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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:
Visita guiada a la Catedral de Barcelona. Dissabte 6
de febrer de les 10:00 fins a les 13:00. Cal inscripció
prèvia. Organitza: Associació de veïns i amics del Putxet.

Associació: avputxet@hotmail.com

Fira de Productes Artesanals. Dissabte 13 de febrer
de les 10:00 fins les 20:00. Lloc: Pça. Kennedy.
Organitza: Associació de veïns i amics del Putxet.

Putxet Actiu: putxetactiu@avputxet.org
Coordinació i disseny: Jaume Serra

Rúa de Carnestoltes i Gimkama. Dissabte 13 de
febrer a les 10:00. Lloc: itinerant. Organitza: Associació
de veïns i amics 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

Crida als artistes:
Fem una crida a tots els artistes del Putxet que
vulguin, qualsevulla que sigui la seva especialitat
artística, per tal de que es posin en contacte amb
l’Associació per l’e-mail avputxet@hotmail.com o
pel telf. 669 30 61 64 i facilitin les seves dades, en
vistes a l’organització de futures activitats
relacionades amb l’art.
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Informe del President
Un cop al setembre, a la tornada de les vacances, comença el curs escolar i en el nostre barri ha començat
també una nova escola en el lloc de l’antiga Siervas de San José, aquesta escola és la Súnion.
Recordem que quan ens vam assabentar que hi venia aquesta escola, vam tenir una xerrada amb la seva
direcció amb diverses finalitats, una d’elles fora la petició de la conservació al màxim possible de la façana.
Encara que tots sabien que no disposava d’elements per ser catalogada, sí era una façana amb molts valors
sentimentals pels veïns del barri.
La resposta va ser negativa, degut que el projecte ja era aprovat i anava endavant, però ¡mireu com són les
coses! per alguna raó, possiblement econòmica, la façana ha quedat ben semblant a l’antiga. Això fa que
conservem una façana de valor sentimental i un equipament educatiu al barri.
També va començar la reforma d’alguns dels nostres carrers, ja els hi tocava, com Pàdua i Bertran, la del
primer ja finalitzada i la del segon en execució.
Els veïns de la Baixada de Blanes per fi han vist complit el seu somni, amb la construcció de rampes
necessàries per accedir amb comoditat a les seves llars.
Vam tenir una trobada amb la Sra. Regidora del Districte, Sara Jaurrieta, i amb el seu equip tècnic, trobada
per comentar els problemes que afecten el nostre barri, que, amb sinceritat, hem de dir que va ser molt
cordial, amb bona disposició per trobar-hi solucions, i volem agrair la recepció dels nostres suggeriments.
Continua la nostra presència en els Plenaris, Audiències Públiques i Sessions Consultives del Districte a fi de
assabentar-nos de les decisions del Ajuntament i fer-hi arribar les nostres consultes, propostes o queixes:
Hem continuat demanant Portolà 6 com a Casal del Barri, hem demanat la col•locació d’una placa on
figuri Portolà 6 com a Jardins Públics.
Una actuació urgent en la plaça Ventura i Gassol, ja que es troba en un estat penós.
¿Quina serà la destinació del solar, de propietat municipal, a la plaça Lesseps?
Que instin a Núñez i Navarro a la neteja i conservació del edifici de La Rotonda.
Hem denunciat la manca encara d’equipaments al barri, no ens oblidem de la Clínica Sant Josep.
Que funcioni l’ascensor d’accés a l’Espai Putget i que aquest disposi de zona WI-FI.
En l’Espai Putget es va celebrar la constitució del Consell de Barri del Putget- Farró, el qual ve a substituir
l’Audiència Pública del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Serà una manera de tractar concentradament els afers del nostre territori. Insistim, on els veïns hi podran
expressar les seves inquietuds, queixes, suggeriments, etc.
Segurament també s’hi donarà la informació rellevant del moment. Aquest cop fou la del futur Centre
Esportiu Municipal PUTXETSPORT, que, per les persones interessades en obtenir-ne informació, la podeu
trobar en l’Espai Putget o bé en la www.putxetsport.com. També hi podeu realitzar la vostra pre-inscripció.
S’han continuat fent activitats promogudes per l’Associació, com la xerrada de la Sra. Carme Rusiñol, “De la
Grècia clàssica al Pirineus, un itinerari mític i musical”, en l’Espai Putget. I per Nadal la ja tradicional
recollida de menjar i joguines, repartida a les persones necessitades del nostre Barri.
En aquest trimestre l’Ajuntament ha canviat la concessió del contracte de neteja. Per tant, es variarà el
sistema i es substituiran vehicles i contenidors.
Felicitem els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana per la intervenció ràpida i efectiva en el desallotjament
de persones que ocupaven el solar d’aparcament provisional al carrer Manacor.
Un any més, en la Loteria de Nadal, la sort se’ns resisteix.
Vull tancar aquest informe amb una bona, grata, informació que hem rebut del Districte. Ens han informat
que tenen previst, transformar el solar, aparcament provisional, que abans en parlàvem del carrer Manacor,
en una gran zona de jardí i esbarjo. Quan el projecte surti a exposició pública tots els veïns hi podran dir la
seva, si cal.
Salutacions,
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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Crònica
(recull de la redacció)

