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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:
Fira de Productes Artesanals de Sant Ponç. El
dissabte 15 de maig

Associació: avputxet@hotmail.com
Festa Major del Putxet. Divendres 4, dissabte 5 i
diumenge 6 de juny.

Putxet Actiu: putxetactiu@avputxet.org

Jornada de portes obertes al Putxet Sport. El dimarts
dia 15 de juny.

Coordinació i disseny: Jaume Serra
Redacció: Antoni García Gabarra, Carles M.
Cuadras, Francesc Ribera
L'Associació no necessàriament comparteix ni es fa
responsable de les opinions expresades en
aquestes pàgines pels seus lectors i col.laboradors.

Crida als escriptors, artesans i artistes:
Fem una crida a tots els escriptors, artesans i
artistes del Putxet, qualsevulla que sigui la seva
especialitat, per tal de que es posin en contacte
amb l’Associació mitjançant l’e-mail
avputxet@hotmail.com o pel telf. 669 30 61 64, per
a facilitar les seves dades en vistes a donar a
conéixer la producció cultural del barri i a
organitzar futures activitats relacionades.
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Rusiñol parlant de la Grècia antiga fins als
Pirineus i la visita guiada a la Catedral de
Barcelona.
Activitats que no tenen res a veure en les que
organitzen els gestors del Espai Putget.
Per un altre costat sembla que definitivament ja
funciona l’ascensor i que ja hi és també zona wi-fi.

Informe del President a l’assemblea anual
de socis

Memòria 2009
Complint el que marquen els nostres estatuts, es
celebra la 14ª Assemblea General Ordinària de
l’Associació de veïns i amics del Putxet, el passat
25 de març, on la Junta presenta la memòria
d’activitats fetes el 2009, estat de comptes,
propostes per l'exercici vinent, precs i preguntes
dels assistents.
Per això crec que el millor informe és presentar la
memòria 2009 perquè així tots/es els associats i
veïns/es, es puguin assabentar dels temes que ha
tractat l’Associació aquest any.

FESTA MAJOR
Al Juny, com sempre, arriba ja l’arrelada Festa
Major del Putxet. Són tres dies, però intensos, amb
activitats per a tothom, tot el treball i mals de cap
que ens ocasionen, els suportem quan veiem, amb
molta satisfacció, el grau tant alt d’assistència, de
participació, de convivència, els espais es van
tornant petits, i fins i tot som un punt de mira per
altres barris i pels polítics
Esperem que la propera no sigui mullada.
També aquesta festa és un memorial per a totes
aquelles persones que temps enrera també gaudien
d’aquesta festa amb nosaltres, i malauradament
ara ja no hi són amb nosaltres

PUTXET - ACTIU
És un dels mitjans que disposem per comunicar
primer als nostres associats i desprès a tota la gent
del barri, tot el que fem i el que es mou en ell.
També s’hi publica una sèrie d’articles diversos i
reportatges culturals.
Dins de la Bústia dels Veïns, es publiquen els
articles que rebem d’aquestos
Agrairíem que ens envieu escrits, reportatges,
fotografies antigues del nostre barri d’interès per a
la seva publicació.

ACTIVITAT NADALENCA
A la Pl. Kennedy
fem la Fira de Productes
Artesans.
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.

WEB
La pàgina es va actualitzant puntualment. Hi ha
un bon nombre de fotografies que plasmen la
nostre activitat i coses d’interès per al barri.

LOTERIA
Hi posem illusió, en portar sort al barri, però, pel
que sembla, caldrà esperar una mica més.

CIRCULARS
Com tothom no disposa d’ordenador, l’anunci
d’activitats, convocatòries, etc. es fa pel mitjà
tradicional de correu.

CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE
Per la seva importància en assabentar- nos de què
i com es fan les coses, creiem que la nostre
presència hi és obligada i així és.
Aquestos es celebren a la Seu del Districte i
consten de:
Precs i preguntes dels assistents
Informe de tot el que s’ha fet i es farà al Districte
Proposicions, precs i preguntes dels grups polítics
Recordem que les aprovacions definitives tan sols
es fan a la Casa Gran

FIRA DE PRODUCTES D'ARTESANS
Continuem amb elles. I a la plaça Kennedy, n’hem
ampliat el nombre, lligades a dies assenyalats com
Sant Jordi, Carnestoltes, Sant Ponç, Festa Major,
Nadal.
Si algú del barri hi vol exposar els seus productes
preguem es posi en contacte amb nosaltres.
SANT JORDI
Activitat cultural. Hi fem tradició amb la venda de
roses i distribuïm el full Putxet - Actiu.
Sempre al mateix lloc al costat de Claudi Sabadell.

CONSELLS DE BARRI
S’han creat recentment, venen a substituir en
part, les Audiències Públiques.
Aquestes són mes pròximes als veïns dons es
celebren en llocs del Barri.
Aprofitem un cop més en informar que nosaltres
som un Barri, PUTXET-FARRÓ, dins del Districte
Sarria - Sant Gervasi.
És on els veïns poden fer les seves preguntes,
queixes, suggeriments, etc.
També es pensa aprofitar per presentar a cada
barri un tema d’interès pel Barri.

