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Informe del President
El millor informe és la memòria anual:
Memòria 2015
Complint el que marquen els nostres estatuts,
el 31 de març 2016 se celebra la 20a Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns
i Amics del Putxet, on la Junta presenta la memòria d’activitats, estat de comptes i propostes
per a l’exercici vinent.
Per tal de tenir més temps per escoltar les propostes, donem per escrit la memòria i es comenta el més important.
Com que no vam tenir cap al·legació ni impugnació de l’acta de la 19a Assemblea, passats els
30 dies, es va donar per aprovada.
PUTXET - ACTIU
És el full informatiu de l’Associació.
És un dels mitjans que disposem per comunicar, primer als nostres associats i després a tot
el barri, veïns/es, comerços, Entitats, el que
fem, en què hi participem, què és el que proposem, les millores aconseguides, en resum el que
passa al Barri.
Com a memòria històrica del Barri s’hi publica
una sèrie d’articles diversos, entrevistes, reportatges culturals, etc.
Dins de la Bústia dels Veïns, es publiquen els
articles que rebem dels veïns, les seves queixes
o propostes.
En aquests darrers números hem començat a
actualitzar-lo una mica més per adequar-lo als
temps actuals.
WEB
Es va actualitzant contínuament, plasmant-hi
una sèrie de fotografies, expedients i vídeos que
reflecteixen les nostres activitats, quedant així
un arxiu històric de l’Associació.
Intentarem aquest any de dotar-lo d’un toc més
actual per més utilitat dels usuaris.
CIRCULARS
Com que no tothom disposa d’ordinador, per
l’anunci d’activitats, convocatòries, invitacions,
circulars, etc., les enviem pel mitjà tradicional
de correu postal.
És interesant tenir el vostre e-mail i mòbil per
tenir així la comunicació més ràpida i fluida.
ÒRGANS PARTICIPATIUS DEL DISTRICTE
Són aquells on els ciutadans hi poden participar, suggerir, demanar, queixar-se.
Com els Consells Plenaris, Audiències Públiques,
Consells de Barri, Comissions Participatives.
Per informar-se d’on i quan es fan, consulteu el

