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EDITORIAL
Fa molt de temps que els Jardins de la
Muntanyeta estan sense nom. Nosaltres fa dos
anys que vam demanar que portessin el nom de
Mònica Marambio. Ara l'Ajuntament els vol posar
el nom de Mercè Rodoreda.
Creiem que els nostres carrers, jardins, places i
espais públics, han de portar també els noms de
les persones que d’una manera o altra han fet
barri (escrivint, pintant, reivindicant...) com la
Mònica, l’Elvira Farreras i d'altres, i no
únicament de personatges amb projecció global.
Si el teu criteri és com el nostre, signa el
document de la contraportada i fes-lo córrer entre
els teus (familiars, amics, veïns) i demostrem que
som participatius.
Podeu enviar les signatures a la nostra adreça o
bé portar-les a la parada que posarem per la
Diada de Sant Jordi, a Av. Rep. Argentina 167.
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“LA MUNTANYETA” DE LA MÒNICA MARAMBIO
Antoni García i Gabarra

Perquè hi reivindiquem el nom de la Mònica?
“La Muntanyeta” del Putget està situada a la part esquerra de la República
Argentina, a tocar del Parc del Putget. El parc de “La Muntanyeta”, anomenat
provisionalment “Jardins de la República” fou inaugurat el 23 d’Octubre de
1999 per l’alcalde, Sr. Joan Clos, després d’una intensa i incansable lluita de la
Mònica Marambio, presidenta de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet (en
endavant l’Associació).
Aquest petit parc, silvestre i costerut, forma part del passadís verd que va des
dels Jardins Manuel Blancafort, a sota del Pont de Vallcarca, fins al capdamunt
del carrer de la Costa –obert i arranjat per l’acció de la Mònica- que dóna accés
al Parc del Putget. Gràcies a l’oposició decidida de les associacions de veïns no
es dugué a terme un pla que pretenia obrir un nou vial pels vehicles, aprovat
l’any 2000, per a portar el trànsit de l’Avinguda de Vallcarca fins a la República
Argentina, cosa que hauria trencat en dos els Jardins de Blancafort.
També han estat anomenats els “Jardins de la Muntanyeta” tot i que no hi
predominen les flors. Com digué la Mònica amb motiu de la seva inauguració1:
Dins d’aquest espai hi ha jocs infantils, una font, tres places, zona d’esbarjo per
als gossos –perquè s’hi trobin a gust i no embrutin la resta del parc- i una sèrie
de plantes i arbres que, si els deixem créixer, dins d’uns anys ens donaran
alegria i ombra.
I així ha estat abans que ella ens deixés i talment hi continua.
En la 10a Assemblea General de l’Associació, celebrada el 29 de Març del 2006,
com reconeixement pòstum de la seva tasca gegant per al bé del barri, s’acordà
per unanimitat del assistents demanar oficialment a l’Ajuntament de Barcelona
que atorgués el nom de Mònica Marambio i Jiménez al “Jardins de la
Muntanyeta2. La corresponent petició a l’Ajuntament quedà enregistrada amb
el núm. 2006/0416126-4.
El Consell del Districte municipal de Sarrià-Sant Gervasi ha fet la proposta de
donar a aquests jardins el nom de Mercè Rodoreda i Gurguí, amb motiu del
centenari del seu naixement -10 d’Octubre de 1908- i dins dels actes de l’Any
Rodoreda (1908-2008).
Amb tots els respectes per a qui l’hagi feta, creiem que aquesta proposta és
incoherent i injusta, tant per a la Mercè com per a la Mònica.
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En efecte, no són aquests els veritables jardins, pulcres i carregats de flors, que
tan agradaven a la Mercè que els visitava de petita al Barri de Sant Gervasi, de
la mà de l’avi, Pere Gurguí i Fontanills –per exemple, el de la casa museu del
poeta Joan Maragall o el parc de Monterols- o com els que havia passejat arreu
d’Europa que recrea poèticament en tota la seva obra literària. No són tampoc
els que veié a diari durant la seva infantesa, els dos jardins del Casal Gurguí –
reflectits amb enyor a Jardí vora el mar- o el parc abandonat de Can Brusi, del
marqués del mateix nom, que contemplava de casa seva estant i que evoca
tangencialment a El carrer de les Camèlies i en farà centre a Mirall trencat3.
Per això creiem que s’ha de concebre una millor alternativa per retre homenatge
a la millor escriptora contemporània de les lletres catalanes. Per exemple,
podria ser una escultura de la Mercè, similar a la de La Colometa ubicada en la
Plaça del Diamant, al bell mig del Parc de Monterols, prolongament del
desaparegut parc de Can Brusi –avui substituït per blocs d’habitatges- fora
molt més just i escaient.
En la resta d’aquest escrit en parlarem només de la Mònica doncs tenim la
intenció de fer-ne un altre sobre Mercè Rodoreda: passió pels jardins, les flors i
la paraula.

