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Informe del President
Un any més, un cop més, quan s’ha apropa l’estiu, al juny, arriba la Festa Major del
Putxet, una Festa que l’Associació de veïns i veïnes del Putxet organitza, amb la finalitat de
portar als veïns uns moments d’esbarjo, promoure el bon veïnatge, en llocs emblemàtics
del barri.
Aquest any, no saben si per l’amenaça de les pluges, per la crisi o per altres motius, no
hem tingut una participació desbordant, però sí alta com ja és habitual.
Hem tingut eleccions municipals, i això ha fet un canvi en l’equip de govern. Els hi donem
la benvinguda. Esperen i desitgem que aquest canvi sigui positiu per al nostre barri.
El nostre barri ha estat aturat durant molts i molts anys, ara es començaven a fer coses,
esperem que ara no s’aturin, dons encara hi calen moltes coses per fer, coses que aquest
nou govern coneix, perquè en parlàvem i teníem la resposta de que “no governem, no
decidim”. Ara sí governen i per tot arreu, Ajuntament, Diputació, Generalitat.
També esperem canvis en com s’han fet les coses. Molts cops hem demanat junts millor
informació, millor participació dels veïns-es en els projectes. Serà dons un dels canvis a
realitzar.
En aquest període estival, hem comprovat com algunes millores realitzades, un cop
acabades, han sigut amb to positiu, com el carrer Roca i Batlle, on els arbres ja donen
ombra o el carrer Bertran que, amb la col•locació d’alguns mobiliaris urbans, no fa un
carrer gelat del tot, llàstima que, amb la invasió de motos a les voreres, aquestes no
compleixin la missió que han de fer les voreres amples, la millora de la mobilitat dels
vianants.
La bona notícia és que, desprès de molt de temps de lluita, s’ha aconseguit que el BUS DEL
BARRI 131 arribi al CAP Pere Virgili, un afer més aconseguit.
La notícia dolenta és haver d’informar de la mort a primers d’agost d’en Joan Franco, Soci fundador núm. 6 de l’Associació de veïns i amics del Putxet. Des del seu inici, l’hi va donar
el seu suport, i de la qual es sentia orgullós de pertànyer, participant-hi activament mentre
la seva salut li ho va permetre. Recordarem sempre les seves xerrades de com era el Putxet,
de la seva transformació.
Lamentar també la mort a finals d’agost d’Heribert Barrera, ex-President del Parlament de
Catalunya, soci núm. 123 de l’Associació de veïns i amics del Putxet. Un gran patriota,
d’un petit País, Catalunya
Salutacions,
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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Crònica en imatges

Festa Major 2011

Ballada de sardanes dissabte al migdia amb la cobla
Popular

Una espectacular cercavila d’instruments de percusió i
vent arrenca de la Pça. Kennedy convocant els veïns a
participar a la Festa Major del Putxet 2011

Una novetat al programa de Festa Major 2011 va ser
l’exposició de fotografia amb temàtica del Putxet

Cantada d’havaneres, com sempre concorreguda

Ball amb orquestra després de la botifarrada

El campionat de dòmino demana altes dosis de
concentració
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Com gairebé cada any, alguna activitat programada ha
estat víctima de la meteorologia. Aquest any li ha tocat al
concert de guitarra previst a l’espai de la Caseta de
Nines, que es va haver de suspendre per la pluja. En
aquest cas el temps ens va “aixafar la guitarra”

Modificat el recorregut i frequència
del bus del barri

Concert de petit format, soprano i llaüt, als jardins de
Portolà el 6 de juny

El bus de barri estacionat al nou origen i final, al carrer
d’Esteve Terrades, davant el CAP Pere Virgili i l’hospital
Quiron (més informació sobre els canvis en aquest
mateix número de Putxet Actiu)

La soprano Olga Miracle i l’instrumentista Noemí Agell
en actuació

El 131 enfilant el carrer Portolà. A causa de
l’allargament de l’itinerari la frequència de pas ha passat
a ser cada 35 minuts
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Nomenament de nous consellers al Districte

Decret de l’Alcalde de Barcelona nomenant nous consellers al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, després de les darreres
Eleccions Municipals
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MB. Molts eren dels Estats Units d’Amèrica. Els
novel•listes Ernest Hemingway i John Dos Pasos,
el periodista Herbert Matthews, el cirurgià Leo
Eloesser.

