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Culminació dels equipaments de Marmellà

Amb l’inauguració del Centre Esportiu es dóna per acabat el conjunt d’equipaments del complex Marmellà: aparcament
soterrat, escola bressol, Espai Putxet amb la nostra seu associativa, i centre esportiu
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AGENDA:
5 de març, dissabte: Fira de Productes Artesanals de
Carnestoltes. De 10:00 a 20:00 a la Plaça Kennedy
19 de març, dissabte: Inauguració de l’ampliació del
Parc del Putxet pel carrer Manacor
19 de març, dissabte: Collocació de la placa en
memòria de Mònica Marambio a l’Espai Putxet
16 d’abril, dissabte: Fira de Productes Artesanals de
Sant Jordi. De 10:00 a 20:00 a la Plaça Kennedy
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Telèfons i adreces d’utilitat
Urgències:
Bombers 080
Emergències 112
Guàrdia Urbana 092
Mossos 088
Policia Nacional 091
Urgències sanitàries 061
Urgències sanitàries Hospital Plató:
c. Plató 21, 933069900
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, 934174692
Casal M.Déu de Gràcia
p. Lesseps 25, 932187403
Espai socio-cultural:
Espai Putxet
c. Marmellà 13 , 934186035
Serveis Socials Sant Gervasi
c. Saragossa 74, 932563400
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Telf. 669 30 61 64
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Seu de l’Associació de veïns i amics del Putxet
c. Marmellà 13, 669306164
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responsable de les opinions expresades en
aquestes pàgines pels seus lectors i col.laboradors.

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: _________________________
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 Disposo de temps lliure per a participar activament
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millorar la situació. Aquest és el cas del
carrer Mare de Déu del del Carmel, on el
semàfor amb Rep. Argentina collapsava el
carrer,
per
això
vam
sollicitar
l’allargament d’aquest semàfor en 10
segons més. Sembla que actualment té un
trànsit diguem normal, com qualsevol
carrer de Barcelona.

Informe del President
Iniciem l’octubre inaugurant el Centre
Esports Putxet, amb aquesta inauguració
donem per acabats els equipaments del
Complex Marmellà començats el 2002,
uns aparcaments, una escola bressol, un
espai cultural i un centre d’esports.
Desprès del temps i els esforços que han
costat esperen que tothom pugui gaudirlos i molt. Són els primers equipaments
consolidats en tota l’història del barri.

El canvi de sentit del carrer Lucà té
l’única explicació de que, degut al canvi de
sentit del carrer Craywinckel, per entrar al
nostre BARRI PUTXET els que venien per
la part de la Bonanova havien que donar
tota la volta fins A. Comín i baixar per
entrar per Hurtado o El Caire. Tots el
barris han de tenir el mateix nombre
d’entrades que de sortides, aquest és el
cas del nostre barri actualment.

Ens han presentat el que es vol fer a LA
ROTONDA,
un
edifici
d’oficines,
conservant-ne la part catalogada i la resta
de la parcella de nova construcció, amb
182 places d’aparcament. Abans de
DONAR la llicència es agradaria saber
què és el que s’ha catalogat de l’interior,
l’exterior ja és conegut. També ens
agradaria saber com serà la façana de
nova construcció. Hem rebut l’informe de
Patrimoni i tot sembla correcte. Per tant,
el millor serà que l’Ajuntament atorgui la
llicència d’obres i que aquestes comencin
tan aviat possible per procurar que la part
catalogada no es faci malbé i no es
deteriori més.