Breu ressenya de la Mònica
Mònica Marambio i Jiménez va néixer el 3 de Setembre de 1949 a Santiago de
Xile. Visqué més de la meitat de la seva vida a Catalunya on ràpidament
s’integrà i estimà el país i la seva gent i conreà la seva llengua4.
Enamorada del barri del Putget, on residia des del 1974, compaginà les tasques
familiars –casada i mare de tres fills- amb les professionals, àdhuc collaborant
en activitats benèfiques i culturals.
Un dia la seva filla petita, en sortir del collegi li digué4 ¿mare, perquè en un
barri tant maco com el nostre tenim aquest solar tant brut? Es referia a “la
Muntanyeta”.
Això feu reflexionar la Mònica i la dugué a reunir-se l’any 1994 amb un grup de
veïns per crear una comissió de barri per unir les forces i reivindicar tota mena
de millores per al Putget i els seus habitants.
Aquesta comissió esdevindrà el 7 de Juny de 1996 l’Associació, la qual presidí
des de l’inici quasi ininterrompudament, amb un parèntesi l’any 2001, fins el
30 de Març de 2004, quan fou substituïda per en Francesc Ribera. Motius
personals i de salut ho aconsellaren. En prendre possessió el nou President
agraí vivament la seva tasca i la d’altres persones que des dels inicis havien
participat molt activament en l’Associació5:
4
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Moltes, moltes gràcies. Que tingueu salut i sort. Sabem que esteu amb nosaltres i,
quan vulgueu tornar, teniu les portes ben obertes. Fins aviat.
Però els desigs d’en Francesc no es veieren acomplerts. El dia 18 de Juny de
2005, dues setmanes després de la Festa Major del Putxet –de la qual fou
instauradora- la Mònica ens deixà. Però el seu record i el reconeixement de la
tasca ingent realitzada en favor del nostre barri no s’esborrarà mai.
A finals de Març havia finat l’Elvira Farreras i Valentí, membre de l’Associació,
amiga de la Mònica i autora del llibre El Putxet: memòries d’ un paradís perdut6.
L’enyorat periodista Josep Maria Huertas Claveria en feu un article publicat a
La Vanguardia7:
Muere la segunda dama del Putxet (la Mònica després de l’Elvira). Tuvo una
vida intensa, esta mujer vehemente que luchó por un barrio mejor. Creía que en el
Ayuntamiento pensaban que en el Putxet todos eran ricos y no había que hacer
nada para que todo funcionara. Y consiguió desde zonas verdes (com “la
Muntanyeta”) hasta escaleras mecánicas (les dels carrers Claudi Sabadell i
Roma, aquestes darreres després del seu traspàs). Fue el alma de la asociación
e impulsora de la revista Putxet Actiu.

La Mònica i “la Muntanyeta”
Poc després de constituir-se l’Associació la Mònica escriví8:
Què hem aconseguit? Que el solar de la República Argentina-Vallcarca, destinat
a ser zona verda des de l’any 1976, esdevingui molt aviat en un parc.
Per aconseguir-ho hi treballa sense descans. A l’Octubre de 1999, després de
les vacances d’estiu, escriu1:
Ja som a casa! Nosaltres com Associació fa dies que treballem, el 23 d’Octubre
inaugurem els “Jardins de la República” que fins ara havia estat el nostre
emblema per tractar-se d’una de les primeres reivindicacions fetes per
l’Associació i, aprofitant aquesta inauguració, portarem a terme la Festa de la
Tardor, d’aquesta manera celebrarem dues coses, la conquesta d’un espai verd
molt important per al barri i el fet d’haver tornat (de les vacances).
Tindrem el plaer d’inaugurar aquest parc, de segur que serà molt visitat ja que
està situat en una de les vies principals del nostre barri. Demanem a tots els
veïns que collaborin en el seu manteniment.
També li preocupà la seguretat dels vianants, com el semàfor que aconseguí
per al carrer Agramunt o aquest altre que també fou installat1:

5
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El semàfor a la República Argentina, davant de la bocana del metro de la línia 3
(Vallcarca), és del tot necessari; sobretot ara que està a punt d’inaugurar-se el
nou parc a la República. Hem tornat a insistir davant les autoritats del Districte i
no pararem fins a tenir-lo.
El Febrer de 2002, en una carta que la Mònica adreça a tots els membres de
l’Associació, hi parla dels temes que més preocupen als veïns i dels quals la
Junta en fa un seguiment exhaustiu, entre ells:
Revisió de la illuminació dels carrers en general i dels parcs de “la Muntanyeta” i
del Putxet en particular.
En la Revista Putxet Actiu es queixa de l’estat d’abandó de “la Muntanyeta” i
d’altres zones verdes del barri9:
Les zones verdes de l’entorn fan pena, els milers i milers de pessetes que es van
gastar per fer el parc de “la Muntanyeta”, tot un esforç, i ara què?... Sempre que
en parlem amb els encarregats dels parcs ens diuen que hi ha manca de
personal, que no donen a l’abast. Senyors responsables de Parcs i Jardins i de
l’Ajuntament de Barcelona, invertir tants diners creant jardins per després
deixar-los morir és una equivocació, les places dures són lletges i no ajuden al
medi ambient, potser la solució seria contractar més personal, oi? Però sobretot
cal crear urgentment, si encara no n’hi ha, un departament de control de qualitat
que faci el seguiment dels diferents serveis municipals, això és imprescindible, ja
que no es pot continuar llançant els diners dels contribuents. Demanem que se’n
faci una bona gestió.