web del Districte.
Nosaltres hi anem a quasi totes les convocatòries, per escoltar tant els veïns com l’Ajuntament
i també hi formulem les nostres demandes.
SUBVENCIÓ
Continuem rebent els 4.250 euros per desenvolupar totes les nostres activitats.
MEMÒRIA HISTÒRICA
En el Putxet Actiu donem a conèixer com era el
nostre barri abans, qui hi vivia i com vivia, llocs
i fets.
El que publiquem, tant el d’abans com el d’ara,
queda penjat al nostre web, on quedarà com a
memòria històrica d’aquest barri.
COMERÇ
Cada cop son més els Comerços i Entitats que
s’apunten a la nostra Associació, s’hi fan socis,
col·laboren i participen.
Nosaltres defensem el comerç de qualitat i proximitat.
CENTRE DE SERVEIS SOCIALS
Cada cop hi ha més gent gran i que viu sola en
el nostre barri, un tema que ens preocupa. Molta gent no fa ús d’aquests serveis per ignorància
o vergonya. És per això que volem informar dels
drets que tenim tots/es i dedicar més temps a
les persones que precisin dels serveis (alimentshabitatge assequible - rehabilitacions - acompanyaments - teleassistència)
SANITAT
Participem en les reunions organitzades en les
Entitats Sanitàries del Districte a fi d’estar informats, per després poder transmetre-les a
vosaltres.
Formem part del Consell Sanitari del Districte, junt
amb el CAP Pere Virgili i l’Hospital Plató, entre altres.
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SEGURETAT
Mantenim converses i tractem temes quan cal,
tant amb els Mossos d’Esquadra com amb la
Guàrdia Urbana.
Darrerament hem tingut prou robatoris en pisos del barri, ens preocupa. Per això transmetem els consells que ens arriben i demanem més
policia de proximitat.
PATRIMONI
Intentarem fer el més possible per conservar al
màxim les cases característiques del nostre barri, sobretot les que envolten el parc del Putxet.
Demanem un pla de protecció especial.
Intentarem evitar més enderrocs com els del
carrer Bertran.
ACTIVITATS
FIRA DE PRODUCTES D’ARTESANS
No volem fer una fira més amb venda de productes clàssics, d’embotits, pa, formatges.
No volem perjudicar, encara que sigui per un
dia, els nostres comerços de proximitat.
La tornarem a fer però amb productes artesanals.
SANT JORDI
És tradicional per Sant Jordi, posar una parada
amb roses i la distribució del nostre full, a l’Av.
Rep. Argentina amb Claudi Sabadell.
Esperem que els socis i amics recordin aquest
punt i celebrem junts la Diada.
FESTA MAJOR
Al juny organitzem la Festa Major del Putxet,
amb activitats diverses, amb participació i convivència, això ens anima a fer-la.
Com que no podem fer activitat econòmica, hem
de buscar empreses externes que ens ajudin a
realitzar-la junt amb la col·laboració dels socis-botiguers.
Cada any intentem fer coses noves i mantenir
les tradicionals, aprofitant els espais emblemàtics que disposem, és una manera de donar a
conèixer millor el Barri.
Com sempre, aquesta festa també és un memorial per a totes aquelles persones que temps enrere també van gaudir amb nosaltres, i malauradament ara ja no hi són amb nosaltres.
Durant la setmana de la Festa Major, organitzem el PutxeTapeS a fi que hi hagi mobilitat
d’un lloc a l’altre i ens assabentem de llocs i
comerços nous.
ACTIVITAT NADALENCA
Recollida solidària de menjar i joguines, a la
Rep. Argentina - Claudi Sabadell, on posem la
parada de la recollida. El menjar el donem a la
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parròquia de Sta. Cecília i a la Parròquia dels
Franciscans. Les joguines al Centre Maria Reina i a l’Associació Mujeres Latinas.
Ens sentim molt orgullosos d’aquesta diada,
cada cop hi recollim més.
Seria bo que tots anotéssim aquesta diada per
col·laborar.
SARDANES
Volem fomentar aquesta activitat. És per això
que hem realitzat la 1a trobada de colles sardanistes veteranes al Putxet, on la participació de
13 colles i la presència dels veïns va ser tot un
èxit. Esperem poder continuar aquesta participació en el nostre barri.
CASTANYADA
Al cap d’un llarg temps hem tornat a recuperar
la Festa de la Tardor però amb un altre nom,
CASTANYADA, on es van repartir 300 paperines
amb 6 castanyes, totalment gratuït, entre els
assistents.
TEMES
BUS DE BARRI
El bus és una utilitat pública encara que hi generi dèficit. Necessari per a la mobilitat de les
persones del barri.
