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Informe del President
Vam començar la nova legislatura tenint una reunió de presentació amb el nou Regidor del Districte, en
Joan Puigdollers. Hi vam posar sobre la taula tots els temes pendents a fi de fer-ne una posta al dia. Ell va
ser molt receptiu i clar, i ens digué “no hi ha calés”, de la qual cosa deduïm que poques inversions s’hi faran
i, per tant, se’n volen marcar les prioritats.
Es va celebrar el Consell de Barri, on, a més de presentar les novetats que poden afectar el nostre Barri, els
veïns disposen de temps per participar, suggerir, reclamar, demanar coses pel bé del Barri. I tot fa
semblar que en el Putxet tot va bé, que no hi falta res, perquè la majoria de les queixes, amb diferència, eren
fetes per veïns/es del Farró, malgrat que es va celebrar en el nostre sector del Putxet. També pot ser que el
veïns del nostre Barri confien i deleguen en l’Associació de veïns i amics del Putxet.
En aquesta reunió del Consell de Barri hi vam donar a conèixer les nostres prioritats:
• En primer lloc, l’adquisició de l’antiga Clínica Sant Josep perquè la seva destinació sigui un
equipament i no convertir- la en zona edificable. Volem recordar a tothom que aquesta petició nostra
va ser recollida i inclosa en el Programa Electoral de Convergència i Unió en les passades eleccions
municipals.
• En segon lloc, l’actual finca municipal de Manacor 1, convertir-la en un Casal de Barri. Degut al
problema econòmic, volem donar preferència a la posada a punt dels jardins a fi de que es puguin
gaudir, i obtenir un compromís per escrit que l’edifici serà, tard o d’hora segons sigui la disponibilitat
econòmica, Casal de Barri, i així evitar el que ens va passar amb Portolà 6.
•
En tercer lloc, millorar els carrers segons les necessitats, i en aquest apartat no podem acceptar més
demores en posar d’una vegada com cal el Ptge. Baixada de la Costa.
Dins del nostre programa d’actes culturals, vam preparar una xerrada amb el Dr. Moisès Broggi “Viure la
Vellesa” però, per motiu d’una indisposició per part del doctor, no es va poder celebrar.
També vam organitzar una ballada de Sardanes, però sembla que, a la vista dels resultats, els veïns del
Putxet no estan per ballar sardanes. El dia no hi va acompanyar, tot i així vam celebrar la ballada a la sala de
l’Espai Putxet.
En el darrer Plenari Municipal hem demanat la dedicació d’un indret a l’escriptora Elvira Farreras i Valentí,
que bé podria ser els jardins de l’ampliació del Parc del Putxet, molt a prop d’on ella vivia i escrivia. Una
manera d’honrar la memòria dels nostres personatges és donar el seu nom als nostres carrers i espais del
Barri. Ells han de tenir-hi prioritat.
No es oblidem dels problemes actuals del barri, com la mobilitat del carrer Mare de Déu del Carmel o els
problemes que ocasionen els clients de l’Hotel Putxet. Mantenim trobades amb els tècnics municipals a fi de
trobar-hi la millora.
Com tots els anys, al desembre fem les activitats nadalenques, com la Fira de productes artesanals a la Pl.
Kennedy, aquest any la crisis també hi ha fet presència i no ha sigut molt visitada.
Però on no hem trobat crisi és en la recollida de menjar i joguines que desprès hem repartit entre la gent
necessitada del barri, collaborant amb les Entitats CRAE Mª CRISTINA, Parròquia STA CECÍLIA, Parròquia
FRANCISCANOS del carrer Elisa i ASS MUJERES LATINAS.
Com sempre, la nostra voluntat és portar una mica de més alegria en aquest barri. Per això juguem a la
loteria de Nadal, però haurem d’esperar un any més.
Us desitgem molta sort i salut en aquest 2012!
Salutacions,
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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Actuacions al barri

Intervencions a l’espai públic

Futur Casal de Barri del Putxet. De moment volem que
s’arrangin i s’obrin els jardins per poder-ne gaudir.

Collocació d’un nou drenatge de la Plaça Ventura
Gassol

Recollida de menjar i joguines

Carrer Mare de Déu del Carmel: Seguim atentament els
problemes de mobilitat per proposar-ne, si cal,
solucions.

Recollida de menjar i joguines abans de Nadal

Sardanes a recer de la pluja

Ptge. Baixada de la Costa: Volem que d’una vegada s’hi
adeqüi com cal, tal com hem demanat repetidament.

