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Informe del President

Benvolguts/des
En aquest trimestre l’Ajuntament ha tingut la
bona decisió i acció, que ha sigut la col·locació
del bust del Dr. Broggi, veí il·lustre del Barri
Putxet, i també soci i col·laborador de l’Associació de veïns i amics del Putxet.
Així recordarem i no es oblidarem mai d’aquelles
persones que han estimat i han contribuït a la
creació i conservació del Barri on han viscut.
Aquest any s’ha pogut tornar a celebrar la Festa
Major del Putxet i podem dir que el veïnat en
tenia ganes perquè la seva participació ha sigut
alta.
Com alta ha sigut la resposta solidària a la nostre crida que fem per Nadal de la recollida de
joguines. Us garantim que heu fet feliços a un
gran nombre de nens i nenes.
L’Ajuntament ens ha notificat el canvi de l’Empresa de Neteja, inclús ha fet un recorregut amb
tècnics i veïnat, on s’han exposat les deficiències
del Barri, a fi de millorar la neteja, doncs a dia
d’avui continuen les queixes del veïnat, quelcom
no es fa bé.
Un greu problema que tenim en el Barri és l’okupació de locals per part d’un col·lectiu dedicat a
la recollida de ferralla. Això ens preocupa i molt
perquè considerem que estan degradant el Barri, amb problemes de brutícia, sanitaris, enfrontaments, etc.
Sabem que l’Ajuntament està mirant de trobar mesures per evitar tots aquests entrebancs
que impedeixen l’actuació immediata per part
de les administracions i cossos de seguretat.
Els agraïm aquesta decisió però no podem estar
esperant i demanem una actuació immediata,
actuació com presència, policial, tècnics, controls d’identitat, controls sanitaris, etc.
Ells saben millor que nosaltres el que cal fer, no-
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saltres volem tornar a caminar, a conviure per
aquells llocs, sense cap problema de pudors,
brutícia, altres temes sanitaris, etc.
Donem per segur que la majoria del veïnat i
dels botiguers opinen com nosaltres.
Un altre problema greu i que ens preocupa, i molt,
és la tranquil·litat amb què afronta el Districte la
problemàtica que tenim al carrer Portolà amb el
mur d’una finca privada que amenaça de caure.
Fa més de tres anys que el mur es va inclinar, hi
va fer presència Guàrdia Urbana a requeriment
nostre, n’hi ha un atestat i els Tècnics del Districte en van fer un requeriment a la propietat.
Aquest mur està al costat d’una parada del Bus
de Barri 131, l’actuació del Districte ha sigut
col·locar unes barres de suport del mur i unes
tanques, traslladant la parada del bus del barri
131. Amb això s’ha impedit el pas dels vianants
per la vorera que dona al mur i, a més, s’ha tallat l’accés dels vehicles per entrar a la part alta
del Barri, perquè aquest tram del carrer Portolà
és de dues direccions, una d’entrada i un altra
de sortida del Barri.
Quant n’haurem d’esperar, 15 anys per la solució? Per què diem 15 anys? Perquè fa més
de 15 anys que en aquesta finca, en canviar de
propietari -res a dir- hi van començar els problemes amb el veïnat.
Primer es van talar arbres sense CAP permís
pertinent, EN DIES FESTIUS. I tot solucionat
amb la llei Granada.
Després contínuament, dia a dia, s’ha remodelat la finca, baixos, primer pis, jardí, amb
quins permisos, amb assabentats?, tothom ha
vist contínuament sacs de runa amb material
quantiós sobre les voreres, i diríem que fins i
tot camuflats, per això diem rés més en assabentats? no cal permís d’obres, els han demanat? els han dispensat? etc.
Durant tot aquest temps l’Associació ha fet
les preguntes pertinents sobre aquests problemes i MAI hem tingut una resposta adequada per part dels Tècnics del Districte.
Creiem que és hora de posar solució a aquest
tema.
Vull recordar al veïnat que estem en temps de
campanya per a les eleccions municipals.
Es el moment de comprometre els polítics i, si
no, vèieu el resultat del Carrer Ballester.
Continuem entre tots treballant pel bé del Barri.
Salutacions,
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet

3

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 67, octubre de 2022

El nostre barri
Festa Major del Putxer
del 10 al 12 de juny de 2022

VERMUT & JAZZ amb SABINA SWIT TRIO

HAVANERES amb el Grup MAR BRAVA
amb rom cremat

FOCS D’ARTIFICI ESTÀTICS amb la colla de
DIABLESSES i DIABLES de SARRIÀ
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FESTA INFANTIL amb Cia. TURURUT
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CONCERT DE GUITARRA CLÀSSICA
amb Mario Cuéllar i Montse Mitjans
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El nostre barri
Entrevista:
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Sant Gervasi- amb qui col·laborava adesiara.
Vaig pensar serà un bon tema parlar d’aquesta
casa però com que la meva veritable afecció és la
història vaig començar a investigar que n’era.

Roser Díaz Martín, historiadora de la
Casa Tosquella

Ens reunim a la vora del llac que hi ha als Jardins
del Poeta Eduard Marquina, en el Turó Parc, un
lloc adient per parlar sobre la Casa Tosquella i el
Barri del Putxet. Transcrivim les paraules que ens
va dir la Roser.

Tinc una edat bonica, no la diré pas però sí que
vaig néixer l’any 1961, un mes d’agost i tinc dues
passions: la Història i la literatura.
Durant molta part de la meva vida m’ha estat impossible dedicar-me a aquestes aficions perquè
treballava per necessitats de la vida en altre tipus de feina. De vegades la vida t’opera i amb
això vull dir que d’entrada hi ha circumstàncies
que et fan mal però després et refàs. Després
d’una gran operació que en va retornar la vida,
vaig renéixer als meus veritables afanys que tinc
ara i que no els bescanviaria per res. És una vida
que cavalca entre la Història i la literatura o a
l’inrevés.
Vaig néixer al barri de les Tres Torres, visc a Sant
Gervasi i la meva passió està en el Putxet. Aquesta passió es diu Casa Tosquella. És una casa modernista, misteriosa i que gaudeix de vida pròpia.
Està situada en el triangle format per la Ronda
del General Mitre, el carrer Ballester i el carrer
Vallirana.
Per un afer del meu antic treball vaig passar per
davant de la façana de la casa que dona al carrer
Ballester. Em va cridat l’atenció que, a sota d’una
forja modernista preciosa amb un balcó que estava quasi enrunat, hi havia uns llavis de pedra,
eren rosats i estaven enganxats a la finestra.
En aquella època jo escrivia en el diari Jardí de
Sant Gervasi i Sarrià –abans ens deia només de
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Vaig descobrir que ningú se n’havia interessat,
que era una casa gairebé oblidada Era una casa
preciosa que es mereixia un estudi exhaustiu,
el vaig fer pel meu compte. Vaig començar-lo a
l’agost del 2019 i vaig acabar-lo al novembre de
2021.
En endinsar-me en la documentació de seguida
em vaig adonar que era una casa interessant.
N’era l’única construïda per Eduard Maria Balcells Buigas amb el sistema modernista tardà,
un organicisme brutalista, tant admirat com criticat depenent del moment històric i polític del nostre país.
Vaig tenir la sort que aquesta casa, que era patrimoni provincial des de l’any 1974, la comprés
l’Ajuntament de Barcelona. Em van convidar a la
presentació de la compra als mitjans de comunicació.
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En l’acte vaig conèixer el Cap de Patrimoni de l’
Ajuntament. Al comentari que seria necessari un
estudi historic-patrimonial de l’edifici, vaig respondre que jo ja el tenia fet. A través d’ una posterior reunió i avaluació de la feina, L’Ajuntament li
va donar el vist i plau al treball. Crec que això no
és una casualitat, la casa té el seu misteri, potser
una relació d’ ajuda mútua. La Casa em va parlar
a través del llavis i jo la vaig escoltar. Ara ella és
un edifici conegut i jo he pogut descobrir totes les
meravelles que amagava.
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A qui en vulgui saber més sobre la Casa Tosquella.
li recomanem que llegeixi l’article publicat el Putxet Actiu de gener de 2022 d’Antoni Ribas Tur i
també l’article de la Roser Díaz publicat al Jardí de
Sant Gervasi i Sarrià al gener de 2021:
https://diarieljardi.cat/la-casa-tosquella-contradiccions-entre-un-be-patrimonial-protegit-i-la-ruina-2/

