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AGENDA de l’Associació:
23 d’abril, dimarts: parada de roses de Sant Jordi a Av.
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25 d’abril, dijous: Consell de Barri a les 19 h a la sala
d’actes Espai Putxet (parada bus de barri)
11 de maig, dissabte, a les 12: sardanes a la Plaça
Narcisa Freixas
31 de maig a 2 de juny : Festa Major del Putxet

Informatiu de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 39, abril de 2013

Telèfons i adreces d’utilitat
Emergències: 112
Urgències:
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. Arimon 7, 936197311

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

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

Coordinació i disseny: Jaume Serra
Redacció: Oriol Bulbena, Antoni García Gabarra,
Francesc Ribera
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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Claudi Sabadell, on distribuïm el full informatiu Putxet-Actiu i
posem a la venda roses, recordem als veïns i sobretot als
nostres socis on poden comprar la rosa.

Informe del President
El passat 25 de març vam celebrar l’Assemblea
anual dels socis de l’associació, on es va exposar
la memòria del 2012 i el projecte del 2013, així
com l’estat de comptes.

ACTIVITATS A LA NOSTRA SEU - ESPAI PUTXET
A mesura que disposem de temps organitzem xerrades,
concerts, exposicions.
També és un lloc on ens podem trobar per xerrar, jugar a jocs
de taula, llegir, etc.
Un lloc per fomentar la convivència entre nosaltres.

Tot va ser aprovat per unanimitat

SARDANES
Volem fomentar les nostres tradicions, i les sardanes no hi
poden faltar. Per això hem decidit organitzar-ne ballades com a
mínim dues vegades a l’any. El lloc que ens sembla prou adient
és la plaça Narcisa Freixas, a tocar del carrer Balmes.

Doncs què millor informe que el de la memòria i
així tothom es podrà assabentar del que ha fet i
pensa fer l’Associació.
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. Amb satisfacció, observem
un bon grau d’assistència, de participació, de convivència, i
això ens anima a fer-la.
Necessitem gent voluntària que ens hi vulgui donar un cop de
mà.
Recordem que segons la caixa que es faci en la venda de
productes, amb preus assequibles i adequats d’una Festa
Major, podrem tenir una Festa Major adequada.
Encara que les actuacions emblemàtiques es fan en el Parc, lloc
emblemàtic del nostre Barri, aprofitem per fer actuacions en
altres indrets que no són gaire coneguts per la nostra gent 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 2012
Complint el que marquen els nostres estatuts, el 25 de març
2013 se celebra la 17a 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.
Com que no vam tenir cap allegació ni impugnació de l’acta de
la 16a Assemblea, passats els 30 dies, es va donar per
aprovada.
Donem per escrit la memòria, comentarem el que considerem
més important i així tindrem més temps per escoltar els
suggeriments, propostes, etc.

ACTIVITAT NADALENCA
A la Pl. de Kennedy fem la Fira de Productes Artesans.
A la República Argentina - Claudi Sabadell, hi posem la parada
de recollida de menjar i joguines per a la gent i nens
necessitats. El menjar el donem a la parròquia de Sta. Cecília i
a la parròquia dels Franciscans. Les joguines al Centre Maria
Reina i a l’Ass. Mujeres Latinas.
Tenim crisi però tenim un Barri prou solidari, veient els
resultats de la recollida.

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.
També s’hi publica una sèrie d’articles diversos, reportatges
culturals i entrevistes a la gent del barri, fent-hi una Memòria
Històrica del Barri del Putxet.
Dins de la Bústia dels Veïns, es publiquen els articles que
rebem dels veïns, les seves queixes o propostes i també les
fotografies que envieu.