La ballada de sardanes del 19 de novembre, prevista a la
placeta de l’Espai Putxet, es va haver de fer a cobert i
amb pocs balladors, per culpa de la pluja.
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R. El nostre avi matern fou afusellat en esclatar la
guerra. El nostres pares s’hagueren d’amagar en
llocs diferents. Tot això era perquè procedien de
famílies benestants. El pare se sentia molt català i
independentista. Quan va morir li varem posar la
senyera i un ram de llorer damunt el taüt.

El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

Entrevista als germans Amat:
difusors del llegat pictòric de son
pare
Abans de l’estiu membres de l’Associació ens
varem adreçar a casa seva per demanar-los
collaboració. Ens atengué molt sollícit en Joan, el
germà petit, que ens mostrà la casa, les pintures
de Josep Amat i Pagès (Barcelona 1901-1991), les
caixes de música, la balconada i els jardins. Ens
feu una àmplia explicació sobre la història familiar.
Ens donà permís per utilitzar la reproducció del
quadre de son pare Vista del Putxet per a la
portada i contraportada del programa de la Festa
Major del Putxet de 2011. El quadre de l’any 1944,
oli sobre tela, el va fer des del seu taller del carrer
de Jules Verne.
Ara hi tornem, a fer-li una entrevista per al nostre
Full Informatiu. També ens acompanya en Josep, el
germà mitjà i President de la Fundació Josep
Amat. Tots dos habiten en la mateixa casa, en
Josep en el pis de dalt, en Joan en la planta baixa.
La planta principal està destinada a la Fundació i
a exposició. Els sostres són de volta catalana, de 4
punts o de canó. Això era per evitar l’efecte de les
termites sobre les bigues que, en canvi, destruïen
els marcs de les portes.

Pintura a l’oli de Josep Amat, una vista del Putxet des
del seu taller al carrer Juli Verne. Finca Bertran: en
primer pla la casa dels porters, a dalt a l’esquerra la
torre

P. El nou matrimoni s’installà a Barcelona, al
carrer de Jules Verne número 25, molt a prop d’on
ara hi ha els jardins dedicats a ell per l’Ajuntament
de Barcelona el 1997 i reformats el 2011.
R. El pare llogà a bon preu aquesta casa doncs
estava afectada pel projecte de la Ronda del
General Mitre. Malgrat que el pare sabia que un
dia o altre la casa s’havia d’enderrocar l’arranjà i la
moblà amb molt de gust. També va poder llogar la
casa del número 27, que habilità com taller, i
posteriorment la finca del número 29 que
l’anomenàvem “la selva” i era l’indret dels nostres
jocs infantils. Nosaltres ens consideràvem uns
privilegiats de gaudir aquest espai. Un quadre d’ell
representa aquestes cases i els rails dels tramvies
16 i 17 que circulaven pel carrer de Jules Verne.

P. Parlem-ne del vostre pare ¿com li sorgí l’interès
per la pintura?
R. Ja adolescent volia pintar i començà sota el
mestratge d’Antoni Ros. Més tard altres pintors
com Joaquim Sunyer, Joaquim Mir i Raoul Dufy
exerciren una influència sobre ell.
P. Començà a fer exposicions a Barcelona i feu
estades a Vilanova i la Geltrú, a París i a Sant
Feliu de Guíxols on conegué Isabel Girbau i
Estrada (Sant Feliu 1911- Barcelona 1990) amb
qui contrauria matrimoni just abans del
començament de la guerra civil...
R. Durant el prometatge la seva futura dona
l’animà a anar a París per aprendre dels mestres.
Des de París ell li escrivia cartes amb dibuixos dels
quadres que pintava. Hi tornà en diverses ocasions
amb estades de setmanes o mesos fins que se li
esgotaven els diners o les teles per pintar. S’hi
hostatjava en una cambra d’un hotel amb vistes al
Sena. La mare, després de conèixer el pare, va
renunciar a la pintura, que també era la seva
afició.

