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AGENDA de l’Associació:
14 de maig, dissabte: Fira de Productes Artesanals de
Sant Ponç. De 10:00 a 20:00 a la Plaça Kennedy
divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 de juny: Festa
Major del Putxet
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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

PUTXET ACTIU

Edita: Associació de Veïns i Amics del Putxet,
c. Marmellà 13
08023 BARCELONA
Telf. 669 30 61 64
www.avputxet.org
Associació: avputxet@hotmail.com
Putxet Actiu: putxetactiu@avputxet.org
Coordinació i disseny: Jaume Serra
Redacció: Antoni García Gabarra, Carles M.
Cuadras, Francesc Ribera

Seu de l’Associació de veïns i amics del Putxet
c. Marmellà 13, 669306164

L'Associació no necessàriament comparteix ni es fa
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: _________________________
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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escoltar les propostes, donem per escrit
memòria i comentarem el més important.

Informe del President
El passat 19 de març vam celebrar un acte
molt entranyable, en que reconeixent la
tasca desenvolupada per la que fou la
nostra
1ª
Presidenta,
na
Mònica
Marambio, es va collocar una placa en la
seva memòria a la plaça de l’Espai Putxet,
carrer Marmellà 13.

la

Com que no vam tenir cap allegació ni impugnació
de l’acta de la 14ª Assemblea, passats els 30 dies,
es va donar per aprovada.
PUTXET ACTIU
És un dels mitjans que disposem per comunicar
primer als nostres associats i després a tota la gent
del barri tot el que fem i el que es mou en ell.

Com a President actual, vull transmetre
gratitud a totes les persones, associats,
membres de la seva Junta, veïns, amics,
comerciants, membres d’altres Entitats, a
tothom que va fer costat a la Mònica a fer
possible el desenvolupament de la seva
lluita, tots ells són part d’aquest
reconeixement per part de l’Ajuntament i
del Barri del Putxet

També s’hi publica una sèrie d’articles diversos i
reportatges culturals. Dins de la Bústia dels Veïns,
es publiquen els articles que rebem dels veïns.

El 28 de març, complint els nostres
Estatuts, es celebrà l’Assemblea General
de la Associació, i què millor informe
podem tenir que la Memòria presentada,
on podeu assabentar-vos del que s’ha fet
durant l’any 2010.

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

Agrairíem que ens envieu fotografies antigues del
nostre barri per a la seva publicació.
WEB
La pàgina es va actualitzant. Hi ha un bon nombre
de fotografies que plasmen la nostra activitat i
coses d’interès per al barri.

FIRA DE PRODUCTES D'ARTESANS
Continuem amb elles a la plaça Kennedy i hem
ampliat el nombre, lligades a dies assenyalats com
Sant Jordi, Carnestoltes, Sant Ponç, Festa Major,
Nadal.

També hem aprofitat aquesta Assemblea
per actualitzar els nostres Estatuts tal
com ens marquen les normatives actuals
en el Registre d’Entitats de la Generalitat.

Si algú del barri hi vol exposar els seus productes
preguem es posi en contacte amb nosaltres.

Tant el contingut de l’Assemblea com els
nous Estatuts van ser aprovats per
unanimitat pels assistents.

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.

Salutacions,

ACTIVITATS EN LA NOSTRA SEU - ESPAI PUTXET
A mesura que disposem de temps i gent
organitzem xerrades, concerts, exposicions en
aquest espai. També és un lloc on ens podem
trobar per xerrar, jugar a jocs de taula, llegir etc., a
fi de fomentar l’amistat entre nosaltres .

Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet

FESTA MAJOR
Al juny, com sempre, arriba ja tradicional Festa
Major del Putxet, amb activitats per a tothom.
Cada cop veiem, amb molta satisfacció, el grau tan
alt d’assistència, de participació, de convivència, i
això fa que els espais es tornin petits, per tant es
possible que haguem que ampliar a altres indrets
del barri alguna actuacions, això també vol dir
ajuda, per tant, fem una crida als voluntaris que
ens vulguin donar un cop de mà.

Informe a l’assemblea anual de socis

Memòria 2010
Complint el que marquen els nostres estatuts, el
28 de març 2011 es celebra la 15a. 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. Per tal de tenir més temps per

També aquesta festa es un memorial, per a totes
aquelles persones que temps enrera també gaudien
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d’aquesta festa amb nosaltres, i malauradament
ara ja no hi són amb nosaltres.

Rep. Argentina sentit descendent, Craywinckel ha
canviat el sentit.

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.

Això ha fet que, per poder entrar al barri, Lucà
hagi canviat també de sentit, desembocant el
trànsit a Mare de Déu del Carmel que també rep el
trànsit de Bertran. Durant un temps s’han format
aglomeracions importats de vehicles. Per evitarlos, hem suggerit l’allargament del temps del
semàfor de la Rep. Argentina, s’ha fet i el trànsit
ha millorat, i milloraria més si aconseguim que la
gent que ve de la Bonanova no fes el by-pass, i
trobéssim direccions alternatives.

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

JARDINS DE PORTOLÀ 6
Son uns jardins romàntics molt agradables,
guanyats pel barri però la gent no hi va, pot ser
que la gent no valori prou les coses guanyades pel
barri com és l’espai “caseta de les nines”.

CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE
Per la seva importància en assabentar- nos de què
i com es fan les coses, creiem que la nostre
presència es obligada i així és. Aquests es celebren
a la Seu del Districte i consten de:
•
•
•

NOM DEL NOSTRE BARRI PUTXET
Avalats per l’estudi fet per l’Institut d’Estudis
Catalans, s’ha demanat a l’Ajuntament de
Barcelona que el nom correcte del nostre barri és
Putxet, i per fi ens han donat la raó.

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

PARC DEL PUTXET
Tenim un grup de jardiners que realment estimen
el parc i es nota en la seva tasca diària. Un altre
tema és la brutícia generada pels gossos que
transiten per aquest espai públic on els seus
propietaris, no tots, però si molts d’ells, seria bo
que compartissin lliçons de civisme.