La Mònica i la natura del Putget
Els següents paràgrafs, extrets de la mateixa revista, ens illustren de la
sensibilitat, el gaudi i la lluita de la Mònica:
Ànim! Se’ns presenta una nova estació de l’any, la tardor, que és una de les més
maques i és quan els arbres comencen a canviar els tons verds pels daurats,
vermellosos o castanys. Vivim en una zona privilegiada que ens permet gaudir
d’aquest fenomen, només hem de dirigir la mirada cap a Collserola o passejar
pels parcs que tenim al voltant. Després, més endavant, vindrà el fred... Així, de
mica en mica, ens acostem a la primavera que ens porta l’esclat de la natura i la
renovació del miracle de la vida1.
Les olors de la Primavera. Resulta a voltes agradable el fet de poder passejar
tranquillament pel parc del Putxet, tot ensumant les noves olors de la primavera,
les mimoses i els arbres de Judea engalanats com si anéssim de casament. No
només això, sinó que l’aire pesa menys i el sol inunda de bondat els carrers, les
cares de la gent i dels infants... La primavera suposa la regeneració d’un cicle
vital, tant per a les plantes i els animals com per a la nostra Associació10...
6
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Parcs i jardins. De sempre hem mantingut bones relacions amb aquest
departament de l’Ajuntament de Barcelona i la veritat és que ens sap molt de
greu haver d’insistir una vegada més sobre l’estat d’abandonament que
presenten el jardins i places del nostre barri. Llevat de rares excepcions, com pot
ser el Parc del Putxet, del que té cura una persona i una plantilla fixa de
jardiners, la resta fan pena. Sovint ens preguntem de què serveix invertir diners
en la creació de jardins de disseny (?) per després veure com es van deteriorant
per manca de manteniment. Potser caldria una reestructuració d’aquest
departament a fi de guanyar agilitat i eficàcia en el servei a la ciutat. Tot és
possible11.
Si la Mònica hagués nascut a Catalunya possiblement hauria emulat la Mercè
Rodoreda.

Referències
1. Revista Putxet Actiu, Núm. 8, Octubre 1999.
2. Revista Putxet Actiu, Núm. 20, Abril 2004.
3. Carme Arnau. Mercè Rodoreda. Una biografia. Barcelona: Edicions 62, primera
edició 1992 i segona (revisada) 2007.
4. Revista Putxet Actiu, Núm. 19, Octubre 2005.
5. Revista Putxet Actiu, Núm. 16, Abril 2004.
6. Elvira Farreras i Valentí (1913-2005), El Putxet: memòries d’un paradís perdut.
Primera edició 1981, tercera edició (revisada i ampliada) Barcelona, La
Campana, 1994.
7. La Vanguardia, dimarts 28 de Juny de 2005.
8. Díptic de l’Associació. Treballem pel barri.
9. Revista Putxet Actiu, Núm. 14, Abril 2002.
10. Revista Putxet Actiu, Maig/Juny 2001.
11. Revista Putxet Actiu, Núm. 12, Desembre 2000.

Barcelona, 15 d’Abril de 2008
Antoni García i Gabarra
Vocal de Cultura de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet
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BIOGRAFIA
(incloem còpia de la carta dirigida en el seu moment a l'Institut de Cultura de Barcelona)

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Palau de la Virreina
Rambles 99
08002 BARCELONA
A l'atenció de la Sra. Pilar Serrano
Benvolguda,
Ens plau fer-li arribar la biografia de Mònica Marambio Jiménez, tal com ens va sollicitar.
Mònica Marambio Jiménez va néixer el 3 de setembre de 1949 a Santiago de Xile, però va
viure més de la meitat de la seva vida a Catalunya, on ràpidament es va integrar i la va
estimar. Fins i tot, parlava i escrivia tan bé la nostra llengua que, els que la conegueren,
dubtaven del seu lloc de naixement.
Estava enamorada del barri del Putxet, on residia des de l'any 1974.
Era casada i tenia tres fills, cosa que no li impedia compaginar les seves tasques familiars
amb les professionals com a agent d’assegurances i collaborava com a voluntària amb
entitats sense ànim de lucre, per exemple
L’hora de Déu , on es dedicava a ajudar
gent necessitada en barris com La Perona o
Ciutat Vella.
Cansada de veure quotidianament el solar
de l'Av. República Argentina núm. 109 ple
de runa, rates i deixalles, amb el perill que
comportava, tan sanitàriament com en cas
d’incendi;
pensant,
sobretot,
en
la
proximitat de les escoles gairebé a tocar
d'aquest solar, va decidir fer-hi quelcom ;
calia, segons ella, transformar el solar en
un jardí. Era l'any 1994, i tot sola va
començar a recollir signatures. Va rebre
tant de suport dels veïns que el resultat fou
un èxit, i aviat li van demanar que
encapçalés una comissió gestora de veïns
del barri, cosa que va donar pas l'any 1996
a l’Associació de Veïns i Amics del Putxet,
de la qual la Mònica va a ser la primera
presidenta
Amb el seu tarannà, amb un cor obert a tothom, li molestava que es digués que el Putxet
era barri de rics. Ella defensava que en aquest barri hi ha gent de tota mena, i amb la seva
empenta es transformà ben aviat en una líder veïnal per aconseguir un barri millor.
Tossuda fins a l’exageració, generosa, tenia un esperit lluitador i entusiasta. Volia aconseguir
que tothom se sentís bé i que pogués viure en un entorn favorable a les seves necessitats.
Potser es capficava en projectes aparentment impossibles, però aconseguia dur-los a terme.
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Desprès dels Jardins arribaren altres reivindicacions.
Va ser defensora de la Sanitat Pública i de mantenir el CAP dintre de Sant Gervasi.
Va evitar l’enderrocament de la denominada Torre Sans, que va ser catalogada.
Va aconseguir:
L’obertura del carrer de la Costa.
La millora del Parc del Putxet.
Les baranes de la Baixada de Blanes.
La millora de la gasolinera del carrer Craywinckel.
La collocació del semàfor del carrer Agramunt.
La millora de la plaça Marià Manent.
Participar activament en els plans de mobilitat del barri.
La collocació de l’escales mecàniques del carrer Claudi Sabadell.
Participar en el projecte de la plaça Lesseps.
Participar en l'inici del projecte de la Ronda del Mig.
Un aparcament provisional al carrer Manacor.
L’obertura del carrer Mussitu.
Va iniciar projectes que s’han acabat ara, com el bus de barri, les escales mecàniques del
carrer Roma.
I projectes que es realitzen en la actualitat, com Escoles bressol, Seu del barri, Complex
esportiu, Aparcaments; tots ells al carrer Marmellà.
És possible que n'hàgim oblidat
algun. Altres projectes encara estan
per començar, com els equipaments
sollicitats per a l'antiga Clínica Sant
Josep.
Però no tot era reivindicacions; per
exemple, per tal d'activar la vida
social del barri, va instaurar la Festa
Major del Putxet, que s'espera amb
illusió cada mes de juny.
Amant com era de la cultura,
organitzava
trobades,
xerrades,
exposicions, passejades, fires. Això
era possible gràcies a la bona entesa
que tenia amb personatges i entitats
culturals del nostre barri. Era amiga,
entre d'altres, de l'escriptora Elvira
Farreres, del pintor Jorge NúñezSegura, del concertista de guitarra
Mario Cuéllar; fins i tot, a la seva
mort, el periodista Huertas Claveria
li va dedicar un article a La
Vanguardia: “Muere la segunda Dama del Putxet, que fue el alma de la Asociación de
Vecinos y Amigos del Putxet e impulsora de una revista imprescindible para conocer el
Barrio actual, PUTXET-ACTIU”.
Periòdicament hi havia activitats, per Sant Jordi, a la tardor, per Carnestoltes.
Per Nadal no faltava la recollida de menjar i joguines per als nens necessitats de Barcelona.