Números 25, 27 i 29 del carrer Jules Verne

P. Sou 3 germans...

P. La guerra esguerrà la vida familiar...

R. La Isabel nasqué l’any 1938, que viu a Girona,
en Josep el 1940 i en Joan el 1942.
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P. L’estil d’en Josep Amat és impressionista. Els
motius dels seus quadres són diversos: les platges
de Sant Feliu de Guíxols, el Sena a París, les vistes
de Barcelona, els carrers i els jardins de Sant
Gervasi, sobretot del Putxet. Reflectien l’esclat de
verd a la primavera, l’arbrat nu i cobert de neu a
l’hivern...
R. Al pare li agradava molt el paisatge però volia
que aquest estigués tocat per la mà de l’home.
Volia una harmonia entre la natura i “el factor
humà”. Per això en els seus quadres hi acostuma a
haver alguna persona o animal. Hi eliminava
l’excés d’edificacions, aquelles que no li agradaven
o que considerava massa dissonants. Ell pintava
directament del lloc, no l’importaven les
inclemències del temps. La seva pintura va
mantenir sempre la força dels anys de plenitud.
L’acord amb la Sala Parés, al carrer Petritxol, per
exposar-hi les seves obres s’allargà 50 anys, des
del 1940 fins a la seva mort.

Pintura a l’oli, feta des de l’altre extrem del carrer, on hi
passaven els tramvies 16 i 17

P. Aquell any 1962 la vostra mare, en una visita de
unes excavacions de Sant Feliu, tingué una
caiguda que la deixà invàlida en una cadira de
rodes i la nova casa s’hi hagué d’adaptar...
R. Sí, fou poc abans de fer-hi la mudança. El pare
hi feu construir per l’exterior una torre que
encabia un ascensor per connectar les diferents
plantes. La mare va estar tot un any hospitalitzada
i malgrat això animava la família.
P. Progressivament el reconeixement de l’obra del
pintor fou cada cop més gran i rebé nombroses
distincions. Les seves obres s’exposen a diversos
museus...
R. La distinció més important que rebé, a part de
la Creu de Sant Jordi, que molt va apreciar, es pot
destacar el gran Premi de la Diputació de
Barcelona, un important premi de nova creació i
que el pare la guanyà en la primera convocatòria el
1955. Un parell del seus quadres estan al Museu
Nacional d’Art de Catalunya. Una part dels
quadres forma part de la collecció Carmen
Thyssen Bornamisza que aviat s’exposarà en un
museu de Sant Feliu. Poc abans de morir el pare
va rebre en aquesta casa la Carmen Cervera i el
seu marit.

Pintura a l’oli del Carrer de Jules Verne, la primera a la
dreta la casa dels Amat

P. El 1950 el seu pare llogà una casa en el carrer
de Manacor, la reformà i amplià tot preservant-ne
l’estil arquitectònic. També remodelà els dos
jardins. Tanmateix la família no s’hi installà fins el
1962. Per què?
R. Gràcies al seu amic Barba, va enamorar-se
d’aquesta casa. Estava totalment abandonada. Per
això no costà gaire que marxessin els seus
llogaters i convèncer les monges per que l’hi
lloguessin a un preu mòdic. Com a llogater
començà a arranjar-la a poc a poc, començant pel
jardí, obrint també la part de darrera. Més tard
pogué comprar la casa de forma preferent en serne el llogater. Després les obres abastaren la
planta principal eixamplant la balconada i la
planta de dalt, condicionà un garatge, així com el
terrat, on les balustres, la copa que hi corona i el
teulat simulat li confereixen un toc característic.

P. A mitjans dels anys 80 la seva salut es
deteriorà, la qual cosa li dificultà poder pintar...
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Els germans Joan, Josep i Isabel davant del monòlit
collocat el 1997 en els jardins dedicats al seu pare, amb
motiu de la seva remodelació el 2011

El pintor Josep Amat (a l’esquerra) en companyia dels
barons Tyssen

R. Sí, patí un atac de feridura que mèdicament
anomenen apoplexia, el qual li afectà el braç i la
cama esquerres.

Joan. Jo vaig treballar d’informàtic a la ENHER.
En jubilar-me vaig cursar el mestratge de
rellotgeria. Ara arreglo rellotges antics de la casa o
dels amics. El tic-tac sempre hi és present a casa.
També hi collecciono caixes de música.

P. ¿Com era el Putxet en la vostra infantesa i
joventut? ¿Quins canvis en la fesomia del Putxet
han esdevingut en les darreres dècades?

P. La Fundació privada pintor Josep Amat té per
finalitat l’estudi, conservació, recopilació
i
divulgació de la seva obra. Ens agradaria molt que
els socis de la nostra Associació poguessin un dia
visitar la vostra casa per tal gaudir-hi com hem fet
nosaltres. ¿Creieu que serà factible?

