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Francesc Ribera, president de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet

“Sempre cal lluitar
per conservar la
identitat dels barris”
Ribera és la punta de llança de l'Associació de
Veïns i Amics del Putxet, que s'ha destacat en la
defensa de les virtuts urbanes del barri. La tasca
la va iniciar Mònica Marambio, a la memòria de la
qual s'ha dedicat ara una placa commemorativa
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Francesc Ribera, a la seu de l’associació.
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Com valora la placa commemorativa que es col·loca en memòria de
Mònica Marambio (Santiago de
Xile, 1949-Barcelona, 2005), al
costat de l'espai Putxet?
Molt positivament. Va ser una petició
dels veïns i veïnes del barri, que han
volgut dedicar un indret a la memòria
d’una veïna, d’una amiga, que va iniciar
la transformació del barri, recollida per
l’alcalde Hereu, que va adquirir un compromís amb la gent del Putxet i l’ha
complert.
Per als qui no la van conèixer, com
definiria vostè la Mònica?
Una dona amb empenta que buscava
sempre ajudar els altres, sense cap interès personal.
La Mònica va néixer lluny de Barcelona, però d'ençà de la seva arribada a la ciutat la va estimar tant
que va arribar a ser la primera
presidenta de l'Associació de Veïns
i Amics del Putxet, l'any 1996, oi?
Cert, va arribar, es va integrar total-

ment, va aprendre la nostra llengua
(parlada i escrita), la nostra cultura, els
nostres costums i tradicions, es va enamorar del barri, de la ciutat, la qual es
va estimar i va lluitar per fer-la millor
Com es va gestar aquell primer
gran projecte per al barri, la
transformació d'un solar de l'avinguda República Argentina en un
jardí, a mitjan anys noranta?
Es va a començar a lluitar pel jardí l'any
1995 i la seva inauguració va ser uns
anys més tard, el 1999. En el cap de la
Mònica no hi entrava que en un barri
tan pintoresc com el Putxet encara hi
hagués solars plens de runa. Primer
se’n va demanar la neteja i després que
fos un jardí.
A més d'impulsar la creació de la
Festa Major del Putxet, també es
va destacar en la promoció d’altres activitats socials i culturals.
Quines van ser?
Sí, moltes activitats entre les quals cal
esmentar, per exemple, tot tipus de
xerrades, exposicions, rutes pel barri,
concerts, fires, i moltes altres iniciatives destinades a millorar la vida cultural del barri.
Vostès, la seva família, han viscut

de manera destacada la transformació del Putxet. Què en pensen?
És una satisfacció veure com pràcticament tots els punts que ella va tocar i
els que volia tocar, de mica en mica es
van fent realitat. És un orgull sentir l’estima que la gent té a la Mònica.

“És un orgull sentir
l’estima que la gent té
a la Mònica”
Quines són les principals millores
que destacaria de la modernització del barri?
Podem citar els jardins de la República
Argentina, l’obertura del carrer La Costa, les escales mecàniques de Claudi Sabadell i les del carrer Roma, els equipaments de Marmellà, a més de la seu de
la nostra associació. I també cal recordar el bus de barri, entre d’altres.
Com ha canviat la vida diària del
barri l'obertura de nous equipaments com ara el centre sociosanitari Putxet Dolors Aleu o la nova
escola bressol?

Del sociosanitari, se’n beneficia tota la
ciutat. Aquests tipus d’equipaments fan
molta falta, estem contents que n’hi
hagi en el nostre barri. I l’escola bressol
és molt important, completament necessària, i a més es troba en un marc fabulós.
I el centre municipal esportiu i
l'espai Putxet?
L’espai Putxet és un espai d’activitats
culturals que encara molta gent no coneix, un espai de trobada que hem de
potenciar encara més. I el centre esportiu és un equipament important, que
tothom esperava i desitjava. Avui ja és
una realitat i, tot i que hem tingut algunes dificultats, la majoria de la gent
n’està molt satisfeta.
I per acabar, quins creu que són els
principals reptes de futur del barri del Putxet?
Queden moltes coses encara per fer.
Com la clínica Sant Josep, la qual volem que es transformi en un centre sociosanitari. I a més a més un modern
casal de barri, la millora de carrers o la
protecció dels edificis i casetes emblemàtiques del barri: sempre cal lluitar per conservar les senyes d’identitat
dels barris.

