informe del President

Aquest estiu hem detectat un augment de robatoris, tant en els comerços com en el veïnat.
Com no hi ha turisme, entenen que han de cercar altres fórmules.
Aquest any s’han incrementat les okupacions, com al carrer Lucà i Passeig Sant Gervasi.                                                                                                                          
D’okupacions n’hi ha de diverses modalitats, la
que predomina en el nostre Barri són els que recullen ferralla, són els que comporten mal rotllo
entre en veïnat pels sorolls, brutícia, etc.

Benvolguts/des
Altres anys començaríem aquest informe explicant com ha sigut la Festa Major del Putxet
2020 però, per las circumstàncies que tots coneixem, aquest any hem hagut de suprimir-la,
no hem volgut ser còmplices de cap contagi. La
prioritat ha sigut la salut del nostre veïnat.
Esperarem a temps més adients, segur que tornarem a tenir temps per fer gaudir a la gent del
nostre Barri, amb temps de festa.
Aquest estiu ha sigut mogut, perquè:
Aquest virus ens té preocupats i inquiets, per
això hem estat i estem en contacte continu amb  
els temes de sanitat per informar després al
nostre veïnat, esperant ser d’ajuda.
Aquest estiu han posat “carrers a munt” els
carrers de la part nord del Barri per arreglar
el clavegueram, ha sigut una obra important,
necessària que hem suportat  amb  bon humor.
S’ha posat en pràctica la modificació de circulació que afecta sobretot els carrers Ballester, Escipió, La Costa, Ferran Puig.  Ara, que tornem
a la normalitat circulatòria després del temps
d’estiu, en veurem els resultats.
Aprofitant les obres també s’ha canviat part del
sentit de Bertran. N’esperem també resultats.

Per un altre costat, no compartim el criteri de
les Entitats especulatives, que prefereixen tenir-ho tancat a demanar un lloguer adequat, i
així facilitar que el nostre veïnat s’hi podria quedar i no marxar del Barri.
Als polítics els hi demanem que treballin, que
actualitzen les normatives per evitar aquestes
situacions d’especulació i okupació.
Lamentem informar que tenim el sentiment  
que en aquesta legislatura no veurem cap inversió ni cap millora, per part del Ajuntament,
en el nostre Barri.
Cada cop que en parlem la resposta és la mateixa, “no hi ha diners”. És incomprensible, res
més cal veure les inversions en el nostre Barri
en els darrers  10 anys. Ni en grans ni en petits  
pressupostos, com  adequar les voreres , la zona
de Calistènia al Putxet o l’estudi del Patrimoni.
Però ens en sortirem, us demanem que us cuideu, que feu cas, sobretot a les recomanacions
de Sanitat. INTENTEU quedar-vos a casa al
més que podeu i potser així també  evitareu que
us okupin la vostre llar. TIREM  ENDAVANT!

Salutacions cordials
Francesc Ribera.
President.
Associació de veïns i amics del Putxet
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El nostre barri
Patrimoni arquitectònic del Putxet:
alguns dels edificis protegits (1)
En el web de l’Ajuntament de Barcelona podem llegir què diu respecte als Plans de protecció del patrimoni arquitectònic.
El problema entre la protecció i els plans urbanístics
es va intentar superar amb la redacció dels Plans
Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
i Catàleg adaptats territorialment als districtes de
la ciutat i aprovats definitivament al llarg de l’any
2000. Aquesta solució ha permès coordinar els criteris de protecció i els del planejament, de manera
que la protecció s’ajusta actualment de forma molt
més efectiva.
Els Plans estableixen quatre nivells de protecció. La
categoria superior la formen els elements amb nivell A (Bé Cultural d’Interès Nacional), decidits per
la Generalitat. La següent categoria la formen els
de nivell B (Bé Cultural d’Interès Local), decidits per
l’Ajuntament i ratificats per la Generalitat. El nivell
C (Bé d’Interès Urbanístic) és competència absoluta
de l’Ajuntament. Per últim, els de nivell D (Bé d’Interès Documental). Per a les tres primeres categories
és obligat el manteniment, no és possible l’enderroc,
mentre que al nivell D es permet l’enderroc després
de presentar i ser aprovat un estudi històrico-arquitectònic.
El principal problema per mantenir la integritat
aquests edificis que ja són centenaris està precisament en els classificats com nivell D. En la Memòria 2019 de la nostra Associació (Putxet Actiu maig
2020) dèiem respecte al Patrimoni del nostre barri:
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
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Putxet. La nostra intenció és protegir el Patrimoni
del Barri Putxet.
(Veure Putxet Actiu setembre 2011 - Hemeroteca)
Al Cercador de Patrimoni arquitectònic de l’Ajuntament hem triat alguns d’aquests edificis:

