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Què cal fer amb la Casa Tosquella?

Façana al carrer Ballester de la casa Tosquella, catalogada com a Bé Cultural d’Interés Nacional.
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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, 936197311
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SANT JORDI
Aquest any per caure en festiu no hi van fer l’activitat
cultural.

Informe del President
Se celebrà l'Assemblea General de l'Associació de
veïns i amics del Putxet, i què millor informe que la
Memoria presentada, on us podeu assebentar del
que ha fet l'Associació durant l'any 2.011

ACTIVITATS EN LA NOSTRA SEU - ESPAI PUTXET
A mesura que disposem de temps organitzem xerrades,
concerts, exposicions, ball de sardanes.
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.

Salutacions
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet

FESTA MAJOR
Al juny, com sempre, arriba la tradicional Festa Major
del Putxet, amb activitats per a tothom. Cada cop
veiem, amb molta satisfacció, un bon grau d’assistència,
de participació, de convivència, i això ens anima a fer-la,
però necessitem gent que ens vulgui donar un cop de
mà, si no arribarà un dia que per manca de
voluntaris/es no podrem continuar fent-la malgrat la
nostra voluntat.
Participar també vol dir consumir, dons l’import de les
despeses per fer aquesta Festa surt de la caixa que es fa
en la venda de productes, amb preus assequibles i
adequats d’una Festa Major. Segons sigui la caixa
podrem tenir una Festa adequada
Els espais del parc es tornen petits, i per això aprofitem
per fer actuacions en altres indrets que no són gaire
coneguts per la gent del nostre barri i així els donem a
conèixer.
Com sempre, aquesta festa també és un memorial per a
totes aquelles persones que temps enrera també gaudien
amb nosaltres, i malauradament ara ja no hi són amb
nosaltres.

Memòria 2011
Complint el que marquen els nostres estatuts, el 29 de
març 2012 se celebra la 16a 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 a l'exercici vinent.
Per tal de tenir més temps per escoltar les propostes,
donem per escrit la memòria i es comenta el més
important.
Com que no vam tenir cap allegació ni impugnació de
l’acta de la 15a Assemblea, passats els 30 dies, es va
donar per aprovada.
PUTXET - ACTIU
Es el full informatiu de l’Associació.
És un dels mitjans que disposem per comunicar primer
als nostres associats, i després a tot el barri, tot el que
fem, en què hi participem, què és el que es proposa, què
és el que es farà.
També l’enviem a persones i Entitats vinculades al
Districte.
Ensenyem en què no hi estem d’acord, tant per part del
veïns com de l’Ajuntament
S’hi publica una sèrie d’articles diversos, entrevistes,
reportatges culturals, etc.
Dins de la Bústia dels Veïns, es publiquen els articles
que rebem dels veïns, les seves queixes o propostes i, si
també voleu que es publiquin, les fotografies que envieu.

ACTIVITAT NADALENCA
A la Pl. de 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, a la Parròquia dels Franciscans. Les
joguines al Centre Maria Reina, i a l’Ass. Mujeres
Latinas
LOTERIA
Hi posem illusió, en portar sort al barri, però, caldrà
esperar una mica més.

WEB
Es va actualitzant contínuament, plasmant una sèrie de
fotografies, expedients i vídeos que reflecteixen les
nostres activitats, quedant així un arxiu històric de
l’Associació.

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

CIRCULARS
Com tothom no disposa d’ordinador, per l’anunci
d’activitats, convocatòries, etc. enviem circulars pel
mitjà tradicional de correu postal.
FIRA DE PRODUCTES D'ARTESANS
Continuem amb elles a la plaça de Kennedy i hem
ampliat el nombre, lligades a dies assenyalats com Sant
Jordi, Carnestoltes, Sant Ponç, Festa Major, Nadal.
Aquest any es suposa per la crisis no ha tingut el mateix
èxit, de participació
Si algú del barri hi vol exposar els seus productes
preguem es posi en contacte amb nosaltres.