ACTIVITATS EN LA NOSTRA
SEU ESPAI
PUTGET
El nostre compromís era que quan tinguéssim un
local l’associació organitzaria activitats per
promoure l’associació i així s’ha estat fent, hem
organitzat activitats com el Concert de Guitarra
d’en Mario Cuellar amb Montse Mitjans.
La xerrada de Magda Lledó parlant de les seves
vivències en els anys 20/40, la xerrada de Carmen
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Es obvi que nosaltres també hi som, és un bon
moment per poder assabentar-nos de les
inquietuds dels nostres veïns.
Hi formen part de la comissió de seguiment.

PARC DEL PUTXET
S’hi fan coses, sobretot en la vegetació, tenim un
grup de jardiners que realment estimen el parc i es
nota en la seva tasca diària.

AUDITORI MANENT
Sembla que un altre cop s’ha posat en marxa
l’activitat de les obres, primer per la construcció
del pàrking i desprès per la construcció de les onze
sales de cinema

CENTRE ESPORTIU PUTXETSPORT
Continuen les obres a bon ritme i amb les seves
dificultats però desitgem que el proper mes de
Juny obrin les portes d’aquest centre tan desitjat
per la majoria de nosaltres.
El projecte va ser exposat en el Consell de Barri,
però, per si cas, tenim previst fer-ne una xerrada –
exposició més endavant, per anotar les propostes
desitjades, a fi de que les activitats d’aquest centre
siguin el més adequades a les nostres necessitats.
Si algú en vol informació abans pot adreçar-se a
PUTXETSPORT tel 933966680 o bé
www.putxetsport.com
Un cop més 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, exemple de la seva
paciència que haurien d’anotar veïns d’altres
carrers que pateixen obres i que no són ni tan
pacients ni tan solidaris.

REUNIONS AMB EL DISTRICTE
Realment aquest any han sigut mes fluides,
positives i cordials. S’estan fent més coses en el
nostre barri i per tant és lògic que existeixi mes
diàleg, la voluntat hi es, però encara hi troben a
faltar, un punt de sal.
Els hi costa donar informació a l’Associació dels
temes puntuals, com per exemple informar de les
queixes o propostes rebudes dels veïns. Sembla
com si l’associació fou l’enemic, quan nosaltres
creiem que no és cert, nosaltres busquem un punt
d’equilibri entre els veïns i la Administració, per
intentar solucionar els conflictes.
SUBVENCIÓ
Aquest any ha sigut de 4.000 euros, continuem
dient que és curta per poder portar a terme les
nostres activitats.

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

PLA DE MOBILITAT.
Per a la pacificació del trànsit al carrer
Craywinckel, existeix un pla de mobilitat, en el que
canviaran els sentits de circulació. Pg. Sant
Gervasi serà sentit ascendent, Rep. Argentina
sentit descendent, Craywinckel canviarà el sentit
actual.
Això comportarà una actuació molt important i
costosa a dalt de tot, a la confluència amb pl.
Alfons Comí. Aquesta intervenció està pendent i
retardant tot el pla.
Una altra intervenció serà al carrer LucàCraywinckel que canviarà de sentit.

RONDA DEL MIG GENERAL MITRE
El projecte va endavant, en tenim per una mica
més. A més de la reducció del trànsit i de millorar
les voreres, millorarem la comunicació transversal
del barri Putxet - Farró.
PLAÇA JOSEP AMAT
Continuen els treballs per a la construcció d’un
pàrking per 250 places aproximadament.
BAIXADA DE BLANES
Per fi és una realitat, s’ha fet possible
l’accessibilitat de l’entrada a les llars.
Desitgem que aquest cop sigui el definitiu.

JARDINS DE PORTOLÀ 6
Van ser inaugurats a la darrera Festa Major. Són
uns jardins romàntics molt agradables, però la
gent no hi va, pot ser perquè a la porta, mig
tancada, hi falta una placa, que ja està demanada,
que indiqui “jardins públics”, dons és possible que
la gent pensi que són privats o pot ser que la gent
no valori prou o no conegui les coses guanyades
pel barri, com l’espai “caseta de les nines” al cap
de munt del carrer La Costa.

CLÍNICA SANT JOSEP
No abandonarem la nostra idea proposada
respecte a la clínica, és zona d’equipaments i hi
volem equipaments. Continuem proposant per
aquest lloc un complex Socio-Sanitari, composat
per:
• 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

NOM DEL NOSTRE BARRI PUTGET O PUTXET
Nosaltres som defensors del nom de Putxet i així
ens avala l’estudi fet per l’Institut d’Estudis
Catalans, estudi transmès a l’Ajuntament i a
Nomenclàtor.
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Carrer Pàdua, acabades les obres.
La Costa, per sorpresa n’han fet part, plataforma
única, per sorpresa perquè no en tenien noticies i
no l’entenem. L’únic carrer que es va fer en 10
anys, s’ha tornat a fer, quan n’hi ha molts més i
amb molta més necessitat a refer.