9
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En els malaurats fets dels assassinats de dues dones del barri del Putxet, la seva
collaboració assenyada va transmetre calma, entre altres coses, al veïnat, i la seva
collaboració va ser esmentada com a eficaç per les forces de seguretat.
Mantenia bones relacions amb altres associacions, tant del barri com de la ciutat.
Per posar en coneixement del barri tot allò que considerava d'interès, va crear el Full
Informatiu PUTXET-ACTIU, amb una tirada de 5.000 exemplars trimestrals.
Fou tan intensa la seva dedicació que, segurament, ens deixarem d'esmentar moltes de les
seves activitats.
Fins i tot l’alcalde de Barcelona, el Sr. Joan Clos, va fer constar per escrit el seu
reconeixement al compromís de la Mònica amb el Putxet.
L'esperit generós i dinàmic de la Mònica li ha valgut l’estimació dels seus veïns i veïnes, que
volen que sigui recordada i per això demanen que el seu nom figuri en aquests jardins.
Ens va deixar a Barcelona el 18 de juny del 2005, a la edat de 55 anys
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet

La Torre Sans, ara
edifici catalogat
per intervenció de
l'Associació
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MEMÒRIA 2007
12ª ASSEMBLEA GENERAL
31-3-2008
LOCAL SOCIAL DE SANTA CECILIA

Benvinguts / des
a la 12ª Assemblea General Ordinària de la Associació de Veïns i Amics del Putxet.
Complint el que marquen els nostres estatuts La Junta presenta la memòria d’activitats, estat
de comptes i propostes per l'exercici vinent.
Aquest any hem canviat el lloc, degut al tancament de Las Siervas de San José i també
canviarem un poc la manera que fins ara desenvolupavem l’assemblea. Hem de respectar els
horaris d’aquest local i volem donar prioritat al apartat de precs i preguntes.
Us hem fet arribar la memòria. Llegint-la ja quedeu assabentats i per tant i per no tornar a
repetir-ho tot punt per punt, farem una menció breu d'alguns temes i explicarem en profunditat
els més importants.
Com no vam tenir cap allegació ni impugnació de l’acta de la 11ª Assemblea, passats els 30
dies, es va donar per aprovada.

MEMÒRIA
PUTXET - ACTIU
En aquest full intentem transmetre el que es cou al barri, el que nosaltres treballem.
Arriba amb prioritat a tots els socis-es, però també el repartim pel barri, a fi que tothom sàpiga
que tenim una associació i el que fa, i que aquell que vulgui pot afiliar-se, pot involucrar-se.
Com no surt amb la regularitat que volem, canviarem la Direcció i aviat veureu el full amb un
altre aire, i segur que el millorarem en tots els aspectes.
WEB
La pàgina es va actualitzant regularment. També la millorarem. És un altre mitjà per a donar a
conèixer l’Associació.
FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona)
Seguim afiliats, participant en les reunions que tracten temes importants pel nostre barri, com
la Sanitat, i ens posem al dia i donem suport si cal, en els temes d’importància per a la ciutat.
SANITAT
Sembla que el funcionament del nostre CAP es bo.
El mes de maig es va inaugurar l'Hospital de Dia Sant Jordi, amb 26 places. És un centre per
millorar la qualitat de vida donant un tractament específic a persones amb deteriorament
cognitiu i demències, unes hores al dia.
També som membres del recent creat Consell de Salut del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