CONSELLS DE BARRI
Aquests són més propers als veïns dons se celebraran en
llocs del Barri.
Es presenta un tema d’actualitat per part del
Ajuntament i desprès hi ha un temps de paraules
obertes on tothom pot fer preguntes, queixes,
suggeriments, etc.
En fer-los al barri, creiem que és mes fàcil el
desplaçament de la gent per poder-hi participar, però
sembla que en el Putxet tot està fet, que no necessitem
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encara que se celebrin al nostre territori com a Marmellà
13.
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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
Els que governen ara hi van incloure la nostra proposta
en el seu programa. Per tant, és hora de “moure fitxa”,
no volem amagar-nos amb el fet de que no ni ha
pressupost, en un projecte de les seves característiques
hi ha molts temes de què parlar, i això entre cometes no
costa diners. Per tant, desitgem que siguin iniciades ja
les negociacions.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es una comissió formada per membres del Districte, dels
Partits Polítics, de les Entitats del barri, de veïns del
barri, on es treballa en el Pla de Futur per adequar el
barri a les nostres necessitats.
REUNIONS AMB EL DISTRICTE
Periòdicament o quan cal es fan reunions amb el
membres de l’Ajuntament a fi de tractar els temes.
Nosaltres busquem un punt d’equilibri entre els veïns i
la Administració, per intentar solucionar els conflictes.

CASA TOSQUELLA
Es una llàstima que aquesta casa modernista es trobi en
l’estat deplorable actual, és un bé patrimonial que s’ha
de conservar en bones condicions. Com és de propietat
privada, creiem que l’Ajuntament hauria de fer quelcom i
aviat, dons el seu deteriorament progressiu es palpable.

SUBVENCIÓ
Aquest any ha sigut de 4.500 euros. És correcta per a
les activitats de l’Associació, però no per poder portar a
terme la Festa Major.

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.
És més, hi ha una parada del bus 22, que hem suggerit
que la desplacin a fi de facilitar-hi el pas.
No hi hem tingut cap mena de resposta.

PLA DE MOBILITAT
Encara som treballant en el carrer Mare de Déu del
Carmel. L’allargament del semàfor ha millorat el trànsit,
però a les hores puntes encara hi ha aglomeracions.
Continuarem aportant propostes per intentar millorar
aquest afer, tot cercant perjudicar al més mínim nombre
de veïns /es.

VILLA MATILDE C/ PORTOLÀ 6
Ja han acabat les obres per adequar les façanes de
l’edifici i ha quedat una torre preciosa.
No podrem gaudir-la com a Casal però sí la gaudirem
com a Patrimoni del Barri.
Estarem molt a l’aguait que les portes siguin obertes en
el seu horari perquè els veïns/es puguin gaudir dels
jardins públics.

JARDINS DE PORTOLÀ 6
Són 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, els que si hi
van és un grupet de nois on, a certes hores del vespre,
van a xerrar, a beure i fumar

PLA INTEGRAL DELS CARRERS
Per quan n’hi hagi pressupost i es confeccioni el PAD,
hem demanat prioritat d’actuació pels carrers Marmellà,
Hurtado, Manacor i Ferran Puig.
I hem demanat que aquestes actuacions es facin amb el
consens de veïns/es.

PARC DEL PUTXET
Continua la bona tasca dels jardiners que realment
estimen el parc i continua la brutícia generada pels
gossos que transiten per aquest espai públic. És un
problema que l’Ajuntament hi hauria de prendre part
contundentment.

JARDINS MERCÈ RODOREDA
A la part alta, al mirador, s’hi va demanar la collocació
de bancs al voltant de la plaça, per fer-ne ús tant a
l’hivern com a l’estiu. A dia d’avui no en tenim resposta.

CENTRE ESPORTIU PUTXET-SPORT
La seva posada en marxa ha sigut un gran què per als
veïns d’aquest barri, ha valgut la pena la seva espera. Ja
tenim els equipaments que volíem, ara a gaudir-los!

PASSATGE DE LA COSTA DEL PUTXET
Sincerament no sabem què dir. En una actuació tan
petita i de tants pocs diners, no entenem la seva
tardança en acabar el projecte. ¿Tants anys per plantar
unes plantes i per pintar les baranes?

BUS DE BARRI
Per fi arriba al CAP Pere Virgili, això és el que tots
nosaltres volíem.
Les retallades han fent que no circuli en diumenge, on
tant sols era utilitzat per unes 60 persones, però
nosaltres creiem que el bus és una utilitat pública
encara que hi generi dèficit.

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.