El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

MOISÈS BROGGI, un savi centenari

P. Acabada la guerra, un tribunal militar no us va
voler condemnar. Tanmateix un tribunal civil us
inhabilità durant 10 anys per a l’exercici als
hospitals públics i a la Universitat. Soleu dir que
sempre heu estat un home de sort...

Cirurgià eminent, humanista i defensor de la
pau
Arribem a casa seva i, molt sol•lícits, ell i la seva
filla ens atenen. Surt al jardí perquè li puguem fer
una fotografia. Per arribar-hi puja les escales amb
força rapidesa per la seva edat. Li fem una
fotografia i també de l’acurat jardí esglaonat, amb
palmeres i alzines centenàries. Ell i la seva dona
viuen a l’antiga casa dels masovers, a la part de
baix. Dos dels seus fills hi viuen en una torre, a la
part de dalt.

MB. Italià per part del pare, català per part de la
mare.

MB. Vaig estar a la guerra al costat dels
republicans, dels que la van perdre. Després em
van depurar com a molts. Tot em condemnava. El
meu cas va anar al Sumaríssim i aquest va
decretar que jo era “adicto al Glorioso Movimiento”
amb gran sorpresa dels que feien la depuració, els
quals es van limitar a prohibir que tornés a la
Universitat i a l’hospital. La causa d’això era que jo
havia salvat de la presó la germana del President
del Tribunal Sumaríssim, la qual cosa vol dir que
l’amistat és superior a tot. En aquest fet, amb la
família i els amics, en la meva professió, he tingut
sempre molta sort.

P. Per què vàreu estudiar medicina?

P. Quins avenços vàreu implantar com cirurgià?

MB. Perquè m’agradava la biologia però també
hagués pogut estudiar qualsevulla altra cosa.
P. Què us ha permès fer la medicina?

MB. El fet de conèixer molta gent important del
Règim em va permetre anar a l’estranger abans
que
ningú
i
presentar
aquí
innovacions
quirúrgiques que em donaven molt prestigi.

MB. Viure el sofriment de la gent i el progrés de la
medicina. Qui no ha patit el sofriment no pot
comprendre el dolor dels altres.

P. Vos deixàreu d’exercir la cirurgia als 80 anys i
us implicàreu en la política. Teniu una concepció
sobiranista de Catalunya. Per què?

P. Em podeu dir quins són els vostres orígens
familiars?

MB. Perquè crec que Catalunya rep un tracte
injust per part d’Espanya. Això només es pot
solucionar amb una separació amigable, com s’ha
fet amb la major part dels imperis europeus, dins i
fora d’Europa, com per exemple l’escissió dels
imperis austro-hongarès i otomà al segle XX. Ara a
Europa en queden poques de nacions sense Estat,
una d’elles és Catalunya.
P. Heu mantingut amistat amb polítics que ens
han deixat recentment, Víctor Torres -germà del
poeta Màrius- i Heribert Barrera, soci de la nostra
Associació. Què hi teníeu en comú?
MB. Ambdós eren amics i de pensament liberal.
Per això m’hi avenia.
P. En Josep María Espinàs, amb més de 80 anys,
publicà Temps afegit, el temps que comença a
partir d’una certa edat. Vos què heu fet en aquest
temps i què feu ara als 103 anys, quan conserveu
la ment preclara i el cos us declina molt
lentament?

El Dr. Broggi (setembre, 2011)

P. Durant la guerra civil vos féreu de cirurgià
d’urgències de les brigades internacionals i les
forces de xoc a la serra de Guadarrama. Allà
coneguéreu alguns personatges. Me’n podríeu
parlar?