Octubre de 2009: obre la nova
Escola Súnion
Davant la reforma imminent, des de l’Associació es va
demanar als titulars i a l’Ajuntament que la reforma
arquitectònica respectés la forma exterior de l’edifici, un
exemplar del “nacional-catolicismo” arquitectònic de
postguerra que, malgrat no ser un edifici catalogat,
molts veïns identificaven amb el barri. La demanda no
va ser escoltada ni per l’escola, que argumentava que el
projecte ja estava massa avançat i que proposava una
moderna façana de vidre i l’aprofitament màxim de
l’edificabilitat, ni per l’Ajuntament, que va considerar
que l’edifici no tenia interès com a patrimoni de la ciutat.

Entrada actual a l’escola Súnion

Obres del carrer Bertran i d’altres,
al Putxet
Ha començat la remodelació d’alguns carrers del
Putxet. La del carrer Bertran és una reforma
integral que comportarà l’ampliació asimètrica de
les voreres, desapareixent gran part del carril
d’aparcament, exceptuant algunes zones per a
càrrega i descàrrega i aparcament per a motos.

Maqueta del projecte inicial de la nova escola Súnion,
que es troba exposada a la mateixa escola
Les obres es van fer sense pausa, però finalment alguns
entrebancs pressupostaris van obligar a renunciar a la
part més exterior del projecte si es volia començar a
temps el curs, sacrificant-se precisament l’estructura de
vidre exterior a la façana, la qual s’ha hagut de “fer
desaparéixer” de la vista amb un controvertit
camuflatge de color, i quedant com a únics elements
d’interés l’estructura que emmarca l’accés al edifici.
En canvi, a l’interior la transformació i modernització ha
estat notable, passant els anteriors espais de la
comunitat de religioses a convertir-se en aules,
despatxos i tallers, amb el corresponent augment de
capacitat, fins als 700 alumnes que té l’escola, alumnes
que el passat octubre estrenaven la nova seu de Súnion,
escola privada d’Educació Secundària amb ESO
concertada, que s’autodefineix de vocació catalana i
laica, fins fa poc situada al barri de Les Corts, i des de fa
quatre mesos al nostre barri. Benvinguts al Putxet.

Restriccions de pas degudes a les obres, al carrer
Bertran, cantonada amb Pare Fita
En canvi, ja semblen acabades les de millora
d’accessibilitat a la Baixada de Blanes.
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Les obres del nou centre esportiu, visibles des del
carrer Marmellà

La Baixada de Blanes, amb les obres pràcticament
acabades

Simulació en perspectiva de de la futura sala de
banys

Constitució del “Consell de Barri del
Putget i Farró” i presentació del
futur centre esportiu Municipal

Conferència: De la Grècia Clàssica
als Pirineus

El 18 de novembre se celebrà el primer “Consell de
Barri del Putget i Farró” presidit per la regidora
Sara Jaurrieta. A més de la constitució del Consell
es va presentar el futur centre esportiu municipal
PutxetSport.