Hem demanat un model de bus adaptat amb
plataforma per facilitar l’accés a les persones
amb mobilitat reduïda.
LINEA 22
Un cop ens vam assabentar que en la línia 22,
que considerem vital per a la mobilitat del nostre barri, hi havia un canvi de recorregut on el
seu final era el Pont de Vallcarca, deixant sense
línia el tram fins a la plaça Kennedy, ens van
adreçar a l’Ajuntament per fer constar el greuge
que això representava.
Els responsables ens van escoltar i van trobar la
solució allargant el punt final fins a la plaça Kennedy on, fent transbord, podem agafar la línia H 4.
ESPAI CASETA DE LES NINES
Continuem demanant, en aquest espai, la prohibició de jugar a la pilota i l’entrada dels gossos. És una vergonya que l’Ajuntament permeti
que l’espai per jugar els nens es transformi en
un pipi-can per als gossos.
PLAÇA JOSEP AMAT - GENERAL MITRE
Manca alguna millora en aquesta plaça, acordada amb els veïns. Creiem que aviat estarà
solucionat.
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PLAÇA LESSEPS
S’han fet obres al nostre costat per evitar l’aflorament d’aigües subterrànies.
CLÍNICA SANT JOSEP
És una prioritat per a nosaltres en aquesta legislatura moure’n fitxa.
Esperem que aquesta prioritat també sigui per
als partits polítics.
ERC s’ha manifestat clarament en els Consells
Plenaris a favor d’aquesta demanda.
No tenim ni tan sols un lloc en el barri com a
Centre de Dia per a les persones grans.
Demanem per aquest lloc un complex Socio-Sanitari, compost per:
• Casal per a la Gent Gran
• Centre de Dia per a la Gent Gran
• Habitatge amb serveis per a Gent Gran
• Centre de Dia per a persones amb discapacitat
• Habitatge tutelat per a persones amb discapacitat
CASA TOSQUELLA
Continuem sense tenir-ne noticies.
Esperem que aviat ens confirmin la seva adquisició i, si aquesta no és possible, que es demani
un requeriment als propietaris per a la restauració i conservació d’aquest Patrimoni Modernista del Barri.
TORRE SANS
Continuem amb el problema de les reixes, catalogades, d’aquesta finca i la del costat,
Continuen sense tenir l’estat de conservació
adequat.
Continuen impedint el pas dels vianants.
Continuem tenint la parada del bus 22, que hi
dificulta el pas, a pesar de la variació del seu
recorregut i que normalment la distància entre
parades ha de ser de 400 metres.
JARDINS MERCÈ RODOREDA
El seu estat no es l’adequat, ni per la vegetació
que opinem que està deixada, ni per l’estat del
mobiliari urbà i dels jocs infantils on el seu estat és deplorable.
El mirador es fa servir d’aparcament de les màquines de neteja i d’espai per als gossos, tot i
que a 20 metres hi ha un espai de pipi-can.
EDIFICI “LA ROTONDA”
Segueix el seu camí, sense incidències que nosaltres sapiguem.
ENTRADA AL PARC DEL PUTXET PER PARE
FIDEL FITA
Continuem demanant un cop més una entrada
al Parc actualitzada al temps present, que pot
anar acompanyada d’una reorganització dels
terrenys del Parc, amb un gran espai per als
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gossos, per exemple, i evitar així la invasió dels
gossos en l’espai de les persones.
Si les escales mecàniques són un problema, pel
seu alt cost, en podríem parlar.
PALS I CABLES AERIS
Continuen insistint que s’han de treure els pals
i els cables aeris. És una assignatura pendent
del Districte, hi ha voluntat en suprimir-los,
però no s’hi han posat mans a l’obra.
L-3 ESTACIÓ DE VALLCARCA
Aconseguir un ascensor per millorar la mobilitat en aquesta estació és una prioritat important. Ens han escoltat i sembla que hi estan
d’acord però, com que intervenen els dos Districtes, n’hem fet la petició en el PAM i, si cal,
anirem a fer les gestions al Districte de Gràcia i
a la Generalitat.
Hi tenim el suport d’Associacions de Gràcia.
FINCA DE MANACOR 1
Aquesta finca de propietat municipal està demanada per ser el Centre Cívic del Putxet.
I ara ja toca, i per això és una de les prioritats
demanades per a aquesta legislatura.
Per tant, se n’ha de fer i presentar projecte,
d’acord amb les opinions recollides dels veïns,
fer-ne els tràmits que calguin i posar-ho en
marxa, amb la idea de tenir-ho abans d’acabar
la legislatura.
No res més la casa gran, els jardins també, la
seva tramitació pot ser més ràpida i, per tant,
gaudir dels jardins abans. Jardins que incomprensiblement no estan oberts als veïns, perquè
