♦Putxet

Actiu♦

INFORMATIU DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DEL PUTXET
Any 14 N º26

Barcelona, desembre de 2008

Estrenes, inauguracions, inicis d’obra, i algun
que altre interrogant, coincidint amb la crisi

Futur Centre Sociosanitari “Dolors Aleu“

Voreres a Ronda General Mitre

Jardins Mercé Rodoreda

Portolà 6, ¿futur casal de barri?

Informatiu de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 26, desembre de 2008

Informe del President

PUTXET ACTIU

Un cop acabat l’estiu hem entrat ben aviat amb
activitat en el darrer quadrimestre de l’any.
El 3 de setembre, l’Alcalde, Sr. Jordi Hereu,
acompanyat de la Regidora del Districte, Sra. Sara
Jaurrieta, i d’altres personalitats, van collocar la
primera pedra del que serà el Centre Socio-Sanitari
Dolors Aleu, ubicat al carrer Marquès de Santa Ana.
Aquest Centre serà per a les persones que han que
fer algun tipus de recobrament de salut, no poden
fer-lo per sí soles i necessiten ajuda assistida. Tindrà
una capacitat de 174 llits i donarà servei a SarriàSant Gervasi, Sants- Montjuïc, les Corts i Eixample
Esquerra.
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Tot seguit ens assabentem, per uns veïns que n’han
rebut una carta, que el projecte del poliesportiu del
carrer Marmellà és a exposició pública. No hi som a
temps però, després de les nostres queixes per la
manca d’informació i de la resposta de que estiguem
més atents als mitjans d’informació com ara el
B.O.C, hi podem donar un cop d’ull al projecte i, en
principi, no hi hem trobat cap anomalia, disposarem
d’un gran equipament per al barri.

L'Associació no necessàriament comparteix ni es fa
responsable de les opinions expresades en aquestes
pàgines pels seus lectors i col.laboradors

El mateix mes de setembre els nous propietaris dels
aparcaments del carrer Marmellà hi prengueren
possessió i començà l’activitat l’escola bressol,
ubicada sobre l’aparcament.
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El 17 d’octubre s’aconseguí, a corre-cuita, doncs en
dos mesos s’hi va fer el que nosaltres vam demanar
durant dos anys, un jardí cuidat, incloses baranes e
illuminació noves. Se li donà el nom de Mercè
Rodoreda, al jardí situat entre la Rep. Argentina i el
carrer de la Costa. L’acte fou presidit pel Sr. Alcalde i
la Sra. Regidora, acompanyats per altres autoritats i
força gent del barri perquè, també en aquest acte,
s’hi collocà una placa en reconeixement a la Mònica.
La “Vella Guàrdia” no hi va faltar. Ni el fred ni la
pluja, van ser motius per no participar en aquest acte
de reconeixement, tan emotiu, per a molta gent. Tan
sols hi va haver uns moments de decepció en veure el
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tipus de placa. Però a continuació el Sr. Alcalde
digué unes paraules plenes de compromís: “A la
Mònica, a qui coneixia quan jo era Regidor de les
Corts, perquè em va venir a veure, moltes vegades
traspassava els límits, però gent com ella és
necessària per construir els barris i la ciutat. I quan
sigui el temps, la Mònica tindrà un espai en el
Putxet”. Tothom s’hi va sentir reconfortat.
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ens n’informen que quan hi prenguin la decisió ens la
faran arribar i nosaltres els hi hem de contestar
doncs, si som participatius, abans de prendre’n la
decisió definitiva, nosaltres hem de dir-hi la nostra
opinió i ells han d’escoltar-la i decidir.
Malgrat que ara també ens diuen que Portolà 6 és
molt a prop (60 m) de Marmellà 13 i que, per tant, no
és adient el Casal de Barri, nosaltres continuem dient
que sí, doncs creiem que el Casal de Barri ha ser a
Portolà i que Marmellà és un lloc complementari al
Casal. ¿El Casal de Sarrià no és a prop de la Casa
Orlandai i d’altres equipaments? I a Sant Gervasi ¿no
hi són a prop els centres cívics o culturals de Villa
Florida, Pere Pruna i Casa Sagnier?. Ja, hi són a
més de 60 metres... Nosaltres continuarem
demanant Portolà 6 per al barri i qui ho vulgui
recolzar o suggerir pot fer-ho per escrit a l’adreça de
l’Associació o al seu e-mail avputxet@hotmail.com

També en aquest dia, per sorpresa, es va inaugurar
l’espai “Caseta de les Nines”, situat al final de tot del
carrer La Costa. Un espai, en el qual s’hi va fer una
intervenció a fi de guanyar qualitat de vida per als
veïns de l’entorn i del barri. Li diem Caseta de les
Nines perquè en aquest solar, a finals dels seixanta
del segle passat, era ubicada la torre de la família
Delfí Guinovart i Núria Coma i Borràs que hi van fer
construir una caseta revestida de ceràmica perquè
els seus nens hi juguessin. Aquesta caseta s’ha
conservat i restaurat.