El 2 de desembre i organitzat per l’Associació, la
Sra. Carme Rusiñol, Dra. en Musicologia,
Llicenciada en Geografia i Història per la
Universitat Autònoma de Bellaterra i veïna del
Putxet, va fer una exposició, acompanyada de
continguts audiovisuals, sobre com els mites
clàssics de l’antiga Grècia reapareixen en les
cultures dels països dels Pirineus.

1er Consell de Barri al Putxet
La Sra. Rusiñol dirigint-se al públic assistent a
l’”Espai Putget”
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torre al carrer Major de Sarrià 163, d’on van
de fugir cap a l’exili el Gener de 1939. Aquest
indret avui l’ocupa una casa de pisos amb el
número 20 del carrer Roca i Batlle.

El nostre barri
Per Antoni Garcia Gabarra

El carrer Roca i Batlle
Origen del nom del carrer

El seu nom actual, segons el Nomenclàtor de
l’Ajuntament de Barcelona, és degut a un
antic propietari de l’indret, Joaquim Roca i
Batlle (1741-1811). El succeí Joaquim de Prat
i de Roca i després la finca passà a ser
propietat de Josep Maria de Prat i Abadal.
Tanmateix, cercant a Internet he pogut
esbrinar més dades sobre qui era Joaquim
Roca i Batlle:
Clementina Arderiu

-

-

-

Fill de Joaquim Roca i Clarà i de Francesca
Batlle i Vallespinós, fou batejat a
Vilafranca del Penedès el 15.12.1741.
El 1774 assolí la condició de comerciant de
matrícula, essent veí de Barcelona.
Dirigent de la Junta i del Consolat de
Comerç de la ciutat comtal des de 1788.
Obtingué el 1795 el Privilegi de Cavaller
del Principat, car son pare havia contribuït
amb 25 reales de vellón a la construcció
del port de Tarragona.
Diputat a partir de 1797.

Clementina Arderiu i Voltas (1889-1976)
escriví entre els anys 1916 i 1920 el llibre de
poemes Alta llibertat (1920), dins del qual hi
ha El meu carrer, que sens dubte l’inspirà el
de Roca i Batlle:
Pel meu carrer passa una gent estranya,
homes i dones, cadascú amb el feix;
pel meu carrer, que és dalt de la muntanya
corrent les aigües i molta herba creix.
Cada passant és abordat pels gossos,
pels rondadors i sorruts guardians;
de tota porta van eixint caps rossos,
infants petits i altres vailets més grans.
Al fons de tot, quan el carrer davalla
s’albira el mar amb sa lluor d’argent,
el nostre mar barceloní que calla
i és oblidat de tanta bona gent.
És cosa rara si algun carro hi puja;
només sé d’un que ve cada matí
i passa a l’hora en què el dormir ja enutja
i és dolç el dringoleig que ells ulls fan obrir.
Tothom, com a pagès, s’hi diu bon dia,
perquè tots semblen coneguts de temps;
s’hi senten cants de gall, crits d’establia
i fins i tot manta sentor de fems.

Diumenge de Rams dels anys cinquanta al
carrer Roca i Batlle
“El meu carrer”

Però és el vent, que d’entrebancs no cura,
del meu carrer el passejador fidel;
ell ve rabent, sols un moment s’atura
i des d’aquí llança son clam al cel.

El matrimoni Carles Riba – Clementina
Arderiu visqueren en una torreta en el número
10 del carrer Roca i Batlle des que es casaren
l’any 1916 fins que es mudaren a una altra
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Podem adonar-nos-en que tot ha canviat
després de més de 90 anys d’aquesta poesia:
els carrers, les cases, els vehicles, la gent, la
parla, la bonhomia, el mar i el vent. Paga la
pena que, entre tots, ens afanyen a
reconstruir l’esperit de barri que hi havia
abans.

amb el carrer El Caire, hi diu carrer de Portolà,
explorador i militar (Balaguer 1717 – Lleida
1786). Creiem que és necessari que
l’Ajuntament revisi el text d’aquesta retolació.
Nosaltres ens hem permès de fer-ne una cerca
de quins foren els fets més significatius en
que participà Gaspar de Portolà i Rovira:

Portolà: un carrer amb pare i mare?

