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Emergències: 112
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Urgències sanitàries: 061
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Espai socio-cultural:
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c. Marmellà 13 , 934186035
Serveis Socials Sant Gervasi
c. Arimon 7, 936197311
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a les millores del Barri, tots/es hem de fer Barri,
tots/es som Barri.

Informe del President
Continuant en la nostra intenció de seguir
fomentant la cultura de la nostra terra, hem entrat
a formar part de la Taula de Sardanes del
Districte, i vam tenir sardanes a mitjans de maig, i
tornarem a tenir-les a l’octubre, al lloc que
considerem oportú per desenvolupar aquesta
activitat, la Plaça Narcisa Freixas.

Cordialment
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet

A l’arribar el juny, la gent del barri ja sap que
arriba la Festa Major del Putxet. Ja sap que
l’Associació organitza aquesta festa per a tothom i
perquè tothom gaudeixi d’uns dies d’esbarjo.

Crònica en imatges

Sardanes a la plaça

Cada any introduïm varietats, un acte rellevant,
com el d’aquest any la denominació dels Jardins
de l’Elvira Farreras, i noves activitats, que aquest
any han sigut el mercat d’Andròmines i el
PutxeTapeS.
N’estem molt satisfets del resultats, amb aquesta
participació, compensa els esforços.
L’Ajuntament ha desestimat el nostre projecte del
Pla de Buits, respecte al solar de la plaça Lesseps
26, perquè no s’ajusta a les bases, de fet ja ho
sabíem, perquè nosaltres no vam acceptar fer-ne
cap aportació econòmica per realitzar el projecte,
no ens toca. Però sí hem insinuat que el Districte,
si pot i vol, pot destinar-hi una partida econòmica i
fer possible en nostre projecte. A la tardor en
parlarem.

Ballada de sardanes que tingué lloc el dia 11 de maig a
la plaça Narcisa Freixas/c. Balmes

Festa Major 2013

Hem tingut un greu problema de clavegueram al
carrer Ferran Puig, amb inundació inclosa en
alguns soterranis. Segons sembla, en un tram de
400 metres del carrer, les canonades dels edificis
no estaven ben connectades des de l’origen al
collector general del carrer. El Districte, amb
converses amb els veïns afectats, està tirant
endavant un projecte per solucionar el greu
problema. Com serà un projecte important i de
costos elevats, hem suggerit al Districte que hi
sigui inclòs el canvi de les voreres previst en les
millores del barri.

Com ja es tradició al Barri del Putxet, quan arriba
el mes de juny fem la Festa Major. Enguany va ser
el 31 de maig i l’1 i 2 de juny. La Festa Major va
tornar a ser un èxit, tant per la qualitat dels actes
com pel nombre d’assistents.

Seguim treballant per trobar una solució als
problemes del barri com la mobilitat dels carrers
Lucà i Mare de Déu del Carmel.
Seguim treballant perquè es puguin portar a terme
les peticions del barri com el Centre Cívic del
Putxet als jardins del carrer Manacor i la solució a
la Clínica Sant Josep.
Seguim treballant per trobar una solució al
problema de les motos a les voreres i al problema
dels excrements dels gossos.

Com en altres anys, tot el dia de divendres i dissabte va
tenir lloc a la plaça de Kennedy la Fira de Pagès.

Una novetat de la Festa d’aquest any va ser el
“PutxeTapes”, en el qual hi van participar
establiments del barri. Durant una setmana, del

No dubteu en prendre contacte amb nosaltres per
donar a conèixer els problemes i els suggeriments
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divendres al dijous següent, tothom hi va poder
prendre un “montadito” o “tapa” amb canya de
cervesa o copa de vi per 2,50 Euros. Aquesta
iniciativa va tenir una molt bona acollida pel públic
i esperem repetir-la en l’avenir.
No vàrem poder fer el correfoc tradicional que
nosaltres volíem fer el divendres al vespre, doncs
malgrat la nostra reiterada insistència no en vàrem
aconseguir el permís municipal.