ni se n’ha demanat un projecte, a pesar dels
quatre anys que han passat. Nomes se’n fa el
manteniment.
La denominada “ Caseta dels Jardiners” està
acabada en espera de saber-ne els usos.
LESSEPS 26
Per fi obra acabada, tenim un petit lloc per als
adolescents.
Esperem i desitgem la seva conservació per part
de tothom.
CARRER ESPINOI
Lamentable és l’estat de les seves voreres. Per
tant, la seva reforma integral és una prioritat
demanada en el PAD.
CARRER LA COSTA
A prop de Portolà, s’han col·locat uns pilons
“SEVILLANOS” a petició dels veïns de l’edifici
per poder sortir de l’aparcament.
Seria bo que, entre l’espai dels pilons i la vorera,
s’hi instal·lessin aparcaments longitudinals per
a les motos.
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CARRERS LUCÀ / MARE DE DÉU DEL CARMEL
Sincerament creiem que s’ha millorat notablement la qualitat de vida dels seus residents, del
comerç i per tant també la del Barri.
CARRER MARE DE DÉU DEL CARMEL 19
Un punt negre en aquest carrer, en tràmits judicials. Ja sabem com van aquestes coses però
desitgem una ràpida resolució.
CARRER AGRAMUNT
S’ha de millorar aquest carrer, té les voreres estretes i malmeses.
L’hem inclòs en la llista dels nostres suggeriments en el PAD.
CARRER FERRAN PUIG
Sense notícies.
Estudiarem quan calgui l’espai fred que hi ha
davant de l’entrada del Parc del Putxet.
CARRER BALMES
Participem en la Taula de Treball perquè hi ha
un tram que afecta El Putxet.
Quan hi hagi més fil a l’agulla, aquesta taula
s’ampliarà als botiguers i veïns/es.
De moment no hi ha res convocat.
A nosaltres ens preocupa la decisió referent al
trànsit.
Opinem que el tram de la Plaça Kennedy fins a
la Plaça Molina / Via Augusta ha de ser de doble
direcció com ara, per poder entrar i sortir els vehicles del Barri amb naturalitat, i no modificar
el recorregut dels autobusos, que considerem
actualment correcte.
CARRER TRAVESSIA DE LA COSTA
Insistirem en la neteja del passatge per impedir
que continuï com un pipi-can, amb l’acompanyament de cotxes i motos estacionats.
AV. REPÚBLICA ARGENTINA
Ja hem comentat que aquesta via principal del
nostre Barri està completament deixada.
On les voreres són amples estan plenes de forats, les lloses desiguals, i on són estretes no hi
passen dos vianants, la gent no hi pot transitar
adequadament.
Els botiguers reclamen zones adients per a la
càrrega i descàrrega.
Els arbres són de tots els colors, i no hi ha recollida d’aigües de pluja, etc. etc. etc.
En l’estat lamentable en què es troba, no bé
de gust al vianant de transitar, i estem parlant
d’una via de suma importància comercial.
Hem demanat en el PAM per a la propera legislatura que sigui una de les prioritats a efectuar-ne una reforma integral.
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Som conscients dels problemes que ens trobarem amb la reforma: 2 Districtes implicats, Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, via de molt de volum
de vehicles i les queixes dels botiguers per les
incomoditats en la durada de les obres, però,
com a altres llocs, són superables i desprès en
gaudirem tots.
CARRER MARMELLÀ
Ja és hora d’arreglar aquest carrer, potser és
el carrer que més ha patit i patirà les obres del
Barri.
Ja toca tenir unes voreres i calçada com cal,
fora pals i cables aeris, conservar els aparcaments dels cotxes, adequar els aparcaments
per a motos i bicicletes, i acomodar la càrrega i
descàrrega tant per al Centre Esportiu com per
altres coses.
PASSATGE FORASTÉ
Hem demanat per aquest carrer la pacificació
del trànsit, amb instal·lació d’alçades de calçada per fer més segur el pas de vianants.
CARRER EL CAIRE
Hem demanat un canvi de voreres i una unificació dels pilons, amb baranes a les cantonades
de la baixada.
CARRER FELIP GIL
Hi han cops que rebem demandes de coses que
no compartim. Per tant, no hi intervenim com
per demanar que es permeti aparcar al veïns
d’aquest carrer estret, dificultant el pas dels altres vehicles, inclosos els dels bombers, policia
o ambulàncies.
CARRER ESCIPIÓ
Estem a la guaita perquè no hi hagi activitats
que molestin la convivència del veïnat.
CARRER BALLESTER
Hem demanat la seva remodelació, voreres, enllumenat, etc.
PLAÇA MARIÀ MANENT
Hem rebut queixes de ser un punt problemàtic, amb molt de sorolls, promoguts per reunions-“botellones” i altres.