R. Abans era un barri residencial, de torretes amb
jardí. Ara moltes cases unifamiliars han estat
enderrocades per a construir-hi blocs de pisos i
s’està convertint en un barri dormitori. Això ve de
la voluntat que tenia l’alcalde Porcioles de fer de
Barcelona una capital de 2 milions d’habitants.
Després s’ha restringit l’alçada de l’edificació però
el mal ja estava fet.

R. Sí, només cal que ens posem d’acord en la data
i sempre en grups reduïts.
Fonts documentals consultades:
- www.fundacioamat.org
- Ajuntament de Barcelona i Fundació Josep
Amat. Sant Gervasi i el pintor Josep Amat.
Barcelona. 2002.
- Jesús
Portavella
i
Isidoro.
Diccionari
nomenclàtor de les vies públiques de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona. 2010.
- Josep Amat dins la collecció Carmen ThyssenBornamisza. Editorial Ansa. Sabadell. 1988.
- http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/18/l
obra-de-josep-amat-exposada-a-casa-seva

P. Parleu-me de vosaltres ¿De què heu treballat i
què feu ara?
Josep. Apart de la meva carrera professional,
durant dues legislatures vaig ser regidor
d’urbanisme de Sant Feliu de Guíxols i el primer
que vaig aconseguir es fer un catàleg d’edificis
catalogats doncs en començar com regidor n’hi
havia molt pocs i aquesta era la voluntat del meu
pare que volia que tots els edificis del casc antic
foren protegits a fi de convertir la vila en una mena
de Cadaquès. Després, durant el mandat de
l’alcalde Clos, vaig formar part de la comissió de
control de la qualitat urbanística de l’Ajuntament
de Barcelona i vaig procurar perquè es plantessin
molts arbres en l’àrea Poble Nou – Fòrum, que
estava en procés de re-urbanització. Actualment,
tot i ja jubilat, sóc professor emèrit de la UPC i
treballo en robòtica quirúrgica a la UPC.
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El ramal fins a la plaça de Kennedy
Però certament, com veureu a continuació, la
construcció del ramal de la plaça Molina a la de
Kennedy no va ser una iniciativa de la companyia
de ferrocarril sinó més aviat resultà d’una
iniciativa popular o, més ben dit, del veïnat.

La primera línea fins a Sarrià
L’enderrocament de les muralles i l’expansió
urbanística de Barcelona van promoure la
necessitat de millorar les comunicacions amb els
pobles de les rodalies, que tradicionalment es feien
amb tartana. En aquest context, l’any 1863
s’inaugurà la línia de ferrocarril que comunicava
Barcelona (Plaça de Catalunya) amb Gràcia, Sant
Gervasi i Sarrià, tres pobles fora de la ciutat que
no estaven afectats pel Pla Cerdà. Aquesta línia,
que circulava pels actuals carrer de Balmes i Via
Augusta, ho feia a cel obert i amb tracció a vapor.
Al 1887 s’hi van incorporar les primeres màquines
de tren (tipus Palau) construïdes a Espanya, per la
Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona.

L’any 1901 l’Associació de Propietaris de Sant
Gervasi va proposar a l’Ajuntament de Barcelona
un projecte per prolongar el carrer de Balmes des
de la Diagonal fins a la intersecció de l’Avinguda
del Tibidabo amb la carretera de Cornellà a Fogars,
posteriorment anomenada carrer de Victor Hugo i
actualment Passeig de Sant Gervasi. Aquest
projecte tenia dos objectius; d’una banda unir
Barcelona amb la muntanya del Tibidabo on, per
iniciativa del Dr. Salvador Andreu i Grau, ja
s’havia obert l’Avinguda del Tibidabo amb el
tramvia blau i el funicular —la idea inicial d’un
tren cremallera va ser rebutjada— per accedir al
cim de la muntanya que hauria d’esdevenir un
centre de lleure per a tots els barcelonins. L’altre
objectiu era, evidentment, la urbanització dels
terrenys.
En el projecte inicial ja es contemplava la
construcció d’un gran túnel que, com a claveguera,
recollís totes les aigües pluvials del Tibidabo.
Aquesta intervenció hauria de reomplir i anivellar
el torrent de Collserola (que era a uns 20 m per
sota de l’actual carrer de Balmes) i eliminar la
barrera de separació entre el Putxet i Sant Gervasi
que suposava aquest torrent.