LOTERIA
Hi posem illusió, en portar sort al barri, però?
CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE
Per la seva importància per assabentar-nos de 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

WEB
Contínuament actualitzem el web, plasmant-hi una sèrie de
fotografies, expedients i vídeos que reflecteixen les nostres
activitats, quedant així un arxiu històric de l’Associació.
COMUNICACIÓ
A més d’enviar el Putxet – Actiu, us fem arribar, per correu
ordinari, les convocatòries, les circulars, les invitacions, etc.
Però, creiem que és de molt bona utilitat tenir el vostre correu
electrònic doncs milloraríem la comunicació. Per tant, us
demanem que ens feu arribar el vostre e-mail a
avputxet@hotmail.com

CONSELLS DE BARRI
Aquests són més propers als veïns dons es celebraran en llocs
del Barri.
En cada convocatòria del Consell de Barri es presenta un tema
d’actualitat per part de l’Ajuntament i desprès hi ha un temps
de paraules obertes on tothom pot fer preguntes, queixes,
suggeriments, etc.
En fer-los al barri, és més fàcil per poder-hi participar. Podeu
dir que no us arriba informació per assistir-hi, nosaltres ens
ocuparem que tots us n’assabenteu.
Volem que hi feu les vostres propostes, volem que el Districte
s’assabenti de les vostres propostes directament, tots hi hem de
participar, tots hem de fer Barri.

INTERCANVI DE LLIBRES
Hem aconseguit tenir una llibreria en l’Espai Putxet, per fer-hi
intercanvi de llibres totalment gratuït, tothom pot agafar els
llibres per llegir-los i en pot donar els seus si vol.
FIRA DE PRODUCTES D'ARTESANS
Continuem amb elles a la plaça de Kennedy i lligades a dies
assenyalats com els de la Festa Major i Nadal. Aquest any, es
suposa per la crisi, no ha tingut el mateix èxit de participació
que altres anys.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT
És 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.

SANT JORDI
Mantenint les costums culturals del nostre País, com quasi
cada any, installem una carpa a l’Av. República Argentina-
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REUNIONS AMB EL DISTRICTE
Periòdicament o quan cal es fan reunions amb el membres de
l’Ajuntament a fi de tractar els temes pendents que tenim al
barri.

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

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

PASSATGE DE LA COSTA DEL PUTXET
Per fi hi tenim arbrat i plantes, i les baranes pintades.
Desitgem la collaboració i participació de l’Escola Súnion per a
la seva conservació.

MARE DE DÉU DEL CARMEL
Un punt que encara hi som treballant. L’allargament del
semàfor ha millorat el trànsit, però a les hores puntes encara hi
ha algunes aglomeracions. Continuarem aportant propostes per
intentar millorar aquest afer, tot cercant perjudicar al més
mínim nombre de veïns /es.

ENTRADA AL PARC DEL PUTXET PER PARE FIDEL FITA
Tema pendent.
És un projecte antic que data de 1996. Continua igual, aturat,
desitjant que algú ens digui quelcom. És de suposar que no són
els millors moments pel tema econòmic, però sí són moments
per parlar-ne de cara al futur.

JARDINS DE PORTOLÀ 6
Observem que contínuament la porta està semi tancada i això
dona lloc a que la gent pensi que són els jardins privats de la
finca i no uns jardins públics guanyats pel barri.

PLAÇA VENTURA GASSOL
Va ser una plaça recuperada pel barri, amb mobiliari urbà i
amb jocs infantils. Ara podem dir que és una plaça recuperada
per als gossos.

PARC DEL PUTXET
Continua la bona tasca dels jardiners del parc, un lloc preciós
emblema del Barri, però continua la brutícia generada pels
gossos que transiten per aquest espai públic.

SOLAR MANACOR – HOMER
Aquest solar, aquests jardins del Parc del Putxet, cada dia més
vistosos, aviat portaran el nom de JARDINS D’ELVIRA
FARRERAS, proposta formulada per l’Associació i acceptada pel
Nomenclàtor de Barcelona, veïna que vivia al costat d’aquests
Jardins i que va escriure sobre el Barri del Putxet.

És un problema que l’Ajuntament hi hauria de prendre mesures
contundents, mesures contra aquestes persones faltades de
civisme.