El nostre barri no són tan sols els carrers
Craywinckel, Lucà, Hurtado, Bertran,
Mare de Déu del del Carmel, Rep.
Argentina, són també els carrers Suïssa,
Marmellà, Ferran Puig, El Caire, Portolà,
Roca i Batlle, Manacor, Homer, etc. etc.
Però sempre en l’ànim de trobar millores,
esperem rebre’n suggeriments.
Les obres de la plaça Ventura i Gassol,
com les del jardí ampliació del parc del
Putxet pel carrer Manacor, segueixen el
seu ritme i aviat les podrem gaudir. Les
que fruirem aviat, dons és prevista la seva
inauguració a mitjans de gener, són a
Mitre, amb la reducció del trànsit,
ampliació de voreres amb prioritat pels
vianants, amb la inauguració també d’un
pàrking amb 254 places gestionat per
BSM, sota la plaça Josep Amat on també
s’hi han fet millores. Tot això sense dubtes
facilitarà la comunicació i l’apropament
dels dos sectors del Barri, PUTXETFARRÓ.

He tingut converses i per fi tot sembla que
aviat el bus del barri nº 131 arribarà al
Pere Virgili, petició veïnal de fa molt de
temps. Es canviarà el seu recorregut, no
passarà per Bertran sinó per Balmes fins
a Kennedy i desprès anirà al Pere Virgili.
Quan tinguem el plànol del nou recorregut
us
el
farem
arribar
pel
vostre
coneixement. El temps d’espera serà de 40
minuts.
Hem sentit veus de que hi ha veïns i
comerciants que ara no estan d’acord amb
el canvi de sentit del carrer Craywinckel. A
nosaltres ningú ens n’ha fet arribar cap
comentari, per tant, no podem transmetre
res. Recordem que la iniciativa, la petició
d’aquest canvi, no va sortir de nosaltres.

Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet

Tots els canvis poden portar problemes al
principi, fins que ens anem acostumant o
modificant si cal el pla inicial per si es pot
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Crònica en imatges

Canvi de sentit de circulació al
triangle de Craywinckel

Façana del Centre Esportiu que dóna al carrer de
Marmellà

Els veïns es van trobar en tornada de setembre, amb el
previst canvi de sentits per a la millora de la circulació a
c. Craywinckel, p. de Sant Gervasi i Av. República
Argentina (a la foto).

Inauguració del Centre Esportiu
Municipal Putxet

El terrat del Centre Esportiu i la sortida a la terrassa
situada a la cara nord del Putxet, on s’hi pot observar
uns inusuals cables elèctrics… (llegiu més endavant )

Recollida de menjar i joguines 2010

Tarima de parlaments en l’acte d’inauguració

Els veïns van mostrar un cop més la seva solidaritat.
Aspecte que presentava la taula de recollida a mig matí.
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Obres al barri

Ampliació del Parc del Putxet cap al carrer de Manacor.
Les escales que connectaran el parc existent i la nova
zona comencen a prendre forma.

Cruïlla Roca i Batlle amb Suïssa, ja reformats. S’ha hagut
d’eixamplar la vorera a la part inferior de Roca i Batlle
per a facilitar el gir dels vianants.

Plataforma única amb nou paviment i mobiliari al carrer
Marqués de Santa Ana, devant de l’Institut Serrat i
Bonastre.

Al carrer de Balmes amb Plaça Joaquim Folguera,
desconeguda sense els arbres, s’hi fan les obres
d’ampliació de l’estació “El Putxet” per a enllaçar-la amb
la línia 9 del metro.

Plaça de Ventura i Gassol. S’està fent el nou
ajardinament conservant-se la major part de l’arbrat. De
tenir una pendent contínua sempre plena de solcs per
l’acció de l’aigua, passarà a tenir terrasses esglaonades.

L’ascensor de l’aparcament sota la Ronda General Mitre a
la Plaça Josep Amat, a punt de ser inaugurat.
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Tots érem membres d’una família catòlica, dins
d’una tradició oberta.