Des de l’any 1974 intentaven que la casa tingués
diversos usos, que es vengués, que fos un museu,
un munt de coses. L’adquisició final per part de
l’Ajuntament es va fer el 16 de gener de 2022,encara que va ser anunciada el 18 de desembre de
l’any anterior.
Una part de la meva vida és la Història. Per a
mi el període més interessant es la història de
Catalunya entre 1850 i 1930. M’agrada i em
fascina perquè el meu avi em parlà molt de les
seves vivències. Ell va néixer al 1896, a través
de les seves histories em vaig familiaritzar amb
una Catalunya emergent, dual i agosarada, amb
governs diferents, amb xacres de guerra. Es deia
Cristòfol Martín. Ell no ha mort del tot perquè jo
escric molts temes literaris i utilitzo el seu nom
com pseudònim. Va néixer al barri de Gràcia i era
impressor, feia llibres i els corregia, encara els
conservo. Una enciclopèdia titulada “España y
las repúblicas iberoamericanas” de 1927, resulta molt interessant per donar-ne idea d’aquells
temps.
Escric poesia, atès que en la poesia perquè és
més fàcil controlar els sentiments que en els personatges d’una obra narrativa. L’any 2009 vaig
publicar un llibre. Des de l’any 2015 he aconseguit 23 premis de poesia i 3 de narrativa. Des de
l’any 2011 només escric català perquè, després
d’una època obscura que canvià la meva vida i
em transformà, vaig recuperar el meu idioma i
vaig mudar la meva visió sobre la literatura, passant del gris sobre blanc a l’acolorit Arc de Sant
Martí.

Casa Tosquella, façana que dona al carrer Ballester

Casa Tosquella, vista des del xamfrà General Mitre
amb Vallirana
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El nostre barri
Roser Capdevila, veïna del Putxet, rep
la Medalla d’Or de la Generalitat

A Vilaseb.cat hem pogut llegir la notícia de l’acte de
lliurament de les dues Medalles d’Or el 7 de setembre a Mollet del Vallès.

L’executiu ha distingit Capdevila per la seva trajectòria com a il·lustradora, popularment reconeguda pels personatges de les Tres Bessones. La seva
obra ha estat traduïda a trenta-cinc llengües i la
sèrie de dibuixos animats de les populars germanes s’ha emès a cent cinquanta-vuit països. L’obra
de Capdevila és, doncs, per l’executiu català, “un
exemple de l’èxit que es pot assolir amb l’audiovisual català i un referent en l’àmbit”.