Recordem que les aprovacions definitives tan sols
es fan a la Casa Gran.
CONSELLS DE BARRI
S’han creat recentment, venen a substituir les
Audiències Públiques. Aquests són mes propers als
veïns dons es celebraran en llocs del Barri.

CENTRE ESPORTIU PUTXETSPORT
Ja inaugurats i amb aquesta inauguració es dona
per acabada la construcció dels equipaments de
Marmellà.

És on els veïns poden fer les seves preguntes,
queixes, suggeriments, etc. També s’aprofiten per
presentar a cada barri un tema d’interès pel Barri.

No tot ha sigut flors i violes, dons els problemes
han existit i de mica en mica s’han solucionat.

Es obvi que nosaltres també hi som, és un bon
moment per poder assabentar-nos de les
inquietuds dels nostres veïns.

En la seva posada en marxa, un pel aviat, potser,
no hi havia cabal d’aigua suficient. Per arreglar
això s’han hagut d’obrir els carrers. Desprès
tampoc hi arribava prou potència elèctrica, i s’ha
hagut de recórrer a generadors situats dins del
Parc del Putxet, ocasionant molèsties, i si parlem
de les tarifes no tots les consideren apropiades.

Hi formem part de la comissió de seguiment.
REUNIONS AMB EL DISTRICTE
Aquest any han sigut més fluides, positives i
cordials, s’han estat fent més coses en el nostre
barri i, per tant, es lògic que existeixi més diàleg,
més participació. Nosaltres busquem un punt
d’equilibri entre els veïns i la Administració, per
intentar solucionar els conflictes.

A pesar de tot això, repetim que creiem són unes
installacions necessàries per al nostre barri i
creiem que els actuals 3000 usuaris en el temps
que és obert ens avalen que són uns magnífics
equipaments que la gent esperava i ara gaudeix.

SUBVENCIÓ
Aquest any ha sigut de 4.000 euros, continuem
dient que és curta per poder portar a terme les
nostres activitats.

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

PLA DE MOBILITAT
La pacificació del trànsit al carrer Craywinckel a
fet canviar els sentits de circulació d’alguns
carrers. El Pg. Sant Gervasi és sentit ascendent,
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BUS DE BARRI
Tenim el compromís que el bus aviat arribarà al
CAP Pere Virgili, això modificarà el seu recorregut.
Deixarà de passar per Bertran i anirà per Balmes
fins Kennedy seguint perPg. de Sant Gervasi fins el
CAP.
RONDA DEL MIG GENERAL MITRE
Un projecte acabat que ha permès reduir el trànsit,
s’han ampliat les voreres per facilitar el pas dels
vianants i millorar el comerç del carrer, millorant
la comunicació transversal dels sectors del Barri
Putxet - Farró.

BARRI i encara al dia d’avui, ningú no ens ha
demostrat el contrari.
Ja han acabat les obres per adequar les façanes
del edifici i ha quedat una torre preciosa. Que
podrem gaudir la vista si visitem els jardins
romàntics i públics
PLA INTEGRAL DELS CARRERS
Desprès de 30 anys sembla s’ha començat a
adequar els nostres carrers, seguint el model de
ciutat, que no es volen vehicles aparcats al carrer,
és per això que treuen els aparcaments i per
aquesta raó, la principal, hi ha veïns que no volen
les millores, la seva prioritat és aparcar el cotxe o
la moto al carrer.

PLAÇA JOSEP AMAT
La millora de Mitre ha portat la millora d’aquesta
plaça, en la seva superfície uns llocs infantils i en
el seu subsòl, un aparcament que palliarà el
dèficit d’aparcament d’aquesta zona.

Recordem què tenim en el barri, on molts edificis
antics no disposen de pàrquing a la seva finca i
l’economia actual de molts veïns no és l’adequada
per comprar o llogar places de pàrquing.

CLÍNICA SANT JOSEP
Ningú (polítics) no hi diu res, sembla que mai se
n’hagi parlat ni se’n fa ressò del la veu del Barri.

S’han fet actuacions al carrers Pàdua, La Costa,
Bertran, quedant un sol carril de circulació, una
vorera de 1,5 m i l’altra d’aprox. 3,20 m quedantne 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., encara hi falta mobiliari urbà i algun
aparcament per les motos.

No abandonarem la nostre 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:
•
•
•
•
•
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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

També se n’han fet als carrers Marqués de Sta.
Anna, Cadis, Monegal, Putxet, Travessia de la
Costa, Castanyer, Ferran Puig (d’Escipió fins a
Manacor) Roca i Batlle, Suïssa.

Ja sabem que es privat, però també eren privats
Alchemika, Fabra i Coats i altres, i ara són uns
magnífics equipaments.

JARDINS MERCE RODOREDA
A la part alta, al mirador, s’hi ha demanat la
collocació de bancs al voltant de la plaça dons ara
res més hi són a l’ombra.

Esperem que, per al proper mandat, es compri o
s’expropiï o es permuti, hi volem equipaments.

PASSATGE DE LA COSTA DEL PUTXET
Els estudiants de l’Escola Sunión amb Parcs i
Jardins són elaborant un projecte, que ha
començat a canviar la cara a aquest passatge.

CASA TOSQUELLA
Es una llàstima que es trobi en l’estat que està, és
un bé patrimonial que s'hauria de conservar en
bones condicions.

CENTRE
D’ASSISTENCIA,
RECUPERACIÓ
I
REHABILITACIO DOLORS ALEU
Inaugurat aquest Centre dependent de l’IMAS,
Institut Municipal de Assistència Sanitària. Un
Centre Soci-Sanitari necessari per la Ciutat i en
aquest cas ubicat al nostre Barri.

TORRE SANS
Tenim el problema de les reixes, també
catalogades, d’aquesta finca i la del costat, que no
tenen l’estat de conservació adequat i impedeixen
el pas dels vianants.

ENTRADA AL PARC DEL PUTXET PER PARE
FIDEL FITA
Tema pendent.
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 entre
altres, als de mobilitat reduïda, a fi que puguin
gaudir del parc.