Per Antoni García Gabarra

Entrevista a Albert Manent: un far
de la nostra cultura i història
Fill de poeta, Marià Manent (1898-1988), i de
Josefina Segimon (1907-2007) vostè va néixer el 23
de Setembre de 1930 a Premià de Dalt. En el
primer número de Putxet Actiu, de juny de 1997,
l’Yvette Moya-Angeler entrevistà la seva mare. Li’n
dono una còpia de l’entrevista i un exemplar del
número 28 de Putxet Actiu, de setembre de 2009, on
vàrem publicar un paràgraf escrit pel seu pare a
L’aroma d’arç que menciona el Putxet, datat el 30
de gener de 1940.
P. Li assenyalo una fotografia d’una parella ja
madura que té emmarcada sobre un moble.
Aquests devien ser els seus pares, oi? Me’n podria
parlar?

El poeta Marià Manent

P. Quins records té de la seva infantesa i del nostre
barri?

R. El meu pare era un escriptor que es va fer ell
mateix, això que en anglès en diuen self made man.
Només havia estudiat Comerç. Literàriament va
tenir bons mestres, Josep Carner, Joaquim Rovira i
Carles Riba. Era una persona més aviat
introvertida, que no deia mai mal de ningú. Va
destacar com poeta i com traductor abans de la
guerra civil. Després del tràngol de la guerra, que
vàrem passar a Viladrau, on vam ser acollits per en
Jaume Bofill i Ferro, va venir una postguerra on
costava guanyar-se la vida i calia alimentar quatre
fills. Se’n va sortir treballant molt, gràcies a les
traduccions primer i després com Director literari
d’Editorial Joventut.

R. De molt petit vaig viure al carrer de Bailèn i als 2
anys d’edat, el 1932, ens vam traslladar al carrer de
Craywinckel. Per tant, tinc un record viu del 18 de
Juliol de 1936 quan els militants de la FAI
passaven amb camions tocant la botzina i des del
terrat veiem el fum de les esglésies que els
anarquistes anaven destruint. El barri del Putxet
era molt tranquil. Anàvem a buscar verdures, ous i
llet a una masia tristament destruïda que fou Can
Gomis, que era a dalt de la benzinera que hi ha ara
a la plaça Alfonso Comin.

P. Què li motivà a començar a escriure poesia quan
era un adolescent?
R. La influència del meu pare i dels seus amics que
em dugué a llegir molts poetes. El primer poema el
vaig escriure als 14 anys perquè era molt ingenu.
Als 19 vaig publicar el primer llibre, Hoste del vent,
en edició privada.
P. De bon principi vostè sentia una vocació literària
i exercia una militància cultural molt activa dins
d’un règim hostil a la llengua catalana...
R. Jo vaig començar com poeta i després em vaig
dedicar a la crítica literària, a recollir la memòria
històrica a través de fotografies i retrats i he acabat
estudiant la guerra civil, l’església catalana i
interessant-me per la història de la cultura. Durant
el franquisme, com que no hi havia diaris ni
revistes en català, vaig haver d’escriure en tribunes
que emetien alguns texts en la nostra llengua i
també en publicacions de l’exili, sobretot de Mèxic.
A partir de la dècada dels 60, especialment a Serra
d’Or, revista no autoritzada inicialment i tutelada
per Montserrat, vaig tenir una tribuna sòlida.

Els Manent, a finals dels 70

La meva mare era de Reus i filla d’un dirigent de la
Lliga catalana. De jove li agradava jugar al tennis i
era cultivada. Per exemple, sabia molt bé el francès
i llegia molt. Sempre va seguir la condició del seu
marit amb l’esperit de sacrifici que calia tenir en la
postguerra.
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són bàsiques i que van ser orientades per
Josep Benet.

R. Amb en Molas vàrem ser companys
d’Universitat, encara que ell feia Lletres i jo Dret. El
1948 em vaig afegir al grup de fundadors d’una
revista literària clandestina en ciclostil.
P. L’any 2001, amb motiu dels seus 70 anys, els
seus amics van escriure i editar el llibre Records
d’ahir i d’avui. Ara li citaré alguns homes illustres
que vostè ha conegut. Ens els podria descriure
breument?
-

-

-

-

-

Albert Manent, a casa seva

P. Durant els anys 80 vostè va treballar a la
Generalitat de Catalunya i recentment n’ha fet
memòria en el llibre Crònica política del
Departament de Cultura (1980-1988). Quin creu que
va ser l’objectiu principal d’aquest Departament en
la primera etapa de la nostra recobrada institució?