Tenim noticies de un nou Pla de Mobilitat per al
barri. Podem assegurar que tindrem algunes
variacions als nostres carrers. Hem vist la proposta
del Ajuntament i no hi estem del tot d’acord. Per això
hi hem aportat els nostres suggeriments i esperem
que abans de concretar el Pla definitiu, s’hi
mantinguin reunions amb el veïns que són els que
en pateixen les conseqüències.

En el Plenari del Districte d’octubre transmetérem la
queixa dels veïns del carrer Putget que tenen els
cables de la llum enganxats a la paret, volen fer-hi
reformes i, a sobre, la Cia. els hi demana molts
euros. Nosaltres ens preguntem ¿hi poden estar els
cables enganxats a la paret sense el consentiment
dels veïns? doncs ens sembla que no és legal.
També hi varem transmetre la nostra preocupació
pels pals del carrer Marmellà que tenen una
inclinació preocupant, en un lloc ara molt transitat
per vehicles de les obres i de pares amb nens per
anar a l’escola bressol.

En les festes Nadalenques, com cada any, hem
participat en el Fira de Productes d’Artesans a la
plaça Kennedy i, com sempre, amb un bon resultat
per part de tots. Desitjaríem que artesans del nostre
barri es posaren amb contacte amb l’Associació per
tal de també poder participar-hi.

Al novembre es va començar la rehabilitació del
Jardins del carrer Portolà 6. S’hi repararan totes les
jardineres i els bancs enrajolats, tot respectant llur
origen modernista.
S’hi plantarà la vegetació
adequada per a un jardí romàntic. Tothom en podrà
gaudir, doncs serà de us públic, a la primavera
vinent.

No ha faltat la recollida de joguines i menjar per a les
persones necessitades, cada cop en recollim més.
Aquest any ho hem repartit entre la Parròquia Santa
Cecília, Parròquia dels Franciscans del carrer Elisa i
el CAR Mª Reina.

Al desembre hem registrat un escrit dirigit a la Sra.
Regidora, i posteriorment llegit en el Plenari del
Districte, fent-li saber el nostre malestar, la nostre
indignació, per la manca d’informació vers
l’Associació en temes que afecten al nostre barri.
Concretament podem esmentar que des de l’any 2005
estem reclamant Portolà 6 com a Casal de Barri i que
hem hagut de ser-ne assabentats per veïns que el
Districte des de fa un any manté converses amb una
Entitat Privada, subvencionada per l’Ajuntament i
per la Generalitat, per cedir-ne l’ús d’aquesta finca
durat 6 anys (mínim) a fi d’installar-hi una escola
d’adolescents amb trastorns de personalitat. ¿Durant
tot aquest temps, arran de les nostres preguntes i les
dels veïns, no han pogut (o volgut) explicar-ho? Ara

Encara que l’hi posem ganes, un altre any que no ens
ha tocat res a la Grossa de Nadal.
Però..... la molt bona noticia és que ja hem signat la
documentació pertinent per al traspàs de la Seu de la
Associació a l’Espai Putxet del carrer Marmellà. Des
del gener ja disposarem del local que serà la Seu de
l’Associació, des de on promourem la vida associativa
del barri del Putxet.
Us desitjo un molt bon any 2009 amb salut i força
per tirar endavant.
Francesc Ribera
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Crònica
per Ramon Muntaner, Jr

Dolors Aleu i Riera

Després d’anys de ser al vagó de cua pel que fa a
inversions al barri, al final del 2008 ha canviat la
situació i resulta que al Putxet, tot coincidint amb la
crisi financera, hi tenim algunes estrenes i
inauguracions, primeres pedres, i obres que estan en
marxa.

La primera doctora de
medicina en l’Estat
Espanyol i una feminista
compromesa
Nascuda a Barcelona el 3
d’abril de 1857 va finalitzar els
seus estudis de medicina l’any
1879, però no va obtenir
permís per presentar-se a les
proves de llicenciatura fins
l’any 1882, doctorant-se l’any
1883. Companyes d’estudi varen ser Martina Castelles
llicenciada tres dies més tard, però que va dedicar-se al
magisteri i Maria Helena Maseras que no va aconseguir el
Doctorat i també es va dedicar inicialment a la medicina
per dedicar-se definitivament a la tasca de mestra.