És mes, 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.
VILLA MATILDE C/ PORTOLÀ 6
Hem insistit, i insistirem, que l’ús més adequat
d’aquesta finca, és per als veïns, com a CASAL DE
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PLAÇA VENTURA GASSOL
Una plaça recuperada per el us del barri,
conservant alguns dels antics arbres, s’hi han
installat uns jocs infantils i un espai per als
gossos. Esperem que tothom la pugui gaudir i
conservar.
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correcte, es conserva i restaura tota la part
catalogada.
Els metres que es construeixen son similars als
actuals, en la part alta es retira la edificació uns 5
metres a fi que la nova construcció no faci mala
imatge vist des del carrer.

SOLAR MANACOR – HOMER
Un solar recuperat per la gent del Barri, ampliant
el Parc del Putxet. Volem recordar que aquest
solar, incontrolat, on no s’hi podia passejar, per
estar ple de runa, en aquell temps l’Ajuntament no
disposava de pressupost econòmic per al seu
arranjament.

En el subsòl s’hi farà un pàrking.
Aquest eslògan SALVEM LA ROTONDA el trobem
alarmista i pot confondre al veïnat dons dóna la
sensació de que es vol tirar a terra La Rotonda, i
no és cert, tot el contrari, es vol restaurar i
conservar La Rotonda.

Per això l’Associació, va demanar que, encara que
fos de manera eventual i informal, s’hi deixés
aparcar els cotxes, dons el casc antic no disposava
de places suficients, es va aconseguir, i es va
aconseguir també que s’hi poses llum que no n’hi
havia.

Algú creu que si que si no fos així tant les
associacions com els partits polítics no s’haguessin
manifestat en contra?
És estrany que fins ara ningú n’hagi dit res,
excepte les Associacions. L’estat de la Rotonda era
ruïnós, algú se’n faria creus de com estava per
dins, un cop va marxar l’Hospital, i per fora. Cada
dia que passava demanaven que no caigués.

Aquest solar amb el pas del temps s’ha degradat,
un altre cop amb runa, amb cotxes abandonats,
amb visitants poc agradables. Fins i tot
l’Associació, a petició dels veïns, va haver de fer
d’intermediari amb les forces de seguretat per
desallotjar a persones poc recomanables, s’hi va
haver de fer una neteja a fons, es van fer actes
vandàlics cremant cotxes, etc. etc.

Però en el moment que una Empresa privada,
concretament Nuñez i Navarro, ha comprat l’edifici
per restaurar-lo, evitant que caigui, han començat
els problemes.

Ara ha sigut possible la seva recuperació, fent
l’ampliació del parc, on s’han conservat arbres, i si
calen més es plantaran, on el solar s’ha falcat per
la seguretat de tots, on s’ha installat mobiliari
urbà on la gent podrà gaudir de moltes coses,
(natura, pau, lectura) on s’han installat uns jocs
infantils que faran feliços a la mainada, s’ha
installat una zona de pic-nic on podran gaudir
moltes famílies, hi han aparcaments per els
residents de la zona i un espai per les necessitats
dels gossos.

Pel que fa a si es pot construir més o menys
d’alçada, dependent d’on són preses les mesures,
hi ha Entitats que seran les que determinin qui te
la raó.

Ja sabem que les coses no sempre es fan gust de
tothom, però en aquesta estem segurs que és una
millora important per la gent en general del barri.

També suggerirem que els ciutadans puguem
visitar l’edifici catalogat.

Estem segurs que tant Patrimoni com Urbanisme
faran un seguiment exhaustiu de les obres.
Per la nostra part, suggerim que la part catalogada
sigui comprada o llogada per una Entitat rellevant
a fi de la seva millor conservació.

L-3 ESTACIÓ DE VALLCARCA
Hem demanat al Districte faci les gestions
oportunes per demanar la collocació en aquesta
estació d’un ascensor per facilitar la mobilitat,
sobretot quan les escales mecàniques deixen
d’estar operatives, cosa que, segons sembla, es
repeteix sovint.

EDIFICI LA ROTONDA
Hem sigut informats com el resta de les
Associacions del Barri Putxet - Farró que s’ha
donat llicència de obres a l’empresa Nuñez i
Navarro per reconvertir aquest edifici en oficines de
qualitat, conservant la part catalogada i construint
en la part no catalogada, que és la construïda en
els anys 50.

No n’hem tingut resposta, és possible que les
gestions s’hagin de fer a la Generalitat.

Aquesta llicència ha sigut donada per l’Ajuntament
un cop s’ha fet un minuciós estudi per part de
Urbanisme i per part de Patrimoni.

L-9
En el nostre barri hi haurà dues parades, una en
la Pl. Lesseps i l’altra, que porta en nom de Putxet,
en la Pl. Joaquim Folguera.

A vistes de la documentació que hem pogut
recollir, tot indica que el projecte presentat és
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Segur que la crisi econòmica retardarà les obres i
per tant la seva posta en marxa.

•
•

PLA DE FUTUR BARRI PUTXET – FARRO 2010 –
2018
Una comissió de persones integrades per
l’Ajuntament,
Partits
Polítics,
Entitats,
Associacions i Veïns ha estat treballant en moltes
sessions, recollint i plantejant les necessitats que
manquen en el nostre barri.

•
•
•
•

S’han confeccionat unes propostes a realitzar-les
entre 2011-2018.

•
•
•

Esperem que guanyi qui guanyi en les properes
eleccions, les tinguin en compte i no sigui feina i
paper mullat.
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Esperem que arrangin els carrers del barri,
segons la prioritat.
Intentarem aconseguir la nova entrada del Parc
del Putxet per Pare Fita.
Lluitarem per reclamar la Clínica Sant Josep
per al Barri.
Intentarem aconseguir un ascensor en l’estació
L-3 Vallcarca
Vigilarem les obres de La Rotonda.
Intentarem conservar les coses que ens
identifiquen amb aquest barri.
Gestionarem les propostes i queixes que ens
feu arribar.
Participarem ens el afers que surtin al barri.
Continuarem amb els nostres actes lúdics i
culturals.

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.

MANACOR 1
Una bona noticia és que la finca situada en el
carrer Manacor 1 ha passat a ser de propietat
Municipal.