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

PLAÇA VENTURA GASSOL
Una plaça recuperada per al barri, s’hi han installat uns
jocs infantils i un espai per als gossos, a més de
mobiliari urbà, però ja han tingut alguns problemes com

CLÍNICA SANT JOSEP
No abandonarem la nostre idea proposada respecte a la
clínica.
Continuem demanant per aquest lloc un complex SocioSanitari, composat per:
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MOTOS
Quan treballem per millorar las voreres dels nostres
carrers, dons la majoria en són prou estretes, perquè els
vianants hi puguin transitar correctament, no pensem
que un cop aconseguides seran envaïdes per les motos.
Quan treballem, també pensem en les motos i per això
sollicitem aparcaments per a elles, i, si no n’hi ha,
demanen que siguin aparcades segons les ordenances.
Fem un a crida perquè es respectin les voreres per als
vianants!

SOLAR MANACOR – HOMER
Aquest solar s’ha transformat amb una ampliació del
Parc del Putxet, la qual zona molts dels nostres veïns/es
encara no coneixen.
Com totes les coses que es fan, sempre hi surten alguns
problemes, pot ser que els d’aquí hagin sigut problemes
del disseny, intentarem trobar-hi una millora.
Per altra banda, hem pensat que els hi podríem donar
un nom i per nosaltres el més adient és el de JARDINS
DE L’ELVIRA FARRERES, veïna que va escriure sobre el
nostre barri i que vivia al costat d’aquests Jardins.

SANITAT
Participem en les reunions relatives a la sanitat a fi de
estar-ne al dia i informar els veïns/es.

EDIFICI LA ROTONDA
L’Ajuntament, un cop s’ha fet un minuciós estudi per
part de Urbanisme i per part de Patrimoni, n’ha donat la
llicència d’obres.
En el Plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
cap partit polític hi va votar en contra.
En vista de la documentació que hem pogut recollir, tot
indica que en el projecte es conserva i restaura tota la
part catalogada.
Els metres que es construeixen són similars als actuals,
en la part alta s’enretira l’edificació uns 5 metres de la
façana, a fi que la nova construcció no faci mala imatge
vista des del carrer.
En el subsòl s’hi farà un pàrking.
Estem segurs que tant Patrimoni com Urbanisme faran
un seguiment exhaustiu de les obres.
Per la nostra part, suggerirem que els ciutadans puguem
visitar l’edifici catalogat.

SEGURETAT
Mantenim converses i tractem temes quan cal, tant amb
els Mossos d’Esquadra com amb la Guàrdia Urbana.

PROJECTE 2012
Com sempre, continuaren en totes les coses que encara
queden pendents i en les que surtin de noves:
•
Continuarem informant amb el Putxet –Actiu i amb
el WEB
•
Intentarem fer un barri més participatiu, més
sociable
•
Continuarem amb la Festa Major
•
Intentarem aconseguir els equipaments necessaris
•
Treballarem pel Centre Cívic del Barri del Putxet
•
Treballarem en els plans de mobilitat que surtin
•
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
•
.Trobar un ús adequat al solar de Lesseps
•
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
•
Continuarem tractant els temes de Seguretat i
Sanitat
•
Intentarem millorar tot el referent als gossos i a les
motos

L-3 ESTACIÓ DE VALLCARCA
Vam
sollicitar al Districte que fes les gestions
oportunes davant de la Generalitat per tal de demanar
la collocació, en aquesta estació del metro, d’un
ascensor per facilitar la mobilitat, sobretot quan les
escales mecàniques deixen d’estar operatives, cosa que,
segons sembla, es repeteix sovint.
L’única resposta que tenim és que hem d’esperar a quan
hi hagi pressupost per adequar tota l’estació.
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.
Segur que la crisi econòmica retardarà les obres i per
tant la seva posada en marxa.
MANACOR 1
Aquesta finca està situada en el carrer Manacor 1, de
propietat Municipal. Hi tenim el compromís, per part del
Grup Municipal que Governa, que serà el Centre Cívic
del Putxet.
Per la seva extensió i el cost elevat que representa, no
creiem que sigui possible en aquesta legislatura, però
hem demanat que tant els jardins com la caseta dels
jardiners s’obrin aviat als veïns/es del barri.
Quant a les activitats que s’hi faran, ja tindrem temps,
entre tots, de confeccionar- les.