Comencen les obres del nou Centre
Sociosanitari Dolors Aleu

Va començar els seus estudis de medicina acompanyada
per dos policies d’escorta per garantir el seu lliure accés a
la universitat. Les traves burocràtiques per evitar el seu
doctorat varen motivar una lluita que va portar a terme en
nom de totes les dones que volien accedir als estudis
superiors i que no les permetien fer-ho, definint-ho com a
una greu injustícia social “Con todo y habernos negado la
instrucción; con todo y existir tantas preocupaciones
sociales; con todo y haberse cubierto con la máscara del
ridículo a la pobre que con esfuerzos sobrehumanos se
acerca a las fuentes de la ciencia, la historia nos presenta
muchísimos ejemplos de que la mujer ha brillado en todos
los ramos del saber”

Pati i edifici de l’antic collegi La Salle, abans de
l’enderroc

La tesis doctoral va ser publicada en 1883 i es va titular
“Conveniencia de dirigir por nuevas vias la educación
higiénico-moral de la mujer” també va publicar “Consejos a
una madre sobre el régimen, limpieza, vestidos, sueño,
ejercicio y entretenimiento de los niños”.
Va especialitzar-se en ginecologia i medicina infantil,obrint
consultori primer a la La Rambla de les Flors per més tard
fer-ho a Rambla Catalunya.
Va morir el 19 de febrer de 1913 després d’exercir durant
25 anys la medicina
Font:: Ajuntament de Barcelona, Dte. de Sarrià – Sant Gervasi

Simulació de l’edifici un cop construit
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Remodelació de la Ronda General
Mitre (Tram Lesseps-Puigreig)
Les obres d’aquest tram de la Ronda General Mitre
han acabat, avançant-se fins i tot a la Plaça Lesseps.
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•

Possibilitat de gir a l’esquerra venint per
Septimània per a enfilar el carrer Homer

•

Recuperació del gir de 180º a l’esquerra abans
de Lesseps i venint de Balmes pel lateral de la
Ronda, amb l’opció d’incorporar-se a la Ronda
en sentit contrari, o de entrar per Homer

Plaça Lesseps
Sembla que en el tema de la reforma d’aquesta plaça
tothom s’atreveix a sucar-hi pa. S’escolten des de
queixes argumentades sobre si la pendent natural de
la plaça s’ha respectat o sobre si hi haurà prou
ombra, fins a qui desbarra del tot i encara es
pregunta perquè no hi ha un aparcament a sota o
perquè no és una plaça tota verda de gespa.
Crec que les obres s’estan fent segons el que es va
aprovar el 2004, que no era precisament el fer una
plaça de poble o de barri, sinó la que podria arribar a
ser un dels principals espais públics de Barcelona,
malgrat tot el que hi roda pel damunt i per sota.

Voreres de 6 metres a Ronda General Mitre
Pel que respecta a la mobilitat, finalment ha guanyat
el sentit comú i les peticions de l’associació pel que
respecta a la permebilitat d’aquest tram de la Ronda
entre el Putxet i el Farró es veuran satisfetes,
millorant l’entrada al Putxet en vehicle.
Per exemple:
•

possibilitat de creuar la Ronda Mitre venint
per Pàdua entrant al Putxet per aquest mateix
carrer, que abans era de sentit contrari

Plaça Lesseps vista des dels Josepets, a finals d’any
No oblidem tantes altres places com Glòries, Tetuan,
Espanya, Cerdà, Francesc Macià, que han estat
sacrificades per als vehicles i els seus espais centrals
són quasi o del tot inaccessibles als vianants.
És cert que el primer any poca ombra hi haurà, però
també és cert que hi ha més arbres plantats que
abans, a més de jardineres arran de terra i penjades,
així com altre mobiliari que la faran una plaça ben
singular, sempre que es cuidin després i no quedi
una plaça “feta i deixada estar”.

Els semàfors a Ronda Mitre amb Homer: un element
clau en la millora de l’accés al Putxet
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Inauguració dels “Jardins Mercé
Rodoreda” i de la caseta de nines

Autoritats i veïns, a l’inauguració
La caseta de nines, vista des del carrer de La Costa

Placa a l’Av. República Argentina

Un racó dels Jardins Mercé Rodoreda
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Comença a funcionar l’escola bressol
del Putxet

Nou aparcament al carrer Marmellà,
sota l’escola bressol

Coincidint amb l’inici de curs s’ha estrenat, encara
que no s’ha inaugurat oficialment, l’”Escola Bressol
Putget”, que amplia i dona continuitat a l’antiga
escola BIP que era al carrer d’Agramunt, cantonada
amb La Costa, i que ara ha tancat.