-

Rosa de Portolà
El seu nom actual, com ja vam tenir l’ocasió
de comentar a Jardins de Portolà 6 al número
anterior de Putxet Actiu, correspon a Rosa de
Portolà i Guinart (Agullana 1821 – Barcelona
1890). Fou la muller de Casimir de Gomis i de
Ros, important terratinent de la zona. Així
consta en el Nomenclàtor de l’Ajuntament de
Barcelona.

-

-

La publicació del Districte Els nostres carrers
porten nom de dona (Març 2006) ens n’amplia
la informació:
-

-
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-

Tingué tres fills: Pau, Lluís i Dolors.
Habitaven en una mansió singular,
voltada d’un extens jardí.
En urbanitzar-se la finca, els carrers
que s’obrien portaven noms d’antics
propietaris.
Va morir al carrer Barra de Ferro.

-

-

Rètol dedicant el carrer al Portolà explorador
Gaspar de Portolà
Passejant pel carrer de Portolà hem pogut
veure que hi ha 3 plaques indicatives d’aquest
nom, dues només amb carrer de Portolà i la
tercera, per a sorpresa nostra, a la cantonada
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Va néixer a Ós de Balaguer (la Noguera)
l’any 1716. Fill de Francesc de Subirà,
baró de Castellnou de Montsec, amb
possessions a Àger, Balaguer i Arties.
Soldat de l’exèrcit espanyol a Itàlia i
Portugal. Ascendí a lloctinent el 1743 i
a capità el 1764.
El 1767 fou enviat a la Baixa Califòrnia
(avui Mèxic) i en fou investit governador
polític i militar. Rebé l’ordre d’arrestar i
expulsar els jesuïtes de la península
californiana, on hi havien establert
moltes missions, expulsió que Carles III
havia ordenat arreu de l’Imperi.
El 1769, en companyia de frares
mallorquins –entre ells Juníper Serrasoldats, colons, missioners i voluntaris
catalans, sortí per terra i mar a la cerca
de les badies de San Diego i Monterrey
(Alta Califòrnia, avui Estats Units
d’Amèrica), descobertes en 1602 per
l’explorador Sebastián Vizcaíno. Però
no arribaren a trobar la badia de
Monterrey i tornaren al cap d’uns
mesos, amb només la meitat d’homes
vius, dels 219 que hi havien anat.
L’any següent una expedició semblant,
també comandada per en Portolà per
terra i mar, va coronar l’empresa amb
èxit.
El 1776 fou nomenat governador de
Puebla (Mèxic).
Tornà a Lleida l’any 1784, on morí al
cap de 2 anys. Fou enterrat a l’església
de Sant Francesc d’Assís (avui de Sant
Pere).
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PUTXET o PUTGET: una polèmica
no resolta
Seguint la discussió encetada en el número 25
de Putxet Actiu i continuada en el 28, volem
aportar-hi més dades per veure si aviat
l’Ajuntament resol la polèmica.
Elvira Farreras i Valentí (1913-2005)
El Putxet: memòries d’un paradís perdut
(5a edició 1999 p. 176, 1a edició 1981)
El meu carrer:
Perdoneu aquest “meu” tan acaparador, però ja
fa anys que m’hi arrossego i l’estimo com si fos
cosa meva.
El nom del carrer, Putxet, ha sofert al llarg dels
anys diverses variacions. Primer va ésser
“Puchet”, després “Putchet”, més tard “Putxet”,
que és el que més ha durat. Ara l’Ajuntament
ha canviat els rètols i posen “Putget”. Els
entesos en la nostra llengua diuen que el
correcte seria el nom de “Puiget”, ja que ve del
nom d’un puig, que comporta el diminutiu “et”.
Què hi farem!

Imatge en relleu de Gaspar de Portolà
A diverses ciutats de l’Alta Califòrnia –i també
a Lleida- s’hi troben monuments en honor de
Gaspar de Portolà, molta gent l’honora i
alguns establiments i marques porten el seu
nom. A la ciutat de Lleida, agermanada amb
la de Monterrey, hi ha la seu de l’Associació
d’Amics de Gaspar de Portolà.