CASA TOSQUELLA
Es una llàstima que es trobi en l’estat que està i
que l’Ajuntament es limiti a dir que és propietat
privada, creiem que s’hi hauria de fer quelcom, es
un bé patrimonial que s'hauria de conservar en
bones condicions.

Carrer Bertran, quedant-hi un sol carril de
circulació, una vorera de 1,5 m i l’altra d’aprox.
3,20 m, quedant-ne 1,30 per als vianants i 1,30 a
distribuir entre llocs de càrrega i descàrrega,
contenidors, aparcaments per a motos i
aparcaments per a cotxes.
Se n’han rebut queixes i aquestes ja han sigut
transmeses als Tècnics, per exemple que la
distància dels guals no quadra i per tant dificulta
l’entrada o sortida als pàrkings.
Que s’ha de tenir molta cura que la collocació dels
contenidors no es faixi davant de les entrades de
les tendes o davant de les finestres baixes.
Que no cal tants aparcaments per carregar i
descarregar o de motos i que es colloquin alguns
per a cotxes.

TORRE SANS
Tenim el problema de les reixes, també
catalogades, d’aquesta finca i la del costat, que no
tenen l’estat de conservació adequada i impedeixen
el pas dels vianants. És més, hi ha una parada del
22, que hem suggerit que la desplacin a fi de
facilitar-hi el pas, i ni cas. Esperem que amb el
canvi de sentit de la avinguda en el Pla de Mobilitat
aconseguim el sollicitat.

CASAL DEL BARRI DEL PUTXET C/ PORTOLÀ 6
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.
Ja han començat, a primers d’any, les obres per
adequar les façanes de l’edifici.
Opinem que el cost de les obres de l’interior també
han d’anar a càrrec del Ajuntament, així no
hipotecarien a la Fundació Alba, i per tant es
podria limitar la cessió de l’edifici a dos anys,
mentrestant es podria buscar un lloc adequat a les
necessitats de l’escola, sense haver de dividir els
nens i adolescents en dos llocs com es farà ara.
No volem fer-nos-hi pesats, tornant a explicar i
escriure des d’un principi tot el procés que ha
sigut publicat en els PUTXET – ACTIU. Si algú li
manca informació, pot consultar a la nostra WEB
o ens la pot demanar i l’hi farem arribar.
Creiem que es un tema molt seriós. Necessitem
rebre’n les opinions del nostres associats per
prendre la decisió de quina ruta devem seguir

Carrers de prioritat per als vianants, amb
plataforma única, Marqués de Sta. Anna, Cadis,
Monegal, Putxet, Travessia de la Costa, Castanyer.
Carrers on s’hi farà un manteniment integral
(illuminació, renovació voreres, clavegueram,
arbrat) Ferran Puig (d’Escipió fins a Manacor) Roca
i Batlle, Suïssa (conservarà aparcaments).
JARDINS MERCÈ RODOREDA
S’hi ha fet una actuació en els jocs infantils, que
cada 2 x 3 son trencats per actes poc cívics.
PASSATGE DE LA COSTA DEL PUTXET
Està com sempre. Però hem rebut noticies d’una
actuació. L’escola Súnion amb Parcs i Jardins
n’estan elaborant un projecte, esperem que així sia
i aviat .
CENTRE
D’ASSISTÈNCIA,
RECUPERACIÓ
I
REHABILITACIÓ DOLORS ALEU
Aquest Centre disposarà de 174 llits i dependrà de
l’IMAS, Institut Municipal d’Assistència Sanitària.
Hi haurà 3 tipus de serveis: Llarga Estada –
Convalescència - Cures Palliatives
Es preveu la seva inauguració el Juny 2010

PLA INTEGRAL DELS CARRERS
Per fi, desprès de 30 anys, sembla que es vulgui
adequar els nostres carrers, per la qual cosa hi ha
una sèrie d’actuacions seguint el model de ciutat.
En aquest model, és clar que no es vol que hi
hagin vehicles aparcats al carrer, és per això que
treuen els aparcaments.
Encara que s’ha implantat l’Àrea Verda, que ha
permès poder aparcar més, ara amb totes les
places ens treuen tornarem a patir per poder
aparcar.
Hem demanat al Ajuntament un cens per
actualitzat el dèficit d’aparcaments, dons recordem
que tenim un barri on molts edificis són antics i,
entre altres coses, no disposen de pàrking a la
seva finca.
Per altre costat l’economia actual de molts veïns no
es l’ adequada per comprar o llogar places de
pàrking

ENTRADA AL PARC DEL PUTXET PER PARE
FIDEL FITA
És un projecte antic que data de 1996, aturat,
sense comentaris, i continuem igual, desitjant que
algú el vulgui posar en moviment, actualitzat al
temps actual, que bé podria ser amb escales
mecàniques fins a dalt del parc, afavorint-hi entre
altres, els de mobilitat reduïda, a fi de que puguin
gaudir del parc.
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als polítics, tècnics i propietat que, a ser possible,
la nova construcció no faci mal als ulls de l’entorn,
ja sigui no esgotant-ne l’edificabilitat o bé fent-hi
una construcció agradosa.