Tren encapçalat per una Palau circulant en direcció a
Sarrià.

El projecte va entrar en una sèrie de conflictes
d’interessos entre les parts afectades, pel traçat i
sobretot per l’aplicació del pla urbanístic de
l’arquitecte francès Léon Jaussely, aprovat per
l’Ajuntament, en el qual l’eix principal de
comunicació entre Barcelona i el Tibidabo era la
Rambla de Catalunya i no el carrer de Balmes.

L’any 1905 es va electrificar la línia on van operarhi unitats de 2 eixos tipus tramvia.
Una altra innovació va ser el canvi de l’ample de
via que va passar de l’ibèric d’Espanya i Portugal,
de 1668 mm a l’internacional de 1435 mm, emprat
per l’AVE.

El projecte definitiu es va aprovar l’any 1920; les
obres es farien a cel obert i el gran túnel,
inicialment pensat com a claveguera, es va
convertir en una galeria per ferrocarril subterrani.
Les obres es van iniciar al 1921 i van finalitzar el
25 de febrer de 1931.

La gran transformació d’aquesta línia va començar
l’any 1912 amb la constitució de la companyia
Ferrocarriles de Cataluña, S.A., per iniciativa dels
enginyers Carles Emili Montañés i l’americà
Frederick Stark Pearson, a la memòria del qual
Barcelona ha dedicat una avinguda. La nova
companyia hauria de comunicar Barcelona amb
Sant Cugat, Terrassa i Sabadell. Les connexions
amb aquestes ciutats s’assolirien als anys 1917,
1919 i 1925, respectivament. Per a la nova línia es
van substituir els tramvies per trens adquirits a la
JG Brill Company dels EUA, que van arribar a
peces i van ser muntats als tallers de la companyia
a Sarrià. Entre 1920 i 1924 hi van arribar les
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Vista exterior del primer cotxe de la sèrie 600, fabricat
l’any 1952, als tallers de Sarrià.

Avinguda del Tibidabo abans de l’obertura del
carrer de Balmes.

La plaça de Kennedy al finalitzar les obres d’obertura
del carrer de Balmes. A l’illa, formada per la bifurcació
del carrer, s’hi havia projectat la construcció d’un
monument a Àngel Guimerà.

Vista interior d’un cotxe de la sèrie 600.

L’any 1977 la companyia de Ferrocarriles de
Cataluña, S.A. va fer fallida i la línia passà a ser
gestionada per l’estatal FEVER (Ferrocarriles
Españoles de Vía Estrecha) fins a la fundació, l’any
1979, dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC), actual propietària i artífex de la
seva modernització. La van anomenar llavors “línia
U7”. Fou a l’any 2003 en que hi va adoptar la
nomenclatura del metro, passant a ser-ne la “línia
L7”.

Amb l’obra civil acabada, la crisi econòmica,
produïda pel crack de 1929, no va permetre la
installació del ferrocarril i el túnel va romandre
sense cap utilitat fins a la guerra civil en que
s’utilitzaria com a polvorí.
No va ser fins el 30 de desembre de 1953 en que es
va inaugurar el ramal des de Gràcia a l’Avinguda
del Tibidabo, quedant establerta la línia des de
plaça Catalunya a la de Kennedy. Els trens que
van posar-hi eren els anomenats de la sèrie 600
que, si bé exteriorment eren tots iguals, es
diferenciaven els uns dels altres en la mecànica, ja
que es van construir a partir de peces de les
diferents sèries 300, 400/500. En el disseny
exterior s’hi va considerar l’ús urbà tot dotant-los
de 4 portes per banda, per facilitar-hi un accés
ràpid, i d’un sol fanal en no circular per l’exterior.

Curiositats de la línia entre 1953 i 1977
La línia dels FCC de plaça Catalunya a la de
Kennedy fins al 1977 fou gestionada per la
companyia Ferrocarriles de Cataluña, S.A. i era
considerada com un ferrocarril. Això volia dir que,
a efectes pràctics, anàvem amb tren i no amb
metro, el que quedava palès així:
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•

No hi havia cap impediment per passar del
carrer a les andanes i entrar a l’interior dels
trens.

•

Els bitllets eren com els de la RENFE en
aquella època, de cartró marró rígid, on estava
escrit l’estació d’origen i la de destí, el preu del
viatge, el número del bitllet i la data.
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•

La tarifa era variable segons l’estació de destí i
els nens en pagaven mig bitllet.