ESTAT DE COMPTES
Com sempre, gestionarem de la millor manera els diners,
que per això no estem números vermells i demanarem la
subvenció adequada per fer la Festa Major

LESSEPS 26
Un petit solar de propietat municipal que encara no
sabem quin ús se li pot donar.
Esperem que en el Pla de Futur li podrem trobar un ús
adequat.
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Crònica en imatges

Assemblea anual de socis

Excursió i calçotada de l’Associació
a la Conca de Barberà
Imatges (superior i inferior) de la darrera assemblea de
socis del 29 de març

Fent barri, fent pinya, promovent germanor també
fem sortides com aquesta calçotada a l'Espluga de
Francolí

La casa Tosquella,
patrimoni desprotegit

Imatges (a dalt i a baix) corresponents a la sortida amb
autocar per visitar l’Espluga de Francolí i dinar a
l’Ermita de la Trinitat, als boscos de Poblet

La casa Tosquella (imatges superior i següent), a la
confluència de Ballester amb la Ronda del Mig, que ha
estat notícia fa poc a la premsa a causa de l’ocupació del
seu garatge, tot i viure-hi la llogatera, exhibeix la seva
decadència

Fes-nos arribar fotografies i documents antics
d’interès del nostre barri, el Putxet. Les
publicarem al full Putxet Actiu i formaran part
del arxiu gràfic que penjarem al web de
l’associació.
Envia’ls per correu electrònic, correu ordinari o,
si ens avises, ho passarem a buscar, en farem
còpia i te les tornarem tot seguit.
Agraïrem la teva collaboració i la teva
participació.
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la visita a Nova York, digué “Se murió solo en la
calle y nadie le conocía”, expressant amb això que
l’extrema solitud no és la de trobar-se sol en un
desert, sinó enmig d’una multitud que et
desconeixen, cosa que no ha de passar mai entre
nosaltres.

El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

Xerrada del Dr. Moisès Broggi i
Vallès: “viure la vellesa”

Precisament
aquest
esperit
compassiu
de
germanor ve de molt lluny, ja que és des de l’Edat
Mitjana que ja hi veiem als pobles més apartats
aquelles associacions o germandats protectores
dels malalts i quan Cervantes a primers del segle
XVI visita Barcelona, un dels molts elogis que en
fa, és el de “ciudad hospitalaria”, doncs es va
trobar amb la recent inauguració del gran hospital
de la Santa Creu, un dels tres més grans de
l’Europa d’aleshores. En efecte, fins aquell moment
ja hi havien a Barcelona petits hospitals,
generalment annexionats a les parròquies, però
després de la gran epidèmia de pesta del segle XIV
en que la gent es moria pels carrers, es varen
construir a Europa tres grans hospitals: la Pitié de
Berlin, l’Hôtel Dieu a París i la Santa Creu de
Barcelona, tots tres amb el mateix model i
inaugurats a la mateixa època, finals del XV i
començament del XVI.

Ara fa uns mesos vàrem tenir l’ocasió d’entrevistar
el Dr. Moisès Broggi i Vallès. Veieu l’entrevista que
publicàrem al Putxet Actiu de Setembre de 2011 i
també un text sobre ell de l’Elvira Farreras que
reproduïm en el present número.
Li vàrem demanar si ens podia donar una
conferència sobre un tema que pogués interessar a
la gent del barri. Atesa la seva edat -103 anys- i
experiència personal, ell trià parlar sobre la
darrera etapa de la vida que, al seu parer, té una
funció individual i alhora collectiva.
La xerrada havia de ser el 9 de novembre però per
una indisposició del Dr. Broggi no va poder ser. Un
cop recuperat, el 15 de febrer va fer aquesta
xerrada que havia aixecat molta expectació i
interès entre els veïns del Putxet.
En arribar a l’Espai Putxet alguns dels assistents li
demanaren que els dediqués algun dels seus
llibres i ell, molt sollícit, ho feia pacientment i
complagut. La sala polivalent era plena.
Tot seguit, membres de Junta Directiva de la
nostra Associació van fer la presentació i començà
la xerrada del Dr. Broggi que havia preparat amb
molta illusió i dedicació en uns fulls escrits. En un
text separat reproduïm íntegrament el seu discurs.
En acabar la seva dissertació s’obrí un torn de
preguntes. Els veïns s’atansaven a la taula i seien
al seu costat per fer-li algunes preguntes i ell, amb
una veu molt fina però ensems segura, els
responia abastament. Un d’ells li donà les gràcies
per haver-lo operat fa una pila d’anys. En acabar
les preguntes, un sincer aplaudiment de tothom
tancà l’acte.

Les paraules del Dr. Broggi les van seguir amb interés
molts veïns, que van omplir la sala de l’Espai Putxet

Text del discurs del Dr. Broggi.