Potser haviem d’haver invertit l’ordre, ja que,
coneixent com van l’es finances municipals, és més
correcte dir que l’aparcament sustenta l’escola
bressol, que no pas dir que l’escola bressol aixopluga
l’aparcament.
El cas és que sota l’”Escola Bressol Putget” hi ha un
aparcament de 160 places per a ser venudes en
règim de concessió administrativa per 50 anys. Pel que
sembla no s’han venut del tot i s’han posat unes
quantes places d’aparcament en arrendament
directe.

Reurbanització de Marqués de Santa
Anna, Plaça Ventura i Gassol i del
carrer de Pàdua entre General Mitre i
República Argentina
Segons figura al PAD (Programa d’Actuació del
Districte) de Sarrià – Sant Gervasi, durant el
quatrieni 2008-2011 toca arreglar aquesta plaça i
aquests carrers, tots ells adjacents. En un número
anterior de la revista assenyalava el carrer Pàdua
com un dels del Putxet que tenen les voreres més
ridícules.

El pati del carrer Marmellà abans de les obres

Ara que també s’acaba de cobrir l’edifici de pisos que
dóna a l’Avinguda República Argentina i a la Plaça
Ventura i Gassol, i on es diu que hi va un
supermercat, aquesta part del Putxet podria millorar
força si les actuacions municipals es fan amb la visió
de conjunt necessària.

L’”Escola Bressol Putget” actual
Disposa de 81 places en 6 aules per a infants de 0 a
3 anys, superficie d'una sola planta de 702 m2 amb
accés directe a 483 m2 d'espais exteriors que
inclouen zona de pati pavimentat, espai enjardinat i
zona de jocs amb sauló. Té accés directe al Parc del
Putxet.
La Plaça Ventura i Gassol, molt deixada, amb el gran
solar buit a punt de ser edificat
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La Plaça Ventura i Gassol. El forat l’ha omplert
aquest nou edifici. La plaça es reurbanitzarà.
Terrassa del jardí de Portolà 6, vista des de les
escales de Claudi Sabadell

Projecte de jardí públic a la torre de
Portolà 6

Elements del jardí de Portolà 6

Portolà 6. Entrada al jardí
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Parlava amb Parcs i Jardins perquè no n’oblidessin el
manteniment, li sabia greu que l’esforç i els diners
gastats no fossin ben aprofitats.

El nostre barri

El perquè d’una placa
En data 17 d’octubre, l’Alcalde de Barcelona, Sr.
Jordi Hereu, acompanyat de la Regidora del Districte
de Sarrià-Sant Gervasi i altres personalitats, va
inaugurar els Jardins de Mercè Rodoreda, ubicats a
l’Av. República Argentina i dins d’aquest acte també
es va collocar una placa al costat d’un cedre, un
arbre demanat en el seu dia per l’Associació de Veïns
i Amics del Putxet a fi d’illuminar-lo en les festes
Nadalenques.
Al collocar aquesta placa l’Ajuntament ha portat a
terme una petició formulada per molts de nosaltres,
veïns i veïnes, per agrair la tasca veïnal realitzada per
una dona, una dona que un dia, per l’any 1994, quan
passava per aquí davant, portant la seva filla petita al
collegi, aquesta li digué: mare ¿com és que, en un
barri tan maco com el nostre, encara tenim aquest
solar tan brut?

Però la seva tasca no va acabar aquí, sinó que en va
ser el seu punt de partida. Va activar la vida social
del
barri,
organitzant-hi
trobades
culturals,
exposicions, passejades, fires, fins i tot va instaurar
la Festa Major del Putxet.
Va crear el Full Informatiu Putxet Actiu, a fi de posar
en coneixement del veïns tot allò que es considerava
d’interès per al barri.

Efectivament, aquest solar catalogat d’espai verd, era
ple de brutícia i demés, amb riscos d’incendi i de
problemes sanitaris.

En un barri mancat d’equipaments, li molestava que
li diguessin que era un barri de rics, i amb el seu
tarannà entusiasta, lluitador i tossut va començar a
treballar en les millores per al barri. Algunes se’n van
aconseguir, com obrir el carrer de La Costa, la
catalogació de la Torre Sans i la construcció de les
escales mecàniques del carrer Claudi Sabadell i del
carrer Roma. Altres millores les va deixar enfilades,
com els equipaments del carrer Marmellà i el
poliesportiu del Putxet, i d’altres en preparació, com
el Casal del Barri i un equipament a l’antiga Clínica
Sant Josep.