11

FULL INFORMATIU DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DEL PUTXET
FIRA DE PRODUCTES D'ARTESANS
Continuem amb elles. Les més conegudes són les de la Festa Major i les de Nadal, però se'n fan
d'altres, lligades a dies senyalats com Sant Jordi, Carnestoltes i Sant Pons. Es fan a la plaça
Kennedy, el lloc mes adient considerant el trànsit dels vianants.
SANT JORDI
Activitat cultural. Fem tradició amb la venda de roses i obsequiant el full Putxet-Actiu.
SUBVENCIÓ
Continuem rebent 3.000 euros. Amb això, si volem fer activitats, necessitem la participació i
collaboració dels veïns i veïnes.
FESTA MAJOR
Són tres dies en que la gent fa barri. Al Putxet Juny és igual a Festa Major. Intentem fer actes
per a tothom, uns tradicionals com la petanca, les havaneres, el ball de Festa Major, la festa
infantil, i altres de variables. Cada cop hi participa més gent.
Necessitem collaboradors. Quants més siguem, millor farem la Festa.
La Festa Major es també, per a molts del Putxet i de Sant Gervasi, un memorial a la persona
que amb el seu tarannà va fer possible aquesta Festa i aquesta Associació. Parlem de la
Mònica.
ACTIVITAT NADALENCA
Al desembre a la Pl. Kennedy s’ha fet la Fira de Productes Artesans i abans de Nadal a la Rep
Argentina - Claudi Sabadell, la parada de recollida de menjar i joguines pels nens necessitats.
Sempre ho haviem donat a la parròquia de Sta. Cecília. Aquest any ho han compartit també
amb el Centre Maria Reina.
LOTERIA
Tenim l'intenció de portar una mica de sort però de moment sembla que caldrà esperar un any
més. Participavem amb el n.º 65.602
AUDIÈNCIES PÚBLIQUES DE L’ESTAT DEL DISTRICTE
És on els ciutadans poden presentar les seves queixes, propostes, reclamacions, peticions, etc.
Nosaltres assistim a totes, diem les nostres propostes i escoltem les dels veïns, en el cas que hi
siguin. Es fan cada dos mesos i en llocs diferents del nostre Districte. Per saber on i quan, es
pot consultar la web de l’associació o del Districte.
CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE
És on s’ informa de totes les coses que s’han fet, de l'estat de les obres, de les coses per fer i per
aprovar, encara que on s’aproven realment és a la Casa Gran.
També els partits polítics fan les seves propostes i els veïns també fem les nostres peticions com
a les Audiències.
Agraïm la continuada presencia i suport d’uns veïns que volen la conservació i un bon ús de la
finca Collegi Montseny al carrer Portolà.
Es fan cada dos mesos, sempre a la seu del Districte, i també us en podeu assabentar per les
webs tant de l’Associació com del Districte.
REUNIONS AMB EL DISTRICTE
Ens vam reunir amb la Regidora, va ser la seva presentació, i pinta com si el seu tarannà sigui
més dialogant, fent que participem més, escoltant els temes e inquietuds que tenim, amb un
tracte més personal. Podem dir que les reunions han estat agradables i desitgem que continuïn
així, però encara és aviat per fer una avaluació mes concreta.
PARTITS POLÍTICS.
De tant en tant tenim un canvi d’impressions i els fem arribar les nostres propostes. Pensem
que ells han estat elegits per a obtenir millores a peticions dels ciutadans.
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ESCALES MECÀNIQUES
El funcionament es prou bó, i la utilitat millor, tant a les de Claudi Sabadell com a les de Roma.
Hem rebut peticions de que es colloqui un dispositiu al peu de les escales, per donar a conèixer
si està aturat algun tram.
CARRER CRAYWINCKEL
Assignatura pendent. De moment pel que sembla no han estat escoltades les peticions per
reduir el trànsit, per exemple, amb la collocació de pannells informant de vies alternatives. Tot
fa suposar que estan esperant el pla de mobilitat per part dels Tècnics de Via Pública que
l'estan confeccionant.
PARC DEL PUTXET
Dins del programa d’ Actuació Municipal de Districte PAD pels anys 2008-2011 l’Associació ha
demanat les millores següents:
la construcció d’un aparcament amb places fixes i de rotació, i l’ampliació del Parc del Putxet a
la resta del solar existent que dóna als carrers Manacor-Monegal-Homer
l’ampliació del Parc del Putxet, en les parcelles qualificades com a zona verda, ubicades al
carrer Portolá, del nº 1 al 5, i al carrer Ferran Puig del nº 91 al 95, creant una zona verda, i una
zona d’esbarjo i pic-nic
que es faci realitat l’entrada al Parc pel carrer Roca i Batlle, projecte d’urbanisme que data del
desembre de 1996. Demanem que en aquest projecte es contempli la possibilitat de construir
escales mecàniques de pujada i baixada, a fi de fer aquesta entrada accessible a tothom
PROJECTE MARMELLÀ
Projecte/Expedient 05PC1115/b0730. Les obres de la primera fase, que consta d'una plaça
amb un aparcament de 295 places, unes escoles bressol i un Casal per a l’Associació del
Putxet, van endavant, i les reserves de les places de parking també.
La segona fase és el complex esportiu. Al primer concurs que es va presentar va quedar deserta,
però al segon es va adjudicar a la Federació de Bàsquet.
Les obres començaran aviat. Agraïm la paciència dels veïns del entorn per suportar les
molèsties que ocasionen les obres.
BUS DE BARRI
Estem convençuts de la seva utilitat, encara que no és prou utilitzat, tot i que no en tenim
estadístiques. Però seguirem observant.
Ens han assabentat de la no sincronització amb el 123 per 5 minuts, hem advertit del tema a
TMB, i sembla que no es fàcil de resoldre de moment, i que més endavant ja veurem.
PLAÇA LESSEPS
Ja comença a tenir forma. Els vianants tindran molt espai i haurà valgut la pena suportar
aquestes molèsties.
PROJECTE RONDA GENERAL MITRE
El primer tram ja ha començat i és el nostre: Homer - Saragossa. I el termini serà a finals del