Continuem amb les queixes que la subvenció que
rebem no es l’adequada, per això la Festa Major
surt deficitària, però sortim endavant gràcies a les
vendes dels productes i a les quotes dels socis.

Encara no s’ha decidit quin tipus d’ús s’hi farà, tot
sembla que per les seves característiques apunta
cau un a un Casal de Barri, però?
Per la nostre part farem unes sessions informatives
i enquestes a fi de recollir totes les
opinions possibles, abans de prendre part en la
decisió de l’ús.
UN INDRET PER LA MÒNICA MARAMBIO
Aquest passat dia 19 s’ha descobert una placa en
memòria de Mònica Marambio en l’Espai Putxet.
Un acte molt emotiu, on l’Alcaldia de Barcelona va
complir amb el seu compromís amb la gent del
Putxet, que va demanar un indret en memòria
d’una dona que va ser la 1a. Presidenta de
l’Associació, que va fer possible moure amb el seu
tarannà aquest barri.
En aquest acte, es va presentar una exposició de
tot allò en que s’ha treballat, en tot allò que s’ha
aconseguit.

Imatge del dia de l’assemblea anual de socis, a la sala de
l’Espai Putxet, on s’exposaven plafons que resumien 14
anys d’activitat de l’Associació.

Aquesta exposició quedarà encara un dies
exposada a la sala gran del Espai Putxet, Marmellà
13.
PROJECTE 2011
Com sempre, continuaren en totes les coses que hi
queden pendents del 2010 i en les que
surtin de noves:
• Intentarem fer un barri més participatiu, més
sociable.
• Intentarem
aconseguir
els
equipaments
necessaris.
• Intentarem en aconseguir un Casal de Barri del
Putxet.
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Crònica en imatges

Estrenat l’aparcament a la Ronda
del Mig, sota la Plaça Josep Amat

Zona de jocs infantils, a la terrassa superior

Una de les vergonyes amagades del barri, la finca
a la cara sud del Putxet, que incloia un herbassar
descontrolat, aparcament precari de cotxes
(deixalleria en alguns casos), zona d’acampada i
borratxera nocturna, etc., ha passat a ser
finalment a ser una nova àrea per a l’ús públic,
annexa i comunicada amb el Parc del Putxet.

Dia de l’inauguració

Darrera els nous jocs infantils es veu l’entrada a
l’aparcament públic. 255 noves places de cotxe al
Putxet-Farró, per a abonats i en rotació.
Parlaments, el dia de l’inauguració

Ampliació del Parc del Putxet pel
Manacor

Estrenada la Plaça Ventura Gassol

Escales d’enllaç entre la nova zona i el Parc del Putxet
L’inauguració es va haver de suspendre per la pluja. A
l’imatge, zona de jocs infantils, tocant a l’Institut Serrat i
Bonastre, a l’esquerra
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gastronòmiques i culturals, visites guiades pel
barri, sopars de germanor...

El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

Quedava molt lluny aquell any 1994 quan la
Mònica, en veure com d’abandonat estava el solar
de República Argentina –avui jardins de Mercè
Rodoreda- va decidir posar-hi remei a les moltes
mancances del barri i això va donar pas a crear
l’Associació. El juny de 2005, després de la Festa
Major, ens va deixar però els veïns continuem
gaudint dels equipaments aconseguits, com són els
del complex de Marmellà, i de les noves
inauguracions fruit de les fites que hi va marcar.

19 de març de 2011: una tarda
inoblidable
Ampliació del Parc del Putxet per la banda
de Manacor
A 2/4 de cinc els veïns es van aplegar aquesta
banda sud-oest del parc que amplia la seva
extensió en 1,2 hectàrees a les 4 hectàrees amb
que comptava. Atesos els forts desnivells del
terreny, en la zona enjardinada s’han construït
diverses terrasses, a diferents nivells, connectades
per rampes suaus i escales. Les terrasses tenen els
murs de pedra. Mentre algunes terrasses s’han
dedicat a jocs infantils, d’altres s’han destinat a
zona de picnic. S’hi ha arranjat una àrea per a
gossos, separada de la resta, i s’han fet escales per
arribar a les diferents zones i també a la part
central del Turó del Putxet. S’ha dedicat una
àmplia zona a ús forestal, amb arbres i
hidrosembra. També s’han habilitat 30 places per
aparcament en bateria al carrer de Manacor.

Hi eren molts els congregats a l’acte: gent de
l’Ajuntament i del Districte, dels partits polítics,
d’altres associacions, veïns i comerciants, familiars
i amics de la Mònica i, com no podia ser d’una
altra manera, molts socis de l’Associació, la
majoria de la “vella guàrdia” però també de nous
que no l’arribaren a conèixer.
A la paret exterior de l’Espai Putxet una cortina
llarga tapava la placa que s’havia de descobrir
després en homenatge a la Mònica. La cortina deia
així:
Mónica Marambio i Jiménez
(Santiago de Xile 1949 – Barcelona 2003)
Aquesta placa és en record
d’una dama d’aquest barri
que va viure intensament, plena de bondat
i generositat vers els que l’envoltaven,
gaudint de tot allò que la vida li regalava.
Tenia un esperit lluitador que la feia capficar-se
en projectes perquè tothom es sentís bé,
aparentment impossible de portar a terme,
però que ella aconseguia fer realitat.
Primera Presidenta
de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet.
Creadora del Full Informatiu “Putxet Actiu”.
Iniciadora de la Festa Major del Putxet.

Grup de palmeres i taules de picnic als jardins del carrer
de Manacor.

L’Ajuntament de Barcelona
L’Associació de Veïns i Amics del Putxet
expressen llur admiració per la Mònica Marambio
i el reconeixement a la seva ingent i desinterassada
tasca en benefici de tots.