ESCOLA SÚNION
Ubicada en l’antic collegi Siervas de San José, ja
ha obert les portes, desprès d’unes importants
obres per poder portar a terme les pràctiques
educatives.
Referent a la façana, per sorpresa, ha quedat
semblant a la proposta feta per nosaltres.

NETEJA
L’Ajuntament ha canviat la concessió de la neteja a
la nostre Ciutat, això comporta molts canvis de
moltes coses i demanem paciència per a la seva
aclimatació.
Hem informat que en el canvi dels contenidors no
tots van prou bé i molts fallen en el seu sistema
hidràulic, sobretot els de color marró.

PLAÇA VENTURA I GASSOL
Un cop acabin les obres del Centre Sanitari Dolors
Aleu i els arranjaments del carrer Marqués de Sta.
Anna, tenim el compromís de que s’hi farà una
actuació. Al Setembre es portarà a terme el
projecte que en aquest moments n’estan
preparant.

L-3 ESTACIÓ DE VALLCARCA
Hem demanat al Districte que faci les gestions
oportunes per demanar la collocació en aquesta
estació d’un ascensor per facilitar la mobilitat,
sobretot quan les escales mecàniques deixen de
estar operatives, cosa que, segons sembla, passa
sovint.
L-9 NOVES ESTACIONS
En el nostre barri n’hi haurà dues parades, una en
la Pl. Lesseps i l’altra, que porta el nom de Putxet,
en la Pl. Joaquim Folguera.

ZONA 30
Per tot el barri ha sigut limitada la velocitat dels
vehicles a 30 km/h, això farà una circulació mes
tranquilla, evitarà sorolls i possibles accidents.
Hem demanat també reforçar amb senyalització
pertinent, les cruïlles perilloses com la de Homer –
Pàdua.
SOLAR MANACOR - HOMER
Aquest solar, últimament ha sigut problemàtic,
tant que la Guardia Urbana com els Mossos
d’Esquadra hi han hagut de fer actuacions ràpides
i contundents.
Però la bona notícia és que ja disposem d’informes
de que s’hi farà aviat un ajardinament del solar.
Com estem segurs que no es faran les coses a gust
de tothom, esperem poder fer-ne propostes o
canvis a les idees inicials d’aquest projecte.

ARI ÀREA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL
L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb el
Ministeri de la Vivenda i la Generalitat de
Catalunya, ha posat en marxa uns ajuts, unes
subvencions, per a rehabilitar els habitatges d’uns
llocs de Barcelona. El nostre barri Putxet – Farró
sencer, ha sigut un dels llocs afavorits.
Qui en vulgui informació s’ha d’adreçar a l’Oficina
del Habitatge del carrer Canet 24, dons no n’hi ha
informació telefònica.

EDIFICI LA ROTONDA
Cada dia que passa es pot comprovar com aquest
edifici es en progressiu deteriorament. Com que és
un edifici en part catalogat no és el nostre desig
que s’acabi derruint. Per tant vam sollicitar-ne a
l’Ajuntament que demanés a la propietat Nuñez y
Navarro, per una part, la neteja de la brutícia
acumulada en l’interior i el recinte i, per altra
banda, que posi els mitjans oportuns per a la
conservació de la façana fins la resolució de què
s’hi fa.

PLA ESTRATEGIC DEL FUTUR BARRI PUTXET
– FARRÓ 2010 – 2018
En aquest Pla es decidirà el que es farà durant
aquests 8 anys en el barri, per això hem de tenir
ben clar el que volem i treballar molt per obtenirho.

Ens consta que així s’ha fet. També ens consta que
Núñez y Navarro ha presentat un projecte per a
reconvertir aquest edifici en oficines de qualitat,
conservant-ne la part catalogada i edificant en la
part no catalogada, que és la construïda en els
anys 50.

És molt important per a nosaltres obtenir de
vosaltres les idees, els suggeriments, què hi fa
falta, què volem al barri, quin barri volem.
Demanem rebre’n les vostres propostes pels
conductes més fàcils per a vosaltres, telèfon,
correu, e-mail, tam – tam, etc., però volem rebre
aquestes propostes, volem que, entre tots/es,
decidim què volem al barri i que, entre tots/es, fem
barri.

Aquest projecte està en estudi per
Patrimoni i per part de l’Ajuntament.