Jaume Bofill i Ferro. Era casat amb la
propietària del pis on vivíem al carrer de
Craywinckel número 24. Era un brillant
crític literari que coneixia el meu pare des
de jove i que s’especialitzà en autors
catalans com Riba i va escriure el llibre Els
poetes catalans moderns. També traduí
autors com Rilke i Proust.

R. El President Pujol va nomenar un gran
Conseller, molt culte, Max Cahner. Aquest va fer un
bon equip i vam aixecar un edifici cultural amb una
xarxa de bons collaboradors de cara al que
s’anomenava reconstrucció nacional. Es va fer
molta feina amb pocs diners. Es van posar les
bases sòlides d’un Departament que va donar un
gran impuls a la cultura de la nostra societat.

Carles Riba. Era el gran mestre de la nostra
cultura de la postguerra. Jo l’anava a veure
cada 3 dies al seu pis de República
Argentina 163. Tenia un gran carisma i era
un profund humanista que podia parlar de
tot.

P. El nou President, Artur Mas, ha nomenat en
Ferran Mascarell Conseller de Cultura. Li sembla
encertat?

Jaume Vicens Vives. No en vaig ser deixeble
en el sentit universitari, però sí quan
l’ajudava
en
qüestions
culturals
i
catalanistes i el veia sovint a casa seva. La
seva personalitat enlluernava i feia molt de
respecte. Cal subratllar que en una època de
censura bastant rígida va publicar dues
obres bàsiques: Notícia de Catalunya i
Aproximación a la historia de España.

R. Jo crec que sí. Encara que fa 30 anys en
Mascarell tenia una concepció més rígida i
esquerranosa de la cultura, ha anat evolucionant,
com s’ha vist en els seus darrers articles, i crec que
pot demostrar que és una persona de molta
cultura, de consens i de gestió.
P. L’Ajuntament de Barcelona ha retornat al nostre
barri el nom Putxet? Què en pensa vostè?

Joaquim Molas. En Molas és un company,
com li he dit, de la Universitat i també els de
la nostra generació el considerem un mestre
per l’agudesa de la seva anàlisi crítica i el
seu humanisme pedagògic. El conjunt del
seus estudis literaris forma un corpus
impressionant.

R. Segons el dictamen de l’Institut d’Estudis
Catalans, crec que el canvi és correcte perquè s’hi
adiu no sols amb l’etimologia sinó també amb la
pronúncia popular.
Li faig una fotografia davant d’una de les moltes
prestatgeries de llibres de casa seva. Em respon
que sí a la pregunta de si podria donar una
conferència per a la nostra Associació. La seva
bonhomia és tan palesa com la seva cultura. Ens
acomiadem en el pis on viu, a l’avinguda de la
República Argentina.

Josep Maria Solé i Sabaté. Avui catedràtic,
va començar a investigar la repressió de
1936 a la zona republicana, sobretot contra
l’església catòlica, i després l’exercida pels
franquistes. En va publicar dues obres, que
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El 5 de maig de 2008, en una entrevista amb vostè a la
seu del Districte, li vàrem exposar els motius pels que
consideràvem apropiat que aquests jardins rebessin el
nom de Mònica Marambio, tot i la indiscutible projecció
universal de la literatura de Mercè Rodoreda. Adjuntem
una còpia de l’escrit que li lliuràrem en aquella ocasió.