MB. Doncs pensar en el passat i mirar de treure’n
conseqüències per pressentir el futur i alhora
difondre-ho.
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Durant la seva dilatada vida ha rebut nombroses
condecoracions de la Generalitat i altres
institucions. En destaquem:
•
•
•

Condecoració Humanitària de França
(1972)
Creu de Sant Jordi (1981)
Medalles d’Or de la Ciutat i de la
Generalitat, i Premi Nacional a la
Trajectòria Professional i Artística (2008)

Profundament preocupat pel perill atòmic, fou uns
dels membres del col•lectiu de metges que fundà la
Societat internacional de metges per a la prevenció
de la guerra nuclear, que rebé el Premi Nobel de la
Pau el 1985.

Casa del Dr. Broggi al Putxet

P. I per acabar, parleu-me del Putxet. Quan us
vàreu instal•lar en aquesta torre? Com era el barri
llavors i com ha evolucionat després?

L’any 2010 fou inaugurat l’Hospital Comarcal de
Sant Joan Despí que duu el seu nom.
Ha publicat diversos llibres autobiogràfics i de
reflexió:

MB. Vaig néixer a l’Eixample. Als 4 anys la família
es mudà a una torreta al carrer Saragossa, després
hi tornàrem a l’Eixample. Em vaig casar amb
l’Angelina, filla del meu mestre el Dr. Joaquim
Trias i Pujol, amb qui he tingut 7 fills, 11 néts i 10
besnéts. Fa 70 anys que visc amb ella. Després ens
vam traslladar a una torre del carrer Rector
Ubach, més tard una altra del carrer Escoles Pies i
fa 25 anys a aquesta del carrer Putxet. El barri del
Putxet conservava llavors l’aspecte de torres amb
jardí però s’ha anat perdent ràpidament amb grans
edificis interposats. L’Elvira Farreras i el seu germà
metge, Pere, eren veïns de casa meva. Ara hi estem
passant una bona vellesa.

•
•
•
•

Memòries
d’un
cirurgià
(1908-1945).
Edicions 62, 2001.
Anys de plenitud (1945-2005). Edicions 62,
2005.
Reflexions d’un vell centenari. Edicions 62,
2011.
Sobre el camí de la vida. Converses amb el
meu net Carles Brasó. Edicions B, 2011.

Ens presenta la seva muller que, malgrat tenir 10
anys menys, no camina tan forta com en Moisès.
Amb molta amabilitat ens regala un exemplar dels
dos llibres que acaba de publicar. Amb una tendra
dedicatòria, un per a la meva filla i l’altre per a mi.
En veure el darrer número del nostre Full
Informatiu ens felicita i ens anima a seguir lluitant
per un adequat ús i conservació de La Rotonda i de
l’antiga clínica Sant Josep. S’ofereix a la
l’Associació pel que vulguem. Li apunto la
possibilitat de impartir-nos una conferència i
quedem pendents de concretar-ho més endavant.
Ens acomiadem.
Breu ressenya de Moisès Broggi i Vallès
Nasqué el 18 de maig de 1908 a l’Eixample de
Barcelona.

Portada d’el llibre del Dr. Broggi en el que conversa amb
el seu nét

Fou President de la Comissió del Col•legi de
Metges de Catalunya que elaborà el Codi
Deontològic. Ha estat President de la Reial
Acadèmia de Medicina. Ara n’és President d’honor i
també de l’Institut Borja de Bioètica.

En els darrers anys s’ha dedicat a la vessant
humanística, a distingir entre la matèria efímera i
el que perdura en la ment individual i l’esperit
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més m’acosto a la mort menys por em fa. La vellesa
la van fabricar per això: vas perdent facultats per
deixar-te anar, perquè flueixis”.

col•lectiu. El ritme vital, la consciència, l’existència
de Déu.

Veieu el vídeo de l’entrevista que Mònica Terribas li
va fer a TV3 (3 abril 2008) amb motiu del seu
centenari. www.tv3/videos/353879
Joan Franco, Heribert Barrera: in memoriam
Ens van deixar el passat Agost. No tenim per
costum en aquest Full Informatiu fer-nos-en ressò
dels socis que ja no són amb nosaltres però en
aquest cas hi fem una excepció atesa llur
significació especial.

