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PUTXET ACTIU

Edita: Associació de Veïns i Amics del Putxet,
c. Marmellà 13
08023 BARCELONA
Telf. 669 30 61 64
www.avputxet.org

AGENDA:

putxetactiu@avputxet.org

14 de maig, dijous, a les 19h: conferència de
Magda Lladó, escriptora i veïna del Putxet: “Retalls
de la nostra vida: els anys 20, 30 i 40”

23 d’abril, dijous, diada de Sant Jordi: parada de
roses de l’Associació al peu de les escales de
Claudi Sabadell

Coordinació i disseny: Jaume Serra

5, 6 i 7 de juny (divendres, dissabte i diumenge):
Festa Major del Putxet

Redacció: Antoni García Gabarra, Jaume Serra…

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

Informe del President
(veieu la memòria completa presentada per
Francesc Ribera a l’Assemblea anual de socis, a la
pàgina 9 d’aquest mateix número)
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Crònica
per Ramon Muntaner, Jr

Inauguració de l’”Espai Putget”
El 16-1-2009 l’alcalde Jordi Hereu va inaugurar
finalment l’aparcament soterrat, l’escola bressol i
l’”Espai Putget”, on hi té la seva seu l’Associació.

La cuina de la llar d’infants

Assemblea per primer cop a l’”Espai
Putxet”, seu de l’associació
Dilluns 30 de març es va cellebrar l’Assemblea
anual de l’Associació. Vam poder gaudir d’un local
apte per aquests tipus d’actes.
Trobada amb l’alcalde

Primera assemblea de socis a la sala del carrer Marmellà
Públic assistent a l’inauguració
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Concert de guitarres al Putxet

Inaugurada la Plaça Lesseps

La parella de músics, veïns i amics de l’Associació
Montserrat Mitjans i Juan Mario Cuéllar van oferir
als socis i públic en general un concert gratuit a
l’”Espai Putget” el 25 de març, interpretant a duo
obres de Scheidler, Paganini, Carulli, Tàrrega,
Cardoso i Fleury. Pubiquem una entrevista amb
Juan Mario en aquest mateix número.

Amb alguns elements inicialment no previstos com
els jocs infantils sota l’església, i d’altres encara
pendents degut a les obres de la Línia 9, es va
inaugurar la Plaça amb una festa el diumenge de
rams, 5 d’abril.

Plaça Lesseps des de davant de Marqués de Santa Ana
Actuació de Montserrat Mitjans i Juan Mario Cuéllar

Obres del futur equipament
poliesportiu
Segueixen, amb bastantes molèsties pels veïns del
davant, les obres del poliesportiu del carrer
Marmellà. S’ha trobat pedra més dura i s’ha hagut
d’aportar maquinària més pesant a l’excavació,
amb el resultat de més pols i més soroll.

Intèrprets i públic assistent

Excavació del futur poliesportiu
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botiga de roba, Itaki, que tancà a final del 2007. Hi
anem plegats a entrevistar-la. Ens rep molt
cordialment, ens mostra la casa i en convida a cafè
i pastes. Camina molt lleugera.

El nostre barri: entrevista

Creences
P. Als 18 anys vostè entrà a formar part de la
Societat Teosòfica de Sabadell. A Barcelona
collaborà amb un grup de germanor, jovent de
caire escolta, d’aquesta filosofia, els Idealistes
Pràctics, i també participà en el Centre
Excursionista Terra i Mar de Sabadell. Això la feu
reflexionar i sentir la presència d’un Ser Suprem
Creador de l’Univers, no limitat al nostre planeta,
parallel a l’evolucionisme de Darwin, creences que
encara manté. Deixà d’anar a missa, es distancià
de les monges escolàpies i tres capellans adreçats
per elles no la saberen convèncer. Tot i així vostè
ha mantingut una correspondència de més 900
lletres amb un amic seu, sacerdot catòlic, n’ha fet
un recull de respostes als escrits d’ell, preservant
l’anonimat del seu amic. L’Abat de Montserrat,
Reverend Mossèn Cassià M. Just, li’n donà la seva
opinió, amb grafia tremolosa per la greu malaltia
que patia. ¿Per què vol editar ara L’insòlit
Diàleg7?
R. Tot el que a través dels meus escrits per al jove
capellà, en la mútua correspondència, li vaig dient,
aclarint encara més el meus conceptes, i crec que
aquests poden ajudar als que els llegiran amb la
ment oberta.

Magda Lladó i Fuster

Les converses i els diàlegs entre persones que
busquen alguna veritat, i que es troben en mig de
molta palla, són bons i positius. És molt difícil
trobar certituds i és molt fàcil acceptar teories. Cal
ser fort mentalment i espiritualment.

Sabadell 7-06-1912
Una lluita infatigable
Als seus quasi 97 anys, aquesta veïna del Putxet,
manté una veu ferma, cordial, sense tremolors. La
seva ment és lúcida. Tot i que ella es queixa que,
amb els anys, alguns noms i dates li són fugissers,
a pleret tornen a la seva memòria. Una vida que
vol que coneguem, curulla de illusions, afanys,
ideals i lluita constant però també de desenganys,
patiments, perills i temences. Els seus ulls encara
guarden la besllum del temps de joventut però
n’han perdut intensitat. La mirada franca,
transparent, de qui no té res a fer fonedís. La seva
silueta prima i esvelta és un clar reflex de la dona
alta, distingida i formosa que fou. Casa seva és
guarnida de records i d’objectes viscuts, de disseny
propi o de personatges illustres, amics o coneguts.
Uns 1600 llibres emplenen les prestatgeries,
malgrat els que va perdre a l’exili francès, on li
furtà una analfabeta. Aquests llibres de l’exili
omplien tota la paret del menjador, ens diu la
Magda, i això li dolgué molt, més que la roba que
també li robà. Té una filla, del primer marit, dos
fills, del segon, dotze nets i dotze besnéts reben el
seu amor i bons desigs per a tots. Una veïna del
barri coneix la Magda de quan era clienta seva a la

Les qualitats que la Força Suprema de l’Univers ha
posat en nosaltres és el que pot ajudar-nos. Si
desvetllem aquestes qualitats, i procurem ajudar
els demés a trobar-les en sí mateixos, crec que
complim una tasca.
Polítics
P. Vostè darrerament emet un vot nul a les
eleccions polítiques doncs, com diu en una
comunicació que fa uns mesos envià a una vintena
de mandataris espanyols, la democràcia no s’ha de
confondre amb la impunitat. El seu pare –íntegre
com vostè- i el seu avi eren republicans federals,
seguidors d’en Francesc Pi i Margall. Vostè des de
petita, i més intensament a l’adolescència i la
joventut, freqüentà el Círcol Republicà Federal de
Sabadell. Després vingué una etapa d’organització
i creació de la Lliga Laica Femenina, auspiciada per
la francmaçoneria sabadellenca. Quan vostè tenia
14 o 15 anys en Macià l’agafà de la mà i la feu
sortir al balcó des d’on ell hi pronuncià un discurs.
Durant l’exili a França anà a Montpeller per a
demanar ajut a en Tarradellas i ell li respongué
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teus propis sentiments sorprendria la gent, i al
mateix temps no m’agrada perquè tinc cert pudor. Si
no són una confessió no val la pena escriure’n. No
tenen interès si no es parla en profunditat de la
pròpia vida. Si alguna vegada escric les meves
memòries m’aturaré als dotze anys... Les de vostè a
Recull de Records5, ans al contrari, abasten d’ençà
els 14 anys a gairebé centenària.