EDIFICI LA ROTONDA
Han començat les obres, de moment la part no catalogada ha
anat a terra.
En farem un seguiment i serem a la guaita perquè tot es faixi
com cal, conservant i restaurant tota la part catalogada.
Estem segurs que tant Patrimoni com Urbanisme faran un
seguiment exhaustiu de les obres.

MEMÒRIA HISTÒRICA
Una bona iniciativa presa per recordar persones, llocs, actes,
fets, etc. d’abans.
Una bona iniciativa per donar a conèixer com era abans el
nostre Barri.
Per això demanem a totes aquelles persones que hi vulguin
aportar fotos o vivències es posin en contacte amb l’Associació.

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.

CLÍNICA SANT JOSEP
No abandonarem la nostra idea proposada respecte a la clínica.
És la nostra prioritat.
Continuem demanant per aquest lloc un complex SocioSanitari, composat per:
•
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
Vam demanar a l’Ajuntament que era hora de “moure fitxa”, i
sembla que s’ha fet i ja s’han portat a terme els primers
contactes amb els propietaris. És un projecte que, per les seves
característiques, hi ha molts temes a parlar i això vol dir temps.

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 si podem i volem
començar a parlar-ne, com volem que sigui el Centre Cívic.
Però tenim el compromís que, en aquesta legislatura, serà
adequada la caseta del jardiner i en ella es començaran a fer
activitats per al Barri.
Nosaltres us volem demanar la vostra acceptació, la vostra
aprovació perquè aquest Centre porti el nom de “Centre Cívic
del Putxet Moisès Broggi”.

CASA TOSQUELLA
Continua aquesta casa modernista en l’estat deplorable. És un
bé patrimonial que s’ha de conservar en bones condicions. Tot
sembla que la propietat privada no té intencions de fer-hi res,
per això demanem a l’Ajuntament intervingui i aviat, dons el
seu deteriorament progressiu és palpable.
TORRE SANS
Continuem amb el problema de les reixes, catalogades,
d’aquesta finca i la del costat, que no tenen l’estat de
conservació adequat i impedeixen el pas dels vianants.
La parada del bus 22 tampoc s’ha desplaçat per facilitar-hi el
pas.
No hi hem tingut cap mena de resposta.

LESSEPS 26
En aquest petit solar de propietat municipal, aprofitant el Pla
Buits de l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació ha presentat
un projecte per transformar aquest solar en un lloc per fer
activitats esportives, els adolescents, pavimentat el terra,
collocant una porteria de futbol sala, taulers amb cistelles de
bàsquet, font, bancs i illuminació adequada.
N’esperarem el resultat.

PLA INTEGRAL DELS CARRERS
De moment res de res, tan sols s’han asfaltat alguns carrers
com Solanes, Espinoi, Mare de Déu del Carmel, però tenim el
compromís que durant aquesta legislatura es milloraran les
voreres dels carrers Hurtado i Ferran Puig, i així evitar les
caigudes dels veïns/es.
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ESPAI “CASETA DE LES NINES”
Molt ens va costar adequar aquest preciós espai al final del
carrer de La Costa, on hi ha una caseta en miniatura revestida
de ceràmica construïda a principis del 1.900 pel propietari de la
finca perquè les seves filles hi juguessin.
I resulta que, a més de jugar-hi els nens/es, també jugant,
comparteixen la sorra amb els gossos. Apreciem els animals de
companya, però també apreciem la salut dels nostres infants.
No poden compartir la mateixa sorra, no poden jugar els
nens/es dins d’un pi-pi can. Fem una crida al civisme i si no és
suficient demanen mesures contundents.
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Crònica en imatges

Llibres intercanvien lectors

MOTOS
Quan treballem per millorar les 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.
Demanem que es tingui molt civisme en aparcar les motos en
voreres de menys de 1,40 m.
SANITAT
Participem en les reunions relatives a la sanitat a fi de estar-ne
al dia i informar els veïns/es.
Mitjançant els e-mails seria mes ràpid rebre’n les informacions.
SEGURETAT
Mantenim converses i tractem temes quan cal, tant amb els
Mossos d’Esquadra com amb la Guàrdia Urbana. Igualment
que en Sanitat, via e-mail us faríem arribar els consells de les
forces de seguretat.