PROJECTE 2010

part

de

A la vista de la documentació que n’hem pogut
recollir, consultada a persones qualificades no
compromeses amb l’Ajuntament, tot indica que el
projecte presentat es correcte, però, com és
possible que la nova construcció en el solar sigui
més alta que la façana catalogada, hem demanat

Com sempre, continuaren en totes les coses que hi
queden pendents del 2009 i en les que surtin de
noves, sobretot participar molt en el Pla Estratègic.
Intentant fer un barri més participatiu, més
sociable, lluitant per tal d’aconseguir els
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anys al barri i tenen molta història viscuda que
contar, per exemple les vivències de la Bella Dorita.

equipaments necessaris i millorar els carrers,
places, jardins, espais, etc. per fer un barri més
sostenible i d’alta qualitat de vida.
Centrar molt els nostres esforços en aconseguir un
Casal de Barri del Putxet, millor al carrer Portolà
6.
Estar pendents del Pla de Mobilitat.
Esperem que arrangin els carrers del barri, segons
la prioritat.
Aconseguir la nova entrada del Parc del Putxet per
Pare Fita.
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 Putxet.

Ens pregunten que si els arbres, quan han estat
emplenats els escocells amb una goma sintètica,
viuran ja que hi tenen les soques i les arrels són
dessota.
Es presenta una queixa respecte al gimnàs del
carrer Hurtado. Sembla que en el seu terrat es vol
fer un solàrium, collocant-hi una malla que tapa
la vista dels veïns dels edificis del costat; ens
pregunten si es pot fer això a la teulada d’un
edifici com és aquest cas.
Ens pregunten si aquesta vegada van de debò les
obres del Auditori Manent.
Què s’ha de fer perquè quan arreglin els carrers del
nostre barri no es treguin les places d’aparcament;
no hi ha prou parkins ni tampoc diners per llogarhi places al preu que van.

ESTAT DE COMPTES
Com sempre, i ara més amb la crisi, intentem
gestionar de la millor manera els diners, per això
no estem amb números vermells.
Continuem amb les queixes de que la subvenció
que rebem de l’Ajuntament no és l’adequada, per
això la Festa Major surt deficitària, però sortim
endavant gràcies a les vendes dels productes i a les
quotes dels socis.

Es colloca la zona verda per millorar l’aparcament
i ara en treuen els aparcaments per fer voreres
més amples, per facilitar l’aparcament de les
motos.
Per què no tenim un Casal de Barri? L’Espai
Putget no reuneix les condicions requerides per un
Casal, el “Hall” de l’Espai no és un lloc adequat per
fer activitats d’un Casal.

APROVACIÓ
Un cop llegida la memòria, l’estat de comptes i el
projecte 2010, es va sotmetre a votació dels socis
presents i representats, sent-ne el resultat
d’aprovació per unanimitat.

No tenim dret de tenir un Casal? Per què no a
l’edifici de Portolà 6, ben situat, ben comunicat,
accessible i amb jardí públic?

PRECS I PREGUNTES

És urgent collocar un ascensor a la estació de
Metro Vallcarca, sortida Rep. Argentina; les escales
mecàniques tenen moltes avaries i llavors s’han
pujar a peu.

Amb els canvis de circulació de la Rep. Argentina,
quina ruta serà la del bus 22.

Bé, això es tot. Salutacions,
Francesc Ribera

Per què la porta dels Jardins de Portola 6 és quasi
sempre tancada.
Per què a la font d’aquests jardins no hi ha aigua.
En els Jardins de Mercè Rodoreda, a la part alta, al
mirador, els bancs tan sols són a la part ombrívola
i seria bo també que foren a la part assolellada. En
el terra no hi ha un bon drenatge i quan plou hi ha
molt de fang.
La zona 30 hi ha molts que no la respecten,
s’haurien que posar bandes a la calçada, sobretot
en els llocs més perillosos com, per exemple, a la
sortida del Parc al carrer Ferran Puig.
En el Full Putxet Actiu es podrien publicar
entrevistes fetes a les persones que duen molts
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Crònica

En imatges

Contemplant la ciutat des del terrat de la Catedral,
durant la visita en grup

Inauguració de la nova Baixada de Blanes

Les obres de reurbanització del carrer Bertran, ja
molt avançades

Carnestoltes 2010: entrega de premis al Parc del
Putxet

Obres de reurbanització del carrer Ferran Puig
(tram entre Manacor i Ballester) iniciades fa poc
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Façana
Malgrat l’aspecte gòtic de la façana, l’actual és molt
recent.