•

Hi havia l’opció de viatjar en segona classe, on
els seients estaven entapissats amb vellut, o a
tercera classe amb els seients entapissats amb
plàstic.

•

El revisor, amb vestit gris i gorra de plat,
passava sempre pel tren demanant els bitllets
per perforar-los amb una maquineta i al final
del recorregut un empleat els recollia a la
sortida. Si pel que fos no hi portàveu bitllet,
anàveu al revisor i, pagant la tarifa normal, us
en feia un rebut en un full de paper.

Una de les fites del Grup del Llibre va ser l’any
2003, quan el catàleg trimestral del Grup del Llibre
va passar a ser la revista Lletres del Grup del
Llibre, sota la direcció de la Montserrat Alabau. A
més
de
publicar
articles
d’escriptors
de
primeríssima línia com la Patrícia Gabancho,
Víctor Alexandre, Marta Pessarrodona, Jordi
Llavina, Joan F. Mira, entre d’altres, la revista
Lletres també inclou un ampli catàleg amb llibres
de fons i amb més de 150 novetats en català a
cada número.
Amb motiu del 50è número de la revista Lletres, el
dissabte 19 de novembre es va celebrar l’acte de
presentació d’aquest número a l’Escola Súnion,
just al costat del Grup del Llibre que té la seva
llibreria a l’Av. de la República Argentina, 83,
baixos. A l’acte hi assistiren entre d’altres Octavi
Sarsanedas, fundador del Grup del Llibre, Tessa
Calders –veïna del Putxet i filla de Pere Calders,
escriptor exiliat durant anys a Mèxic-, nova
Presidenta del Grup del Llibre i com a convidada
d’honor a l’acte Muriel Casals, Presidenta
d’Òmnium Cultural, fundació que va néixer l’any
1961 en un temps on la llibertat i l’ús social del
català eren molt lluny d’una acceptable normalitat.
Tot i essent una entitat cultural, el seu lema és
llengua, cultura i país. Lema que també comparteix
el Grup del Llibre.

Amb aquestes condicions, no és d’estranyar que la
gent, per anar des de l'estació d'Avinguda del
Tibidabo a la plaça de Catalunya, agafés el tren i a
la taquilla de l’estació demanés “un bitllet a
Barcelona”; al cap i a la fi encara no s’havia
assumit que Sant Gervasi ja era part d’aquesta
ciutat.
Fonts documentals i imatges
•

•

•

Manuel Val Jiménez. La prolongación de la calle
Balmes y su unión con la Avenida Tibidabo.
Universitat Politècnica de Catalunya. 2011.
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/20
99.1/13584/1/Memoria%2BAnexos%20%28Te
sina%20Completa%29.pdf
Línia
Barcelona
Vallès.
FCC.
http://www.trenscat.com/metrovalles/historia
_ct.html
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
http://www.wefer.com/w5/fgc/kfgc300.htm

Maica Espinar
Veïna del Putxet

Oriol Bulbena
Soci de l’AVAP

Collaboració

Lletres: 50 números
revista en català

número 35, desembre de 2011

d’aquesta

Ara fa 40 anys que l’Octavi Sarsanedas , inspirantse en el Círculo de Lectores, tingué la idea de crear
un Club del Llibre, anomenat posteriorment Grup
del Llibre, objectiu del qual era de fomentar la
difusió de la lectura de llibres escrits en català en
totes les terres que el tenen com a llengua pròpia.
La seva implantació cresqué ràpidament “porta a
porta” a través dels promotors i també com una
“taca d’oli” mitjançant els seus socis. Així el 1975
ja van arribar a 6.000 socis. Els socis rebien un
catàleg informatiu de les novetats editorials que hi
podien adquirir.
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Aparcament

(recollit per la redacció)

Illa de “La Rotonda”

“L’estacionament en doble fila és frequënt al carrer
Craywinckel”

Voreres

“La Rotonda actual i futura (en simulació a sota) en la
cantonada amb c. Lleó XIII”

Avda. República Argentina: “una vorera escanyada per
l’avançament de les reixes de les cases i per les persones
que hi esperen l’autobús”

Collaboració fotogràfica

Imatge panoràmica del Parc del Putxet (fotografia de Rafael Gómez). A la dreta, el carrer Putxet
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L’Hospital Plató informa del seu nou servei d’urgències de CatSalut, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, al c.
Plató 21, 08006-Barcelona, Tel. 933069900

12