L’estat de la zona verda i mobiliari urbà es troba
en situació lamentable.
L’espai infantil està mal aprofitat
El Districte, Mossos i Guàrdia Urbana n’han
pres nota.
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ESCOLA SÚNION
Han fet ús de la llicència d’obra per construir en
la part de davant de la façana, i així resoldre els
seus problemes d’ampliació.
Nosaltres, desitgem que una Entitat com la Súnion continuï en el nostre Barri, participant en
ell i desenvolupant les seves tasques educatives. Ens alegrem que fos acceptada la nostra
proposta d’aquesta alternativa a fi de trobar
una solució adient per a tothom.
MOTOS
Continua el gran problema.
Ja no és tan sols d’aparcar sobre les voreres,
ara també és la circulació sobre les voreres o en
contra-direcció.
Per eradicar aquesta modalitat, demanem enèrgicament a la Guàrdia Urbana que hi prengui
mesures ràpides i dràstiques, abans que passi a
pitjor com seria atropellar els vianants.
BICICLETES
Hi ha molta gent que desitja fomentar l’ús de les
bicicletes, i ens sembla correcte sempre que no
circulin per les voreres.
GOSSOS
Un altre gran problema.
Ara, en la normativa actual, en què en tot moment els gossos han d’anar lligats pertot arreu,
excepte en els espais concrets d’esbarjo per a
ells (que no són jardins, parcs, places, etc.)
Censats, amb clip i carnet de vacunes.
Unes certes races han d’anar amb morrió.
Això facilitarà el requeriment de la Guàrdia Urbana i aquesta podrà sancionar.
Però tot seria menys problema si el comportament dels propietaris dels animals fos cívic,
molts ja el tenen, aquest comportament, però
un gran col·lectiu n’hauria d’aprendre d’ells.
PISTES DE PADEL (PUTXET SPORT)
Quan van tenir notícies de la creació de dues
pistes de pàdel al Putxet Sport, ubicades l’espai
solàrium que dóna al carrer Marmellà, ens va
preocupar que molestés els/les veïns/es.
S’ha de recordar que en el projecte inicial de
l’Espai Putxet hi havia la construcció en aquest
lloc d’unes pistes de basquet i, degut a les al·
legacions (sorolls de les pilotes, dels crits dels
esforços, d’il·luminació, entre altres) formulades per el veïnat, es va desestimar i variar el
projecte.
Es per això que es vam adreçar al Districte, de
manera informal, per demanar informació però
en no tenir resposta, vam tornar a demanar-ho
formalment de manera verbal.
El resultat ha sigut el mateix, sense resposta, i
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les obres endavant.
Ara ens hem assabentat de la disconformitat
existent del veïnat respecte a la construcció
d’aquestes pistes. N’hem formulat per escrit la
petició, esperarem resposta.
PROJECTE 2015
Com sempre, continuarem en totes les coses
que encara queden pendents i en les que surtin
de noves:
• Continuarem informant en el Putxet –Actiu i
en el WEB actualitzat
• 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 obtenir la Memòria Històrica del Putxet
• Continuarem treballant per adequar la Casa
Tosquella
• Treballarem per aconseguir el Centre Cívic
del Barri del Putxet
• Treballarem perquè arrangin els carrers del
barri, segons la prioritat
• Intentarem aconseguir la nova entrada del
Parc del Putxet per Pare Fita
• Lluitarem per reclamar la Clínica Sant Josep per al Barri
• Intentarem aconseguir un ascensor en l’estació L-3 Vallcarca
• Treballarem per tenir les zones verdes amb
el manteniment adequat
• Treballarem per tenir un Barri més net
• Intentarem conservar el Patrimoni amb les
coses que ens identifiquen amb aquest barri
• Treballaren per ajudar el comerç del Barri
• Gestionarem les propostes i queixes que ens
feu arribar
• Continuarem tractant els temes de Seguretat, Sanitat i Serveis Socials
• Intentarem millorar tot el referent als gossos
i a les motos
ESTAT DE COMPTES
Com sempre, intentem gestionar de la millor
manera els diners, i de forma transparent.
Un cop llegida aquesta memòria, podeu veure
quina tasca voluntària hem fet.
Si la considereu correcta, si creieu que encara
hi ha molta feina a fer, si ens voleu donar suport, us esperem en els actes que organitzem.
Tots junts farem Barri.
Salutacions
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet
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Crònica i imatges
Calçotada popular al Putxet