que tot estava distribuït, que no hi havia diners
per a una vídua amb una nena petita. Després li
oferí que jurés que el seu marit, en Robert Plans,
mort durant la retirada del Segre l’Agost del 1938,
era tinent de l’exèrcit republicà i vostè s’hi va negar
per no embrutar la seva història. Si a la llista hi
afegim el General Primo de Rivera, Companys,
Franco, Pujol, Maragall i Montilla.
P. ¿quins polítics creu que han estat els millors
i els pitjors per a Catalunya?
R. Els comentaré un a un:
Macià: Per a mi en Francesc Macià fou una gran
persona. Mai no he conegut res d’ell que no fos
com cal. Se’l pot venerar.
Gral. Primo de Rivera: Dictador, borratxo, dèspota i
anticatalà. El seu fill fou una bona persona i, en no
voler en Franco que el bescanviessin pel fill d’en
Negrín, fou executat pels republicans, que
preferien el bescanvi.
Franco: La Magda ens llegeix un llarg escrit seu
que relata un dinar en el restaurant Reno de
Barcelona, el que hi participà quan encara vivia el
dictador, organitzat pels monàrquics. El relat ens
deixà esglaiats. El resumirem breument: En
Franco decidí encapçalar la insurrecció militar
després de rebre’n un xec milionari. Deixà que
afusellessin el metge militar, del bàndol republicà,
que anys abans li havia salvat la vida. Durant dos
anys signà milers de sentències de mort a l’hora
del cafè, després de dinar.
Companys: Era una gran i bona persona però jo no
li trobava suficients qualitats per a President de
Catalunya. Vaig plorar la seva mort.
Tarradellas: Molt negatiu. No vull ni puc explicarne anècdotes per respecte al càrrec de President.

Magda Lladó a la seva casa del Putxet

Pujol: Al començament ple de bona voluntat però
ha fet massa malifetes amb coneixement de causa.

P. ¿Per què s’hi despulla per complet?
R. Per complet no. Molt sí. No tinc mai en compte
el que pensa o vol dir un escriptor o l’altre. Faig,
dic i penso el que em plau. Si agrada els demés o
els ajuda, sort! Quan escric no vull angoixar i em
sento didàctica. La vida ha estat duríssima per a
mi i penso que seria positiu poder ajudar. Hi ha
moltes ofenses rebudes i rancors soterrats que vull
ignorar i, fins a cert punt, ho aconsegueixo. Penso
que és un èxit.

Maragall: Ha fet coses bé i d’altres malament.
Montilla: Un home ple de bona voluntat. Fa
intensament de català i encara no s’ha equivocat.
Memòries d’una vida
P. Mercè Rodoreda deixà escrit9: Si tingués la
intenció d’escriure autobiogràficament escriuria les
meves memòries, però per escriure les meves
memòries hauria d’interessar-me jo (no m’interesso
gens). No m’agrada parlar de la meva vida. La meva
vida íntima és meva, i en principi, no m’interessa.
Fujo d’entristir-me i emocionar-me. D’un escriptor, el
que és important és la seva obra. La vida íntima o la
vida privada d’un escriptor és una cosa que
interessa d’una manera molt relativa. Unes
memòries reals i verídiques, aquí a Catalunya, són
difícils d’escriure perquè la gent s’escandalitzaria.
El fet de despullar-te i d’analitzar profundament el

Obra literària
P. Continuant aquest escrit de la Rodoreda9: però
el que a mi em diverteix, només, és escriure
novelles, perquè la novella és la creació de mons i
de personatges, vistos, és clar, des del meu punt de
vista, segons les meves limitacions i els meus
coneixements, segons la meva dosi de llibertat
interior, que és l’única llibertat de què disposo. Un
joc... Jo no podria crear personatges que estiguessin
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3. Francesca Badia i Font. La Ruta del Veredicte.
Editorial La Formiga d’Or, Barcelona, 1999.
4. Magda Lladó i Fuster. Foc i Cendres. Editorial
Mediterrània, Barcelona, 2000.
5. Magda Lladó i Fuster. Recull de Records.
Editorial Mediterrània, Barcelona, 2005. Una
obra, potser la millor de l’escriptora, que
enganxa el lector des de la primera pàgina fins
al final de la història.
6. Magda Lladó i Fuster. Margot i Caterina.
Editorial Mallafer, Barcelona, 2007. Traduït al
castellà per l’autora i editat com Margot y
Caterina.
7. Magda Lladó i Fuster. L’Insòlit Diàleg. Pendent
de publicació, llibre del qual n’ha rebut
excellents crítiques. Versions en català i
castellà.
8. Magda Lladó i Fuster. Calaix d’Oblit. Pendent de
publicació. Novella històrica força interessant i
de la qual espera obtenir un premi. Versions
catalana i castellana.
9. Mònica Miró i Abraham Mohino. Mercè
Rodoreda, Autoretrat. Angle Editorial, Barcelona,
2008.

fora d’òrbita... Que els personatges d’una novella
reflecteixin la concepció del món del que l’escriu és
evident, indefugible. Ara, d’aquí a creure que els
personatges d’un autor són l’autor hi van moltes
llances de distància... Vostè ha
publicat
Cròniques1, basada en els seus anys d’infantesa i
joventut i Retalls de Vida2, continuació de
Cròniques. Hi seguí La Ruta del Veredicte3, sobre
dones maltractades, sota el pseudònim de
Francesca Badia i Font, tal com feu a Cròniques,
perquè no s’hi reconeguessin els que inspiraren
llurs personatges. Ja amb el seu nom, la poesia de
Foc i Cendres4, Recull de Records5 i la novella
Margot i Caterina6. Romanen en espera d’editor
L’Insòlit Diàleg7 i Calaix d’Oblit8, que ens mostra
amb delit. ¿Com aprengué a escriure en català?
Què li va dur a escriure llibres? ¿Per què
continua escrivint i vol que es publiquin les
seves darreres obres?
R. A les escolàpies, en l’època de la Dictadura del
Primo de Rivera, una magnífica monja bascacatalana, la Mare Gonzaga, va donar-nos-en
classes d’amagat a un grup d’alumnes més
granadetes i amb famílies que podien estar-ne
satisfetes. En aquella època els que només eren
catalans varen tornar-se catalanistes amb un
legítim orgull.