Per iniciativa de l’Associació, a l’espai Putxet s’ha
incorporat una llibreria que funciona a partir
d’aportacions dels veïns, amb la següent llista
d’intencions i recomanacions d’ús:

COMERÇ
Degut a les iniciatives preses per l’Ajuntament per motivar el
comerç als barris, veient la poca implicació de les mesures
preses en el nostre barri, ens hi hem implicat a fi de protegir els
interessos dels comerciants afiliats a la nostra Associació.
Promourem un comerç de qualitat i de proximitat.
Volem evitar el risc d’aïllament de les persones en dificultat.

•
•

PROJECTE 2013
Com sempre, continuaren en totes les coses que encara queden
pendents i en les que surtin de noves:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuarem informant amb el Putxet Actiu, correu emails i 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 com a primera prioritat 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

•
•

•

Aquesta biblioteca està concebuda com un
espai d’intercanvi, donació o simple préstec
La idea és que totes les persones, veïns i
veïnes del barri, puguin gaudir de qualsevol
dels llibres que ací trobareu, que són
producte de les donacions d’alguns veïns i
veïnes
Desitgem que es vagi engrandint gràcies a la
bona voluntat de tothom
No és imprescindible que porteu un llibre
per endur-vos-en un altre, però sí us
demanem que, un cop llegit, el torneu a la
nostra biblioteca, per donar a una altra
persona l’oportunitat de llegir-lo.
Ens agradaria que es mantingués sempre
adequadament tant la llibreria com els
llibres

Gràcies per la vostra collaboració.

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.

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.
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Amat, així com reproduccions de quadres del
pintor i algunes fotografies.

Obres a “La Rotonda”

S’han iniciat les obres del nou bloc entre Passeig de Sant
Gervasi, Av. Tibidabo i c. Lleó XIII, que inclou l’edifici
modernista de La Rotonda

En Joan, que és mestre rellotger, ens mostrà
l’àmplia collecció de caixes de música que té a
casa seva i en feu sonar algunes d’elles.

Visita a la Fundació Amat
Vimbodí: visita i calçotada

Acollint-nos a l’oferiment de Joan Amat a la nostra
Associació per tal que els nostres socis poguessin
visitar de forma gratuïta la Fundació privada
pintor Josep Amat, el diumenge 10 de febrer al
carrer Manacor número 10 ens varem aplegar un
nombrós grup de socis i acompanyants.

El 16 de març un grup de socis ens varem trobar a
l’avinguda República Argentina per pujar a
l’autocar que ens havia de conduir fins a Vimbodí,
comarca de la Conca de Barberà, a tocar de Poblet.

Com que érem una bona colla, prèviament ens
havíem dividit en dos grups. Cada grup va
disposar d’una hora per visitar la Fundació.
A la porta ens hi esperava en Joan i de forma molt
amable i detallada ens explicà la finalitat de la
Fundació que és l’estudi, conservació, recopilació i
divulgació de l’obra realitzada pel pintor, així com
vetllar per mantenir la seva obra, el seu bon nom,
el seu entorn i tot el que es relaciona amb els
artistes de l’època.