Nou Espai per a jocs a Lesseps 26

Per primera vagada, en el nostre objectiu de FER
BARRI, hem organitzat una calçotada popular.
Molt contents d’aquesta trobada, on un grup de
veïns/es petits, joves i grans van gaudir, en un dia
esplèndid, d’un tradicional àpat del nostre País, en
un magnífic lloc del nostre BARRI, el mirador dels
jardins de Mercè Rodoreda.

Per fi s’ha inaugurat l’Espai de Lesseps 26, espai
demanat per nosaltres perquè els nostres adolescents disposin d’un espai per a ells. Esperem que
en tot moment es gaudeixi i es conservi, costa molt
d’aconseguir-lo i poc de mantenir-lo.

Un lloc poc conegut per molts, que un dia vam aconseguir i que intentem recuperar-lo per als veïns.

Coent els calçots a l’espai de la Casa de les Nines

Menjant els calçots al mirador dels jardins

Els veïns gaudint de la calçotada i d’un dia esplèndid
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HEMEROTECA
ELS BOMBARDEJOS DE MARÇ DE 1938 EN EL
BARRI DEL PUTXET
Els bombardejos aeris de Barcelona de març de
1938 es van produir els dies 16, 17 i 18 en el
context de la Guerra Civil Espanyola, per part de
l’aviació legionària italiana i aviació alemanya des
de les seves tres bases a Mallorca (Illes Balears),
causant entre 880 i 1.300 morts i entre 1500 i
2000 ferits entre la població civil.
És considerat el primer bombardeig de saturació de
la història i el segon que més morts va causar en
la guerra espanyola en una sola de les incursions
després del de Guernica.
El bombardeig fou ordenat per Benito Mussolini,
sense coneixement de Franco. Itàlia tenia autonomia
en l’ús de les seves tres bases aèries a Mallorca. Les
primeres bombes sobre la ciutat van caure al
voltant de les deu de la nit del 16 de març i l’acció
va finalitzar al voltant de les tres de la tarda del dia
18. En total es van fer en una mica menys de dos
dies 17 incursions, la majoria d’elles en intervals
de tres hores. Es van utilitzar aviadors italians i
alemanys, i avions Savoia-Marchetti S. M.79 i S. M.
81 i hidroavions Heinkel He 51C-1. La majoria de
les bombes (44 tones) van caure en el centre de la
ciutat. El dia més sagnant va ser el 17 de març,
quan la majoria de les accions es van succeir a la
nit i van intervenir també avions Junker alemanys.
Es van llançar bombes experimentals d’entre 50
i 100 quilos amb poca capacitat de penetració
però una gran força expansiva. A més d’edificis,
les característiques de les bombes més petites
van provocar molts morts i ferits entre els qui es
trobaven en les vies públiques, els restaurants, les
places o els tramvies.
Franco, enfadat, va ordenar que aturessin els
bombardejos l’endemà de finalitzar, el 19 de març,
una vegada que s’havien produït les primeres
reaccions de rebot internacional, per a evitar
“complicacions exteriors”.

Bombardeig el 17 de març, vist des d’un bombarder italià
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En el Putxet, el bombardeig no fou tan intens ni
tan destructiu però també va causar víctimes i destrucció d’edificis. En Josep Maria Huertas Claveria,
periodista que va ser jutjat i empresonat el 1975 per
ficar-se amb els militars, va publicar a El Periódico
un comentari sobre com va afectar el bombardeig
en el barri del Putxet.
En lo alto del Putxet subsiste una bellísima finca,
propiedad entonces de Josep Bertran Musitu y ahora de sus descendientes, donde vivía Indalecio Prieto, ministro de Defensa. Bertran Musito orientó a los
aviones para que bombardeasen su propia residencia el 17 de marzo de 1938. Las bombas erraron y
cayeron en una casa de la calle Putxet, causando
tres muertes. Después de la guerra, unos vecinos
increparon a Betran por su actitud.
Elvira Farreras ens diu en el seu llibre El Putxet:
Memòries d’un paradís perdut, 5a edició, Edicions
La Campana, 1999, pàg. 58, també ens en parla de
com afectaren el nostre barri:
El dia del grans bombardeigs de Barcelona, 18 de
març de 1938, a més de la casa Ripoll i la nostra,
la mateixa ràfega de bombes afectà dues finques al
carrer Aribau, foren enderrocats cinc pisos d’aquestes cases, amb els consegüents morts i ferits.
Vàrem entrevistar el Dr. Enric Ripoll (veieu Putxet
Actiu de setembre de 2014), fill de Josep Ripoll i nét
de Francesc Ripoll. Aquest últim tenia un menjador a l’aire lliure en el passatge Escipió, que llavors
no era encara un carrer. L’Enric Ripoll ens digué:
Entre el passatge Escipió i el carrer Putxet hi havia la
masia Can Damians. Durant la guerra civil aquesta
masia va ser bombardejada i no hi va quedar res.
Hem tornat a veure’l i constatem que no és totalment cert que no hi va quedar res. Ens mostra
quatre pedres col·locades al jardí posterior de casa
seva, al carrer Escipió, i afirma que aquestes pedres eren part dels fonaments de Can Damians.