Portada d’en llibre del Dr. Broggi “Reflexions d’un vell
centenari”
En Joan Franco (Barcelona, 1924) fou un dels socis
fundadors de la nostra Associació. Des del primer dia va
donar tot el seu suport a la Mònica Marambio per a
aconseguir els Jardins de la Muntanyeta- ara de Mercè
Rodoreda- situats al costat de casa seva i per a la
posada en marxa de l’Associació. Vam tenir la
oportunitat d’entrevistar-lo per al número 31 de
setembre de 2010 d’aquest Full Informatiu. Des d’aquí
volem expressar la nostra estima a la seva dona, Maria
Rosa, i la seva filla Marta, i el record d’en Joan.

Algunes claus del pensament del Dr. Broggi
ELS METGES
“El metge ara cura molt més que abans. Però, en
canvi, consola molt menys. La medicina ha
avançat molt a base de l’especialització i això ha
permès aprofundir-hi el coneixement, amb
l’inconvenient que l’especialista només veu l’òrgan
malalt, no la persona. El metge amb les seves
paraules de confort també pot guarir”.
LA CIÈNCIA
“La ciència no té límits, no té moral. No és bona ni
dolenta, segueix el seu curs sense aturador. Però
compte amb el seu ús! Hem aconseguit viure molts
anys i més còmodament. La socialització de la
medicina ha estat un gran avenç però és difícil de
mantenir”.
LA GUERRA
“De guerra bona no n’hi ha hagut mai cap. La
guerra és el crim organitzat. La Història no és res
més que una successió de guerres, fins ara que la
guerra nuclear a tothom li fa por. Si l’energia
atòmica s’empra per a la guerra la Humanitat corre
perill”.

Heribert Barrera (Barcelona, 1917). Home compromès
amb el seu temps i el seu país. Dedicat a la ciència, la
docència i la indústria química però, per sobre de tot, a
la política, la democràcia i les institucions catalanes,
ocupà el càrrec de primer President del Parlament
després de la dictadura. El vam poder veure durant la
manifestació del 10 de Juliol de l’any passat i després
amb el Dr. Moisès Broggi –veí del Putxet- i el recentment
finat Víctor Torres –germà del poeta Màrius. El nostre
condol a la seva vídua.

LA VIDA
“Les satisfaccions més grans de les nostres vides
venen de les relacions humanes. Com tot a la
naturalesa, la vida té un ritme inexorable... el
naixement, la joventut, la maduresa, la vellesa i la
mort, encara que tot plegat és un misteri. Quan
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estadants amb la corresponent companyia i
descendència, si n’hi ha. Els habitants
d’aquests minipisos no tindran mai la més
remota idea que en el lloc on ara viuen hi
havia hagut arbres, plantes i flors i, fins i tot,
un galliner amb aviram. Al terrat, que ara deu
correspondre al nivell del primer pis,
comptant l’entresol i el principal, hi havia un
colomar de fusta i tela metàl•lica més o menys
ple de coloms. El seu amo els feia volar de
tant en tant, tot brandant una canya molt
llarga amb un drap vermell lligat al
capdamunt; vigilant sempre els
coloms, que algun busca d’un altre colomar
no escometés i li raptés alguna colometa. Els
nous i innombrables veïns no sabran que els
jardins que els seus pisos han fet
desaparèixer i suplantat eren uns paratges
tranquils, plens de racons deliciosos on poder
reposar després del treball, fugint del que en
aquells temps en deien el brogit de la ciutat i
que ara no sé pas com anomenarien.