Els llibres del 2 al 6 es poden trobar a la Papereria del
carrer Agramunt, cantonada amb La Costa, Tel. 93 213
14 81.

Tota la vida he llegit, he escrit i he volgut escriure
llibres però fins que no vaig deixar de treballar, en
complir els 71 anys, no vaig poder començar a
escriure llibres.
Vull que es publiquin totes les meves obres perquè
penso que són útils. No hi ha cap llibre meu on no
hi hagi una lliçó.
Comiat
Li fem unes fotos. Ens acompanya a la porta i ens
demana que hi posem la clau de l’entrada de
l’edifici a la mènsula de l’ascensor puix no pot
ajupir-se per agafar-la. ¡Una dona que no s’ha
vinclat mai a la injustícia i les adversitats!
Xerrada sobre la nostra història
Li demanem que ens en parli de vivències dels
anys 20, 30 i 40. Accepta encantada. La podrem
escoltar el dijous, 14 de Maig a 2/4 de 8, a l’Espai
Putget, carrer Marmellà 13. ¡Us hi esperem!
Antoni García i Gabarra
Vocal de cultura de l’Associació de veïns i amics
del Putxet
NOTES:
1. Francesca Badia i Font. Cròniques. Editorial
Mallafer, Barcelona, 1997.
2. Magda Lladó i Fuster. Retalls de Vida. Editorial
Mallafer, Barcelona, 1997. Traduït al castellà
per l’autora i editat sota el títol Páginas sueltas.
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JMC. La guitarra té poca capacitat sonora, però per a
això hi ha recursos d'amplificació. L'important és que la
música arribi a l'oida del públic i que emocioni.

El nostre barri: entrevista

Juan Mario Cuéllar: una guitarra
viatgera

P. Si un fill meu volgués estudiar guitarra clássica a
Barcelona, quin centre em recomanaria?

Ens trobem amb en Juan Mario al bar “La Granja del
Pont”, davant del viaducte de Vallcarca. Ens presenta en
Francesc Ribera i de seguida s’acomiada de nosaltres. La
mirada i el posat d’en Juan Mario inspiren confiança i
bonhomia.

JMC. A Barcelona hi ha molts centres. Al nostre barri hi
ha 2 o 3 escoles de música. Jo treballo a Virtèlia Escola
de Música.
P. Parli’m de la seva vida. Quin any vingué a viure a
Barcelona?
JMC. Jo vaig néixer a Bogotà l’any 1955. La mare es
cansà de viure a la capital i anàrem a la petita illa
colombiana de Sant Andrés, davant de la costa de
Nicaragua, on hi visquérem 5 anys. Eren anys difícils a
l’Amèrica llatina. La mare decidí venir a Espanya i
arribarem a Madrid. Jo llavors tenia 16 anys. Com que
enyoràvem el mar, al cap d’un any, el 1972, ens
traslladarem en cotxe a Barcelona. Jo tenia una gran
illusió per retrobar el mar però en vaig tenir una
decepció. L’endemà d’arribar-hi anà a la Barceloneta i,
en veure com de deixat estava tot i el poc que s’hi veia el
mar, em posà a plorar.
P: Tot i així van romandre a Barcelona. Ara sí fa goig de
veure-hi el mar.
JMC. La resta de la ciutat m’agradà molt, la gent, la
cultura i el pa amb tomàquet. Volia adaptar-m’hi als
costums. La meva avia em deia “a donde fueres haz lo
que vieres”. Vaig triar la música com eina de feina i de
integració. Em sento un català nascut a Colòmbia i he
fet meu el dit “roda el món i torna al born”. Per a
integrar-m’hi he estat membre de diverses entitats, com
l’Associació de Colòmbia a Catalunya.

Juan Mario Cuéllar
P. M’han dit que vostè és guitarrista. Parli-me’n de com
s’inicià.
JMC. Vaig fer la carrera de música al conservatori de
Barcelona,
al
xamfrà
València-Bruc,
on
vaig
especialitzar-me en guitarra. Ara em dedico a fer
gravacions i concerts en diversos llocs del món.
Darrerament he estat a Sud-Àfrica, on he compaginat
una audició a Pretòria amb turisme per tot el país. Tinc
previst actuar a Mali, el Marroc, Costa Rica, Viena, San
Juan de Puerto Rico, Berlín. De vegades dins
d’orquestres, en duos o com solista. També hi imparteixo
classes de música (Master classes).

P. I ha creat una família.
JMC. La meva dona, Montserrat Mitjans, amb qui he
tingut dues filles i un fill que ara tenen entre 25 i 30
anys.
P. Com prengué contacte amb la nostra associació?
JMC. Un dia, en un vídeo-club, vaig conèixer la Mònica
Marambio. De seguida establirem amistat. Tot just
començava la vida de l’AVAP. Ella em convidà a ser-ne
membre però jo li respongué que en aquell moment no
tenia el temps per a collaborar-hi permanentment però
que sí ho faria de forma esporàdica. Li suggerí de fer-ne
un Full informatiu, el Putxet Actiu, i ens hi posarem de
seguida. Hi vaig collaborar en la seva diagramació i amb
concerts de guitarra per a l’AVAP. Precisament, en
aquesta taula on tots dos hi som ara vaig tenir la
darrera xerrada amb la Mònica.

P. Quin són els compositors que li agraden més?
JMC. Aquells que tenen la capacitat de comunicar al
públic. Entre els catalans, Enric Granados i Frederic
Mompou, i entre els espanyols, Isaac Albéniz i Manuel
de Falla.
P. A quin intèrpret actual de guitarra clàssica aniria a
veure a tocar en directe si tingués l'ocasió?
JMC. N’hi ha molts, però de vegades m’emociona més
algú desconegut i sense massa recursos musicals i
tècnics, que treu del seu instrument molt de sentiment.

Concert de guitarres. El dia 25 de març, a l’Espai Putget,
tinguérem l’oportunitat d’escoltar i gaudir en Juan Mario
i na Montserrat, en una interpretació fantàstica, molt
aplaudida per tots. !Moltes gràcies al dos!

P. Com a instrument, veu més la guitarra en concert
acompanyada d’orquestra o la guitarra en concert de
cambra davant d'un públic reduït?

Antoni García Gabarra i Jaume Serra.
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SANT JORDI

13ª ASSEMBLEA GENERAL

Activitat cultural. Hi fem tradició amb la venda de roses i
distribuïm el full Putxet - Actiu.

30-3-2009
ESPAI PUTGET

SUBVENCIÓ
Continuem rebent 3.000 euros. Estaria bé si solament
fos per a les despeses de l’associació i del Full Putxet
Actiu, però també, és per a la Festa Major, ella sola
costa 3 vegades més del que en rebem de subvenció.

Informe del President
Complint el que marquen els nostres estatuts, el passat
30-3-2009 es va celebrar la 13ª 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 l'exercici vinent.