Al matí del dissabte tingué lloc a la placeta de
l’Espai Putxet la Fira d’Andròmines, on la gent hi
va vendre o bescanviar objectes que ja no feia
servir. Persones amb interès per aquests objectes
els hi van poder comprar.

Així és que el primer acte de la Festa fou la
tradicional cantada d’havaneres per part del grup
“Son de l’Havana”, acompanyat de rom i coca.

El Vermut amb Jazz que vàrem iniciar en la Festa
Major de l’any passat va gaudir enguany d’un èxit
encara més gran, en el mateix indret del Jardins
de Portolà 6. Al migdia amb el grup Sabina Witt
Trio, i amb oliva i sifó com a complement del
vermut.

Potser la fresca d’aquell divendres a la nit a la
plaça del jocs del Parc del Putxet o l’hora tardana
varen fer minvar el nombre d’assistents. En
prenem nota per fer-ho un altre any al capvespre
per tant de facilitar l’assistència de tothom.
Un dels actes més rellevants va ser l’homenatge
que hi vàrem fer el dissabte al matí a l’Elvira
Farreras Valentí, del qual en parlem abastament
en una altra secció del Putxet Actiu. El programa
d’actes de la Festa Major duia com portada i
contraportada la fotografia dels Jardins que des
d’aquell dia estan dedicats a nostra escriptora.

A la nit va tenir lloc a la plaça dels jocs l’esperat
Ball de Festa Major, amb l’Orquestra ABS Band.
Abans d’iniciar el ball s’hi va poder tastar la
tradicional Botifarrada, amb una mica de cua atès
el gran nombre d’assistents.
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El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

Acte de denominació dels Jardins
Elvira Farreras Valentí
El diumenge dia 1 de juny, a les 11 del matí, dins
dels actes de la Festa Major del Putxet d’enguany,
vam tenir el plaer de participar en aquest acte.
Com recordareu, aquests jardins que són una
ampliació del Parc del Putxet per la banda del
carrer de Manacor, foren inaugurats el 19 d març
de 2011 i a continuació es va fer un acte
d’homenatge amb una placa de record a la Mònica
Marambio a l’Espai Putxet.

Diumenge al matí, a la plaça dels jocs la mainada
va fruir d’un acte d’animació infantil, a càrrec de
Jim i Sue.

Aquest acte de denominació del Jardins es fa
perquè l’Ajuntament ha atès la petició de la nostra
Associació per tal que hi duguessin el nom de
l’Elvira.

Al migdia el tradicional Dinar de Germanor va tenir
enguany una nombrosa assistència. Hi vàrem
comptar més de mitja dotzena de taules de veïns.

En un dels murs de pedra, a l’entrada dels
Jardins, una placa indica:
JARDINS
D’ELVIRA FARRERAS VALENTÍ
(Barcelona 1913-2005)
Veïna i cronista del barri del Putxet
Pujant les terrasses esglaonades que composen
aquest jardins, a la tercera terrassa, tingué lloc
l’acte de denominació. Sobre el mur de pedra del
fons, una cortina tapava una altra placa dedicada
a l’Elvira. La cortina hi afegia aquest text:
“...he cuidat els meus pares, he format
una família, he ajudat a qui m’ho
ha demanat i m’he tirat de cap
per tota idea, que he cregut que fos bona
per a Barcelona...”

La cloenda tingué lloc diumenge al vespre a la
plaça Marià Manent, on la parella de guitarristes
Mario Cuéllar i Montse Mitjans, veïns del barri i
molt estimats per la nostra associació, tornà
delitar-nos en el mateix indret amb un concert
magistral. A diferència de la pluja que tinguérem
l’any passat, el temps va ser propici i l’assistència
de públic sobrepassà les expectatives.

“El que val més la pena en la vida
és treballar...
No fer res és tristíssim.”

Us emplacem per participar-hi de nou l’any vinent!

La Vanguardia 1994, 2004

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.