Homenatge i placa de record a Mònica
Marambio
Tot seguit, a través de les rampes del Parc de
Putxet, vàrem pujar fins a l’Espai Putxet. A la sala
gran de l’Espai la nostra Associació havia muntat
una exposició de fotografies, escrits, plànols i
documents dedicada a l’enorme i fructífera tasca
que la Mònica havia fet com primera Presidenta de
l’Associació des de l’any 1996 fins al 2004. Aquesta
exposició, en forma de plafons, es va completar
amb un vídeo que recollia també alguns dels
múltiples
actes
que
impulsà
la
Mònica:
inauguracions,
Festa
Major,
conferències,
audicions musicals, fires, danses, carnestoltes,
diables,
timbalers,
gegants,
sortides

Barcelona, març de 2011
Ajuntament de Barcelona
Abans però de descobrir la placa tingueren lloc
unes emotives i sentides paraules del President del
Districte, Sr. Joan Puigdollers, del nostre
President, Francesc Ribera, i de la Regidora del
Districte, Sra. Sara Jaurrieta, que reproduïm en
espais separats. Els seus parlaments ens deixaren
a tots corpresos, tant els que havien compartit

9

Informatiu de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 33, abril de 2011

continuació li dono la paraula al Fran. Fran tens la
paraula.

actes amb la Mònica com els que no l’havien
conegut.
Seguidament, amb la participació d’en Francesc i
de les dues filles de la Mònica, es descorregué la
cortina per deixar al descobert la placa de bronze
que es pot veure a la portada d’aquest Putxet
Actiu. I els presents van fer un brindis amb el
pensament posat en la Mònica.

FRANCESC RIBERA
Sra. Regidora, President, veïns i veïnes, membres
d’Entitats i Associacions de Barcelona, gràcies.
Gràcies per la vostra presencia en aquest acte tan
entranyable per tots nosaltres on volem fer un
homenatge a una veïna, una veïna que un dia va arribar
a aquest barri, li va agradar, es va quedar, s’hi va
integrar, va lluitar i el va defensar, però no entenia com
en un barri tan pintoresc hi havien solars plens de
runa en comptes d’equipaments per a les persones.

Novament els assistents van poder resseguir el
contingut de l’exposició. Els socis varen
contemplar-la durant l’Assemblea del 28 de març,
romanent oberta al públic fins al 14 d’abril.

Per això un dia, amb la seva manera de ser, amb la seva
empenta, va engrescar la gent, i el barri es va començar
a moure, primer amb una comissió de veïns i desprès
amb l’Associació de veïns i amics del Putxet.

JOAN PUIGDOLLERS
Bona tarda, bona tarda a tothom. Voldríem demanar un
moment d'atenció. Anem a iniciar l'acte de descobriment
de la placa dedicada a Mònica Marambio. Jo en aquest
acte el primer que se m'ha vingut el cap és preguntar-me
què sentiria la Mònica si estigués ara aquí. Pels que som
creients, podem arribar-nos a creure que la Mònica ens
està veient i per tant, m'atreveixo a afirmar, Fran, que
estaria terriblement orgullosa i contenta. I per això ho
fem, perquè la Mònica estigui orgullosa i contenta, la
seva família estigui orgullosa i contenta i els veïns del
Putxet-El Farró estiguin orgullosos i contents. Aquest és
el sentit del què anem a fer ara, de l'acte que anem a fer
ara, l'únic sentit.

Els resultats d’aquella lluita són visibles per tot el barri,
algunes fites de resultat inicial incert com els jardins o
les escales mecàniques, però amb la seva tossuderia i
fermesa s’han aconseguit.
Tota aquella tasca voluntària s’havia de donar a conèixer
a la gent del barri i parlant un dia amb un bon amic de
la família es van dir “tenemos que hacer algo”, i aquest
“algo” va ser la creació del full informatiu de l’Associació,
Putxet Actiu, on es dóna a conèixer tot el que es cou al
barri, tot el que fa l’Associació, on es recullen les
propostes dels veïns, endemés de publicar articles,
entrevistes, fotografies d’interès, etc.
Però no en tenia prou, havia de fer que la gent es
conegués, fomentar la participació, la convivència,
l’amistat, no podia ser un barri fred, sense caliu entre
nosaltres. No li agradava sentir que el Putxet era un
barri dormitori, ni tot havia de ser sempre actes
reivindicatius, per això organitzava xerrades, actes
culturals, passejades, sortides, exposicions, concerts,
etc. I també volia que la gent es trobés al carrer en uns
dies d’esbarjo, per això va impulsar la Festa Major del
Putxet. Festa ara arrelada i tradicional dins del nostre
barri.

I aquest és el sentit de reconèixer aquestes persones que
tenim a la ciutat de Barcelona que la fan gran.
Barcelona si és gran, no és perquè tingui molts
habitants o perquè ocupi un determinat territori, sinó la
fan gran els seus barris i sobretot la gent que viu als
seus barris. Aquesta gent, en aquest cas, no nascuda ni
en el barri ni a la ciutat, però arribada al barri i a la
ciutat, que el fa seu i, com es pot veure en la exposició
que hi ha aquí al costat, doncs, es posa a lluitar perquè
aquest barri millori d'una manera espectacular. I per
tant, és de bona gent, els barcelonins i els catalans som
bona gent, ser agraïts; i aquest és un acte d'agraïment a
la feina de molts anys de la Mònica perquè parli per
aquesta ciutat. Per tant, moltes gràcies Mònica, moltes
gràcies Fran, moltes gràcies a tota la família i a

Va ser una dona generosa, sempre disposada a ajudar a
la gent. Per aquesta manera de ser va ser una dona
estimada en el barri i el barri va demanar a l’Ajuntament
de Barcelona un indret per a la seva memòria.