Andreu Avellí Artís “Sempronio” (19092006)
L’accent de Barcelona 1938. Malgrat els
bombardeigs (Edicions 62, 1985, p. 63-64)

Torre i jardins de Portolà 6

Reproduïm emmarcat en un requadre el text
Els pianos del Putget, que és un fragment
nostàlgic i poètic que evoca les pianistes
d’altre temps.
L’Elvira Farreras s’hi refereix en el seu llibre
abans citat (p. 104):
El polifacètic periodista, novellista i pintor
Andreu Avellí Artís, “Sempronio”, cronista de
la ciutat, ja fa anys que es va traslladar a un
àtic de la Ronda del General Mitre, tocant al
carrer del Putxet, que ell creu que s’ha
d’anomenar “Putget”.
Sospitem que l’opinió de Sempronio influí en
el Nomenclàtor de 1980 de les vies públiques
de Barcelona que, sota la direcció de Miquel
Ponsatí i Vives, “normalitzà” el nostre
Ajuntament el 12/06/1980.

Des de 2005 l’Associació de Veïns i Amics del
Putxet vindica aquesta torre per a l’ús del
barri. Situada en la cruïlla de Portolà – Claudi
Sabadell i envoltada dels jardins inaugurats el
13 de juny de 2009. Així ho hem recordat
repetidament a l’Ajuntament en els Plenaris i
Audiències del Districte, i en tots els actes on
hem participat.
Pel que fa als jardins, animem als veïns que
en facin força ús i que els respectem al màxim
per al gaudi de tots. El Districte s’ha
compromès a posar-hi 2 plaques a l’entrada,
una perquè quedi palès que es tracta d’uns
jardins públics i l’altra una prohibició per a
l’entrada de gossos. Sovint hi trobem les
portes d’entrada tancades o mig tancades per
algú. Us invitem a que les obriu per a
evidenciar-ne el caràcter públic.
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Manuel Vázquez Montalbán (1939-2004)
Los mares del Sur (1980, p. 41)
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Els pianos del Putget

El creador del detectiu Pepe Carvalho,
protagonista de les seves novelles policíaques,
va copsar l’esperit burgès que romania en el
nostre barri:
Stuart Pedrell había vivido en una casa del
Putxet, una de las colinas que en otro tiempo
dominaban Barcelona, y aparecían cubiertas
por un tapiz de viviendas vecinales para
burguesía media, más algún ático dúplex para
alta burguesía, en ocasiones vinculada con los
antiguos moradores de las torres del Putxet. El
dúplex para el nen o la nena había constituido
un buen y generalizado regalo al alcance de los
propietarios de las torres supervivientes…

Quantes passejades no tinc fetes pels carrers
del Putget, al llarg de les parets dels jardins i
de les torretes! Quantes vegades no he pujat
pels seus carrers costeruts, descobrint a cada
pas, meravellat, les torratxes fantasioses i
flairant els llessamins!
Indefectiblement, les harmonies d’un piano
acompanyaven sempre les meves passejades.
No sabia de l’interior de quina casa sortia la
música, ni darrera de quins arbres s’amagava,
però la solitud i la calma del barri estaven
sempre bressades per un piano. I de cop, en
tombar una cantonada, acostava el cap a la
reixa d’una finestra baixa, i descobria
l’instrument.
La saleta restava a la penombra. Damunt del
piano, uns quants retrats familiars. La
pianista era una noia trista, i per tot auditori
tenia un home d’edat, segurament el seu pare,
aclofat en una butaca, i que la majoria de les
vegades llegia el diari, girat d’esquena a la
música.

PUTXETSPORT
Centre esportiu municipal (c/ Marmellà 23)
¿Com és que el nom d’aquest nou equipament
s’escriu amb tx i no amb tg com és la norma
actual de l’Ajuntament? L’explicació ens la
donaren el responsables de la futura gestió
d’aquest centre. Fa 2 anys, abans de registrar
el logotip PUTXETSPORT, van preguntar a
l’Institut d’Estudis Catalans quina era la
grafia correcta. La resposta de l’IEC fou la
mateixa que ens donaren a nosaltres el Juny
passat (veieu el número anterior de Putxet
Actiu).