estiu 2008.
Volem millorar la comunicació transversal del barri del Putxet amb el barri del Farró.
Sembla que pels informes que tenim els carrers Bertran - Ríos Rosas i Saragossa els vehicles
podran anar cap avall, però cap amunt només, com sempre, per Homer.
Encara estem esperant un informe dels tècnics, per veure com quedaran la resta dels carrers
del entorn, per exemple si es faran de prioritat invertida, i quins.
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PLAÇA JOSEP AMAT
El pàrking aprovat, ha hagut de ser modificat en la seva ubicació per haver-se trobat roca.
Finalment es farà tot sota la Ronda, les obres tindran un retard d'uns mesos, i fins el 2010 no
estarà acabat.
LA COSTA 97
La plaça quasi està acabada. Només falta la collocació de vidres a les finestres de la Caseta de
les Nines, perquè els “non gratos” no hi entrin i trenquin aquesta petita joia.
També som a l'espera que ens diguin què en faran del pi de 15 metres que s’ha mort, suposem
que per culpa de les obres. Esperem que el treguin i el reposin.
I també esperem que es restauri la mitjanera que s’ha convertit en façana. Recordem que tenim
el compromís de la propietat des de bon començament.
BAIXADA DE BLANES
Recordem que el Districte va dir que les millores del carrer serien complexes i costoses i que no
estava contemplat en el PAD de la legislatura. Ara ja som a l'altra legislatura i s’ha fet el PAD,
encara que no està aprovat, però l’Ajuntament ha donat veus per rebre peticions dins del
programa participatiu. Nosaltres no saben si els veïns han presentat les seves propostes, ja que
no hem rebut cap còpia de l'escrit.
Per la nostra part hem sollicitat que es faci una nova actuació als jardins i que aquest carrer hi
sigui inclòs.
CLINICA SANT JOSEP
Quan l’Ajuntament va preguntar “Tu que faries a Sarria-Sant Gervasi” els vam respondre: “Un
Centre de Serveis d’Atenció Social”.
On?. A la Clínica Sant Josep.
Hem proposat com a equipament pel barri un complex Socio-Sanitari, composat per:
• Casal per la Gent Gran
• Centre de Dia per 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
Recordem que encara que nosaltres tenim unes idees respecte dels equipaments a fer, ens
agradaria que ens arribessin les vostres propostes. Amb la participació de tots surten millor els
projectes pel barri.
CASA TOSQUELLA
L'hem demanat conjuntament amb altres Associacions del Districte com a equipament. La
resposta del Ajuntament és que és de propietat privada i no pensen fer-hi res.
Però no pot estar en l'estat que està, ja que és un bé patrimonial que s'ha de conservar en
condicions.
TORRE SANS
Aquesta torre, recordem catalogada per la intervenció de l’Associació, es va demanar com a
equipament pel barri i no ens van fer cas..
En data de març 2006 es concedeix la llicencia per la rehabilitació de la casa, per convertir-la
en un edifici plurifamiliar amb capacitat per a 15 habitatges.
No hem aconseguit un equipament, però hem conservat un patrimoni del barri.
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CASAL DEL BARRI DEL PUTXET C/ PORTOLA 6
Finca denominada Collegi Montseny.
La més gran prioritat que tindrà l’associació aquests pròxims quatre anys, serà el treball i la
lluita per a aconseguir aquest edifici, ja quasi propietat de l’Ajuntament, torre noucentista i
protegida, i els seus jardins, al carrer Portolà cantonada amb Claudi Sabadell, on es troben les
escales mecàniques, i on hi ha una parada del bus de barri. I també de la petició també
formulada d'ampliació del Parc a peu pla, com a Equipament Públic Municipal pel barri, com a
Casal del barri, com a Casal del barri del Putxet.
Expliquem el que considera l’Ajuntament que és un Casal de Barri: “Són equipaments de
proximitat que actuen com a promotors de la vida social i associativa d’una comunitat, des
d’una visió molt local i intergeneracional. Destinats a l’acolliment, l’esbarjo i la convivència, els
casals de barri troben mes rellevància allà a on les infrastructures i els serveis de centre cívic
no hi són presents a prop. Gestionats per entitats cíviques ben arrelades al territori, compleixen
amb unes funcions que estan a cavall entre les pròpies d’una entitat veïnal, les dels casals de
gent gran i les lúdiques del centre cívic”.
Doncs això és el que volem.
I no volem que ningú, ni tal sols l’Ajuntament, ens vulgui confondre dient que ja és previst un
Casal de Barri al Complex de Marmellà.
NO: des de el seu inici a Marmellà hi ha d'anar una seu per l’Associació.
PLA INTEGRAL DE CARRERS
Quan van explicar el PAD vam entendre que rentarien la cara d’alguns carrers del nostre barri.
L’únic que han fet és aplicar la normativa de guals adaptats al pas de vianants, que ni tan sols
s'han pintat.
Si fem memòria, ja fa 8 anys que no s’ha tocat cap carrer del nostre barri.
Es més, al carrer Hurtado, per unes obres, han asfaltat el carrer i han fet una vorera, i l’altrea
ha quedat com abans.
Esperem i desitgem que en aquest PAD s'inclogui arreglar alguns carrers del barri.
PL. ALFONS COMIN 11-12
A punt d’acabar la construcció d’habitatges protegits,
Pot ser que algú pensi que són pels veïns del nostre barri, però no. Hi té dret qualsevol ciutadà
de Barcelona que hagi tramitat la sollicitud i la adjudicació es mitjançant sorteig.
Per si algú hi està interessat, ho pot consultar a www.bcn.cat/habitatge
JARDINS DE LA MUNTANYETA
Hem demanat que aquest Jardins els hi posin el nom de la Mònica Marambio, la petició va
quedar registrada en el nº2006/0416126-4. També, es va fer la petició per escrit al Regidor de
Cultura del Ajuntament de Barcelona, Sr. Carles Martí i a la Ponència de Nomenclàtor.
Hem demanat que els jardins tinguin un manteniment adequat, en la vegetació, en el mobiliari