Pedres que foren part dels fonaments de Can Damians
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El nostre barri
Entrevista a Gregorio Fernández:
mig segle amb pneumàtics al barri
Orígens i vinguda a Barcelona
En Gregorio Fernández Rodríguez va néixer al llogaret Candín de Aucadas, comarca de El Bierzo,
província de Lleó.
Vine a Barcelona porque se ganaban muchos
“calés”, se ataban los perros con longanizas. Comencé a trabajar en una casa de recambios para
coches, Artés de Arcos, en la calle Córcega. El día
siguiente a mi llegada ya encontré trabajo. Tuve un
piso en la plaza Maragall y ahora vivo en otro en la
calle Jericó.
Después estuve trabajando en una gasolinera que
vendía neumáticos. Un señor que tenía una tienda
de recambios y neumáticos en la Avenida República
Argentina 159 me ofreció traspasarme el negocio.

banizado hacia la calle La Costa, antes estaba lleno
de gatos y ratas.
Había una cueva de un metro y medio de fondo por
2 metros de ancho. En la cueva vivió unos años una
mujer mayor un poco trastocada. Después vino una
pareja que la echó para quedarse ellos.

Venda i reparació de pneumàtics

Comerços més amunt del taller

El 1967 es va fer càrrec del negoci en aquest indret
però limitat al taller de pneumàtics. Li preguntem
que se’n fa dels pneumàtics vells.

Li preguntem sobre quins establiments hi havia a
la seva vorera de República Argentina en direcció
nord.

Antes los neumáticos viejos se tiraban, lo cual no
era nada ecológico. Ahora se reciclan de una forma
diferenciada: los que están todavía bien se venden
como de ocasión; los que están bastante gastados
pero que se pueden aprovechar los envían en contenedores a otros países; y a los que no valen nada
se les saca el acero y se aprovechan para asfaltar.

En orden ascendente, había una tienda de chuches,
a continuación la colchonería de Joan Riba y, donde
ahora hay la Granja del Pont, un colmado regentado
por tres hermanos solteros.

Els jardins de “la muntanyeta”
Aquests jardins, ara denominats de Mercè Rodoreda, són just al costat sud del seu negoci. Ens en
parla.
Cuando llegué aquí no había nada, solo árboles pequeños y plantas silvestres. Había un sendero muy
vertical que llegaba a la calle La Costa.
Lo que ahora es un jardín agradable y un paso ur-
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Un poco más arriba, donde ahora hay una tienda
regentada por chinos, había una gran ferretería denominada La Plata. En la esquina con Claudi Sabadell el Sr. Fernández preparaba cabeza de jabalí y
sobrasada.
Y siguiendo hacia el norte, había “el patatero” en
dos locales muy grandes comunicados, donde ahora está el Supermercado Jespac, y la carnicería
Quimet.

En Gregorio ha volgut que li féssim l’entrevista en el mateix taller. En acabar, li fem una foto al davant del taller
i ens acomiadem.
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El nostre barri
Centres de Serveis Socials de Barcelona

SARRIÀ - SANT GERVASI

CSS Sant Gervasi. Carrer d’Arimon,7
PER PROGRAMAR UNA VISITA:

93 619 73 11

HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA:
• De dilluns a divendres: de 9 a 14 h.
• Dimarts i dijous: de 16 a 19 h.
11
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El nostre barri
Projecte d’Acció Comunitària RADARS per a les persones grans

La ciutat de Barcelona té una població de
1.613.393 persones, de les quals l’11,5% són
més grans de 75 anys i el 31,4% d’aquestes
viuen soles.
12

Moltes d’aquestes persones han escollit
continuar vivint a casa seva, soles o acompanyades, a causa de l’alt sentiment de pertinença al barri i al seu entorn.
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Per contribuir al benestar d’aquestes persones que desitgen romandre al seus barris,
l’Ajuntament, conjuntament amb els veïns i veïnes, farmàcies, comerciants i associacions
del barris, han posat en marxa el Projecte Radars.
13
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Demandes de l’Associació a l’Ajuntament
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

CARNISSERIA MONTSERRAT. Av. Rep. Argentina 28

ONAcústica. Carrer Balmes 412

ISEMAR. Carrer Escipió 22 bis

PEIXATERIA OLIVÉ. Av. Rep. Argentina 37

MULTIPREUS VALLCARCA. Carrer Agramunt 6

Aparcament REFUGI D’OBRERES. Carrer Velázquez 2-4
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