Tement ésser descobert, jo m’allunyava, i les
notes del piano em venien al darrera cada cop
més expressives, més punyents, com una
crida al vianant, com un SOS llançat a l’espai.
Ara m’ha vingut a la memòria aquest crit
d’angoixa, en llegir Aloma, de Mercè Rodoreda,
la protagonista de la qual, quan veu florir i
morir el seu amor sense glòria en una torreta
de Sant Gervasi, és una germana espiritual de
les meves pianistes del Putget.
El Putget s’ha descaracteritzat molt. Els
barris, com els homes, s’uniformen. I els
novellistes de demà es decantaran vers noves
pastures. Seria llàstima, però, que abans no
s’extingís del tot el ressò de les notes del
darrer piano del Putget, algun escriptor no en
prolongués l’eco i l’estremiment en les pàgines
d’una novella.
Sempronio L’accent de
Malgrat els bombardeigs.
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hi havia la casa dels porters de la finca
Bertran. Molts d’aquest carrers van prendre el
nom dels propietaris illustres o acabalats de
les torratxes (a manta foren enderrocades per
les infernals màquines “menjacases”) que els
afrontaven, com ens diu l’Elvira en referir-se a
l’hereu dels Bertran -Josep Bertran i Musito-,
a la mare d’aquest –Elisa- i a la dissort de les
torratxes.

Ajuts a la rehabilitació
Al número de Gener del Suplement Barris de
Sarrià-Sant Gervasi s’esmenten els recursos
que l’Ajuntament ofereix als veïns del nucli
antic del Putget perquè arrangin llurs cases,
segons s’aprovà en el Ple del Districte de l’1 de
Desembre de 2009. A través de la Xarxa
d’Oficines d’Habitatge es podran gestionar els
ajuts estatals que percep el Consorci de
l’Habitatge de Barcelona. Això farà possible
als propietaris dels habitatges d’aquesta àrea
rebre ajuts per finançar fins al 40% del cost
de les obres, ja sigui en elements estructurals,
comuns dels edificis o de millora de
l’accessibilitat. Els ajuts per a la rehabilitació
es poden tramitar a l’Oficina de l’Habitatge de
Sarrià-Sant Gervasi, carrer Canet 24, que
també facilita informació sobre accés a
l’habitatge, promocions d’habitatge protegit i
social, ajudes al lloguer, borses d’habitatge i
altres afers relacionats.

Edifici al carrer Ballester amb Av. General
Mitre, “Casa Tosquella”

Edifici al carrer Bertran
Mur al carrer Manacor

Segons el llibre de l’Elvira Farreras “El Putxet:
Memòries d’un paradís perdut”, el nucli
històric del nostre barri és a l’entorn de la
finca, el bosc i la casa dels Bertran: carrers de
Bertran, Musito i Elisa, a l’oest, i el triangle
format pels carrers Monegal, Cadis i Manacor
que abans tingué el nom de carrer de La
Lluna. El carrer del Putxet, on vivia l’Elvira,
era l’entrada del barri i puja fins al que són
avui els Jardins del Turó del Putget. A la
banda Sud de l’Avinguda del General Mitre,
que partí en dos el barri Farró-Putxet, tenim
el carrer de Juli Verne. També hi ha el carrer
de Felip Gil i la ja desapareguda plaça dels
Arbres que donava a un gran reixat i darrera
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Opinions i comentaris dels veïns ...
(recollit per la redacció)

Passatge de la Costa

Vorera impossible...

Fa anys i amb la bona intenció de fer un accés
adaptat a un centre escolar es va permetre
aquest nyap al peu de les escales del Passatge
de la Costa, amb el problema afegit dels seus
parterres
abandonats,
reiteradament
denunciat pels veïns.

... al carrer Manacor. “Si baixes pel costat de
muntanya estàs obligat a passar a l’altra
banda de carrer i t’has d’inventar el pas de
vianants”.

Al carrer de Manacor, un contrafort de ciment
del parc del Putxet ocupa la vorera

L’entrada
Putxet...

fantasma

al

Parc

del

Des de fa temps l’Associació està preguntant
l’Ajuntament què passa amb la projectada
entrada al Parc del Putxet per la vessant del
carrer del Pare Fidel Fita, que hauria de ser
l’accés natural dels veïns del costat de Balmes.
Les actuacions previstes al Parc i els seus
voltants podrien ser una ocasió idònia per a
realitzar aquesta entrada.