Com que sóc un vell centenari, vam quedar que us
parlaria de les característiques d’aquesta última
etapa de la vida, preludi de la mort. És cert que la
joventut té molt de bonica, es l’època de les
efervescències i les lluites per sobreviure, però la
maduresa i l’envelliment també compten en moltes
coses. Amb els anys aprenem a deixar de banda
moltes falses illusions i comencem a donar
mirades retrospectives sobre la pròpia vida, sense
apassionament i amb això comprenem el caràcter
efímer de totes les coses i la importància de saber
escoltar, esperar i callar.

En primer lloc haig de confessar que la idea del
BARRI m’atrau profundament, doncs implica una
interrelació amistosa entre els components, molt
difícil de mantenir en una gran ciutat. Sempre
tindré present, quan, en la meva infància, St.
Gervasi encara era un poble separat de Barcelona,
en el que tothom es coneixia i hi havia una
germandat per auxiliar a les famílies quan tenien
algun malalt i també era un centre de diversions,
en el que s’organitzaven balls, jocs i funcions
teatrals en les quals es representaven sobretot
obres d’autors coneguts i per actors del mateix
barri que ho feien força bé. Però, per damunt de
tot, un se sentia acompanyat, tal com passa en la
majoria de pobles de Catalunya i en centres cívics
com aquest del barri del Putxet. Sempre recordaré
la cèlebre frase d’en Garcia Lorca quan, després de

Envellir no és simplement anar-se marcint i
desintegrant, sinó que té, com les demés etapes de
la vida, els seus propis valors i la seva saviesa que
han estat degudament aprofitats en moltes
cultures. Actualment la història la fan sobretot els
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joves i els arrauxats, que s’ocupen de la acceleració
del progrés, però perquè es puguin mantenir illes
de pau que facin el món més suportable sempre
caldrà, com a força contrària, la conservació i el
retardament, deure que recau sobre els erudits i
els vells.
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filosofies que ens parlen del sentit de la vida, d’on
venim i a on anem. Però ara és la mateixa ciència
la que ens diu que la matèria no explica tots els
fenòmens de la vida ni d’ella mateixa.
Actualment està científicament acceptat pels
psicòlegs més avançats, la triple dimensió de la
personalitat humana, formada, a més del cos
material que tots coneixem molt bé, per dues
dimensions més com són la mental i l’espiritual. La
mental també és, en part, material ja que en ella hi
participa el sistema nerviós, sobretot l’encèfal, però
el seu producte que són les idees (el llenguatge, els
sentiments i sobretot la idea del JO separat de tot)
és immaterial. Per fi, tots posseïm molt amagada
una part d’aquell esperit universal, difícil de definir
perquè es infinit, d’aquella força ordenadora que
ho fa moure tot i a la que abans ens hem referit.
Generalment l’home, sobretot el jove, uneix el seu
JO amb el cos material, amb totes les seves
misèries i la seva aniquilació amb la mort, mentre
que el vell, que viu la desintegració del cos i el
caràcter fals i efímer de totes les illusions lligades
amb la matèria, dirigeix tots els seus esforços a
buscar en el propi esperit aquella part del principi
etern que tot ho anima per unir-se totalment a ell i
el millor camí per trobar-lo és el de l’amor. L’amor
al proïsme i a la natura és amor a Déu, ens diuen
les sagrades escriptures: aconseguir això és la
coronació de la vellesa.

El Dr. Broggi durant la xerrada

Actualment, si veiem que el món evoluciona cap a
la bestialitat o cap a la collectivització esclavitzada
dels termiters, el nostre deure segueix essent el
d’alentir aquests processos, procurant fomentar les
entitats culturals en front de les carreres
armamentístiques
i
de
les
xerrameques
demagògiques. Tothom sap que la vellesa comporta
sacrificis i renúncies que any rere any es van
acumulant i que després apareixen les xacres, es
debiliten els sentits i les nits es fan llargues i
penoses. El vell veu com el seu cos es va
desintegrant i que es troba en el preludi de la mort.

En aquest punt citarem un petit poema de Tagore
que trobo molt revelador de l’omnipresència de
Déu i que es titula “L’home que volia ser ermità”:
referint-se a un home que volia fugir de casa per
cercar la illuminació divina en la soledat de la
natura i, quan feia el paquet per anar-se’n de casa,
va mirar a la dona amb el seu fillet dormint als
seus braços i digué “Qui sou vosaltres que tant
m’heu entretingut en la recerca de Déu? i una veu
li contestà “Ells són Deu”, però l’home no l’escoltà i
va marxar. La veu tornà a sentir-se dient “Com vol
unir-se a mi aquest home, abandonant-me?”