VIL·LA CARMEN (CASA LLUÍS DEL VAL)
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2266/--/--/cp/
C FERRAN PUIG, 34
Identificador: 2266
Nivell Protecció: Béns amb elements d’interès (C)
Autor: Josep Font i Gumà
Època: 1908-12
Estil: Modernista
Ús original: Residencial
Descripció:
Edifici unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa
i dues plantes pis, construït amb elements decoratius modernistes dels quals destaca la petita tribuna sobre el portal d’accés. La façana principal,
llevat d’aquests petits detalls modernistes, està
composta amb criteris molt nacionals, traslluint
un ritme segons funcions i coronament a manera
de solà amb potent ràfec.
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EDIFICI D’HABITATGES

CASA UNIFAMILIAR

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2284/--/--/cp/

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2285/--/--/cp/

C HOMER, 6
Identificador: 2284
Nivell Protecció: Béns amb elements d’interès (C)
Època: 1922
Estil: Noucentista
Ús original: Residencial

C HOMER, 21
Identificador: 2285
Nivell Protecció: Béns amb elements d’interès (C)
Autor: R. Frere Mallofré, arquitecte
Època: 1915
Estil: Historicista
Ús original: Residencial

Descripció:
Edifici d’habitatges, de planta baixa, entresòl, quatre plantes pis i planta àtic, entre mitgeres, amb
la particularitat que la mitgera que dóna a migdia
s’obre cap un pati-jardí propi, convertint-se en la
tercera façana, cosa que li dóna aquesta particular
característica.
L’edifici, concebut amb un llenguatge noucentista, tracta les façanes amb estucs esgrafiats, amb
la planta baixa i entresòl a manera de sòcol de
carreus encoixinats, les plantes pis amb relleus
i grans plafons, i el coronament amb baranes de
balustres a planta àtic, i baranes emmerletades al
cim de la coberta.

Descripció:
Habitatge unifamiliar, entre mitgeres, de planta
baixa i planta pis, més una planta àtic de nova
confecció i concebuda amb un tractament de l’edifici a base de plafó, a manera d’arc de ferradura
amb ceràmica floral al seu interior, especial característica de l’edifici.
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CASA TOSQUELLA
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2491/--/--/cp/
C VALLIRANA, 91-93
Identificador: 2491
Nivell Protecció: Béns culturals d’interès nacional (A)
Autor: Juan Caballé, m. d’o.; reforma: Eduard M.
Balcells i Buigas, arquitecte
Època: 1889; reforma: 1906-07; reforma interior:
1945
Estil: Modernista
Ús original; Residencial
Descripció:
Antonio Tosquella construí, el 1889, una casa d’estiueig a la vila de Sant Gervasi que realitzà el mestre d’obres Juan Caballé. Alguns anys més tard
(1906) encarregà la reforma de la finca a l’arquitecte Eduard M. Balcells, nebot de Gaietà Buigas
i Monravà. La casa té dues plantes, una al mateix
nivell de l’accés pel carrer Vallirana i una altra inferior, d’accés pel jardí.
Hi destaquen, en especial, les façanes i la decoració interior. Amb reminiscències arabitzants, els
buits arquitectònics es tanquen amb arcs de ferradura, a l’igual que en el joc d’arcades tancades per
un conjunt de vitralls que dóna al jardí, i les reixes
del mur de tancament.
La casa té una gran riquesa ornamental, amb gran
força del dibuix, que es tradueix tant en la forja
com en la serralleria, i en els estucs i esgrafiats
amb què es recobreixen façanes, columnes, parets i murs interiors, i en què el repertori és complet, des de motius geomètrics a representacions
florovegetals i zoomòrfiques. Aquestes, sobretot,
sorprenen, ja que hi trobem granotes, capgrossos,
vaques, gats i gossos. El sostre del porxo està també decorat amb un estany que té granotes i capgrossos.
També a l’interior la riquesa ornamental es tradueix en les portes, de fusta de melis, amb relleus
zoomòrfics (peixos, etc.) en la mateixa fusta, en les
vidrieres emplomades que comuniquen el menjador amb la sala-distribuïdor, i la vidriera d’accés a
la casa. Totes les pintures dels sostres de la casa
estan fetes amb estuc planxat en calent o pintats
a l’oli i a la cola. Els paviments de la planta noble
són de mosaic de gres amb dissenys geomètrics,
mentre que a la planta inferior i al porxo són de
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rajola vermella.
Les façanes són d’estuc de calç lliscat sobre suport
de fàbrica de maó, i amb esgrafiats al voltant de les
obertures i falsos maons.
Les cobertes de les torres estan formades petites
encavallades i empostissat de fusta; formen un ràfec i estan recobertes de ceràmica esmaltada. El
porxo té la coberta d’escates de ceràmica també
esmaltada.
Malgrat que la casa s’ha definit estilísticament com
a modernista, Balcells hi emprà un llenguatge força
eclèctic, en què la font s’insereix en el corrent neoarabitzant, mentre que les tècniques constructives
i els materials són un recull de la tradició catalana.
Nota de la redacció: la casa Tosquella, malgrat
estar catalogada com Be Cultural d’Interès Nacional (nivell A) continua deteriorant-se  progressivament (veieu Putxet Actiu abril 2012 i maig 2020).
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El nostre barri
Entrevista:
Josep Maria Pedrals i Blanxart: quasi
centenari
Ens reben en Josep Maria i la seva senyora al seu
pis del carrer La Costa.