Fora interessant una reflexió per part de les persones
que decideixen les subvencions.

FESTA MAJOR
Desitgem que la propera no sigui tan mullada con la
darrera. Va ser durant poc temps, però amb molta
aigua, la suficient per anul·lar un ball on tots hi
tenien moltes ganes de participar.

Aquest any hem tornat a canviar de lloc, esperem que
sigui el definitiu. en el Espai Putget on l’Associació te la
Seu, a fi de respectar els horaris del lloc, de tenir més
temps per escoltar les propostes, hi vam donar per
escrit la memòria de l’any passat i només vam
comentar el més important.

I d’on surten els diners per la Festa? Dons de la
quota de socis i de la venda de productes en els
dies de la Festa.

Com que no vam tenir cap al·legació ni impugnació de
l’acta de la 12ª Assemblea, passats els 30 dies, es va
donar per aprovada.

I quan escoltem dels veïns ¡això ho fa l’Ajuntament!
nosaltres diem ¡sí, sí, l’Ajuntament!
Són tres dies en que la gent fa barri. Juny, al Putxet, vol
dir Festa Major. Intentem fer actes per a tothom, uns de
tradicionals com la petanca, les havaneres, el ball de
Festa Major, la festa infantil, i d’altres variables cada
any. Volem que la gent s’hi involucri, participi, col·labori,
que surti al carrer, que acompanyi els actes. És trist fer
una cercavila perquè la gent se la miri des de la botiga
on és comprant, o des del balcó - finestra del seu pis, i
la cercavila va sola per el carrer.

MEMÒRIA
PUTXET ACTIU
En aquest full intentem fer arribar el que nosaltres
treballem i ara, en el nou lloc, us fem arribar també
entrevistes, reportatges, bústia de veïns i algunes coses
més.
Demanem que ens envieu escrits, reportatges,
fotografies d’interès per a la seva publicació.

La Festa Major es també, per a nosaltres, un memorial a
la persona que amb el seu tarannà ens va fer moure, va
fer possible aquesta Festa Major i aquesta Associació.
Parlem de la Mònica Marambio.

WEB
La pàgina es va actualitzant regularment. També ha
millorat, hi ha un bon nombre de fotografies que
plasmen la nostre activitat i coses d’interès per al barri.
És un altre mitjà per a donar a conèixer l’Associació.

ACTIVITAT NADALENCA
En la Pl. Kennedy hi fem la Fira de Productes Artesans.
Abans de Nadal, a la Rep. Argentina - Claudi Sabadell,
hi posem la parada de recollida de menjar i joguines
per a la gent i els nens necessitats. El menjar el donem
a la parròquia de Sta. Cecília. Les joguines al Centre
Maria Reina i a la Parròquia dels Franciscans.

FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de
Barcelona)
Hi seguim afiliats, participant en les reunions que tracten
temes importants, ens hi posem al dia i els donem
suport, si cal, en els temes d’importància per a la ciutat.

LOTERIA

FIRA DE PRODUCTES D'ARTESANS

Hi posem il·lusió en portar una mica de sort, però, pel
que sembla, caldrà esperar una mica més.

Continuem amb elles. Les més conegudes són la de la
Festa Major i la de Nadal, però se'n fan d'altres, lligades
a dies assenyalats com Sant Jordi, Carnestoltes i Sant
Ponç. Es fan a la plaça Kennedy. Demanem que si algú
del barri hi vol exposar els seus productes es posi en
contacte amb nosaltres.

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES DE L’ESTAT DEL
DISTRICTE
És on els ciutadans hi poden presentar les seves
queixes, propostes, reclamacions, peticions, etc.
Nosaltres hi assistim a totes, diem les nostres propostes
i escoltem les dels veïns.
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Craywinckel, en sentit invers a la resta del carrer
Hurtado.

Se’n fan cada dos mesos i cada cop en un lloc diferent
del Districte, per la qual cosa sembla es costós per als
nostres veïns desplaçar-s’hi. Per això esperem que
algun dia, toqui fer-les en l’Espai Putxet.

També ens volen canviar el sentit de circulació del
carrer Marmellà i el seu entorn. També aquí hi hem
manifestat el nostre desacord.

CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE
PARC DEL PUTXET

És on se’ns 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.

Dins del programa d’ Actuació Municipal de Districte
PAD pels anys 2008-2011 és previst una gran inversió
en el parc, tant de mobiliari urbà com d’il·luminació i de
vegetació.

També els partits polítics hi fan les seves propostes, fan
política.

PROJECTE MARMELLÀ – ESPAI PUTGET

Els veïns hi fem les nostres peticions, com a les
Audiències.

Un projecte realitzat, els aparcaments acabats, l’Escola
bressol en funcionament, és una meravella la qualitat
que poden gaudir aquests nens en un marc natural.

REUNIONS AMB EL DISTRICTE
L’any passat deien que era aviat per a fer-ne una
avaluació. Ara podem dir que unes n’han sigut
positives i d’altres no tant. Hi trobem a faltar el
diàleg, abans de prendre’n la decisió. Creiem que,
en un procés participatiu, el primer és informar,
dialogar, escoltar, i desprès els responsables n’han
de prendre les decisions. No informar quan la decisió
ja n’és presa.

Un Espai Cívic on ja hi han començat les activitats, on
aquestes hi són programades segons les peticions i
participació dels veïns.
Una Seu (despatx) per a l’Associació del Putxet, d’on
han de sortir els suggeriments per intentar tenir un barri
millor, on, al poder compartir-ne les altres sales (espais),
començarem a treballar més seriosament la vida social,
cultural, associativa del nostre barri.

PARTITS POLÍTICS.

Si els jardins de la República van ser el vaixell insígnia
de la nostra Associació, aquest espai ha de ser creuer
corsa de l’Associació, fins que acabem en la construcció
del porta -naus (CASAL).

Nosaltres no estem vinculats a cap partit. Els hi fem
arribar les nostres propostes, pensant que ells han estat
elegits pels ciutadans per a obtenir millores a peticions
dels ciutadans.

Però tot això no serà possible sense la vostra
participació activa, això vol dir, anant-hi als actes que
s’organitzin, participant-hi en els tallers, participant en
l’Espai.

CARRER CRAYWINCKEL
Som a l’espera de que es porti a terme el pla de
mobilitat, on la circulació d’aquest carrer canviarà de
sentit, solució trobada per intentar pacificar la circulació
del carrer.

Tenim moltes coses a modificar-hi, sala de jocs, tema
de begudes, espai wifi, i d’altres.

BENZINERA CARRER CRAYWINCKEL

Ja vindran, tot és molt recent i tot no pot ser a la vostra
comoditat. Hem de ser més comprensius, ara és com un
aperitiu del que hi vindrà més endavant.
Si quan tenim una cosa, si quan aconseguim una cosa,
no l’aprofitem ¿de què serveix demanar-ne més coses,
com un Casal, per exemple?