Visitarem el poble, molt rústic però amb algunes
malifetes urbanístiques que desdiuen el conjunt.
Encara hi predomina la vida a pagès.
En el museu de vidre de Vimbodí dos artesans
amb molta destresa ens mostraren com feien
figuretes de vidre, gerros, setrills... tot molt decorat
i de vegades amb barreges de colors. El forn
superava els 1100 °C, feia una calor que no t’hi
podies acostar.
Tot seguit, la responsable del museu ens explicà
quins ingredients composen el vidre, el qual no hi
és a la natura. També la diferència entre vidre i
cristall, els diferents tipus i zones geogràfiques
europees, com es feien els cistells que

Ens explicà a pleret la trajectòria artística i vital de
son pare i també esdeveniments polítics i socials
ocorreguts al llarg de la seva vida. En el número de
desembre de 2011 de Puxet Actiu trobareu
l’entrevista que varem fer als germans Josep i Joan
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embolcallaven les garrafes de vidre, qui eren els
pela-canyes...
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Aquest tipus de trobades serveixen perquè els socis
ens coneguem, per fer més pinya entre nosaltres,
per fruir plegats de la natura, la cultura i la
gastronomia. Esperem poder seguir amb les
calçotades en els propers anys. Ja són una tradició
en la nostra associació.

El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

Jardins d’Elvira Farreras
Com vàrem exposar al Putxet Actiu de setembre de
2012, la nostra Associació va demanar donar el
nom d’aquesta illustre cronista del nostre barri al
jardins que amplien el Parc del Putxet pel cantó del
carrer Manacor, inaugurats el 19 de març de 2011,
just abans de retre un homenatge a Mònica
Marambio, primera Presidenta de l’Associació, amb
la collocació d’una placa a l’exterior de l’Espai
Putxet.

Al migdia, amb una mica de gana al cos, anàrem al
restaurant La Clau. Després d’un aperitiu,
menjàrem els calçots amb una salsa molt bona, un
bol d’escudella, i un plat de carn de xai, botifarres,
fesols cuits i carxofa. Per acabar crema catalana i
cafè. Tot això “regat” amb vi de la terra i cava.

Aquesta vegada també l’Ajuntament ha atès la
nostra petició i així en el Plenari del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi del 14 de març passat es va
aprovar la denominació Jardins d’Elvira Farreras.
S’hi mencionà que va viure 90 anys al nostre barri
i que va ser una de les primeres persones a
installar-s’hi de forma permanent. També que va
apostar per la vinculació de Barcelona amb Picasso
i per ajudar els damnificats de les inundacions del
Vallès.

Pujàrem a l’autocar hi ens aturàrem a l’Espluga de
Francolí, molt proper a Vimbodí, on compràrem
galetes Rifacli i carquinyolis. A continuació
seguírem fins a Barcelona, sense haver d’amoïnarnos per donar positiu per la beguda. Només el
conductor se’n va haver d’estar.

L’Elvira Farreras fou sòcia de la nostra Associació i
n’estigué
molt
vinculada,
participant-hi
activament. Morí el març de 2005, pocs mesos
abans que la Mònica. D’aleshores ençà l’Associació
ha mantingut viu el seu record i ho manifestat en
diversos actes i publicacions.
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Memòria històrica

Jaume Codina: records del carrer
Bertran i voltants
El citem per a fer-li una entrevista. Li ferm unes
fotos i ens relata les seves vivències en el barri, on
ha viscut des que va néixer.

Elvira Farrera i Valentí (1913-2005). Autora de El
Putxet: Memòries d’un paradís perdut

Correu del lector
Bus de barri

M´agradaria comentar un aspecte sobre l´autobús
de barri 131, jo visc al C/. Ferran Puig i gairebé
sempre que el veig va buit, o amb 1 o 2 persones
com a molt.
S´aprofita tant poc que als contribuents ens
resultaria molt més barat pagar taxis als usuaris.
Jo opino, que pot ser seria interessant canviar-ne
l´itinerari o anular-lo.
Crec que en aquets moments de crisi no ens
podem permetre aquesta despesa tan poc
aprofitada.
Seria interessant saber quant costa anualment
aquest autobús.
Per altra banda, voldria donar-vos les gràcies pel
“Putxet actiu”, està força bé, amb les cròniques
d´actualitat, reportatges de personatges del barri,
històries
del
barri,
mancances,
objectius
aconseguits …, les gràcies per a totes les persones
que la fan posible d´una manera desinteressada.