Parli’ns de la seva família
Vaig néixer a Granollers l’any 1922. El meu pare
era metge, com havien estat l’avi i el besavi. La
mare era mestressa de casa. Van tenir 9 fills, jo
era el petit. El pare morí quan jo tenia 5 anys. Jo
estudiava a l’institut fins que va esclatar la guerra. Llavors tenia 14 anys. Van bombardejar Granollers i la casa on vivien, matant una germana
meva i la meva àvia. Vam haver de restaurar la
casa i ens vam mudar a Barcelona on jo vaig començar a treballar amb 17 anys a la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat. Als 26 anys em vaig casar
amb la Núria Pugés i Cambra, que té dos anys
menys que jo i que m’acompanya en aquesta entrevista. Hem tingut cinc fills, dues noies i tres
nois.
Què va fer després?
L’any 1954 vam crear al barri de Les Corts una petita fàbrica de bombons, de marca Blanxart, amb
dos cunyats meus, un d’ells mestre xocolater. Els
bombons van aconseguir un merescut prestigi i
també hi fèiem xocolata. Fa 11 anys vàrem vendre
la fàbrica.

Quan van venir a viure al Putxet?
Fa 41 anys que vivim en aquesta casa que vam
estrenar. Llavors el capdamunt del carrer La Costa era un cul de sac. Des del començament hem
demanat sense èxit unes escales mecàniques en
el passatge que va de República Argentina al nostre carrer. L’Associació de Veïns i Amics del Putxet
ens ha fet costat en aquesta petició. Atesa la nostra edat, crec que no veurem realitzada la nostra
petició. Com que el carrer La Costa fa una pujada
molt forta, jo prefereixo pujar per les escales, agafant-me de la barana i fent algunes parades.
Quan es va fer soci de la nostra Associació?
Quasi des del començament d’aquesta. Sempre hi
hem anat a les reunions però no als actes lúdics
perquè els caps de setmana acostumem a marxem a Llerona on tenim una casa.
Con està el barri del Putxet?
En general està brut. El passatge de La Costa està
abandonat, no s’escombren les escales, les jardineres estan deixades i la fusta de la part central
està podrida. Les voreres de l’Av. Rep. Argentina
estan plenes de motos i costa transitar-hi.

Fem una foto de tots dos i ens acomiadem agraint
l’atenció.

Josep Maria i Núria
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Així era el comerç al nostre barri als anys 80. Què ens en queda?
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El nostre barri
Núria Rocamora i Graells, in memoriam

El 7 de febrer ens va deixar la nostra companya i
amiga, una de les primeres impulsores de la nostra Associació, de la qual en va ser tresorera i va
participar activament en la Junta Directiva.
En el número 51 del Putxet Actiu, d’abril de 2017,
trobareu l’entrevista que li vam fer i que vàrem
titular “una dona amb empenta”. Ella ens va relatar coses de la seva família, dels seus estudis,
de quan es va casar, del seu fill Toni i el seu net
Marc, de la seva activitat laboral, primer com empleada i després com empresària.
Un cop jubilada, en complir els 65 anys, va tenir
temps a relacionar-se amb els veïns i participar
en activitats socials, especialment dins de la nostra Associació. Fins al moment del seu traspàs
va continuar com a vocal de la Junta Directiva,
malgrat que el seu estat no li permetia gaire dedicació.
Mantindrem sempre el seu record i donem el nostre condol a la seva família.
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Bústia de veïns
Apreciat President i veïns:
Estic d’acord amb moltes de les peticions, però
no entenc que s’amplia la zona d’esbarjo del Parc
Putxet per gossos en 1 km, si pràcticament ja ocupen tot el parc. Ja no hi ha nens, no poden transitar del gimnàs o córrer i xutar la pilota. No hi ha
separació ni delimitació pels gossos com existeix
en Turò Park. O és que ells són més civilitzats.
Encara no s’ha resolt la problemàtica del carrer
de La Costa i Travessia de La Costa per l’invasió
de gossos sense que sigui pipi-can, als veïns ens
obliguen a baixar a la calçada pels basals de pipi
i caca que deixen els seus cuidadors. Tampoc poden passar cotxets de nens ni caminadors de la
gent gran.
La deixadesa fa 10 anys i només s’ha marcat de
línies grogues pel trànsit de la gent. Per sort no
han passat accidents pel trànsit de vehicles o camions. No han fet res per millorar la convivència
i el civisme.
Molt atentament,
Josefina Rojas