Actualment en obres, no per tancar-la, és per millorar
les seves instal·lacions.

PLA DE MOBILITAT.
Existeix un pla de mobilitat en el que canviarà els sentits
de circulació de la part de dalt del barri.

Aquest Espai és un lloc molt esperat, desitjat per
l’Associació. Hi tenim moltes coses a fer. De moment, ja
com estrena, vam organitzar el passat dia 25 de Març
un concert de guitarra clàssica amb els amics Montse
Mitjans i Mario Cuellar. Va ser un goig escoltar aquella
música, amb la sala plena de gent, érem 70 persones.

Pg. Sant Gervasi serà sentit ascendent, Rep. Argentina
sentit descendent, Craywinckel canviarà el sentit actual.
Això comportarà una actuació a dalt de tot, a la
confluència amb pl. Alfons Comín i una altra intervenció
al carrer Lucà-Craywinckel que canviarà de sentit.

Ja hi tenim programades altres activitats, de les que en
sereu informats en el seu moment.

En principi, ens informaren d’altres canvis, als que hem
mostrat el nostre desacord, en els que el carrer Verge
del Carmel el sentit seria, d’una part, Lucà-Hurtado, i de
l’altra, en sentit oposat, Rep. Argentina-Hurtado, i
Hurtado, en aquest tram, aniria de Verge del Carmel a

Dins d’aquesta activitat, hi seran les reunions
consultives amb els veïns de tot el Barri. Les farem en
diversos dies, perquè tothom hi pugui assistir i
transmetre les seves inquietuds.
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Desitgem que aquest cop sigui el definitiu.

COMPLEX ESPORTIU
La segona fase és el complex esportiu. La Federació de
Bàsquet és l’empresa a qui es va adjudicar i que
gestionarà el complex. Les obres ja han començat i
cada dia hi ha problemes en la duresa del terreny, per
això hi ha tant de soroll. És previst la seva inauguració
pel juny 2010.

CLÍNICA SANT JOSEP
Quan l’Ajuntament va preguntar “¿Tu que faries al teu
Barri? els hi 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:

Volem mostrar el nostre agraïment als veïns de l’entorn,
per la seva paciència i per com estan afrontant les
moltes molèsties que comporten aquestes obres, obres
que són en benefici de tot el barri.

•
•
•
•
•

BUS DE BARRI
Un cop es faci realitat el Pla de Mobilitat, se n’ha de
revisar i modificar el seu recorregut. S’han que tenir-ne
en compte les peticions fetes pels veïns, entre elles, la
principal, de fer-lo arribar directament al CAP Pere
Virgili.

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

Fins ara no n’hem rebut cap mena de resposta.

CASA TOSQUELLA
PLAÇA LESSEPS

Tampoc n’hem tingut cap resposta, tant sols que és una
propietat privada.

Desitgem tenir una plaça millor i per molts anys.

Es un bé patrimonial que s'hauria de conservar en
bones condicions.

Serà aviat la seva inauguració, ha sigut un projecte
complicat, llarg i costós, però amb molta participació
ciutadana, tant per part dels veïns com de les
Associacions.

TORRE SANS
Hem conservat l’edifici com a patrimoni del barri, però
ara tenim el problema de les reixes, també catalogades,
que no són en l’estat de conservació adequat, i sembla
també que s’ha convertit en un pàrking de motos
particular, dificulta el pas de vianants, en una vorera
molt estreta amb parada de bus, i de la que hem
proposat el seu trasllat provisional fins trobar-hi una
solució.

En els darrers moments se n’han demanat unes
modificacions que, a mida que ha sigut possible, s’han
intentat de fer.

PROJECTE RONDA GENERAL MITRE
El projecte és endavant. A més de la reducció del trànsit
i millorar l’entorn, millorarem la comunicació transversal
del barri del Putxet amb el barri del Farró.

Esperem l’Ajuntament hi trobi una solució i ens la faci
arribar. De moment, i fa mesos, no ens n’ha dit res.

PLAÇA JOSEP AMAT
Continuen els treballs per fer el pàrking aprovat, fins el
2010 no estarà acabat.

CASAL DEL BARRI DEL PUTXET
PORTOLÀ 6

LA COSTA 97 – ESPAI CASETA DE LES
NINES

Des que es vam assabentar que aquesta finca passava
a ser de propietat de l’Ajuntament i que el seu destí era
d’equipament públic municipal per al barri, afirmació feta
per la Sra. Regidora d’aquells moments, Sra. Katy
Carreras, s’hi va demanar com a Casal de Barri del
Putxet, això era aproximadament el juliol 2005.

L’hi diem així, perquè així el coneixem. Desconeixem si
l’Ajuntament l’hi vol donar un altre nom.
Es va inaugurar amb sorpresa, perquè ningú en cap
moment en va donar la notícia, el mateix dia que els
Jardins de Mercè Rodoreda.

C/

A més de fer-ne per escrit la nostra petició, n’hem fet la
petició en els Plenaris i Audiències Públiques del
Districte, fins que, en la primera reunió, que es va tenir
amb la Regidora del Districte, Sra. Sara Jaurrieta, el 5
de maig 2008 vam ser clars i directes en fer la pregunta
de si tenia la intenció de destinar aquest equipament
com a Casal de Barri del Putxet. La seva resposta va
ser NO, en aquest MANDAT. Hi vam escoltar les seves
raons, sobre tot, per la partida econòmica que
representava i no contemplada, les vam respectar,
entendre i acceptar. Per això, en l’ànim de no fer-nos-en
pesats, van aturar les nostres peticions, a la espera de

Tothom hi ha posat el seu gra i ha quedat un lloc molt
agradable, que val la pena de visitar- ho, i així conèixer
els llocs pintorescs del nostre barri.

BAIXADA DE BLANES
Bé, gràcies, entre altres coses, al Pla Zapatero, els
veïns d’aquest carrer veuran posades a la realitat les
seves il·lusions de fer més accessible l’entrada a les
seves llars.
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No hi estem d’acord en aquest procés participatiu que
tant escoltem de l’Ajuntament. Participar no vol dir
informar-ne quan les decisions ja s’han pres.

Fins que, en la inauguració dels jardins de M. Rodoreda,
els veïns van escoltar uns comentaris, que desprès ens
van transmetre, en el quals, deien, no ser apropiada la
destinació d’aquesta torre com a Casal de Barri.

Perquè quedin les opinions ben clares, perquè no hi
tinguem males interpretacions o equívocs, perquè
ningú pugui fer xantatge sentimental, deixem els nostres
criteris per escrit.

És quan, un altre cop, hem insistit, i insistirem, que l’ús
més adequat d’aquesta finca, és per als veïns, com a
CASAL DE BARRI i encara, al dia d’avui, ningú no ens
ha demostrat el contrari.

En cap cas l’escolarització d’aquests nens i adolescents
n’hauria de quedar desatesa.