1 de juny de 2013
Ajuntament de Barcelona
Primer prengué la paraula Óscar Hernández,
President del Districte de Sarrià-Sant Gervasi que
en va fer la introducció de l’acte. A continuació hi
van parlar el President de la nostra Associació, un
dels 4 fills de l’Elvira i el Regidor del Districte.
Reproduïm dels dos primers el text del seu
parlament i del tercer un resum de la seva
intervenció.
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Nosaltres volem donar les gràcies a l’Ajuntament de
Barcelona, a totes aquelles persones que, recollint la
nostra proposta, han fet possible que les dues Dames
tinguin el seu indret en el seu Barri.
Gràcies.

Entrada als jardins

Com a colofó de l’acte es va procedir a descobrir la
placa per part dels fills de l’Elvira: Joan, Pere, Oriol
i Elvira Gaspar Farreras.

Discurs d’en Francesc
President de l’AVAP
Sr. President,
amigues

Regidor,

Consellers,

Ribera,

família,

A l’acte hi era present un públic nombrós: polítics i
funcionaris de l’Ajuntament, familiars i amics de l’Elvira,
veïns del barri i membres de la nostra Associació.

amics,

Oriol Gaspar Farreras: Semblança
d’Elvira Farreras Valentí

Recordo molt bé l’Elvira Farreras.

Bon dia tothom, gràcies per ésser aquí. En primer lloc
agrair a les persones que han tingut la iniciativa
d’honorar l’ Elvira Farreras Valentí (EFV) donant els seu
nom a aquests jardins. En segon lloc vull creure que
l’EFV estaria contenta de incorporar-se d’aquesta
manera a la memòria del seu barri. Ho faria pensant que
potser era excessiu. ¿Vols dir? , em preguntaria. En
qualsevol cas no ho sabem i no ho sabrem mai, però els
que quedem volem creure que sí. Estaria contenta.

Va ser una dona que va estimar el seu barri, no tan sols
pel seu paisatge, sinó també per les seves persones; no
tan sols va escriure sobre el Putxet sinó que també va
participar en la vida del barri.
La recordo molt bé en els actes del Centenari de Sant
Gervasi.
La recordo molt bé en les diades de Sant Jordi on venia
a estar amb nosaltres, signant llibres.

L’ EFV va néixer al carrer Petritxol i d’allà son els seus
primers records. Per exemple del seu avi Ignasi Valentí
Vivó (IVV) metge, i la història d’en mossèn Cinto
Verdaguer, quan va ésser declarat boig pel marqués de
Comillas.

La recordo molt bé a les assemblees de l’Associació,
sempre a primera fila, perquè quan es va assabentar de
l’existència de la associació s’hi va afiliar i sempre va
animar i recolzar la tasca de la Presidenta Mònica
Marambio.

Va ser després de la mort del seu germà, Manuel, que
als quatre ó cinc anys va patir una meningitis. Llavors el
seu pare, en Pere Farreras Sampera (PFS), també metge,
decidí amb el seu sogre IVV, venir a ocupar la finca dels
Camp, avis de la mare d’Elvira Valentí Camp, mare
d’EFV. Una finca que ningú volia per ésser lluny del
centre i, en canvi, reconeguda per els metges de la
família com un territori més saludable i higiènic que els
ombrívols carrerons del casc antic.

La recordo molt bé quan generosament obria les portes
del seu jardí als veïns perquè descansessin i es
refresquessin desprès de les llargues caminades, per
conèixer la riquesa del Putxet.
Segurament si avui l’Elvira pogués mirar aquest paisatge
ens diria que bé, quin canvi, que maco!
La nostra proposta és que els carrers, places, llocs del
barri, portin el nom de les persones que per una raó o
altra han sigut emblemàtiques en ell.

Així explica la mare la influència de la mort del germà en
l’inici de la seva relació amb el barri del Putxet, que es
així com abans s’escrivia i nomenava.