Hemeroteca
Elvira Farreras (1914-2005)
El Putxet: Memòries d’un paradís perdut
(Edicions La Campana, 1999)
Inici d’evocació
Què dimoni és aquest terrabastall a les set del
matí? Talment sembla que passi pel carrer un
estol de bruixes i diables remenant calderes i
picant amb ferros i llaunes. Em desperto
sobresaltada. Salto del llit. Aixeco la persiana i
miro per la finestra. Veig passar una màquina
infernal, d’aquelles que
serveixen per
enderrocar cases. On deu anar? Em poso una
bata i a corre-cuita pujo al terrat. Veig que va
carrer amunt i es detura davant una torreta
construïda cap al 1920, voltada d’un jardinet
ple d’arbres fruiters, acàcies, mimoses, lilàs i,
cerclant la tanca, unes mareselves i uns
rosers esplèndids. Valga’m Déu! La casa on
visqueren anys enrera els amics Galí... No
tenia ni idea que aquella casa hagués d’anarse’n enlaire. Una altra torre que sucumbia a la
cobejança d’uns promotors que amb pocs
pams quadrats de terreny construeixen el
màxim de vivendes, sense pensar en l’espai
que puguin disfrutar els estadants a qui toqui
habitar-les.
Aquest barri, tan tranquil, on l’aire estava
embaumat de la flaire de les flors, serà a la
llarga un muntegament de pisos construïts
amb el ciment que devora muntanyes (com la
de Montcada, de la qual gairebé no queda res)
i cobreix els jardins i altres espais verds de les
ciutats. Aquests, diguem-ne, promotors no
miren més que el seu profit immediat i no
pensen que els pulmons dels seus pobres
conciutadans, i els d’ells mateixos, han de
respirar un aire cada dia més corromput i
segons el mot que ara és moda: més
pol•lucionat.

S’acompanya el text de l’Elvira Farreras amb aquesta
fotografia i carta de la sòcia Montserrat Calbet, que no
es van publicar en el seu moment

Salvem el Putxet
Fa pocs anys que visc al Putxet però estimo el
barri més que cap altre on he viscut, potser
perquè soc de poble i aquí la gent encara es
coneix.

La Ronda del General Mitre ha anat engolint
bona part de torretes, horts, jardins i carrers,
en nom del progrés i el millorament de la
ciutat. Si existís el mot barricidi, fóra el
moment d’aplicar-lo.

Si vas pel carrer pots aturar-te a fer la xerrada
amb la veïna del davant, et trobes gent
coneguda al súper, a la rellotgeria, a la
bugaderia, etc. i tot això segur que és degut a
que encara hi queden cases baixetes,
unifamiliars, lluny dels grans blocs de pisos
impersonals on ningú es coneix ni a la seva
pròpia escala.

Des del dia que la màquina menjacases em va
despertar amb el consegüent sobresalt, han
passat alguns anys. En el lloc de la torreta hi
ha tres cases de cinc pisos cada una i amb
moltes portes a cada replà. En el lloc on vivia
una família ara hi viuen almenys quaranta

Però malauradament aquest privilegi està
arribant a la seva fi. Poc a poc veiem com les
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cases amb un estil arquitectònic bonic i molt
característic del barri, van desapareixent i són
enderrocades sense pietat, perquè darrera hi
ha alguna empresa que especula per fer-hi
pisos sense cap gràcia i sense tenir en compte
l’estil del barri.
La casa de la fotografia és una caseta que
estava a República Argentina, entre Agramunt
i La Baixada de Blanes, que un dissabte de
febrer faig veure com la màquina l’arrencava i
l’engolia sense cap consideració, ni tan sols
s’aprofitaven les baranes i les portes de ferro
forjat que podrien servir per a la rehabilitació
d’una altra casa o perquè les aprofités algú
que donés valor a les coses fetes a mà.

“Els tant reclamats arbres del carrer Suissa han estat
finalment posats aquest estiu, però sembla que de
moment faran més ombra a les motos que als vianants.”

El pitjor de tot és que no es pot fer res per
aturar-ho, però si més no em sento en el dret
de denunciar-ho públicament, i crec que el
millor lloc per fer-ho és la revista de
l’Associació de veïns i amics del Putxet, que
arriba a persones amb sensibilitat i que
estimen el nostre barri.

Avinguda de les Bambes

Montserrat Calbet Pons,
Sòcia núm. 143

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

Voreres i motos

“Aprofitant un cable elèctric que creua el tram de dalt de
l’Avinguda República Argentina, algú hi va penjar amb
habilitat un parell de sabates d’esport. S’hi han passat
uns quants mesos.”

“El nou mobiliari urbà de les voreres del carrer Bertran
es troba sovint acompanyat de vehicles motoritzats.”
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Informatiu de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet
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