Comencen les obres del jardí, de les que tot seguit en
parlarem, i també hi treuen runes del edifici. A les
preguntes dels veïns, la nostra resposta, innocent, era
“són obres de neteja”.

No diem que no els volem al nostre barri, diem que
aquest lloc no és el més adient per a ells, n’hi ha de
molt millors. Creiem que necessiten espais amplis i
lluminosos.

Però un dia sona el tam-tam, uns veïns ben
documentats ens diuen que hi anem mal informats, dons
de fa molt de temps el Districte hi manté converses amb
una Entitat, que aquestes runes són obres per a arranjar
i adequar l’edifici a una escola d’adolescents amb
trastorns de personalitat i nens autistes.

¿És Portolà 6 un edifici adequat per atendre a un
col·lectiu de 68 adolescents, a més dels professionals i
familiars?
Com és normal en les escoles, n’haurien de disposar de
pati propi. ¿Quin espai d’esbarjo tindran? els jardins
nous? els romàntics i d’ús públic?

Fetes algunes gestions, dons volem estar segurs del
que diem, comprovem que és veritat, es tracta del
Centre Especial L’ALBA , ubicat en el carrer Iradier 15
de Barcelona.

Una torre modernista de quatre nivells, de planta
reduïda, ¿és lloc idoni per aquesta escola?

Un Centre concertat amb el Dept. d’Educació, amb
Conveni amb el Consorci Sanitari de Barcelona. L’any
2004, aplicant la llei LAU, els propietaris de l’edifici els hi
van comunicar el termini del contracte de lloguer pel
juny 2010.

Ens preguntem ¿com és possible que aquest Centre,
que té adolescents de tots el barris de Barcelona,
vinculat amb Dept. d’Educació, amb el Consorci
Sanitari, per tant amb l’Ajuntament i amb la Generalitat,
des de 2004 al 2008 no ha trobat un lloc adient en tota
Barcelona? dons el Centre L’ALBA és un Centre de
Ciutat, no tan sols de Barri o de Districte.

Ens hem assabentat que aquest Centre va començar
converses serioses amb el Districte al setembre 2008,
on el Districte els hi cedeix l’espai de la torre, per un
període de com a mínim de 6 anys, perquè les obres de
restauració interior van a càrrec del Centre i les exteriors
a càrrec del Districte.

Aquests Departaments ¿n’han cursat un informe positiu
de que Portolà 6 és un lloc adient?
¿N’ha tingut quelcom a veure el fet que els Directors
d’aquest Centre són veïns de Portolà?

Us podeu imaginar el nostre malestar, que voreja la
indignació, per la manca i omissió d’informació. Pel
camuflatge de les respostes donades a les nostres
preguntes en els Plenaris i Audiències: “Encara no és
propietat de l’Ajuntament”. “Hi farem un jardí romàntic”. “
No està decidit quin equipament s’hi farà”. “Aviat
inaugurarem a Marmellà el Casal de Barri, amb
aparcaments, escola bressol, complex esportiu”. “El
Casal de Marmellà és molt a prop, a 60 m de Portolà”. I
d’altres com “El barri del Putget, és un barri privilegiat,
on s’està vivint un important creixement dels
equipaments públics de proximitat”.

¿Com és possible que per a un Casal no n’hi ha diners, i
per a aquest Centre sí, restaurant tot un edifici
modernista?
Si són una Escola sense Patrimoni, sense ànim de
lucre, que ha esmerçat, sense aconseguir-ho, més de
quatre anys per a trobar un lloguer raonable dins de les
seves possibilitats ¿com es faran ara càrrec dels costos
de restaurar l’interior d’un edifici modernista catalogat i
protegit?
¿Per què la Generalitat i l’Ajuntament no ha pensat en
ubicar el Centre L’ALBA en l’espai de la Clínica Sant
Josep o en el Centre Sanitari Pere Virgili, antic Hospital
Militar, on són els actuals CAPS nostres, i on encara hi
ha molt d’espai per aprofitar?

Greu també és que les mateixes respostes els hi
donaven als nostres veïns que en sol·licitaven
informació de la finca, en els Plenaris i Audiències.
Ens preguntem el perquè d’aquest tracte, vers els veïns
i l’Associació, ometent-hi les converses i les gestions
amb el Centre L’ALBA.

O en altres llocs com el carrer Císter 22 on el Districte
disposa d’equipaments.
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Carrers de prioritat per als vianants, Marqués de Sta.
Ana, Cadis, Monegal, Putget, Manacor, Travessia de la
Costa.

Nosaltres no en som experts, en aquests temes, però
tampoc ens qualifiquem d’ignorants, i dins de la nostra
Junta hi tenim gent amb suficient experiència personal
en escoles especials.

Carrers on s’hi farà un manteniment integral
(il·luminació, renovació voreres, clavegueram, arbrat)
Ferran Puig, Roca i Batlle, Suïssa.

JARDINS MERCE RODOREDA

Sí, és veritat, el Putxet és un barri privilegiat. En 30 anys
no ha disposat de cap equipament, i ara hem estrenat la
primera fase d’uns equipaments que fa 8 anys que van
ser sol·licitats.

Ens hem d’habituar a emprar aquest nom. Per a uns els
de la Muntanyeta, per els altres de la Costa, etc. Amb el
consens de tots es va decidir posar-hi el nom actual.
La nostra petició de posar-los el nom de la Mònica no va
ser escoltada. Sembla ser que els del Nomenclàtor de
Barcelona no comparteixen el criteri de la gent dels
barris, que els hi agrada també tenir els seus carrers,
amb els noms de les persones que, sense arribar a ser
il·lustres, han tingut algun valor, algun significat per a
ells, els barris n’estan plens d’aquestes persones.
Vam intentar suavitzar-ne les diferències de criteri i fer
tothom content, i per això vam suggerir la col·locació
d’una placa en aquests jardins, en record i homenatge a
la Mònica.

Ja en tenim prou, la nostre gent, tota és acomodada,
jove i amb salut, perquè ens calguin més equipaments,
ja hi tenim l’Espai Putget!
Encara que el nostre criteri és que la gent del Putxet té
dret i necessita un Casal de Barri, la gent del Putxet, no
té perquè anar, si pot, a altres barris de la Ciutat si vol
fer-ne ús dels equipaments. Ha de poder fer les
activitats dins del seu entorn, del seu barri, no sempre
és possible trobar llocs adients, lliures, de propietat
municipal, per a construir-hi equipaments. Ara nosaltres
en tenim un, i adient, Portolà 6. La seva proximitat amb
Marmellà és perfecta dons l’Espai Putget és un espai
complementari de Portolà per a fer altres tipus
d’activitats.

En el dia de la inauguració hi vam comprovar les
expressions de desencís dels nostres veïns, en veure
quin tipus de placa s’hi havia col·locat.
Però davant de les paraules del nostre Alcalde, Jordi
Hereu, en el seu compromís que la Mònica tindrà el seu
espai en el nostre barri, els veïns es van tranquil·litzar i
s’hi van congratular.