El dissabte 6 de febrer els socis que s’havien
inscrit a la visita ens vam trobar a la Catedral a les
10 del matí. Com que les inscripcions superaven el
nombre màxim de 18 persones, en férem una
segona tongada el dissabte 10 d’abril. Les dues
visites, guiades per voluntaris, foren molt
interessants. No ens pensàvem que la nostra
Catedral amagués tantes coses desconegudes per a
nosaltres. Agraïm la tasca dels monitors i
voluntaris de la Catedral i en fem tot seguit una
breu crònica.
L’edifici i Santa Eulàlia
La Seu és el nom en català de la Catedral de la
Santa Creu i de Santa Eulàlia. El títol de la Santa
Creu és anterior a l’any 599. El títol de Santa
Eulàlia se li dóna a partir de 877.
Sorprèn al visitant que aquesta magnífica
construcció té tres èpoques: paleocristiana,
romànica i gòtica, ja que se’n conserva el baptisteri
bizantí i hi són presents les dues piles baptismals
romànica i gòtica. L’edifici actual, d’estil gòtic,
s’inicia el 1298, sota el regnat de Jaume II, essent
bisbe Bernat Pelegrí. A la cantonada sud-oest hi ha
la capella de Santa Llúcia (1268), d’estil romànic
tardà, anterior a la Seu. Hom pot observar que la
façana de la capella està una mica inclinada
respecte de l’edifici gòtic principal.

La
fotografia,
datada
de
1887,
mostra
l’ornamentació
pobre de l’anterior façana. El
cimbori estava cobert per un artesanat de fusta.
Amb motiu de l’Exposició Universal de Barcelona
de 1888, es va considerar que la façana no
corresponia a la categoria de la Seu i l’alcalde
Manuel Girona va promoure les obres de
remodelació. S’obrí el 1882 un concurs per edificar
l’actual façana d’estil neogòtic, inspirada en el
disseny original de 1408. Conté les imatges de 12
apòstols i 76 àngels, reis i profetes, presidida per la
figura de Crist, anomenada “Maiestas Domini”. Les
pedres de les parets laterals tenen la signatura
gravada del mestre picapedrer.
Les capelles
Les capelles envolten la Seu i contenen altars,
imatges i pintures importants. Entrant a mà dreta
hi trobem la capella del Sant Crist de Lepant. És
una imatge inclinada, segons la tradició, per
esquivar una bala durant la batalla de Lepant. A
mà esquerra hi ha una capella amb una pila en la
que suposadament van ser batejats els primers
indis americans portats per Colom. Poc abans, el 7
de desembre de 1492, Ferran el Catòlic va patir un
atemptat a mans del pagès Joan de Canyamàs. Un
avantpassat directe del que escriu aquestes línies
va salvar el rei impedint la punyalada.
Hi ha 10 capelles en el deambulatori. A la vuitena
hi destaca el retaule de la “Transfiguració del
Senyor”, obra de Bernat Martorell (1450). En un
fragment del retaule hi ha una representació de les
noces de Canà, episodi de l’evangeli de Sant Joan.
Terrat
Pujant (amb ascensor) al cimbori, hom té una
esplèndida panoràmica de la ciutat de Barcelona.
Podem veure el monument a Colom, el Liceu, la
basílica de la Mercé, les torres de la Sagrada
Família, el Tinell, l’Ajuntament, la Generalitat, el
carilló i el castell de Monjuic. Presideix el cimbori

Santa Eulàlia quan tenia 13 anys va patir 13
martiris. Ens ho recorda les 13 oques que
passegen pel jardí del claustre de la Seu. La cripta
sota l’altar principal conté el sepulcre de la santa,
amb escenes del seu martiri i trasllat de les
reliquies (10 de juliol de 1339). Coronen el sepulcre
la imatge de la Verge Maria i quatre àngels.
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una creu, la monumental estàtua de Santa Elena
(actualment és al jardí del claustre, en procés de
restauració) i vuit àngels, esculpits per Batiste
Alentorn (1910). Les gàrgoles, representant gossos,
àguiles, lleons, unicornis, micos i fins i tot un
elefant, són ben visibles. També hi podem admirar
dos grans campanars. Les campanes anunciaven
bateigs, casaments, funerals i donaven les hores.
Segons un document de 1397, les campanes es
van comunicar amb un rellotge per donar les hores
sense necessitat de campaner. La que toca les
hores es diu Eulàlia, i la que dóna els quarts es
diu Honorata.
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Vitralls i claus de volta
Els vitralls són del segle XV, llevat de dos que són
del XX. Representen sants i escuts, i donen color i
llum a l’interior del temple. Les claus de volta
contenen també a Crist amb àngels. Les zones
fosques al seu voltant són vestigis de la rica
policromia que les rodejava. La illuminació és
completament nova, amb 7 kilòmetres de cablejat.