Aquella pregunta o queixa, a una persona enamorada
del barri, hi va calar fons i en aquell moment la
Mònica va prendre compromís amb el barri del
Putxet.
Va començar parlant amb els pares i mares del
alumnes del collegi Siervas de San José, amb els
professors, desprès amb tothom que coneixia o amb
qui es trobava, demanà signatures, presentà escrits
al Districte i als diaris, va mobilitzar el barri i això
també li va portar a constituir l’Associació de Veïns i
Amics del Putxet, on va ser la seva Presidenta.
Aquesta dona,
Marambio.

aquesta

veïna,

era

la

Per totes aquestes coses i moltes més que no en fem
esment, però que sempre recordarem, són el perquè
de formular-hi la petició de la placa.

Mònica

Desprès d’uns anys, de treball per part de tots,
aquest desig es va fer realitat i en l’octubre del 99 es
van inaugurar aquests jardins. La Mònica se’n va
sentir molt orgullosa. Entre altres coses, va viure de
molt a prop la seva construcció, visitant les obres
constantment, xerrant amb els responsables, amb els
jardiners, collaborant-hi en el que podia, amatent en
els detalls, com la construcció d’un espai per als
gossos perquè no embrutessin la resta dels jardins o
la plantada dels arbres pensant que aquests, desprès
d’un temps, donarien ombra i alegria.

Voldria acabar recordant les paraules de la Mònica
en el seu discurs en la inauguració d’aquests jardins.
Digué: vull aprofitar per dir als veïns que
s’engresquin, que continuen lluitant, per ells i per al
barri.
Francesc Ribera
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El nostre barri

FARRÓ - PUTXET: Mercè Rodoreda – Mònica Marambio
Passions paralleles: les torres, els jardins, les flors i la paraula (i 2)
per Antoni García i Gabarra
En el número de Setembre 2008 de Putxet Actiu1 encetàrem aquest article amb una primera part on remarcàvem
alguns dels parallelismes entre la Mercè i la Mònica. Aquests versaven al voltant de les torres, els jardins i les
flors. Però hi ha una altra cosa que uneix i relliga aqueixos parallels, en convertir-los en llur vehicle d’expressió:
la paraula, la lectura, l’escriptura, l’amor a la llengua i a les lletres. Molt somerament ens hi referirem aquesta
segona part de l’article.
Abans però voldríem fer esment de l’acte de inauguració dels Jardins de Mercè Rodoreda, coneguts entre la gent
del Putxet com els Jardins de la Muntanyeta, que tingué lloc el divendres 17 d’Octubre a les 6 de la tarda.
L’informe del President en el present número en parla abastament. Tenim la satisfacció d’haver aconseguit, ni
que sigui en un –encara- minúscul reconeixement de la tasca ingent i inesgotable de la Mònica, la petita placa
situada just a l’entrada dels jardins per la República Argentina, que incardina la nostra enyorada Presidenta i
Fundadora de l’Associació dins dels jardins dedicats a la més universal de les escriptores catalanes. Així
ambdues han quedat agermanades dins d’un mateix indret, exponent d’una natura que elles conreaven,
estimaven i gaudien.
Des de l’Associació aprofitàrem l’esdeveniment per fer un punt de llibre que donàrem a tots als assistents a l’acte
d’homenatge, als membres de l’Associació i a veïns del barri. Aquest punt de llibre uneix les paraules d’ambdues
dones excepcionals, cadascuna en el seu àmbit, i recollia un petit text d’elles on s’hi reflectia tant el seu amor
pels jardins, els arbres i les flors com el seu acurat domini del llenguatge i llur sensibilitat. Al peu de les pàgines
10 i 11 reproduïm el text i el format d’aqueix punt de llibre.
Sense cap pretensió de fer-ne una crítica o recull literari de Mercè Rodoreda, descriurem aquí alguns dels seus
trets fonamentals. No escriví tant sols novella sinó que conreà tots els gèneres de la literatura: contes,
narracions breus, prosa poètica, poesia, teatre, epistolari amb altres escriptors i amb els seus editors, articles
d’opinió, entrevistes fetes per ella o com protagonista, assaigs. També provà altres arts, com la pintura2, i l’ofici
de modista per sobreviure durant l’exili3. Hi ha una Rodoreda de la infantesa –amb imatges que seran recordades
i evocades a llarg de la seva vida i la seva obra- una altra de jove, inconformista i emprenedora, una que viu la
guerra i un llarg i dur exili i una altra, ja madura, que retorna lentament i dóna la màxima plenitud a sa carrera
literària –és la Mercè de “Mirall trencat”4.
Tanmateix l’ofici d’escriure, que ella dugué a la màxima perfecció, amb una feina exigent, tenaç, de superació
constant, després de mil lectures dels més prestigiosos escriptors de la literatura universal i de demanar-ne la
crítica als seus collegues, el vinculà, de forma indestriable, amb un amor indestructible per la llengua i la seva
pàtria5:
La cosa més important de Catalunya és l’idioma. “Fer pàtria” és escriure en català. La llengua és capital. Sempre
he escrit en català, no he produït mai en castellà. El problema per a l’escriptor català és poder dominar el seu propi
idioma. Considero que no conec del tot ni tant sols la meva pròpia llengua, i que seria forçat escriure en un altre
idioma. És molt difícil escriure en una llengua manllevada. No hi ha escriptors que sàpiguen fer-ho, i, si algun ho ha
fet, se li nota sempre un llenguatge poc natural... M’hauria agradat que la meva obra fos important,
importantíssima al nivell dels més grans escriptors del món, i no per mi, que en aquest sentit no tinc la menor
vanitat personal, sinó perquè la seva importància hauria revertit sobre el país...