Nosaltres hem apel·lat per escrit, a la voluntat política de
l’Alcalde de Barcelona, Sr. Jordi Hereu, perquè hi
modifiqui la decisió presa pel Districte, per tal que
ubiquin aquests nens i adolescents en un lloc adient a la
Ciutat de Barcelona, al Districte, al Barri del Putxet si
cal, i que la gent del Barri del Putxet gaudeixi del seu
Casal a Portolà 6.

PASSATGE DE LA COSTA DEL PUTXET
Està com sempre. Mirarem, quan acabin les obres del
costat, de fer-hi quelcom.

JARDINS CLAUDI SABADELL-PORTOLÀ
CENTRE SOCIO-SANITARI DOLORS ALEU

Ja hi estan treballant per restaurar els jardins romàntics
de la finca modernista de Portolà 6, cantonada Claudi
Sabadell.

Al setembre s’hi va posar la primera pedra d’aquest
centre que, en un principi, havia de ser un Geriàtric
Municipal i a la planta baixa un Centre de Dia.

Esperen gaudir-los ben aviat. Serà un lloc privilegiat per
passar-hi estones. Seran uns jardins d’ús públic.

Ara s’hi farà un Centre d’Assistència, de Recuperació i
Rehabilitació.

PLA INTEGRAL DE CARRERS

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.

N’hem tingut una reunió amb el Districte, per sorpresa
agradable, hi hem conegut les actuacions que es faran
en els nostres carrers durant el resta d’aquest any i en
el proper.

Aquest Centre disposarà de 174 llits i dependrà de
l’IMAS, Institut Municipal de Assistència Sanitària.

Remodelació de tot el carrer Pàdua, amb la calçada de
3,10 m i les voreres de 1,30 m.

NOVA ENTRADA AL PARC DEL PUTXET

Remodelació de tot el carrer Bertran, quedant un sol
carril de circulació, una vorera de 1,5 m i l’altra d’aprox.
3,20 m, quedant-ne 1,30 per els vianants i 1,30 a
distribuir entre llocs de carregar i descarregar,
contenidors, aparcaments per a motos i aparcaments
per a cotxes.

És un projecte antic que data de 1996, aturat i sense
comentaris. Esperem tornar-hi a la càrrega i intentar que
entri en el Pla del Parc del Putxet.
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ESCOLA SUNION (COLEGIO LAS SIERVAS
DE SAN JOSÉ)

•

Les obres hi van endavant. És aviat, no saben com
quedarà. Esperem acabi bé per a tothom.

•
•

PLAÇA VENTURA I GASSOL
És d’esperar que, un cop acabin les obres de la
construcció de les galeries Comercials, la construcció
del Centre Sanitari i els arranjaments del carrer Marqués
de Sta. Ana, Parcs i Jardins no tardi en actuar, fent-hi
una bona actuació, per a deixar en condicions aquesta
plaça.

•

•
•
•

ÀREA VERDA
•

No ens agrada pagar més impostos, però la realitat és
que ara en l’àrea verda hi tenim molts més llocs per
poder aparcar, tant nosaltres com els que hi venen a
treballar o a visitar-nos.

número 27, abril de 2009
Montseny).
Estar-ne pendents pel que fa al Complex
Esportiu del carrer Marmellà.
Estar pendents del Pla de Mobilitat.
Esperem que arrangin els carrers del barri,
segons la llista que ens han proposat, molt
semblant a la proposada per nosaltres.
Estar pendents de les inversions del Parc del
Putxet, aconseguir la nova entrada per Pare
Fita, i del solar Homer-Manacor
Reclamar la Clínica Sant Josep per al Barri
No ens oblidarem de cap tema dels antics per
solucionar com el Ptge. de La Costa.
Gestionarem les propostes i queixes que ens
feu arribar.
Continuarem amb els nostres actes lúdics Festa
Major i d’altres en l’Espai Putget

ESTAT DE COMPTES
Mantenim la bona salut econòmica. Encara que la
subvenció és poca, malgrat l’aigua que ens va mullar la
Festa Major, escara hem tingut un petit superàvit.

SOLAR REPÚBLICA ARGENTINA 277
Hi havia una torre no catalogada, sí abandonada, en un
estat perillós. La van tirar a terra per seguretat. Al seu
darrera, que dona al Pg. Sant Gervasi, hi havia 2 oms,
que han sigut traslladats al viver de Montjuïc.

Ens agradaria tenir més subvenció i així poder fer-ne
més activitats.

Ara hi queda un mur, que molesta la vorera del Passeig.
N’esperem informació de què es vol fer en aquest solar i
amb el mur.

De moment, suplim la manca de la subvenció no
gastant-ne gaire i generant el que podem pels nostres
mitjans.

SOLAR CARRER MANACOR - HOMER

Un cop llegida la memòria, l’estat de comptes i el
projecte 2009, es va sotmetre a votació dels socis
presents i representats, sent el resultat d’aprovació per
unanimitat, sense cap vot en contra i una sola abstenció
pel que fa a la memòria.

Aquest solar, que l’Associació va aconseguir com
aparcament provisional, cada cop ha anat a pitjor, hem
tingut moltes queixes dels veïns, hem tingut moltes
coses no agradables, residència de sense sostre,
“guateques” de droga-addictes, brutícia per tots costats,
i fins i tot actes vandàlics com cremar cotxes.

PRECS I PREGUNTES

Agraïm als responsables del Districte les actuacions
fetes, atenent els veïns, amb les actuacions de la
Guàrdia Urbana, Brigades de BCNeta o de Parcs i
Jardins.

Sra. Núria, veïna del Passatge de la Costa. Manifesta
que l’estat del passatge continua igual, i voldria ser
informada de si s’ha fet alguna proposta de col·locar-hi
unes escales mecàniques, eliminarien l’estat actual d’un
cop, i donaria un gran servei per les persones que viuen
al carrer La Costa.

Ara l’Ajuntament ha decidit fer-hi una gran intervenció,
enjardinar el solar. Encara no en tenim els plans, però
els veïns hi podran fer suggeriments.

Com sempre, continuaren en totes les coses que hi
queden pendents del 2008 i en les que surtin de noves.
Treballarem per tenir un barri més sociable, fomentant
més l’esperit associatiu e intentant aconseguir els
equipaments necessaris per a un barri millor:

Sra. Mª Victòria Rivero. Dona suport a la Sra. Núria en
la petició de demanar les escales mecàniques i anota
que com també podrien fer-ne un bon ús el col·legi que
s’està construint, aquest podria aportar alguna
compensació econòmica. Per un altre costat, demana
que en la República Argentina, on hi ha voreres amples,
en comptes de tenir motos aparcades podrien posar-hi
mobiliari urbà. No creu apropiat l’escola a la torre de
Portolà, el lloc és petit i no creu que compleixi en els
requisits tan extrems que es demanen per la ubicació
d’una escola.