Avui, al Poble Nou, es fa un homenatge en record de qui
va ser un gran periodista - cronista de la Ciutat de
Barcelona, en Josep Mª Huertas Clavería, qui en els
seus articles va publicar:

M’ha tocat diverses vegades explicar qui era l’EFV
perquè hagi adquirit una dignitat pública, per exemple
per justificar que hi hagi un premi especial amb el seu
nom en el concurs internacional de piano Mª Canals, tot
i ésser una dona que va fer de mestressa de casa i no
exercí mai cap càrrec públic, ni tingué professió
reconeguda. Intentaré tornar-ho a fer i per això em

“En el Putxet existen dos damas, Elvira Farreras y Mònica
Marambio.”
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l’EFV, i ho va intentar subratllar en nombrosos articles
als diaris i conservar en una munió de caixes i caixes en
el seu arxiu personal, que ara és a la Biblioteca de
Catalunya.

M’explicava que el seu besavi, cantant d’òpera amb el
nom d’Angelo Angelletti (així sempre era primer en
l’ordre alfabètic del cartell), que quan assajava a casa el
seu paper, la seva filla, per ajudar-lo, feia tots els altres
papers. Doncs bé, l’EFV, en totes els activitats i
esdeveniments de la seva biografia, sempre ocupa el
càrrec secundari, discret, però essencial de contribuir a
que tot es dugui a terme amb responsabilitat, dedicació i
excellència. Tot amb els condiments de simpatia,
empatia, elegància i sempre discreció. Amb una
intelligència i cultura, fruit més de la curiositat
illustrada que de l’educació acadèmica. La va
acompanyar sempre la devoció als seus grans: pare,
mare, que adorava, avis, germans, i també per una
munió de gent del seu barri o del seu entorn.

Acabats
els
estudis
secundaris,
no
prosseguí
l’ensenyament superior per prescripció de son pare ja
que, sembla ser, es posava tan nerviosa que emmalaltia,
potser per sobredosi de sentit de la responsabilitat i va
fer aleshores una mena de secretariat.
La primera feina que li coneixem va ser en l’Institut
Blanquerna de l’Alexandre Galí –per cert avi d’en Toti
Soler- en substitució de la seva amiga de l’ànima Mercè
Llimona, que per la guerra havia hagut de marxar.
Després va entrar de secretaria d’un comandant rus a
qui en alemany feia d’intèrpret, a “Les Indústries de
Guerra”. Va ser d’allà d’on en Jaume Miravitlles, cap de
propaganda de la Generalitat, la va treure perquè fes de
secretària de l’André Malraux quan aquest va venir per a
rodar la pellícula “L’Espoir”, o “Sierra de Teruel”, per a
ajudar la República. Va ser allí a on va conèixer Max
Aub i tota una colla d’actors i escriptors que
participaven en el film com la Mari Luz Morales, l’Andrés
Mejuto o en Sampere i un llarg etc., dels que sempre
parlava amb amistat i respecte. El curiós del cas és que,
essent la joveneta secretària que anava amunt i avall
amb la màquina d’escriure i organitzant trucades
telefòniques i, en fi, tasques de secretària, establí amb
tots ells lligams d’amistat de per vida. Amb Max Aub es
varen escriure i visitar amb una genuïna i profunda
admiració. Varen estar a punt de repetir l’experiència del
fals pintor Josep Torres Campalans a la vora del 1980 a
la galeria del meu pare, sinó per la mort d’en Max. Jo
vaig acompanyar la mare, l’EFV, a Segorb al 2003, a la
fundació Max Aub, per fer una visió de la pellícula,
L’Espoir”, que l’EFV, amb aquella memòria prodigiosa,
enriquia tant en qüestions fonamentals com accidentals
i la revestia de delicioses connotacions humanes.