10

Informatiu de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet
L’alcalde Jordi Hereu, recollint aquesta petició, es va
comprometre amb el Putxet que la Mònica tindria un
indret i s’ha complert, lamentem la seva absència per
motius forçosos de darrera hora. I quin millor lloc podria
ser aquest indret que aquí, un altre solar ple de runa,
transformat en un complex de magnífics equipaments.
Aquesta placa ens farà memòria de la Mònica, però
també que s’ha de mantenir la illusió, la fermesa, de
seguir treballant collectivament, encara ens queden
solars, encara queden millores per aconseguir. Crec
sincerament que això és el que voldria la Mònica.
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I crec que quinze anys després es pot dir amb orgull que
molts d'aquells objectius han estat assolits. I això aquí i
a tot arreu no passa per casualitat, això passa perquè hi
ha gent involucrada. I amb actes com avui en el qual
doncs podem fer justícia amb persones que han
participat amb la ciutat per construir-la, amb persones
que han liderat aquesta transformació de la ciutat amb
la seva empenta, amb la seva illusió, amb el fer pinya,
amb crear equips i en voler fer doncs que aquesta ciutat
la puguem viure tots. Doncs aquest recorregut que és
indispensable en el qual els veïns hi formin part, darrera
sempre hi ha aquests rostres: persones que es creuen
aquesta ciutat, persones que es creuen el seu barri i
persones que creuen que l'endemà arribarà i per tant
que la lluita del present serveix perquè l'endemà acabi
arribant.

SARA JAURRIETA
Moltes gràcies Fran. Bé, molt bona tarda a tots: veïns,
veïnes de Barcelona, del districte Sarrià-Sant Gervasi,
del Putxet, del Farró, però també de fora d'aquest àmbit,
heu vingut tots. Doncs, avui, amb un objectiu comú que
és donar aquest petit homenatge a la gran Mònica. Jo, la
Mònica Marambio la vaig conèixer fa dotze anys, per tant
fa molt anys i va ser en el mandat d'en Carles Martí. Jo
era consellera de districte amb ell i vaig estar quatre
anys i vaig poder viure-la, i vaig poder conèixer una
dona implicada amb el seu barri, una dona
absolutament lluitadora, una dona que sempre, sempre,
per sobre de tot, i amb un gran esperit constructiu, el
que volia era millorar, doncs, aquest entorn.

Jo, mirant una mica tot, no? ens podem sentir molt
orgullosos, de l'herència de la Mònica i de la seva
herència. Ha deixat unes maneres de fer, unes maneres
lluitadores, aquí vèiem molta gent que parla d'ella amb
molt d'afecte, amb molt d’estima, alguna persona
emocionada i tot, no? és a dir, com la gent lluitadora que
s'implica amb el què fa doncs acaba arrossegant i acaba
conquerint aquells objectius que es marca. Jo crec que
aquest exercici que fem avui, el fem en el lloc més ideal,
més idoni que podíem tenir, que és en aquesta plaça
cívica en la qual des d'aquí dónes una volta i podem
veure com el somni del poliesportiu que fa deu anys es
va proposar, us vàreu proposar, doncs és avui una
realitat; continues girant, veus una escola bressol, pels
petits d'aquí del Putxet, doncs mires i ja està aquí,
aparcament... un espai, un espai on la pròpia Associació
pugui tenir la seva pròpia activitat.
Bé, doncs tot això ha sigut fruït d'un treball intens de
moltes persones, liderat en primer lloc per la Mònica i en
la qual doncs vull també dir a les persones que en
l'actualitat porten la seva Associació. Al Fran Ribera com
a President, una persona amb una gran empenta, amb
una gran fortalesa, el qual el relleu de la Mònica ha estat
posat en les millors mans. Amb la llista encara, perquè
una associació de veïns, abans ho deia ell, una
associació de veïns sempre ha de tenir uns objectius a
assolir i amb una llista que continua viva, com ha de
ser, i que ens continua fent treballar a l'Ajuntament
doncs en la línia de tots aconseguir el millor pel barri.
Vull agrair a tots els que esteu avui aquí, des de
l'Associació del Farró, la Joana Climent, una persona
amiga de la Mònica. Vull agrair als treballadors de
l'Ajuntament que heu vingut i que ara ja no esteu al
districte com Miquel Àngel Baldueza, veïns que esteu
aquí, als familiars, al propi Fran i president de
l'Associació de veïns del Putxet, doncs a tots els
consellers de Districte, al President, a tots als que avui
ens uneix, tots de sensibilitats diferents, però ens uneix
una cosa en comú: La Mònica Marambio que amb el seu
treball, la seva illusió ens permetrà a tots continuar
treballant. I des d'avui ja, sempre que passem per
aquesta plaça i veiem aquesta placa li dedicarem, si més
no, un petit somriure. Gràcies a tots i visca la Mònica!

La veritat és que ho deia abans el President: estem avui
en un Putxet que podem dir que ha donat la volta com
un mitjó. Fa quinze anys que es va constituir
l'Associació de veïns del Putxet, i per tant en l'exposició
aquesta que ho explica d'una forma magnífica, i vull
felicitar les persones que heu organitzat l'exposició,
s'explica d'una forma magnífica doncs totes aquelles
demandes en les quals la Mònica i l'equip liderat per ella
va tenir com a objectiu, que anava des del tema de
l'accessibilitat, amb unes escales mecàniques, a
l'increment del verd, amb uns equipaments que el Putxet
estava molt mancat, amb uns carrers, amb un, en
general, amb un esperit doncs de voler recuperar tots
aquells racons d'aquest magnífic Putxet.
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Entrevista als germans Fritz i
Peter Schönhöfer, veïns del Putxet

P. Què fèieu de petits?

Arriben dalt d’una moto a l’Espai Putxet on ens hem
citat per a l’entrevista. En Peter, el germà petit, és
colleccionista de motos antigues i també de
rellotges vells. En Fritz, el gran, des que es va jubilar
fa escultures.

Fritz. Jugar al carrer i també al jardins Bertran.
Encara guardem algunes fotos que ho acrediten. Al
fons de la finca Bertran hi havia una pedrera i s’hi
accedia a través d’un túnel. Just al davant hi jugava
a futbol amb els Hartmann i en Manel Camp. Tots
ells vivien en el bosc Bertran. Dalt d’un pi hi vaig
construir una plataforma on pujàvem per a jugar.
P. Com era la finca Bertran?
Peter. Llavors era més gran que ara i molt més
salvatge. El seu contorn estava delimitat pels carrers
Putxet, Elisa, Musitu i Cadis. Avui en dia és força
més petita i està molt més cuidada, especialment els
jardins. En Savall era el porter del bosc Bertran, que
tenia l’entrada al carrer Musitu i a l’interior un espai
circular de disseny arabitzant destinat a l’espera
dels visitants. Ambdós encara es conserven. Al bosc
hi havia animals de tot tipus, fins i tot tortugues i
serps.