Homenatge
17 Octubre
2008

Romanyà de la Selva. Veig mig Catalunya, el mar, els Pirineus, unes muntanyes davant que tenen tots
els blaus que es pugui imaginar, cap al tard... Admiro la majestat del xiprer, la fulla tan ben dibuixada
del roure, la tendresa dels pollancs i l’escabellament dels desmais, però el meu arbre, per discret, per la
seva fulla perenne, la soca rugosa de suro, és l’alzina sagrada. Les Gavarres, totes un alzinar, a l’hora
de la posta quan el sol les besa de biaix, semblen de vellut.
Mercè Rodoreda 1908-1983
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Quan retorna a Catalunya –abans d’installar-se definitivament a Romanyà de la Selva- retroba Barcelona com
una ciutat desconeguda per a ella. És el que respon a qui li ho pregunta. I quan li demanaren com era abans de
la guerra respongué amb una sola paraula “catalana”6:
Tot ha canviat, fins i tot el meu barri sembla un altre. Els meus amics s’han exiliat o s’han mort. Ja no s’hi pot
viure. El soroll dels cotxes, el neguit de la gent... Ara tothom va a la seva. I a més és una ciutat bilingüe. La gent
parla castellà a tot arreu, als magatzems, als bars, als taxis. I moltes vegades la culpa és nostra, dels catalans,
que ens acoquinem i no ens mantenim ferms en la nostra actitud. Potser la que ha canviat he estat jo...
Sempre es mantingué fidel als ensenyaments rebuts del seu avi, qui li inculcà de petita un amor per Sant Jacint
Verdaguer. Així deia el peu d’una fotografia que havia fet emmarcar l’avi i que mostrava amb orgull a les visites
noves que entraven al casal pairal Gurguí. També a ell estava dedicat un monument al jardí de davant del casal.
Ensems aquest amor s’estenia a la pàtria i a la llengua7:
Parlaré per acabar de Catalunya i la seva llengua; cal que us digui, per parlar-ne, que, abans de res, i per damunt
de tot, em sento catalana, i, com a catalana patriota. No amb patriotisme de bandera exhibida, ni d’abrandaments
momentanis. M’hi sento pregonament, profundament, i mai no en parlo; perquè quan els sentiments són grans les
paraules són sobreres.
Finalment tornarem a referir-nos a la Mònica, encara que sigui breument car alguns de nosaltres no tinguérem
la oportunitat de conèixer-la més a fons i només ho hem pogut fer a través dels que sí en van gaudir de la seva
amistat i també mitjançant els seus escrits.
La Mònica va viure més de la meitat de la seva vida a Catalunya, terra que fou per a ella una segona pàtria,
sense renunciar al seu Xile natal. A casa nostra s’hi va integrar molt ràpidament, molt més que ho fem la
majoria dels que hem nascut aquí. Li agradava molt Barcelona i quan vingué a viure al Putxet, barri del que
n’estava enamorada, pensà que no l’abandonaria mai mentre visqués, com així fou.
Parlava i escrivia tan bé la nostra llengua que els que la conegueren dubtaven del seu lloc de naixença. I per
perfeccionar-la cursà estudis i arribà al nivell C de català. Tots els que l’hem coneguda i/o hem llegit els seus
texts a la nostra revista podem donar-ne fe. El text de la Mònica que apareix en el punt de llibre esmentat
sembla com si hagués sortit de la ploma de la Mercè...
NOTES
1. Revista Putxet Actiu, Núm. 25, Setembre 2008.
2. Durant els anys 50 experimentà la pintura amb collages, aquarelles i gouaches. Fins l’1 de Febrer del
2008 romandrà oberta la mostra L’altra Rodoreda, pintures & collages, a l’entresol de la Pedrera.
3. Marta Pessarrodona. Mercè Rodoreda i el seu temps. Editorial Rosa dels Vents, Barcelona, 2005. p. 130131
4. Mercè Rodoreda. Mirall trencat. Barcelona: Club dels Novellistes, 1974.
5. Mònica Miró Vinaixa i Abraham Mohino Balet. Mercè Rodoreda, Autoretrat. Angle Editorial, Barcelona,
2008, p. 255-256. El títol de l’epígraf ens palesa la seva dèria “La meva llengua com jo la duc amb mi”.
6. Obra citada a la nota 5, p. 204-205, títol “Barcelona, una ciutat desconeguda”.
7. Obra citada a la nota 5, p. 110-111, títol “Arrels”.