urbà, en l’illuminació.
A la part dels jocs infantils i a la part del mirador, molt sovint s'hi troben tanques trencades.
Això vol dir que en la foscor hi transiten persones no molt cíviques. Per tant es demana una
millora en l'illuminació i en la presència de la Guardia Urbana i dels Mossos d’Esquadra. Va
costar molt aconseguir aquests jardins i no pensem deixar que estiguin de qualsevol manera.
PASSATGE DE LA COSTA DEL PUTXET
Hem fet gestions per que Parcs faci una bona intervenció en aquest passatge. Només hem rebut
per resposta que no hi han boques de rec.
GERIÁTRIC MUNICIPAL
Estava confirmat fer una permuta amb els Germans de La Salle per fer un Geriàtric Municipal
de 150 places al carrer Marqués de Santa Anna, i a la planta baixa un Centre de Dia.
Dons això ha canviat. Es farà un Centre de Assistència, de Recuperació i Rehabilitació.
Això vol dir que les persones que necessitin assistència i a casa no s'hi puguin estar perquè, per
exemple, estan soles, seran acollides en aquest Centre fins a la seva recuperació.
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Aquest Centre disposarà de 174 llits i dependrà del IMAS, Institut Municipal de Assistència
Sanitària. La construcció per part de Bimsa començarà al Juny 2008.
CASAL D’AVIS A GRAL. MITRE
Al costat dels Josepets, al nº 265 hi tenim un solar municipal que sembla se li vol donar una
utilitat com a Casal de Gent Gran. Diem sembla perquè no sabem res més per part de
l'Ajuntament. Esperem que amb PAD quedi aclarit.
NOVA ENTRADA AL PARC DEL PUTXET
És un projecte antic que data de 1996, per obrir una entrada al Parc del Putxet pel solar que
existeix al carrer Roca i Batlle. Hem tornat a demanar la seva execució, i suggerint que també
sigui amb escales mecàniques fins a dalt del Parc.
Aquestes noves escales serien molt apropiades per a la gent que vol anar al nostre parc i no pot
per problemes diversos de mobilitat.
COLEGIO LAS SIERVAS DE SANT JOSE
El collegi ja és tancat. I ha estat comprat per un altre collegi de la nostre ciutat, l'Escola
Súnion.
Aquesta Escola ha preparat i ha presentat un projecte amb intenció d'esgotar tota l’edificabilitat
de la parcella, i això vol dir que s’han carregat les escales de la entrada, la façana i per dins no
sabem qué quedarà en peu.
Aquest projecte es va presentar al Plenari del nostre Districte, en data 2 d’octubre 2007. Les
nostres allegacions foren que, encara que la façana no està catalogada, és un edifici
emblemàtic del nostre barri que ens agradaria conservar. També ens preocupa que si el nou
edifici arriba fins el límit de la parcella, desapareix el coixí que tenien en l'espai de les escales a
l'hora d'entrar i sortir els escolars.
Al Plenari del Districte ens van donar suport, els partits CiU i PP, i per tant l'informe no va ser
favorable.
Vam parlar també amb la direcció de la escola, per intentar que milloressin el projecte, no vam
ser escoltats, i la nostra gran sorpresa va ser quan aquest projecte, es va presentar al Plenari
de la Casa Gran, CiU li va donar suport i per tant el Projecte es va aprovar.
PLAÇA VENTURA I GASSOL
La finca que dóna de la República Argentina nº 5 a la plaça Ventura i Gassol nº 6 és el projecte
05/2006 LM36375 i s'hi construeixen unes Galeries Comercials, amb 3 plantes de pàrking. I no
creiem que afecti a la plaça, però com tindrem aquest nou edifici i el del Centre Sanitari , no
seria desproporcionat demanar una bona actuació en aquests jardins.
LA ROTONDA
L’edifici és monument històric - artístic de la ciutat de Barcelona i ja existeix un Pla de Millora
per a aquesta finca.
Aquesta finca, catalogada modernista, de la que la primera noticia consta del 1900, va ser
transformada el 1906 en hotel, l'hotel Metropolitan, i cap als 80 en hospital de malalts
terminals. Aviat es transformarà en un edifici d'oficines.
Es conservaran i rehabilitaran les façanes que corresponen al edifici original modernista i
s'eliminaran els afegits, que durant la seva història n'ha tingut i molts .
A nosaltres ens sembla bé que es restauri aquest edifici que realment esta molt deixat.
Vetllarem per a que es faci correctament. De moment la primera notícia fou l’ordre del dia de la
Comissió Consultiva d’Urbanisme de data 26 de setembre 2007, però es va retirar per manca de
documentació. Encara no ha passat pel Plenari Municipal.
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PROJECTE 2008
Com sempre continuaren en totes les coses que queden pendents del 2007 i en les que surtin
de noves, treballarem per tenir un barri més sociable i més sostenible, aconseguint el màxim
d’equipaments.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Centrar molt els nostres esforços per a aconseguir el Casal de Barri del Putxet, a la finca
situada al carrer Portolà 6 (collegi Montseny)
Estar pendents respecte del Complex Esportiu del carrer Marmellà
Hem demanat un Pla de Mobilitat. Esperem que arreglin els carrers del barri segons la llista
que hem proposat, passant-ne alguns a prioritat invertida, en que el vianant té prioritat,
com Roca i Batlle, Suissa, Berna, Pàdua, Marqués de Sta Anna, Putxet, Cadis, Monegal.
Solucionar els afers dels Jardins de la Muntanyeta de la Rep. Argentina i del seu entorn
Continuar amb l’ampliació del Parc del Putxet per la part de Portolà-Ferran Puig, la nova
entrada per Pare Fita, i el costat Homer/Manacor
Reclamar la Clínica Sant Josep pel Barri
Tornar a demanar la substitució homogènia de baranes i pilons a les voreres
No ens oblidarem de cap tema dels antics per solucionar: Baixada de Blanes, Craywinkel,
Ptge. de La Costa, etc.
Gestionarem les propostes i queixes que ens feu arribar
Continuarem amb els nostres actes lúdics-culturals.