Antics papirs egipcis, de prop de tres millennis ja
ens diuen que s’han d’acceptar el dolor, l’adversitat
i el sofriment perquè són la millor preparació per a
la mort. Diuen que Buda va dir poc abans de morir
“Sé que el meu fi s’apropa, que la vida és canvi
constant i que ningú no pot escapar a la
desintegració corporal. En aquests moments ja
sento com el meu cos es va erosionant, igual que
un vell cotxe usat i dilapidat, després d’haver-me’n
servit en aquest penós viatge per aquesta vida. No
us lamenteu vanament i penseu que en aquest
món no hi ha res permanent i també en la buidor
de la vida humana. No heu d’oblidar mai que la
mort és l’acabament del cos físic i que la veritable
persona no és el cos humà sinó que és allò que
l’anima i això existirà sempre”.
Com pot veure’s, aquesta idea de la supervivència
ve de molt lluny. Així com la de l’esperit universal
que ho anima tot i que és la premonició del
monoteisme de la idea de Déu que està en la base
de les grans religions, constituint una de les
majors concepcions de la humanitat. Els grans
avenços que han tingut lloc en la ciència i en la
tècnica han fet pensar que l`home ho podria tot i
s’ha oblidat de pensar en les religions i les

Els assistents van participar activament en el torn de
preguntes

Generalment acabo aquests parlaments amb un
vell aforisme que diu: “Quan tu vas néixer, tothom
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reia amb alegria mentre tu ploraves amargament.
Procura viure de tal manera que, quan moris,
tothom plori i tu puguis somriure plàcidament".

Oriol Bulbena: 4a generació a Roca i
Batlle

El Dr. Broggi segons l’Elvira Farreras

L’Oriol Bulbena i Moreu és des de fa uns anys
membre de la nostra Associació. En el darrer
número de Putxet Actiu va collaborar amb un
article sobre els ferrocarrils que pugen fins a la
plaça Kennedy. Anem a visitar-lo a casa seva
perquè ens expliqui coses sobre la història del
barri i del seu carrer. Ens atenen molt amables ell
i la seva dona, Montserrat.

Elvira Farreras i Valentí (1913-2005) fou la
cronista del Putxet i veïna del Dr. Broggi.
Reproduïm un text dedicat a ell en el seu llibre El
Putxet: Memòries d’un paradís perdut, 5a edició,
Edicions La Campana, Barcelona 1999, pàgines
183-184:

P. Quan vas néixer i on?

Aquesta casa, que era propietat d’una bibliotecària,
Conxa Guarro, que hi va viure uns quants anys, fou
comprada pel Dr. Moisès Broggi i actualment ell i la
seva esposa Angelina Trias viuen en una torreta
que dóna al carrer, i els seus fills, emparentats amb
el Brasó i els Obiols, en una altra casa gran al
capdamunt del jardí amb sortida a Felip Gil.

R. El 1950 en aquest mateix lloc del carrer Roca i
Batlle quan hi havia la torre.
P. Com fou que els vostres pares hi visquessin?
R. Els pares, Marcellí Bulbena Forga i Maria Rosa
Moreu Solé, vivien en aquesta casa. L’origen va ser
la meva besàvia, Maria Solà Baell, nascuda a Sils,
que comprà la finca a finals del segle XIX. D’origen
pagès, enyorava la terra. Deia “la terra no se l’endu
el vent”. Al costat de la torre hi havia l’hort, on
tenia cura dels arbres fruiters. Després va decidir,
al costat de la torre de 9 metros de façana, edificar
3 parcelles de 6 metres de façana cadascuna.
Durant la guerra els meus avis paterns van venir a
viure-hi per la por als bombardeigs que assolaven
el centre de la ciutat.

El Dr. Moisès Broggi Vallès, president de la Reial
Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona i
eminent cirurgià, compta amb un gran prestigi
internacional. L’any 1985 es féu mereixedor del
Premi Nobel de la Pau, com a membre de la
“Prevention of Nuclear War”, quan aquest guardó
fou concedit a la citada associació.
És lector àvid de filosofia oriental, i Hemingway
reflecteix la seva personalitat, com a metge jove i
coratjós que opera sense repòs en un hospital
volant, en la seva novella “Per qui toquen les
campanes”. Durant la guerra civil prestà serveis
com a metge de les Brigades Internacionals,
sobretot al front de Madrid. Fou un dels creadors
dels hospitals volants amb quiròfan incorporat, els
“Auto Chirs”. Eren uns camions que la casa
“Renault” havia dissenyat expressament i contenien
material complet de quiròfan. Anaven escortats per
ambulàncies i camions que portaven el personal i el
material d’hospital: matalassos, mantes, taules,
fèrules, etc., per installar l’hospital de campanya on
fos necessari, cases abandonades, convents, etc.