Jaume Codina, el dia de l’entrevista

La seva vida
Va néixer a Barcelona l’any 1934, al carrer Bertran
174, quasi cantonada amb el carrer Solanes. Casa
seva era una torre amb un jardí d’uns 200 m2. Al
costat d’aquesta casa hi havia, i encara hi és, la
torre dels senyors Planas, de primers del segle XX,
al carrer Solanes, edifici que es pot veure en la
memòria fotogràfica del Putxet Actiu de setembre
de 2012.

Ben cordialment,
Núria Ortells
NOTA DE LA REDACCIÓ
Amb referència al Bus de Barri, creiem que el Bus de
Barri no té com a finalitat ser rendible econòmicament,
la seva finalitat és ser rendible amb utilitat pública. La
seva tasca és facilitar la mobilitat de la gent necessitada,
la gent gran, la gent que tenen problemes físics, els
minyons/es en edat escolar, etc. i més en un barri com
el nostre on la seva geografia es un poc peculiar amb
pujades i baixades pronunciades. El seu recorregut és
principalment on no hi ha altres mitjans de transport,
però nosaltres sempre tenim l’esperit d’intentar millorar
les coses i si hi ha un recorregut més utilitari el
presentarem on s’ha de presentar.

Casa dels Codina al carrer Bertran
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Al carrer Bertran hi havia la fusteria del Sr.
Deulofeu. Se’n va anar a Amèrica a fer fortuna i
amb només 14 anys en Jaume es quedà la
fusteria, passant a anomenar-se fusteria Codina.
Més endavant es mudà a un pis petit del carrer
Hurtado i la torre del carrer Bertran esdevingué un
edifici de pisos.

Festa Major al cerrer Bertran, el 1950

Carrer Marmellà
Llavors era un carrer pràcticament sense cases,
llevat de la torre que fa cantonada amb el carrer
Roca i Batlle i que encara hi és (portada del
programa de la Festa Major del Putxet de 2010). A
aquest terreny que ara l’ocupa el complex
municipal Putxet -centre esportiu, espai i escola
bressol- li dèiem “la muntanyeta”.

El Putxet nevat al fons, vist des del terrat, el 1950

Carrer Bertran
És el carrer que més recorda en Jaume i en té més
vivències. Ens n’explica algunes.

Carrer Lucà
Al soterrani de la casa Arxer hi havia la parròquia
de Santa Cecília, que fou després traslladada al
passeig de Sant Gervasi.

Al jardí de casa seva hi havia una gruta. Durant la
guerra la feien servir de refugi quan hi havia
bombardeigs. Al carrer Balmes, a l’altura de la
plaça Joaquim Folguera, els camions entraven al
túnel dels FCC a carregar-hi armes. Des del jardí
es divisava la xemeneia d’una bòbila on feien
rajoles i teules. A casa nostra teníem coloms i
també en tenia el Sr. Jeroni.

Carrer Mare de Déu del Carmel
Hi havia el “colmado” Ca la Sra. Antònia i també la
carnisseria La Ricarda i una planxadora. A la
cantonada amb el carrer El Caire hi era el bar El
Gallo.

De petit jugava amb altres nens al carrer Bertran.
Llavors era de doble direcció però hi passaven molt
pocs cotxes. Hi paraven la taula de ping-pong i no
calia retirar-la sovint. Hi fèiem la Festa Major i
carreres de patinets. Sovint anàvem d’excursió al
Tibidabo.

Carrer Hurtado
En aquest carrer visqué La bella Dorita, reina del
Parallel d’aquella època. Hi recordo també una
vaqueria.
Carrer Espinoi
El Sr. Josep Sala hi va comprar un terreny, que
ara és la plaça Marià Manent, davant de casa seva
perquè no li tapessin el sol. En fer el llegat del
terreny a l’Ajuntament volia que casa seva allotgés
un museu per als molts quadres que havia
colleccionat i que ara són al museu de l’Abadia de
Montserrat. Ens hi vam referir en el Putxet Actiu de
setembre de 2012.