ESTAT DE COMPTES
Mantenim la bona salut econòmica, mantenint un remanent per si s’escau.
Ens agradaria tenir més subvenció i així, entre altres coses, sortiria una millor Festa Major.
De moment suplim la manca de la subvenció no gastant gaire i generant el que podem pels
nostres mitjans. Més endavant quan tinguem la Seu i fem activitats, ja en parlarem.

PRECS I PREGUNTES
Manuel Cortinas
Pregunta si en els 285 socis estan inclosos els comerços i li diem que tots són particulars,
encara que algun d’ells pot tenir una botiga. S’ofereix a organitzar viatges/excursions i
promocions per captar socis, amb incentius, tot de forma gratuïta.
Marisa Masip
També opina que hauríem de captar més socis i proposa la Festa Major com a lloc idoni per a la
captació. S'hauria de fer un pla de marketing.
Mercè
Suggereix trucar als socis per demanar ajut, es pot comptar amb molts d’ells i amb el mètode
boca - orella aconseguiríem més collaboració per donar el nom de la Mònica als jardins.
Margarida Tura
Ha sentit rumors sobre el tancament del Passatge Jaume I i vol saber si és cert. L’associació va
recolzar en el seu moment aquest pas de vianants. Ens ocuparem d’aquest assumpte i la
informarem.
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Christel Becker
Demana paviment anti-relliscant en les voreres del carrer Roca i Batlle (sobretot en les costes),
perquè el perill de caure és bastant elevat.
Montserrat Duran
En la parada del bus del barri al carrer Osona hi ha un sot molt gran amb perill per als
vianants.
Margarida
La mobilitat dels vianants està molt reduïda en les voreres del carrer Bolívar i Ballester i encara
que no són del nostre barri, molts dels veïns baixen de l’autobús al carrer Bolívar per dirigir-se
a casa seva.
Mª Victoria Rivero
Pregunta què passa amb els solars al voltant del Parc Putxet i demana estar alerta de possibles
especulacions urbanístiques. Es queixa que el bus del barri no arriba a tots el carrers.
A les 22.15 h es dóna per conclosa l’Assemblea Anual de Socis de l’Associació de Veïns i Amics
del Putxet.

Antic Collegi de "Las Siervas de San José" i futura "Escola Súnion", a l'Av. República Argentina
85. L'edifici tal com el coneixem desapareixerà i només haurà durat 60 anys, ja que s'aprofita
únicament part de l'estructura actual per a construir-ne un de més gran i modern. ¿Durarà el
nou disseny més que l'anterior?
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Full d’inscripció
Feu-lo arribar a: Associació de veïns i amics del Putxet
Pg. Sant Gervasi 39-47 (La Tamarita) 08022-Barcelona
Tel: 669306164, email: avputxet@hotmail.com

Dades personals
Cognoms: ____________________________________ Nom: _________________
DNI: ______________ Data de naixement: ______________
Professió: _________________________________
Adreça: ________________________________________________ C.P.: ________
Telèfon1: ______________________ Telèfon2: ____________________________
Adreça email: ________________________________________________________

Signatura:

Dades bancàries
Nom i cognoms del titular: ____________________________________________
Entitat bancària: _____________________________________________________
Núm. del compte:
Quota anual: 22 euros (gràcies per la teva col.laboració)

Signatura:
Data:
Soci/Sòcia núm:

no poseu res

Disposo de temps lliure per a participar activament

Suggeriments
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Recollida de signatures
Benvolguts/des:
Si el vostre criteri és com el nostre, de que el Jardí de la Muntanyeta porti el nom de
Mònica Marambio, signa i fes-ho córrer entre els teus amics, veïns i familiars, per si
també hi estan d’acord i volen signar.
Després el full el podeu enviar a la nostra adreça o bé el podeu lliurar a la parada que
tindrà l’Associació la Diada de Sant Jordi a l'Av. Rep. Argentina 167.

Nom

1er cognom

2on cognom
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DNI

Signatura