Accés “adaptat” a Passatge de la Costa amb
Av. República Argentina

Tanca que barra el pas a la confluència de
Fidel Fita amb Roca i Batlle

La part ajardinada del Passatge de La Costa fa
anys que presenta aquest aspecte abandonat
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Escossells deixats

Una escena que es repeteix sovint

“L’arbre fa més d’un any que falta”, víctima
d’un cop de vent o d’una mala maniobra d’un
vehicle. A l’Av. República Argentina baixant,
entre els carrers Agramunt i Ballester, s’hi pot
observar des de fa molts mesos aquest
escossell oblidat.

“Això passa cada dos per tres”. No és una
estadística precisa, però així s’expressen
alguns veïns del Putxet i usuaris de l’estació
de metro de Vallcarca quan es troben el tram
d’escala mecànica aturat i han de fer a peu
bona part del quasi centenar de graons per
sortir a l’Avinguda República Argentina. Ara
que ja s’estan installant ascensors nous a
l’estació de Lesseps cal pensar que la solució
potser ja és més aprop.

Escossell buit a l’Avinguda República
Argentina

Veïns pujant a peu vora les escales aturades
de l’estació de Vallcarca

Si t’interessa el bon
estat del teu barri i el
benestar dels veïns:
ASSOCIA’T!

Un edifici modernista, catalogat i emblemàtic
en estat lamentable
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Les vistes des del Putxet
El cim del Putxet té 360º de visibilitat, que
fora completa sense altres obstacles que els
propis arbres, si no fos per les inacceptables
tanques que Parc i Jardins ha collocat,
impedint-hi les vistes cap a la Bonanova i
Vallvidrera.
Es de suposar que aquestes tanques han sigut
collocades per alguna raó, però les persones
que volen contemplar aquestes meravelloses
vistes ens diuen que “ hi ha d’haver una altra
solució”.
Les vistes des del Putxet cap a ponent: a
través d’una reixa

Hemeroteca

Edifici de l'Ajuntament de Sant Gervasi, avui desaparegut i que era al lloc de l'actual mercat. En
segon terme les torres del carrer Bertran i el Putxet
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En projecte
Nou jardí públic al carrer Manacor, connectat amb el Parc del Putxet

Els solars sense urbanitzar al carrer Manacor tocant al Parc del Putxet, fins ara un aparcament a precari, es convertiran
properament en un jardí públic amb diverses terrasses, una zona de jocs infantils, i unes escales que connectaran amb el
Parc, segons informació que ens fa arribar l’Ajuntament. La part dreta del dibuix correspon a la vorera de Manacor
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Projecte de millora de la mobilitat a Craywinckel

Ampliem l’informació avançada en el número anterior amb l’esquema futur de mobilitat de vehicles a la zona
nord del Putxet, amb motiu de l’inversió al triangle Craywinckel - P.Sant Gervasi – Av. Rep. Argentina, segons
l’”Estudi de Mobilitat de la Zona de Vallcarca i Sant Gervasi” i proposat per l’Ajuntament. El document
complet és consultable a www.avputxet.org
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Bus de barri: 131

Telèfons i adreces d’utilitat
Urgències:
Bombers 080
Emergències 112
Guàrdia Urbana 092
Mossos 088
Policia Nacional 091
Urgències sanitàries 061
Serveis:
Biblioteca Jaume Fuster:
p. Lesseps 20-22, 933684564
CAP Pere Virgili:
av. Esteve Terrades 30, 932594411
CAP Adrià:
c. Vallmajor 34, 932004135
Casal de Gent Gran:
Llar Sta. Cecília
c. Craywinckel 12, 934180612
Casal M.Déu de Gràcia
p. Lesseps 25, 932187403
Espai socio-cultural:
“Espai Putget”
c. Marmellà 13 , 934186035
Serveis Socials Sant Gervasi
c. Saragossa 74, 932563400
Seu de l’Associació de veïns i amics del Putxet
c. Marmellà 13 , 669306164

.

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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