Museu i tresor
Junt a la sala de cabrevació, es troba el tresor de
la Catedral. Destaca la custòdia d’or i plata,
ornamentada amb pedres precioses, montada
sobre una cadira que va pertanyer al rei Martí
l‘Humà. La façana actual de la Seu s’inspira en
aquesta custòdia. Barcelona va ser una de les
primeres ciutats en celebrar la festa del Corpus
amb processó. Hi ha també la taula de tots els
sants, relleu sobre fusta de Miquel Lochner (1488),
que al voltant de Crist,
representa els dotze
apòstols i altres sants. Sant Pere hi apareix amb la
mà escapçada. La Seu conté 141 sants, santes i
advocacions marianes.
Cor i orgue
El cor conté un magnífic cadirat que allotjava 200
canonges, amb 114 seients de fusta treballada. En
1519 s’hi van reunir els cavallers del Toisó d’Or
per tractar sobre l’amenaça turca. Hi ha gravats
els escuts de Carles V, del seu avi Maximilià I,
d’Enric VIII i d’altres monarques. Sota cada
“misericòrdia” (petit seient que permet de repenjars’hi tot estant dret) hi ha un relleu que representa
una escena (matança del porc, jocs, balls, etc.) de
la Barcelona del segle XIV. L’escena d’hoquei va
ser fotografiada per promocionar el Jocs Olímpics
del 1992.
Claustre
A més de les esmentades oques i la imatge de
Santa Elena, s’hi pot accedir al museu i a l’església
de Santa Llúcia, on hi ha els sepulcres d’Arnau de
Gurb i de Francesc de Santa Coloma. A la part
nord-oest del claustre, prop de l’Archivum, hi ha el
sepulcre d’Antoni Tallander, dit Mossèn Borra,
joglar del rei Alfons V el Magnànim. Va ser Mossèn
Borra un personatge molt curiós del qui parlarem
amplament en el proper número.
Text: Carles M. Cuadras
Veí del Putxet i soci de l’AVAP.
Nota: El divendres 16 d’abril de 2010 es va
presentar a la casa de la Pia Almoina “La
Catedral de Barcelona. Història i Històries”,
del canonge J. M. Martí i Bonet, obra que
recomanem.

A l’esquerra del cor hi ha el majestuós orgue, que
podem escoltar un dimecres de cada mes, i en
front, els sepulcres de Ramon Berenguer I, dit el
Vell, i la seva esposa Almodis de la Marca.
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família molt rica. Sortien del palauet muntats a
cavall.

El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

JM: A l’encreuament de Hurtado-Espinoi, en el
solar que ha esdevingut plaça de Marià Manent,
escriptor veí del barri, hi vivia un senyor molt ric.
Era un home senzill i sempre recollia els cordills
que trobava pels carrers.

Entrevista amb JOSEP MARIA I NÚRIA
CARRERAS, dos germans amb 80 anys viscuts
al Putxet
A: ¿En quin any i on van néixer?

N: A la cruïlla de Mare de Déu del Carmel-Hurtado
hi havia una peixateria. El peixater sortia pregonar
¡a sardina, sardina, ai quina sardina! i la gent eixia
amb els plats a comprar-ne.

JM: Jo l’any 1926 a Torres de l’Obispo, Osca,
doncs la mare era d’allà. De seguida tornarem a
casa nostra, al Putxet.
N: Jo vaig néixer a Barcelona l’any 1932. Vivíem en
aquesta mateixa casa del carrer El Caire però al
principal i ara hi som a la planta baixa.

JM: ¿Què em dieu de la botiga de queviures Burillo
que hi havia just aquí, a la cantonada de
República Argentina amb El Caire? L’adroguer, en
Miquel Burillo, quan li preguntaven per telèfon pel
manyà Joan Ventura, picava un timbre que el
sentia tothom.

Sortim a un pati molt gran que hi dona al darrera,
curull de plantes i arbres. Seiem i en Josep Maria
ens fotografia. La tranquillitat que s’hi respira ens
duu a parlar d’escriptors que visqueren al Putxet i
en copsaren els trets, com na Clementina Arderiu i
en Sempronio.

A: ¿Vivien a prop de vostès alguns personatges
famosos?
N: Al cap de munt del nostre carrer, just al
començament d’Espinoi, visqué la Bella Dorita,
María Yáñez, que arribà a centenària. Va morir fa
10 anys. Ella fou la reina de El Molino i del
Parallel. Recordo que tenia un cotxe Topolino i que
no parlava gaire amb la gent. Anava vestida
sempre molt extremada, amb talons alts. La meva
amiga Amparo la conegué bé i li’n parlarà
àmpliament un altre dia doncs vivia a l’enorme
finca Sabadell, que afrontava els carrers de Portolà
i Marmellà.

A: ¿Sempre han viscut aquí?
JM: Sí, encara que jo he viatjat molt i, a més, amb
el meu amic de tota la vida Pedro Aguiló –també hi
és present a l’entrevista- hem anat a tot arreu. Ma
germana no s’ha mogut tant com jo.
Pedro: Encara que jo visc a Sant Gervasi, conec
molt bé El Putxet. A la cara nord-oest del Turó, on
hi ha ara un reixat que protegeix de la caiguda al
talús, hi havia una pedrera.

JM: I just davant de casa nostra, durant un temps
hi va ser l’Ana Mariscal, nom artístic d’Ana María
Rodríguez Arroyo, actriu i directora de cine.