lament de Catalunya, Medalla d’Or de la ciutat de
Barcelona…

Durant el seu parlament, Roser Capdevila, de vuitanta-tres, ha agraït al govern “haver cregut en
ella” i ha assegurat que aquest guardó, que la fa
“feliç i l’emociona”, l’anima a continuar dibuixant.
També s’ha mostrat orgullosa de compartir la distinció amb Antoni Vila Casas, a qui ha agraït la
seva tasca com a mecenes i divulgador, i també ha
tingut un record pels nens i nenes que han gaudit
de la seva feina.
Aquesta medalla a la Roser se suma a una llarga llista de distincions: Creu de Sant Jordi, Premi
Nacional de Belles Arts, Medalla d’Honor del Par-
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Qui en vulgui saber més de la seva vida i obra pot
consultar l’entrevista que va aparèixer al Putxet
Actiu número 45 l’abril de 2015 i també visitar la
caseta de fusta, al carrer de les Egipcíaques, entre
els carrers del Carme i Hospital, on hi ha el legat
dels seus dibuixos.
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El nostre barri
Jaume I, un cinema del nostre barri que
vàrem perdre
En el suplement “ara diumenge” del Diumenge 21
d’agost de 2022 s’ha publicat un article d’en Toni
Vall titulat “De cinema a supermercat: els vestigis
de les sales desaparegudes de Barcelona”.
L’empremta dels cinemes perduts de Barcelona
Fa trenta anys Barcelona comptava amb més de
50 cinemes. Avui, la majoria s’han transformat en
botigues, pàrquings o supermercats. Fem un recorregut cinèfil, nostàlgic i poètic pels rastres arquitectònics, visuals i estètics d’alguns d’aquests
cinemes, ja inexistents, que s’han mantingut integrats dins del paisatge urbà de la ciutat. Objectes,
cartells i butaques que donen fe d’una Barcelona
desapareguda (o quasi) en què la pèrdua de sales
de cinema és inexorable.

número 67, octubre de 2022

el més que reconeixible emblema de l’Instituto Nacional de la Vivienda amb el símbol falangista del
jou i les fletxes. Aquests són els elements supervivents de la fesomia del vell cinema Jaume I, a
l’avinguda República Argentina de Barcelona. Va
tancar l’any 1984, però hi ha veïns del barri que
encara recorden avui les galeries que acompanyaven la personalitat del cinema i permetien accedir-hi tant des de República Argentina com des del
passeig de Sant Gervasi. Impressiona veure com el
pas del temps s’ha aturat sobre les lletres punxegudes i l’escut d’una altra època. Uns supervivents
als quals ningú, per sort, ha tingut la mala pensada de fer fora.
L’article menciona la desaparició d’altres cinemes
barceloneses: Bonanova (Bigai 4-6), Astoria (París
191-197), Arcadia (Tuset 14), Urgell (Urgell 29-33)
i Pelayo, Lauren Universitat i Petit Pelayo (Pelai 8 i
Tallers 76).
Qui estigui interessat en conèixer una mica més
la Història del cinema Jaime I pot mirar en internet l’article que va fer en Carles M. Cuadras,
soci nostre, publicat en el número 33 de Putxet
Actiu l’abril de 2011. En aquest article ens diu,
entre altres coses, que el cinema es va inaugurar
el divendres 17 de febrer de 1967 i pertanyia a la
categoria de “Salones de Reestreno”. I també que
Jaime I va funcionar tretze anys sense interrupcions. L’any 1979, després d’uns mesos d’aturada
per reformes, es van reprendre les projeccions fins
el diumenge 9 d’agost de 1981 i a continuació vindria una llarga agonia fins el tancament definitiu
del local l’any 1984.

Jaume I
República Argentina, 267-269.
El rètol del cinema, un estrany i bigarrat escut
amb tres torxes de forja i, per acabar-ho d’adobar,
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El nostre barri
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social i per l’impuls de la investigació médica. El
2010 se li va dedicar l’hospital de Sant Joan Despí,
que avui dia porta el seu nom.

Inauguració d’un bust en homenatge al
Dr. Moisès Broggi

L’acte de descoberta del bust del doctor Moisés
Broggi i Vallès va tenir lloc al matí del dimarts 7 de
juny, al Jardí de Sempronio al barri del Putxet, el
barri on va habitar els darrers 26 anys de la seva
vida.