PER UN INDRET ADIENT EN
MEMÒRIA DE MÒNICA MARAMBIO
Un cop transcorregut el temps que marquen
les normatives, hem volgut recordar el
compromís adquirit per l‘Alcalde de Barcelona,
Sr. Jordi Hereu en el dia de la inauguració dels
Jardins Mercè Rodoreda, en donar un indret
adequat, en memòria de la Mònica. Per això
ens vam adreçar per escrit a la Regidora del
Districte de Sarrià - Sant Gervasi, Sra. Sara
Jaurrieta, i hem de dir que, tot seguit, ja hem
tingut resposta ferma i positiva.

Tanmateix, l’any 2008 es commemorà el centenari de la
nostra insigne escriptora i l’Ajuntament decidí que els
jardins duguessin el seu nom. Nosaltres ho vàrem haver
d’acceptar i publicàrem un article sobre “Mercè Rodoreda
– Mònica Marambio. Passions paralleles: les torres, els
jardins, les flors i la paraula (1a part)” en el Putxet Actiu
núm. 25, de setembre de 2008, pàgines 5-9 que també
adjuntem.
En comptes del dedicar-li els jardins, l’Ajuntament
acceptà de posar una placa en reconeixement a la tasca
de la Mònica, a l’entrada dels jardins dedicats a Mercè
Rodoreda. Aquesta plaça, al peu d’un cedre és realment
una cosa insignificant en relació a la illusió i l’esforç
inesgotables que la nostra Presidenta hi esmerçà pel de
bé del nostre barri.

Podem ja informar que està prevista la
collocació d’un placa, en memòria de la
Mònica, el pròxim mes de març a la placeta de
l’Espai Putxet.
Publiquem l’escrit registrat a l’Ajuntament.

El dia 17 d’octubre de 2008, amb la presència del Sr.
Alcalde, de vostè i d’altres autoritats, s’inauguraren els
jardins remodelats i amb el nom de Mercè Rodoreda, i es
descobrí la placa dedicada a la Mònica. El nostre
President, Sr. Francesc Ribera, hi va pronunciar unes
emotives paraules “El perquè d’una placa” i l’Alcalde en
el seu parlament posterior va reconèixer que la
Mònica es mereixia molt més i que en l’avenir ja
trobarien ocasions per a retre-li l’homenatge que es
mereixia. En el número núm. 26 del nostre full
informatiu, de Desembre de 2008, pàgines 1, 2-3, 6, 9,
10-11 i 14 -annexades- donàvem tota aquesta informació,
alhora que s’hi publicà la 2a part de l’article del núm. 25.

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Districte de Sarrià – Sant Gervasi
A la atenció de la Regidora, Sra. Sara Jaurrieta

Barcelona, 2 de Desembre de 2010

Benvolguda Regidora,

Després de la decepció inicial que es produí entre els
veïns en veure el tipus de placa que s’hi havia collocat,
les paraules del nostre Alcalde, Sr. Jordi Hereu, amb el
seu compromís que la Mònica tindrà els seu espai en el
nostre barri, els veïns es van tranquillitzar i s’hi van
congratular. En el número 27 del Putxet Actiu, d’Abril de
2009, pàgina 13 (adjunta), reproduirem la part de
l’Assemblea General del 30-3-2009 dedicada a aquest
tema.

Transcorreguts 5 anys i mig des del traspàs de l’enyorada
primera Presidenta de la nostra Associació, creiem del tot
punt necessari que, tan aviat com sigui possible, algun
dels llocs emblemàtics del sector Putxet del nostre barri
sigui dedicat a la memòria i homenatge de Mònica
Marambio.
D’aquesta forma, s’acomplirà un dels compromisos que
l’Ajuntament de Barcelona, en paraules del seu Alcalde,
Sr. Jordi Hereu, el 17 de d’octubre de 2008, i nosaltres
mateixos com membres de l’associació que ella va crear i
impulsar, tenim envers ella.