N: Al Turó jo l’anomenava la muntanya màgica (la
Núria és una lletraferida i ben segur que ha llegit
Thomas
Mann)
quan
hi
feia
passejades
acompanyada de la mare, ja gran. Des del cim hi
ha vista meravellosa als quatre vents.

Hem pres cafè i acabem parlant del Barça, que
aquest vespre juga contra l’Espanyol. Ens
acomiadem, contents d’haver passat una estona
molt agradable.

Pedro: I també hi havia un observatori
meteorològic. Un home n’enviava dades a l’aeroport
del Prat. Ara només n’hi ha uns aparells de
mesura.
A: Parleu-me’n de com eren els carrers de la vostra
infantesa.
JM: Al de Ferran Puig, baixant fins al carrer
Agramunt, no hi havia cases, tot eren camps. Més
avall, a mà esquerra, unes torres, algunes d’elles
encara hi romanen i per ara s’han salvat de
l’enderroc. A la banda dreta hi havia La Colònia.
A: ¿Quina gent habitava al barri?
N: Aquí al costat hi havia la família Sans. Tenien la
torre Sans i dues cases més, pujant per la vorera
esquerra República Argentina i amb reixes de ferro
forjat al davant. Tot això encara hi és. Era una

L’Antoni amb la Núria i el Pedro (foto feta pel Josep Mª).
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ARI PUTGET-FARRÓ: Àrea de Rehabilitació
Integrada

Com avançàvem en l’anterior número de
Putxet Actiu, a primers de febrer s’obrí la
convocatòria d’ajuts per a rehabilitació
d’habitatges a la ciutat de Barcelona,
aprovada per la Comissió Permanent del
Consorci de l’habitatge.
La bona notícia per a nosaltres és que no sols
el nucli antic de Putget-Farró ha estat
considerat ARI, com ens pensàvem nosaltres,
sinó que és tot el barri que gaudeix d’aquesta
condició.
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PRONÚNCIA I GRAFIA DEL NOSTRE BARRI
Puchet, Putxet, Puiget, Puget, Putget ¿quina
forma és la correcta?
És una polèmica que varem encetar fa més d’un
any. El Juny de l’any passat l’Institut d’Estudis
Catalans ens digué que la forma correcta era
Putxet, que és la que fem servir des del principi de
la nostra Associació. Però des de l’octubre passat,
que vam comunicar al Districte de Sarrià-Sant
Gervasi l’escrit de l’Institut, la Comissió del
Nomenclàtor de l’Ajuntament no s’hi ha
pronunciat. L’Institut ens ha dit que fins ara no els
han consultat però que, de fer-ho, la resposta seria
la mateixa que ens donaren a nosaltres i als que
gestionaran el nou poliesportiu PutxetSport.

Placa al carrer de Monegal
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¿Hi algú que en doni més? I la Comissió del
Nomenclàtor ¿què en diu?
N’esperem una
resposta amb impaciència.
Antoni García Gabarra

Correu del lector
CORO
Celebramos la Primavera cantando. El grupo ESPAI
necesita voces para formar un coro. No es necesario
tener experiencia. Aceptamos tímidos y desafinados sin
límite de edad.
Nos reunimos los martes de 7 a 8 1/2 en el ESPAI
PUTGET, calle Marmella 13.
Abordamos un repertorio popular de distintas partes del
mundo,
acompañados en el teclado por nuestro
Director el pianista J.Voronovitski.
Para mas informacion llamar al 660-956-185
Portada del llibre sobre els barris

ANÍMATE, CANTAR ES TERAPÉUTICO

Volem recordar que, segons l’Ajuntament de
Barcelona, fins el 1852 el nostre barri s’havia
anomenat Puchet, moment en que canvià a Putxet,
i en el Nomenclàtor de 1980 prengué el nom de
Putget.
Hem consultat la collecció de llibres Els barris de
Barcelona, editat per l’Ajuntament de Barcelona i
Enciclopèdia Catalana, S.A. El volum II, dedicat a
Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià Sant Gervasi,
editat el 1998, fou dirigit per Ramon Alberch i
Fugueras. El capítol dedicat al nostre barri és El
Puget al segle XX. Una part del capítol, Les torres
del Puget, l’escriví l’Elvira Farreras, cronista
nostrada i autora de El Putxet: memòries d’un
paradís perdut. Ja vam explicar en el número
anterior de Putxet Actiu que, segons ella, els
entesos en català creien que el nom correcte era
Puiget.

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

En el citat volum II hem trobat una fotografia –que
reproduïm- d’un rètol del segle XX: Calle de
MONEGAL, Dto del PUCHET, Bo de BERTRAN. En
referir-se a Josep Monegal i Nogués (Barcelona
1854-1931), l’Elvira ens comenta en el seu llibre:
Poc abans de la guerra civil morí don Josep
Monegal. La seva mort fou una commoció per al
barri. Com que havia estat batlle de Barcelona l’any
1902, senador del regne i a més era una
personalitat dins la vida de Barcelona, el seu
enterrament fou un veritable esdeveniment...
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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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