Antoni García i Gabarra
Vocal de Cultura de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

Associació de
Veïns i Amics
del Putxet

Les olors de la Primavera. Resulta a voltes agradable el fet de poder passejar tranquil·lament 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 Associació.
Mònica Marambio 1949-2005
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Carrers del Putxet
JOAN FERRÀNDIZ: un passatge del Putxet durà el
nom d’aquest enyorat dibuixant
El passat 2 d’octubre el plenari del Districte SarriàSant Gervasi aprovà per unanimitat adoptar el nom
d’aquest enyorat dibuixant per a designar el petit
passatge que uneix els carrers Bertran i Musitu.

Nadala
Situació sobre el plànol de la ciutat

Igualment els contes, illustrats a la portada amb
objectes de roba o de plàstic que duien els
protagonistes: micròfons, flautes, castanyoles,
cascavells, escombres, plomells, cistellets. Contes
que giraven entorn del protagonista i acabaven
sovint amb un poema moralitzant. Escrivia en català
i una part de la seva obra era del gènere poètic.

Veiem qui va ser en Joan Ferràndiz.
Va néixer a Barcelona i morí el 1997 als 79 anys
d’edat. Dedicà la seva vida a la illustració, el conte i
la poesia. Conegut internacionalment com a creador
de targetes de Nadal, carregades de tendresa i amb
gran profusió de detalls, així com el seu estil de
dibuix i pintura, produïren un gran impacte no
només entre el públic infantil, receptor primer dels
seus contes, sinó també entre els adults. Són
conegudes internacionalment les seves postals
nadalenques dels anys 50 i 60, on els personatges
són tendres i tenen la fesomia de nens. Les imatges
eren bellíssimes, entranyables, farcides d’angelets.

Nadala
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Portada d’un conte de Joan Ferràndiz
També va fer imatges per a recordatoris de bateigs i
de primeres comunions, així com figures de
pessebre. El 1992 fou guardonat amb la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes pàgines volen retre’l homenatge, tot
reproduint-ne algunes de les seves illustracions.

Recordatori de comunió
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Opinions i comentaris dels veïns ...
(recollit per la redacció)
plantar per tenir ombra” assenyalant la soca d’un pi
tallat arran de terra que hi havia a la zona de sauló i
que no va sobreviure les obres de remodelació.

... sobre els nous Jardins Mercé
Rodoreda
Coincidint amb l’acte d’inauguració es va collocar
també una placa en reconeixement a la expresidenta i fundadora de l’Associació, Mónica
Marambio, i que reivindicà activament “la
muntanyeta” com a jardí públic. “Quina vergonya!”
era el comentari d’alguns que havien conegut la
Mònica, quan veien la placa, la mateixa que s’utilitza
per a l’identificació d’espècies botàniques als parcs.
El propi alcalde Hereu en el seu parlament posterior
va reconéixer que es mereixia quelcom més i que ja
es trobarien ocasions en el futur per a esmenar-ho.

Espai de la casa de nines, mirant cap als Jardins
Mercé Rodoreda

... sobre la propera l’ampliació de
l’Àrea Verda d’aparcament al Putxet
Les cartes enviades per l’Ajuntament als veïns i les
ratlles verdes pintades al carrer han disparat tota
mena de comentaris i preguntes sobre la normativa,
horaris, limit d’estada i tarifes de l’àrea verda. Per a
una informació completa es recomana visitar:
http://www.bcn.es/areaverda/. Al Putxet entra en
vigor el 2 de febrer.

... sobre la Plaça Lesseps
“Si baixes amb cotxe per la República i vols parar un
moment per acompanyar algú all metro de Lesseps
no hi ha cap lloc on poder parar un moment sense
interrrompre el tràfic. Abans hi havia espai per ferho.”