Durant els discursos, els diferents oradors van fer
elogi de la seva carrera, recordant-ne alguns moments. Entre ells, cal destacar el discurs d’Albert
Batlle, Regidor del nostre Districte, qui va recordar
que aquesta acte estava previst fer-ho a principi
del mes de març de 2020 però es va haver de suspendre a causa de l’esclat de la pandèmia de la covid-19, va comentar que en vida Broggi rebés tots
els reconeixements possibles i va recordar la seva
trajectòria com a metge i humanista. També hi van
intervenir el seu fill, Marc Antoni Broggi, igualment doctor en medicina i cirurgia, i el President
del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós.
A l’acte hi van participar el regidor del Districte,
Albert Batlle, i familiars i amics del doctor Moisés
Broggi, cirurgià i humanista i també President de
la Reial Acadèmia de Barcelona, que va morir a
Barcelona a les acaballes de l’any 2012. També hi
van assistir membres de la nostra Junta Directiva
i nombrosos veïns.
L’escultura és obra de la reconeguda escultora
barcelonina Marta Solsona.
Per a l’emplaçament de l’escultura s’ha escollit una
zona verda situada al petit jardí de Sempronio que
limita amb el carrer de Saragossa per sobre de la
ronda del General Mitre, ja que el Dr. Broggi hi
vivia molt a prop, al carrer Putxet, en companyia
de la seva dona, Angelina, i encara hi viu part de
la seva família.
El Dr Moisès Broggi va rebre la medalla d’or de
l’Ajuntament de Barcelona pel seu compromís
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Moisès Broggi i la nostra Associació
En el Putxet Actiu de desembre de 2012 vam publicar un article sobre el seu traspàs: Moisès Broggi,
ens ha deixat, un referent ètic, veí i soci nostre.
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Transcrivim a continuació el text d’aquest article.
El darrer dia d’aquell any vàrem rebre la notícia de
la mort del Dr. Broggi, qui ha estat considerat una
persona compromesa amb la medicina, els malalts,
la ciència, el nostre país i el món.
El 2 de gener de 2013 vàrem acomboiar el seu comiat a la cerimònia en el tanatori de Les Corts. Un
dels seus néts, en nom de la família, hi pronuncià unes paraules sobre el seu avi, de les quals en
transcrivim algunes:
• Un amor per Catalunya, sòlid puntal de la nostra identitat.
• El seu exemple precedia sempre el seu discurs.
• Un humanisme emancipador.
• Sempre provava de posar la intel·ligència al servei de la bondat.
• Un gust per la fantasia i un amor per la infantesa.
• Una mirada que a tots ens ha captivat .
• Una vida familiar i d’amics de gran lleialtat.
• L’Angelina fou la seva ànima bessona.
• En paraules seves “Si lleveu al món l’amor i
l’amistat, tot el que resta és menyspreable” .
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Bústia de veïns
MUR AL CARRER PORTOLÀ
Bona tarda,
Soc veí del carrer Ferran Puig i us escric per indicar-vos que el 25 de juny del 2015 vaig enviar una
nota a l’Ajuntament de Barcelona notificant-lis el
deteriorament del mur del carrer Portolà nº 3. La
seva resposta va ser que com que és una propietat
privada, l’únic que podia fer l’Ajuntament era notificar al propietari d’aquesta circumstància.
No tinc constància de cap altre actuació, únicament indicar-vos que l’apuntalament del mur el
varen fer el 20 de juny del 2019 (la data està apuntada al puntal de l’esquerra). Avui fa exactament 3
ANYS d’aquest bunyol.
Salutacions,
Joan Creus

L’esquela que s’hi donà cita unes frases de BHAGAVAD GITA, una espècie d’evangeli hinduista que
agradava molt a Moisès, i acaba així:
Cada naixement implica una mort, com cada aurora
implica un capvespre.
Nosaltres vàrem tenir l’oportunitat d’entrevistar-lo,
veieu Putxet Actiu de setembre de 2011 “Cirurgià
eminent, humanista i defensor de la pau” , i el privilegi d’escoltar-lo el 15 de febrer de 2012 en una
xerrada sobre Viure la vellesa, organitzada per la
nostra Associació en l’Espai Putxet. En el Putxet
Actiu d’abril de 2012 vam reproduir el text íntegre
de la seva dissertació, unes fotografies de l’acte i
uns fragments sobre ell extrets del llibre El Putxet:
Memòries d’un paradís perdut de l’Elvira Farreras.
Us invitem a visitar la nostra web on, al Putxet Actiu, hi trobareu tot això.
https://www.avputxet.org/putxet_actiu_any16_
num38_eBook.pdf
https://www.avputxet.org/putxet_actiu_any14_
num34_eBook.pdf
https://www.avputxet.org/putxet_actiu_any16_
num36_eBook.pdf