P. La teva mare fou secretària d’en Josep Bertran i
Musito, oi?
Sí, en Josep Bertran era un personatge molt
influent. Ell no volia posar divisions dins de la
finca Bertran a fi de delimitar els jardins de les
cases que s’hi encabien.

D’aquells temps el Dr. Broggi ha conservat l’amistat
amb molts metges, ex-combatents estrangers que
avui tenen un renom internacional. Entre ells el Dr.
Leo Elvesser, professor de cirurgia toràcica a San
Francisco, que organitzà la sanitat a la Xina de Mao
Tse Tung. Broggi participa en nombrosos congressos
mèdics internacionals i sovint és convidat a
nombrosos actes commemoratius a Espanya i a
l’estranger. També és un apassionat de la música,
especialment de l’òpera.
El carrer de Roca i Batlle, encara sense asfaltar

P. Ens pots parlar de com era el carrer de Roca i
Batlle?
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R. Fins gairebé abans de néixer jo, era de terra i el
van asfaltar al començament dels anys 50. A la
banda dels números senars, la que dóna al Parc
del Putxet, hi eren –i encara hi són- les torres més
senyorials. A l’altra banda, la dels números parells
hi era la torre i la finca que comprà la besàvia, i
posteriorment s’ha esdevingut en edificis de pisos.
La numeració anava des de la cruïlla amb el carrer
Marmellà fins al carrer Pare Fidel Fita. A l’altra
part de Roca i Batlle, que s’estén fins al carrer
Solanes, les cases tenien lletres en lloc de
números.
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d’incendis. També tiràvem estels enlaire. Un dia un
d’aquests estels, que anava enllumenat, algú el
confongué amb un OVNI i la revista Destino en feu
esment. A l’estiu anàvem a banyar-nos a la piscina
dels Armillas.

Dia de primera comunió, pel carrer Bertran

P. Els estudis, on els vas fer?
R. A l’Acadèmia Alba, al carrer Bertran 121.
Després vaig anar a l’Institut Milà i Fontanals. Més
tard vaig estudiar Bioquímica, que m’ha servit
després per a treballar en el CSIC i en una
empresa farmacèutica.

En bici pel carrer Roca i Batlle ja asfaltat

P. Què fèieu de petits?
Tots els infants jugàvem al carrer. A les cases, si
érem colla, no ens hi volien. El senyor Bartomeu
Galí n’era l’excepció. Era el nostre líder i anàvem a
jugar a la seva finca, on va construir un trapezi
preciós i un frontó. Organitzava curses de
carretons amb coixinets que davallaven des de dalt
de Marmellà, a la cruïlla amb Hurtado, seguint per
Roca i Batlle i Solanes i finalment enfilaven
Bertran avall fins al carrer Wagner, on és
actualment General Mitre. La seva dona, la Carme
Oromí, encara viu.

Festa infantil, pels anys 50

P. Com era la vida social del Putxet?
L’orografia el turó dividia el barri en dues vessants,
de mar a muntanya. Els del costat del carrer
Balmes anaven a l’església de la Bonanova, mentre
que els del costat de l’avinguda República
Argentina hi anaven a la de Josepets, a la plaça
Lesseps. Però tots ens trobàvem a l’Ateneu
barcelonès que hi havia al carrer Atenes.

P. Fèieu festes al carrer?
P. Quins eren els vostres veïns del carrer?
Oi, i tant! Fèiem la Festa Major del carrer Roca i
Batlle. I també la Festa de Sant Joan, on els
d’aquesta part del carrer –la que tenia números a
les cases- competia amb l’altra part –que hi tenia
lletres. Enlairàvem globus de paper, enfilats pel
combustible, que després es prohibiren pel perill