Placa al peu del Cedrus atlantica

... a l’espai de la caseta de nines (c.
La Costa amb c. Ferran Puig)
”Amb aquesta rajola negra aixó a l’estiu serà una
torradora. Aquest arbre tallat l’haurien de tornar a
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ortogràfica (incorrecta): putxet, Rosselló Many.
Puget: a) toponímia Es Puget (pronunciat Es Putxet):
nom d’algunes partides de terra i alqueries de
Mallorca.- b) Llinatge existent a Palafrugell, PalauSolità, Isòvol, St. Feliu de Guíxols, Granollers,
Jorba, Rubí, Eivissa, etc.
b) En Pere Gurguí i Fontanills, avi de Mercè
Rodoreda i Gurguí, li va fer un retrat abraçada al
bust de Jacint Verdaguer, al monument que havia
fet construir al jardí de casa seva, i al peu de la
fotografia va escriure: “La princesa del Putxet i el
poeta de Catalunya”.

Correu del lector
Reixes en mal estat
Fa temps que cada vegada que espero l'autobús 22
al carrer de la República Argentina, davant del nº
229, em faig la mateixa pregunta: per que aquest
edifici i els del costat (ara n'hi ha un de rehabilitat,
hi han fet pisos de luxe) tenen un espai tancat que
s'apropia d'uns quants metres de vorera per a

Atès que la fonètica barcelonina ho pronuncia com
[t∫], com succeeix també a les Illes, sembla evident
que Putxet hi hauria de ser la grafia correcta. A
propòsit, caldria dir-ne Parc del Putxet, expressió
que empra tothom, i no Jardins Turó del Putget,
com apareix a la Guia de la Ciutat editada per
l’Ajuntament. Resulta sorprenent que en aquesta
mateixa guia hi aparegui Carrer del Putxet, quan a
les plaques del carrer i a les pàgines grogues de
Telefònica hi diu Carrer del Putget. Crec que els
responsables del Nomenclàtor haurien d’esbrinar tot
això i unificar-ne els noms.
M.C.

vianants? El mateix passa en un altre edificidel
mateix carrer, més amunt, concretament el del nº
265. En el primer cas, moltes persones que esperen
l'autobús s'asseuen a l'atrotinat pedrís, i molts
infants s'enfilen a les reixes rovellades i corren per
dins l’espai, amb l'agreujant que els suports que el
delimiten estan del tot malmesos com es pot veure a
les fotografies. Sort que alguna persona per prevenir
cap tipus d'accident ha lligatles reixes despreses,
amb filferro! M'esgarrifa pensar que qualsevol dia
alguna d'aquestes reixes es pugui despendre i fer
mal a les persones que estem esperant I'autobús.

Soc soci de l’Associació i veí del carrer Agramunt i us
vull fer una consulta.
L’Escola Bressol BIP (Agramunt-La Costa) ha estat
traslladada (crec que al carrer Marmellà) i des d’el
començament de curs està tancada.
Imagino que la casa anirà a terra i s’hi faran pisos.
O potser hi ha algun altre projecte.
En sabeu alguna cosa?

Elisabeth Figa

Gràcies.

Escola bressol BIP

Victor Sagrera
Perquè s’ha de dir Putxet

N. de la R.:
Pel que sabem l’escola BIP estava de lloguer a la
casa del carrer Agramunt i ara la decissió sobre el
seu futur correspon al propietari i no a l’Ajuntament.
Possiblement li espera el mateix que a tantes altres
torres del Putxet que no estan catalogades.

En el número d’Octubre de Putxet Actiu en Jaume
Serra es decanta, pel que fa al nostre turó i parc, per
utilitzar la grafia Putxet i no Puget i encara menys
Putget, tots ells derivats de puig i de pujol. He
revisat una mica aquest tema i he trobat que:
a) En el Diccionari català-valencià-balear d’AlcoverMoll (volum 8, p. 966) s’hi recullen diverses
accepcions de puget: 1. Pujol, muntanya petita. Cita
Cronicon Mayoricense de Jaume I, Sermons de St.
Vicent Ferrer, i Història de Sóller de l’any 1612. 2.
Algorfa petita damunt el buit d’una escala. Variant
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Bus de barri: 131

Telèfons
Urgències:
Bombers 080
Emergències 112
Guàrdia Urbana 092
Mossos 088
Policia Nacional 091
Urgències sanitàries 061
Serveis:
Biblioteca Jaume Fuster:
Lesseps 20-22, 933684564
CAP Pere Virgili:
Esteve Terrades 30, 932594411
CAP Adrià:
Vallmajor 34, 932004135
Casal de Gent Gran:
Llar Sta. Cecília
Craywinckel 12, 934180612
Casal M.Déu de Gràcia
Lesseps 25, 932187403
Serveis Socials Sant Gervasi
Saragossa 74, 932563400

.

Full d’inscripció
Envieu-lo a: Associació de veïns i amics del Putxet, Pg. Sant Gervasi 39-47 (La Tamarita)
08022-Barcelona
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:
Disposo de temps lliure per a participar activament
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