Peter i Fritz Schönhöfer
Ens vàrem conèixer amb en Peter el 6 de Novembre
passat, en una visita guiada del barri, organitzada
per l’Espai Putxet, en la qual poguérem contemplar
l’exterior de la mansió Bertran i passejar pels
esplèndids jardins que l’envolten. No t’imagines que
estiguis al mig de la ciutat ni sents el brogit dels
cotxes.
P. Quan i on vàreu néixer?
Fritz. Jo l’any 1934 al Pg. de Sant Joan. En el
mateix replà hi vivia la família Rocamora. L’any
1940, de tornada d’Àustria on hi vam residir des de
l’any 1936, ens vàrem installar al carrer Musitu
número 7, en una torre situada dins del bosc dels
Bertran propietat de la família Vidal-Quadras. Cada
habitació tenia la seva llar de foc. En aquella època
només hi volien anar a viure les famílies d’origen
germànic (austríaques com la nostra, alemanyes o
suïsses) doncs les d’aquí tenien por perquè les
finques havien estat confiscades durant la guerra
civil. L’any 1938 en Negrín es va installar en la que
fou després la nostra casa. El meu pare cremà tots
els arxius i les armes que hi va trobar. Les famílies
propietàries de les torratxes, com la família Bertran i
la Vidal-Quadras, hi van tornar un cop es reafirmà
la dictadura franquista. La família Bertran i Musitu,
al llarg dels anys, va emparentar amb altres famílies
burgeses catalanes, com les Güell i Caralt.

Finca Bertran: pèrgola d’estil historicista arabitzant,
visible des del carrer de Musitu

P. Recorda altres coses del barri?
Peter. Els germans Zobel, d’origen suís, l’Edwing en
la torre del carrer Putxet 29 i l’Eric al carrer
Manacor 1, en la finca que ara es propietat de
l’Ajuntament i que vol dedicar a equipaments per al

Peter. Jo vaig néixer l’any 1941, a la finca Bertran
on vaig viure els primers anys de la meva vida. La
nostra germana Maria Lluïsa, ja difunta, nasqué
l’any 1931.
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barri. També hi havia la casa dels Grau. Durant els
anys 40 els cotxes circulaven amb gasogen, a manca
de benzina.

Centenari de Can Cortacans
(1911-2011)

P. Quina era la situació política dels anys 40?

El dia 31 de març a la pastisseria Cortacans, al
carrer Craywinckel 24, es va celebrar el centenari
de la seva fundació l’any 1911 per Josep Majó i
Pié. Camil Cortacans Viader hi entrà a treballar
com aprenent i, anys després d’esdevenir cunyat
de Josep Majó, se’n va fer càrrec de l’establiment
fins el 1971 en que traspassà el negoci. Després
d’uns anys de davallada de vendes, el matrimoni
Joan Guitart Plans i Pilar Cambil Ferro en pagaren
un traspàs i poc a poc varen donar un nou impuls
al negoci. Així recuperaren el prestigi d’abans com
forners i pastissers, amb productes d’elevada
qualitat. La xarcuteria i la petita barra de bar
aconseguiren eixamplar el seu ventall d’activitats.
Tot això, unit a l’obertura els 7 dies de la setmana,
l’han convertit en una botiga de referència del
barri.

Fritz. De petit el meu pare em va inscriure en les
joventuts hitlerianes, com també ho fou l’actual
Papa Benet. Aleshores jo tenia 6 anys i ignoràvem
completament els genocidis del règim nazi. Ens feien
anar de campament i eren molt disciplinats. A les
acaballes de la segona guerra mundial en Franco
permetia que es reclutessin homes alemanys
residents a Espanya per anar a ajudar Hitler, doncs
li faltava gent per anar al front. Als anys 50 vaig
anar a Àustria per estudiar. Hi havia gent que havia
collaborat sense saber-ho amb l’holocaust nazi.
P. Em poden parlar del seu origen austríac?
Peter. Som descendents de militars de l’imperi
austro-húngar. El nostre avi era coronel i arribà a
ballar amb l’Emperadriu Sissí. El nostre pare fou
cadet de la Marina a Trieste i Pola (avui Pula),
llavors ports austríacs i ara italià i croat,
respectivament. En conservem l’espasa i l’uniforme.
El cognom Schönhöfer es pot traduir com “patis
bonics”, com aquells que teníem al bosc Bertran.

Després de la mort de Joan Guitart ara fa 15 anys,
la Pilar Cambil regenta l’establiment amb illusió
renovada, afabilitat i un somriure per als clients. A
l’octubre passat va tenir la idea de fer una
celebració del centenari i encarregà a l’Albert
Manent, recentment guardonat amb el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes, un petit llibre que
en fes història del barri i de Can Cortacans.
Durant l’acte de celebració s’hi van repartir
exemplars d’aquest llibret i poguérem sentir unes
paraules de l’Albert Manent i de la Pilar Cambil.
Als assistents se’ls va obsequiar amb cava i una
àmplia quantitat de panets, pernil i altres
embotits, croquetes, dàtils, etc. fets a la botiga, tot
d’excellent qualitat.

Fritz amb els seus amics jugant al futbol a la finca
Bertran. Al fons el túnel que dóna accés a una
pedrera.
Prenc una fotografia dels dos germans a l’exterior de
l’Espai Putxet i ells me’n deixen unes quantes de la
seva infantesa al bosc Bertran. Ens acomiadem.
Agafen els cascs i se’n van en moto cap al seu
domicili actual al carrer Putxet, situat a l’altra
banda de la finca Bertran.
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Fou un cinema nouvingut, gran i luxós, amb aire
refinat, que va existir “sense pena ni glòria”,
segons ens explica Jordi Torras a “Història dels
cinemes de Gràcia”.

Collaboració

Història del cinema Jaime I
El cinema Jaime I de Barcelona es trobava a
l’Avinguda República Argentina, 267-269. Tenia
també accés pel passeig Sant Gervasi, 80, amb
entrada a la sala pel passatge que comunicava
ambdós carrers.