Centrar molt els nostres esforços per a
aconseguir el Casal de Barri del Putxet, a la
finca situada al carrer Portolà 6 (antic col·legi

Sra. Josefina Morera. Pregunta si l’Ajuntament té en
compte la implantació d’arbres en els carrers estrets,
dons quan creixen, creixen incontrolats restant llum i

En les reunions consultives que l’Associació ha dit que
farà, hi podem parlar llargament d’aquest gran projecte.

PROJECTE 2009

•
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Sr. Josep Abad. Felicita també per l’Espai Putget i per
les gestions fetes per resoldre el tema del Ptge. Baixada
de Blanes, li preocupa el mobiliari urbà que hi posin
dons pot ser un niu de mal ambient, proposta traslladar
aquest mobiliari al que ha demanat la Mª Victòria per a
la Rep Argentina. Diu que no hi voldrien passar del verd
al ciment i que caldria posar-hi prou il·luminació i plantes
no gaire altes per a evitar la inseguretat.

Sra. Magdalena Jaume. Es queixa del molt trànsit que hi
ha als carrers Homer - Ballester, de molts camions que
inclòs provoquen desperfectes en les voreres i façanes
al girar. Per un altre costat, demana la instal·lació de
cendrers als costat de les papereres, pregunta perquè
l’Espai Putget s’escriu així i perquè, a la plaça Lesseps,
l’ascensor no arriba fins a l’andana del Metro de la línia
3.

Sra. Montserrat Duran. Insisteix en el forat cada cop
més gran que hi ha a la parada del bus de barri al
Carrer Osona.

Sra. Joaquima Fernández. Considera molt necessària la
instal·lació de un ascensor en la boca del metro
Vallcarca per la part de la República Argentina, dons
quan les escales mecàniques són espatllades l’única
opció és pujar-hi a peu, temps enrera s’havia parlat de
la instal·lació d’unes escales des de l’Avinguda
Vallcarca a la Av. República Argentina, al costat dels
nous habitatges socials. Pregunta quan serà fet el nou
enllumenat del carrer Ferran Puig. També diu que si no
ha sigut possible posar el nom de la Mònica als jardins
de la República ¿per què no es posa ara el seu nom als
jardins de Portola - Claudi Sabadell?

Sra. Isabel Blasco. No té gaire temps però si pot ajudar,
podem contar amb ella. Pregunta per les obres de la
benzinera de Creywinkel. Referent a l’escola L’Alba,
creu que ha d’existir-ne un conveni i aquest conveni ha
de ser públic i, segons el temps de la cessió, ha de
passar pel Plenari.
Sra. Mercè Gómez. Diu que li sembla que estan
enrajolant tot el jardí de Portola i això no és propi d’un
jardí romàntic. Pregunta també si hi tindrà entrada per
Claudi Sabadell.

Sra. Anna Rebola. Es queixa dels contenidors de les
escombraries que s’han posat al carrer Suïssa, són més
petits, no disposen de pedal i s’han d’obrir a mà, sembla
com si els veïns d’aquest carrer i del seu entorn no
paguessin els impostos pertinents.

Sr. Agapit Custoja. Opina que no solament els jardins
haurien de dur el nom de la Mònica sinó que l‘edifici
també com a Casal de Barri. Creu que la Fundació
L’Alba estaria millor per desenvolupar les seves tasques
al Parc Pere Virgili. També creu que aquest jardí al final
no serà públic i serà el pati de la Fundació L’Alba.

Sr. Jordi Victoriano. Felicitacions per l’Espai Putget,
però mostra la seva preocupació pel rovellat de les
estructures que en poc temps tindran forats, també el
rovell taca les mans i la roba a l’apropar-se. Pregunta
quan l’ascensor es posarà en servei.

Sense més preguntes es va donar per acabada
l’Assemblea a les 21 h 15 m.
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Projecte d’accessibilitat per a la Baixada de Blanes (planta)

Projecte d’accessibilitat per a la Baixada de Blanes (alçat)
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tapa amb la mà. La gent gran no arriba a poderlos obrir i ha de deixar les bosses al terra”.

Opinions i comentaris dels veïns ...
(recollit per la redacció)

... arribar amb metro al Putxet
“L’accés amb metro al Putxet per la línia verda
(Lesseps i Vallcarca) no està adaptat i no es
recomanable per a persones que no puguin pujar
escales”. “A més les escales mecàniques de
Vallcarca es paren sovint”. Si s’atura l’escala
mecànica toca pujar cent graons a peu.

Contenidors al carrer Suissa

... el jardí de Portolà 6
“Estan enrajolant el pati de Portolà 6. No haviem
quedat que seria un jardí?”. N. de R.: Al jardí
original de la torre modernista hi havien parterres
i també parts enrajolades. A les pàgines següents
es mostra el projecte de restauració, que respecta
el jardí tal i com era originàriament, on s’observen
clarament les parts enrajolades, zones de
vegetació amb les espècies que s’hi plantaran, així
com els passadissos, escales i elements
ornamentals.

Sortida a Av. Rep.Argentina de l’estació Vallcarca

... carrer en mal estat
“Al carrer d’Osona hi ha uns forats al terra cada
cop més espectaculars”

Jardí de Portolà 6. Estat actual de les obres

Hem pogut fotografiar un dels cràters

... contenidors d’escombraries
“Al carrer Suissa han canviat els contenidors
d’escombraries amb tapa accionable amb el peu
per contenidors antics, dels que cal aixecar la
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... l’ascensor que no va
“Quan està previst que funcioni l’ascensor de
l’Espai Putxet”. N.de la R.: ens ha arribat que no té
una línia elèctrica prou potent, i també que hi falta
la línia telefònica d’emergència, però no tenim cap
explicació certa. Tots els usuaris reclamen la seva
posada en marxa. El que no funcioni desanima la
gent a participar a les activitats de l’Espai.

Baranes i òxid a la vista al carrer Marmellà

Correu del lector
Inauguració de la nova seu
Benvolgut President!
L'enhorabona, Fran, per fi s'ha aconseguit que els
"plànols" que penjaven darrera nostre, quan
veníem les roses de Sant Jordi, siguin ja una
realitat construïda.

L’ascensor de l’”Espai Putget” inaugurat el mes de gener.
Ningú l’ha pogut fer servir encara

... òxid polèmic

És molt bonica la carta que ens has enviat... La
Mònica segur que s'alegra d'aquesta realitat.
Segur que ens veu des de dalt!

No tothom està d’acord amb els acabats en òxid
vist per al ferro. Hi han veïns que hi preferirien
una mà de pintura.

Fins després,
Margarida Tura i Soteras (sòcia 180)
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A l’esquerra: projecte de
remodelació
i
futura
distribució
d’espècies
vegetals al jardí romàntic
de Portolà 6.

19

Informatiu de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet
Informació d’utilitat

número 27, abril de 2009

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, c. Marmellà 13
08023-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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