Bona tarda.
Us faig arribar el tweet que he publicat i posat en
copia a @bcn_ajuntament per comentar que ahir
no vaig patir un accident, per 5 segons, contra un
vehicle que venia contra direcció i pas a poc a poc.
Entenc que el vehicle devia baixar per República i
va girar cap a Ballester.
Crec que si l’Ajuntament no posa algún remei, per
exemple, elevar la calçada a República/Ballester
com ha fet a Escipió o millor, tot el tros de República a Ferran Puig, hi haurà més d’un accident.
Perdoneu la molèstia.
Salutacions.
Agustí Càlix
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Salut

Què és VinclesBCN?
VinclesBCN és un servei de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona que combat la solitud no volguda reforçant
les relacions socials de les persones grans que se senten soles i
millorant-ne el benestar mitjançant les noves tecnologies.
Amb VinclesBCN les persones usuàries poden gestionar les seves
relacions socials utilitzant com a instrument de comunicació una
aplicació senzilla instal·lada en una tauleta o un telèfon intel·ligent. L’app permet la comunicació entre la persona usuària, la
seva familia i el seu cercle d’amistats, així com amb les persones
que formen els grups de VinclesBCN. La comunicació es fa en format de missatge de text, fotografia i vídeo.
Cada persona usuària té accés a dues xarxes:
• XARXA PERSONAL. Xarxa pròpia de cada persona, formada per
familiars i amistats.
• XARXA GRUPAL. Comunitat de persones grans usuàries de VinclesBCN que viuen a la mateixa zona i/o tenen interessos comuns.
Professionals dinamitzadors promouen la participació en converses i en activitats per acostar les persones usuàries a la comunitat
del barri i a les activitats de la ciutat.

La vacuna de la grip és segura i eficaç
La vacunació contra la grip estacional s’adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de
complicacions si la pateixen i també a les persones
que poden transmetre-la a aquest col·lectiu:
• Si sou persones amb un risc alt de tenir complicacions per la grip.
• Si teniu més de 60 anys.
• Si teniu una malaltia crònica del cor, dels bronquis
o del ronyó.
• Si sou diabètics, o esteu afectats per una disminució de les defenses per altres causes.
També us heu de vacunar si:
• Durant la campanya de vacunació de la grip, esteu
en el 2n i 3r trimestre de l’embaràs.
• La vacuna antigripal està indicada en nens amb
malalties cròniques pulmonars o metabòliques i en
persones internades en residències.
• Si teniu cura de persones malaltes i/o grans a casa.
• A més, es recomana la vacunació a les persones

que estan en contacte amb aquests grups de risc i
els poden transmetre la grip, i a les persones que
treballen en serveis públics essencials (com ara
personal sanitari, bombers, policia, etc.).
Aquest any aquesta vacuna de la grip, està especialment indicada ja que hi ha símptomes com la febre,
el cansament, el dolor muscular, la tos... que són els
mateixos que apareixen a la COVID i que encara ens
farà més difícil distingir una malaltia de l’altra. A més,
patir a la vegada les dues malalties víriques, podria
provocar quadres més greus dels esperats i hem de
protegir-nos al màxim.
El 19 d’octubre comença la campanya de vacunació de la Grip al CAP Vallcarca-Sant Gervasi.
Podeu venir a partir d’aquell dia, sense agafar
hora de visita, de dilluns a divendres i de 8 a 19h
de la tarda. Us atendrem davant del CAP, Av. Vallcarca 169-205.
Dra. Rosario Jiménez
Metgessa de Família del CAP Sant Gervasi.
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Col·labora amb el projecte Radars
i ajuda’ns a pal·liar els efectes de la solitud
no volguda en les persones grans.
Una trucada de suport pot ser una
gran companyía!
Contacta amb Radars:
radarsgentgran@bcn.cat
932 915 884
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