“Carrer Portolà, tram on l’Ajuntament ha tancat la
meitat de la calçada i una vorera perquè el propietari de
la casa arregli el mur que amenaça amb caure sobre la
via pública”

QUEIXA PER COMPORTAMENT INCÍVIC
Buenos días,
Soy un vecino del barrio que vive en la calle de
El Caire. Os contacto para consultaros acerca de
posibles soluciones ante un problema que tengo
con el vecino del portal de enfrente. Pues bien, nos
tira huevos a la terraza sin motivo alguno constantemente. Y tomates también. Nos ha estropeado
el mobiliario de la terraza y no podemos abrir las
ventanas por miedo a que entren en casa. También
nos amenaza constantemente. Ha venido la policía
varias veces, y nosotros le hemos denunciado porque tenemos videos de los lanzamientos. Quería
saber si desde la asociación de vecinos se podría
hacer algo, porque tanto vecinos de mi edificio
como del suyo propio están hartos de esta persona.
Muchas gracias y un saludo,
Germán Valdespino
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Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

Bústia de veïns
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avís urgent a la companyia, i varen precintar el forat de la canonada veïnal i treure la tapadora metàl·lica corresponent a la casa i que és a la vorera
(per a tots els que paguem el consum d’aigua).
Ara, aquesta gent incívica, tenen la llum punxada
i crec que volen arribar, a través de la paret del
soterrani, a la canonada d’aigua principal de tot
el carrer. Ahir, quan els nens que hi viuen sortien
al carrer, els més grans obriren l’aixeta del jardí a
veure si rajava aigua… tot plegat és un malson per
al benestar dels Veïns del barrí.
Crec que cal demanar explicacions al Sindicat
d’habitatge de Cassoles.
Salutacions,
Núria Parés Rosell

Confluència Rep. Argentina - Bolívar

Bon día,
Coches, pero sobre todo motos, circulan en estas
dos calles a grandes velocidades y se saltan semáforos impunemente. A pesar de haberlo denunciado reiteradamente, el distrito ni de Gràcia ni de
Sant Gervasi toma medida alguna. Lo más grave es
que en la confluencia de República Argentina con
Bolívar se encuentra la escola Súnion. Me consta
que Súnion ya ha solicitado reiteradamente la pacificación de la zona por ser área escolar, pero por
lo visto sin resultado.
Un cordial saludo,
Yolanda Ordóñez

CASA OKUPADA
Benvolgut Sr. Rivera,
Dono per descomptat que ja sap que des de fa
unes dues setmanes, la casa número 44 del carrer
d’Escipió ha estat OKUPADA per famílies, crec que
romaneses, amb el recolzament dels membres del
sindicat d’habitatge de Cassoles, que varen ser els
primers en okupar la casa. Els membres d’aquest
sindicat, varen intentar de fer arribar l’aigua a la
casa sense passar pel comptador ni per la companyia i varen fer una via d’aigua potable que va
brollar hores mortes fins que jo mateixa vaig donar
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SOLUCIONS PER AL CAPDEMUNT DEL CARRER
PUTXET
Bona tarda, temps enrera vaig fer una petició a
l’Ajuntament:
Sóc veïna del carrer Putxet, l’última casa d’aquest
carrer que acaba amb unes escales per accedir al
Carrer Manacor i al parc de Putxet.
Cal tenir present que el darrer tram del carrer és
molt pendent.
Aquests dos condicionants dificulten al cent per
cent que algú amb cadira de rodes pugui sortir al
carrer. Ara ho ha de fer amb cotxe o taxi.
Agrairia que ho estudiessin i trobessin una bona
solució.
Atentament,
Ángela Marsal i Vidal