R. La veritat és que n’hi havia molts i donen molt
per parlar-ne. Per posar només un exemple, em
referiré a en José Maria Cruixent. En realitat ell ja
no vivia al nostre carrer sinó a Veneçuela doncs
s’hi va haver d’exiliar en acabar la guerra per
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motius polítics. Era antropòleg i el rei Leopold de
Bèlgica el contractà per a dirigir l’equip científic
que descobrí les fonts de l’Orinoco a finals de
1951, acompanyant el rei.
L’Oriol agafa un paper i ens fa un croquis molt
detallat de qui vivia a banda i banda de la zona
numerada del seu carrer. Un munt de noms,
anècdotes i dades que són importants per
mantenir la memòria històrica del barri. Li
demanem que en faci una altra collaboració per tal
d’explicar pregonament els seus records dels que
habitaven el carrer. Ell accepta la nostra petició.
“Davant del 63 d’Av.Rep.Argentina, un forat a la vorera
ha fet caure ja a alguna persona gran”

Baranes deixades

Sortim un moment a la terrassa a fer-li una foto.
S’hi observa una bona vista de Barcelona, el
Tibidabo i el mar. La seva dona ens ajuda a triar
fotos antigues, que guarda en una capsa. Agafem
algunes fotos per a publicar-les en aquesta
entrevista. Li demanem que ens en faciliti d’altres
per a incloure-les al web de l’Associació, doncs
volem que aquest web sigui una eina útil per a la
memòria del barri del Putxet.

“Les baranes del Passatge de la Costa encara esperen
algú que les pinti”

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

Voreres

“Baranes al carrer Manacor: bonyegudes i en estat
avançat d’oxidació”

“Es continua sense cap informació respecte a les reixes
de la República Argentina 229 que dificulten el pas, ni
del possible trasllat de la parada de bus”
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Correu del lector

Carrers

Pavimentació del carrer Solanes
Fa uns quinze dies vaig possar-me en contacte via e-mail
amb l'Ajuntament de Barcelona per sol.licitar que
pavimentessin el carrer de Solanes pel seu mai estat
després del continu pas de camions de les obres de
construcció del poliesportiu i demés instal.lacions del
carrer Marmellà, fa més d'un any. En no rebre resposta,
em vaig tomar a possar en contacte amb ells (010) i la
resposta va ser que no hi havia prevista cap actuació al
carrer Solanes, vaig demanar que obrisin un nou
expedient de sol.licitut de pavimentació. Com a
referència anterior, poc després de finalitzar les obres
del carrer Marmellà, vaig fer la mateixa petició pels
carrers Hurtado i Marmellà i el mateix dia va quedar
solucionat.
Us agraïria que des de l'Associació fèssiu pressió en
aquest mateix sentit, segur que com a col.lectiu podem
fer més força.

“El carrer Musitu, al que alguns veíns ja anomenen ‘el
carrer de la merda’, ja no és un carrer per a vianants
sinó un carrer pipi-can i d'aparcaments il.legals de
cotxes i motos”

Moltes gràcies per endavant.
Salutacions, Ignacio Font

Memòria històrica

Travessia de la Costa
SENYOR ALCALDE:
Els veïns de la Costa i Travessia de Ia Costa, tenim més
amplitut en transitar per aquestes vies, peró des de fa
unes setmanes la travessia que és per a vianants es va
omplint de motos i cotxes que aparquen sobretot per les
nits, a més els gossos escampen els excrements sense
que els seus amos ho evitin, amb la calor es fa més
insoportable. Què demanem? Marcar amb rètols la
prohibició d’aparcar vehicles amb les línies grogues que
hi ha en altres carrers que són de trànsit. Necessitem
espais lliures d'obstacles i més facilitats per a transitar
amb les compres. També per reciclar per la Rpca.
Argentina, i a més forats i motos que molesten
diàriament.
A dalt, ceràmica modernista al menjador de la casa de
Núria Carreras al carrer del Caire. A baix, la Núria -la de
l’esquerra- al seu pati, amb la seva cunyada

Sempre per la bona convivència. Molt Atentament,
Josefina Rojas - Portaveu dels veïns
Soterrament de cables aeris
Benvolguts
Divendres passat dia 23 de març, operaris de Telefònica
van installar cables aeris (sembla que de fibra òptica)
creuant el carrer Suïssa i el carrer Roca Batlle,
contradient el que ens semblava als veíns que tots els
cables han d’anar soterrats, arran les obres de millora
de juliol 2010, quan es va soterrar tot el cablejat de llum
i telèfon. Telefònica (servei 1002) diu que si estan fent el
cablejat aeri i no soterrat és perquè deuen tenir
l'autorització de l'Ajuntament de Barcelona. En sabeu
alguna cosa d'aquestes instal•lacions? I del permís de
l'Ajuntament?
Cordialment,
Montserrat Llobet, c/ Roca i Batlle
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