Va ser inaugurat el divendres 17 de febrer de
1967, just dos dies després de la mort a Los
Angeles de l’actor Antonio Moreno, “Cantinflas”. El
promotor del cinema va ser Joan Reverter Garcia, i
l’arquitecte Josep González Lloveras, que ja havia
remodelat el cinema Comèdia.
La presentació a la premsa tindria lloc el dijous 23
de febrer de 1967, amb un vistós anunci a tota
plana, que esmentava les empreses que van
collaborar
en
la
seva
construcció
i
condicionament.
Aquest mateix dia va iniciar les sessions amb la
projecció de “Flint agente secreto” i “Regalo para
soltero”. El primer anunci del programa, aparegut
a “La Vanguardia” també el dia 23, mostrava la
distracció del maquetista, que situaria Jaime I
després de Goya i abans d’Infanta, alterant l’ordre
alfabètic dels cinemes.

S’hi accedia baixant per una escala i havia un bar
a l’avantsala. Avui dia encara es pot llegir el nom
(traduït al català) a la façana de l’edifici, convertit
en immoble d’habitatges.

Jaime I pertanyia a la categoria de “Salones de
Reestreno” i va projectar moltes pellícules, sovint
anunciades com un “Extraordinario programa
doble en Technicolor, en pantalla gigante y con el
nuevo sistema de refrigeración Garrier”. Recordo
haver vist “Guía para el hombre casado”, delirant
comèdia sobre les precaucions que haurien de
seguir els marits infidels, i “El desafío de las
águilas”, film d’aventures bèlliques. Recordo una
altre pellícula - el títol no em ve a la memòria -,
que narrava el transcurs de l’embaràs d’una noia,
que havia llogat el seu ventre a una parella en la
que la dona era estèril. En una seqüència del film
la noia apareixia embarassada de gairebé nou
mesos, però de sobte canviava la imatge i la
mateixa noia estava de només tres mesos. Com el
maquetista de “La Vanguardia”, l’operador del
Jaime I
havia alterat l’ordre cronològic dels
rotllos.
Jaime I va funcionar tretze anys sense
interrupcions. Devia causar un cert impacte a la
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zona, atès que diversos anuncis de lloguers i venda
de pisos de finals dels anys seixanta, utilitzaven la
proximitat al cinema Jaime I com un reclam. El 22
d’abril de 1979 tancaria per reformes fins el 27
d’agost del mateix any, que tornaria a obrir. La
sala intentaria revifar-se alternant programes
aptes amb pellícules classificades “S”, els famosos
films eròtics de finals dels anys setanta, que
desapareixerien arran de la reestructuració de
Pilar Miró. Però ja existia el vídeo i la revifalla
duraria tot just dos anys. La darrera sessió va ser
el diumenge 9 d’agost de 1981, amb la projecció de
“Las evadidas” i “Los embarazados”. Després
vindria una lenta agonia, fins el tancament
definitiu del local l’any 1984. No estaria sol en la
caiguda. Altres cinemes de reestrena, com Lido,
Pedro IV, Bonanova, Condal, i de repertori com
Springe, Céntrico, Loreto, Maragall, també
sucumbirien a la competència del vídeo.

número 33, abril de 2011

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

Invasió d’espai

Així com totes les persones neixen i moren, però
algunes donen el seus òrgans i prolonguen
parcialment la seva existència, el cinema Jaime I
es resistiria a morir del tot, no donant però sí
venent les seves butaques, a raó de 400 pessetes
cadascuna, al teatre Artenbrut. Aquest teatre del
barri de Gràcia, inaugurat el 9 de novembre de
1993, tancaria el 9 de gener de 2005, provocant
l’extinció definitiva del luxós Jaime I.

“Al final del carrer de Musitu la presència de vehicles
aparcats impedint el pas dels vianants s’ha fet habitual”

(sense comentaris: estacionament amb remolc sobre la
vorera al carrer Craywinckel)

Potser oblidarem aquest cinema però persistirà la
memòria del monarca que li va donar nom: el rei
Jaume I de Catalunya i Aragó (1208-1276),
conqueridor de Mallorca, València i Murcia,
immortalitzat en un monument eqüestre a la ciutat
de València. El seu sepulcre es troba en el
monestir de Poblet i la seva biografia, redactada en
català, es pot llegir en el “Llibre dels feits”, escrit o
dictat pel mateix rei.

“Els cotxes mal aparcats al costat esquerre –on ara s’hi
veuen unes tanques- per damunt d’uns contenidors mal
falcats, impideixen sovint al bus del barri de fer el gir a
la dreta des de Marmellà cap a Roca i Batlle”

Carles M. Cuadras
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Caca amb rètol explicatiu

número 33, abril de 2011

Patinant per la vorera: punts negres
pels vianants
En un barri amb molts carrers de forta pendent no
és estrany que hi hagin punts negres amb una
elevada accidentalitat per caigudes, sobretot en
dies de pluja. Ens arriben imatges i comentaris de
dos carrers.

Al carrer de la Costa algú ha enganxat un rètol al terra,
al costat d’un excrement de gos. S’hi pot llegir “Un
porc/a ha deixat la merda del gos”

Edificis i equipaments

“Les voreres de la part supèrior del carrer de Ferran Puig
són un patinador quan plou, ja que, apart d’estar
gastats els panots, presenten doble pendent: cap avall i
cap al mig del carrer. Si es pensa arreglar el carrer com
ja s’ha fet a la part de baix, caldria buscar un paviment
més adient. Ara quan plou els veïns s’estimen més
circular pel mig de l’asfalt en competència amb els
vehicles i les consegüents discusions i perill afegit”

Edifici ruinós a Plaça Lesseps 26, propietat de
l’Ajuntament.. “¿Què en pensa fer?”

“A la cruïlla entre el carrer de Roca i Batlle i el carrer
Marmellà la vorera presenta un pendent impracticable
per a molta gent gran”

“Estat penós en que es troba l’ex-Clínica Sant Josep,
encara propietat particular. ¿Quan serà un centre de
serveis per al barri?”
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