De jove recollia amb altres companys “cèntims” per
a la Festa Major del carrer Bertran. Tot l’any hi
treballàvem en la preparació. Llogàvem els músics
i els pallassos.
Aquest carrer tenia algunes botigues, a més de la
meva fusteria. Recordo l’espardenyeria Can Bova,
el “colmado” Pere Soley i la farmàcia de la Maria
Àngela. També la floristeria Codina, amb vivers de
flors, propietat d’uns parents nostres que van ser
pioners de les orquídies a Barcelona.

Carrer Craywinckel
Recordo la perruqueria Ca l’Adell i La Bodegueta,
des d’on repartien el gel amb un carretó. A la
confluència amb el Pg. Sant Gervasi hi havia la
fusteria Massip i la lampisteria Melchor Font. A la
cantonada amb l’avinguda República Argentina, la
Sra. Magda del quiosc duia els diaris a domicili.

També recordo algunes famílies que hi vivien, com
els senyors Bordes, Cal Rifé, els Planas, els
Casanovas.
Hi havia el collegi El Tirol, que després es va
mudar al carrer Espinoi per finalment establir-se a
l’avinguda del Tibidabo.

Quins canvis ha fet el Putxet en les darreres
dècades?
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Abans coneixies tothom i ara ja no coneixes ningú.
La majoria de la gent viu en pisos i sovint els veïns
ni es saluden. Tanmateix continua essent un
indret privilegiat i alhora tranquil, doncs tenim el
parc del Putxet, bons transports públics, escales
mecàniques i modernes installacions municipals
com les del carrer Marmellà. Potser hi caldria
algun cinema però ja veurem si finalment obren el
del carrer Balmes.
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no tenien vaques pròpies i venien la llet fresca que
els hi subministraven diàriament. A més a més, hi
venien la nata, la mantega i el famós iogurt
Danone amb l’envàs de vidre retornable tapat amb
cel•lofana i la goma elàstica que tantes utilitats
tenia a les llars. També s’hi venien les pastes
característiques de les granges: ensaïmades,
croissants i magdalenes. Els diumenges algunes
famílies solien esmorzar a casa: nata, ensaïmades i
xocolata desfeta. En aquestes dues granges també
hi anàvem els nens a comprar xiclets, regalèssia en
pastilles o pals i altres llaminadures.

Memòria històrica

Com era el comerç al Putxet (2a
part)
Per Oriol Bulbena
En el número anterior del “Putxet Actiu” varem
donar alguns matisos de com era el comerç al
Putxet de mitjans del segle passat, adaptat a la
manera de viure de l’època i caracteritzat per la
seva variat, proximitat a l’usuari i adaptació per
poder cobrir les necessitats del dia a dia. Hi varem
parlar de les botigues de queviures i de la visita
diària de les mestresses de casa per proveir-se del
que menjaríem poques hores després, doncs no
disposaven de frigorífics per preservar els aliments.

Embut, mesures i recollidor de les lleteries

La tercera lleteria, aquesta just afora del límit del
barri i l’única amb vaques pròpies, era la de la
Senyora Aurèlia, a la plaça Joaquim Folguera nº 1,
cantonada amb el carrer Pintor Gimeno. Les
vaques estaven estabulades en aquest carrer, al
final de les escales que pugen a Balmes. El nom
del carrer Pintor Gimeno no és casual, de fet la
dona de Francesc Gimeno va regentar la vaqueria
permetent així que el seu marit es dediqués a un
ofici tan poc lucratiu, en aquells temps, com era la
pintura; els seus descendents la van seguir portant
fins que es va tancar, coincidint amb l’èxit de les
llets embotellades, liderades per la RAM i les
dificultats que posava l’Ajuntament
a la
estabulació de vaques lleteres a Barcelona.
Recordo que en el menjador de l’habitatge,
connectada amb la vaqueria, hi havia penjat un
quadre de l’esmenta’t pintor. Al lloc de Ca l’Aurèlia
hi van posar un restaurant xinés, els temps
canviaven.