Per tot el que hem dit fins aquí, i tenint en compte que
han passat més de 2 anys des del compromís adquirit per
l’Alcalde, demanem mantenir una entrevista amb vostè
i/o les persones de l’Ajuntament que vostè consideri
necessàries per tal de reparar aquest deute amb una
persona com la Mònica que ho donà tot pel barri i els
seus habitants. Pensem que abans que acabi la present
legislatura municipal aquest afer hauria de quedar resolt.

Creiem illustrador fer-ne una breu cronologia de la
nostra reivindicació:
L’any 2006 varem adreçar un escrit a l’Institut de
Cultura de Barcelona, essent regidor de Cultura el Sr.
Carles Martí, i a la Ponència del Nomenclàtor, perquè els
popularment coneguts “Jardins de la Muntanyeta”, que
van ser el plançó que feu germinar la nostra Associació,
fossin dedicats a la Mònica. A les pàgines 1, 3-7, 8-10, 15
i 20, que annexem, del nostre full informatiu Putxet Actiu
núm. 24, d’abril de 2008, reproduírem aquest escrit, hi
dedicàrem un article a la Mònica en relació a “la
Muntanyeta” i una part de la memòria 2007, incloent-hi
un full de recollida de signatures.

Molt cordialment,
Antoni Garcia i Gabarra
Vicepresident de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet
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Queixes dels veïns sobre els
generadors al Parc del Putxet

-
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Com és possible que l’Ajuntament hagi
donat el permís pertinent per a la
collocació d’aquestes “burres” dins d’un
espai públic com el Parc del Putxet?
Fins quan els veïns haurem d’aguantar
aquesta incidència?

Aparcament per a blocs de ciment

Després de la inauguració del flamant nou
poliesportiu municipal s’ha vist que no hi havia
hagut la previsió necessària quant a la potència
elèctrica installada.

“Fa mesos que vàries places d’aparcament de l’àrea
verda per a residents estan ocupades per aquests
blocs de formigó sense que ningú s’expliqui quina
és la seva funció”.

Conjunt de generadors elèctrics al cim del Putxet
abocant els gasos de combustió directament als arbres
Blocs de ciment al carrer Agramunt, cantonada amb Av.
República Argentina

Per a solucionar-ho temporalment, al cim del turó
del Putxet s’hi ha collocat uns generadors elèctrics
que ens recorden la situació que van viure durant
uns mesos alguns barris de Barcelona arran de
l’apagada elèctrica de juliol de 2007.

Rases al carrer de Portolà
“La fixació deficient de les planxes de ferro per a
cobrir unes rases al carrer de Portolà fa perillosa la
circulació tant de vehicles com de vianants i
demostra poca cura en el seguiment de les
subcontractes”.

Àrea de picnic inutilitzada

Des d’aquí ens fem ressò de les queixes que ens
n’han fet els veïns i desitgem que la situació es
resolgui el més aviat possible en benefici de tots:
Planxes perilloses al carrer de Portolà.

-

Com és possible inaugurar un Centre tan
important sense tenir la potència de força
elèctrica adequada, i haver de recórrer a les
”burres”?
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Hemeroteca

Participació de loteria de l’Associació de l’any 1999

Fes-nos arribar fotografies i documents antics d’interès del nostre barri, el Putxet. Les publicarem al full
PUTXET – ACTIU i formaran part del arxiu gràfic del barri, que intentem recuperar.
Envia’ls per correu electrònic, correu ordinari o, si ens avises, ho passarem a buscar, en farem còpia i te
les tornarem tot seguit.
Agraïrem la teva collaboració i la teva participació.

Fotos dels jardins
de la finca
Bertran, dels anys
40, cedides pels
germans
Schönhöfer.
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Adjuntem facsímil (pàgines 11 i 12) del plafó divulgatiu de l’Ajuntament en que es resumeixen les actuacions al
barri durant el període 2008-2011.
L’Associació ha participat en la proposta d’aquestes millores pensant en el conjunt del barri, sector Putxet. Algú
creu que hauria estat el mateix el resultat sense aquesta participació?
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