Lleteres i botelles per la llet

Uns altres establiments de visita diària eren les
lleteries, algunes d’elles amb la categoria de
“granja” perquè tenien taules on servien els seus
productes. La impossibilitat esmentada de
mantenir els aliments preservats feia que la llet,
producte de ràpida caducitat i fonamental en
l’alimentació d’aquells temps, es consumís poques
hores després de ser munyides les vaques. A la
part de ponent del Putxet hi havia la lleteria dels
Armengol a Roca i Batlle A (avui nº 1) a la
cantonada amb Espinoi i la dels Castrelo a Mare
de Déu del Carmel nº 7. Aquests dos establiments
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A l’igual dels queviures, les lleteries tenien uns
trets comuns: estaven regentades per dones amb
davantals blancs; els marits solien fer les feines
logístiques. En el taulell de les lleteries, hi havia
una collecció de mesures de diferent volum per
vendre la quantitat de llet que demanava la
clientela i que era abocada de forma magistral,
sense que caigués ni una gota fora, a les lleteres
d’alumini amb les que anàvem a comprar-ne. El
tret més comú de les lleteries era la seva pulcritud
i olor a llet i a netedat. En els tres establiments
esmentats la mateixa llet també la servien a
domicili en botelles de litre tapades amb paper
d’alumini o amb un cartonet rodó encaixat al broc.
No és el cas de les esmentades però a algunes
granges la llet a granel tenia dos preus; ambdues
del mateix origen i només es diferenciaven en la
quantitat d’aigua afegida.
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amb sabates de goma. Per mi, la màgia de la
peixateria estava en tocar el gel fred i observar els
diferents peixos perfectament collocats sobre fulles
de figuera.

Iogurt amb envàs de vidre retornable

Quan vaig anar pel barri buscant informació per
fer aquest escrit, en aquesta peixateria vaig
conèixer la Consol, clienta que fa vuitanta i molts
anys que viu al barri, i que amb una memòria
excepcional va aclarir-me molts detalls del nostre
comerç. Ella va conèixer el pare de les “Felipas”,
home d’una veu molt potent que quan arribava el
peix, calçat amb esclops, ho anava pregonant pel
carrer Gomis i per l’avinguda República Argentina,
tot dient ¡a sardina, sardina, ai quina sardina!
En el proper número seguirem recordant alguns
comerços característics del nostre barri.
Pot per bullir la llet

A la cuina de totes les cases hi havia el pot de
bullir la llet, operació necessària abans de
consumir-la i que se solia fer
al capvespre.
Recordo que de nens ens feien “vigilar la llet”,
tasca que consistia en avisar quan començava a
bullir. Un descuit implicava perdre’n una bona
part i aguantar la pudor de cremat durant algunes
hores. La pasteurització i sobretot l’esterilització
d’avui en dia ens ho ha fet oblidar.
Un altre comerç on es comprava poc abans del
consumir-ho era la peixateria coneguda amb el
nom de les “Felipas” i situada al carrer de Mare de
Déu del Carmel. En realitat era un annex de la
original situada al passatge Gomis i regentades per
les tres germanes Felipa, Enriqueta i Antònia,
vestides amb davantals i mitjons blancs, i calçades

No era aquesta la peixateria de les “Felipas” però s’hi
assembla. Tret de les balances, que ara ja no són
analògiques, l’aspecte no ha canviat gaire.
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Entitats i comerços del barri
membres de la nostra Associació

Espai vital, Av. República Argentina 52

LUGAPI, c. Hurtado 20

Parvulari NINS, c. Marmellà 29

Farmàcia Rubies, Av. República Argentina 67

Fitness Lleure, c. Hurtado 5

Centre de salut Estar Bé, Av. República Argentina 167

Progressivament anirem publicant fotografies dels nostres associats
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