Públic en una de les terrasses dels jardins
Al llarg dels anys ha escrit en llibres i revistes o diaris,
tot el que li va semblar pertinent salvar de l’oblit. Així les
tasques socials, intellectuals i docents de l’IVV,
catedràtic de medicina legal i autor de diversos llibres de
toxicologia, “Toxicología Popular” entre altres. I del pare
PFS, molt amics ambdós. Autor del famós Domarus
“Manual de Medicina Interna”, després continuat per el
seu germà Pere Farreras Valentí, metge egregi, publicat
fins la sisena edició com “Farreras” i seguit després fins
la actualitat (17ª ed.) com a Farreras Rozman. PFS, que
era també veterinari, traduí molts textos d’aquesta
matèria i també fundà la “Revista Española de
Veterinaria”. El seu oncle, Santiago Valentí i Camp
(SVC), filòsof, antropòleg, filo anarquista, feminista i
divulgador –que va estar a punt d’ésser afusellat amb
Ferrer i Guàrdia, de no ser perquè trobaren una carta
seva a aquest, que deia “...és des de la Universitat i no
des del carrer que s’ha de fer la revolució..”- deixà obres
notables com “Filósofos, Teorizantes y Videntes”, “La
Mujer”, “Las sectas y las sociedades secretas a través de
la historia”. Va participar al congrés d’antropologia
jurídica de Torí, al 1913, amb Lombroso i amb el seu
pare manifestaren un continuat interès per la prevenció
de les aberracions psicològiques dels criminals. Tots
tres, l’IVV, en PFS i en SVC constituïen un grup d’amics
en el barri del Putxet, i a la casa de Felip Gil
organitzaven tertúlies amb gent, intellectuals d’ací i
d’arreu des d’on arreglaven el món, o ho intentaren.
Aquest món i aquest intent han estat la forja de la
manera de conèixer, apreciar i tractar la gent que
impulsà el caràcter i la memòria, una de les dèries de

Amb Malraux mantingueren una relació epistolar i en
retrobar-se quan aquest era Ministre de Cultura del
darrer govern de De Gaulle, a la inauguració d’una
exposició Picasso, amb el meu pare, Joan Gaspar, l’EFV
diu que Malraux li va dir: “Elvira vous n’avez point
changé!”. Ho deia ben cofoia, doncs havien passat vora
cinquanta anys.
En un altre entorn es repetí l’experiència: fruit de
l’amistat amb en Rossend Llates i la Maria Canals,
començà a collaborar amb aquest des de bon
començament en el Concurs Internacional de piano que
porta el seu nom. D’allí, a més de tot el comitè
organitzador, surt la seva relació amb en Georges Auric,
en Gagnevin... i un llarg etcètera. La mateixa fórmula:
dedicació, idiomes, hospitalitat, elegància.
Amb el meu pare van formar una parella d’enamorats,
còmplices collaboradors en tot i per tota la vida, sense
defallir mai. El meu pare va tenir en la seva dona, un
suport extraordinari i de primera qualitat, la facilitat en
els idiomes, el tracte de gents, la simpatia exquisida amb
tothom. Ella estava enamorada del seu home. Deia el
meu pare que les dues coses més importants que li
havien succeït en la vida era haver conegut la seva dona
i en Picasso. I no crec que ho digués solament perquè la
meva mare era una cuinerassa. De fet, entre les seves
grafomanies no publicades hi ha un llibre de receptes
dedicat al seu nét Pau que es una delícia perquè tota
recepta va acompanyada d’una ressenya del personatge
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que li va ensenyar o les anècdotes dels que les gaudiren.
Un altre de les “grafies” de la mare són els seus dietaris,
que conservem, a on a més de la minuciosa consigna de
les despeses, queden reflectits tots els esdeveniments
familiars, socials i dels convidats i el que se’ls dona a
menjar, per mor de no repetir-se. Va publicar tres
llibres: el primer i més conegut i que potser es el que ens
ha dut aquí, es “El Putxet” –Memòries d’un paradís
perdut-. Després, els records del pare i la mare varen ser
recollits en unes memòries “Art i Vida a Barcelona”. No
m’estendré en la relació amb els artistes de la Sala
Gaspar perquè se’ns faria de nit: Miró, Tàpies, Brossa,
Picasso.. llarg etc. Però sobretot Clavé que va ser com un
més de la família.
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Bona part de la història de Barcelona lliga amb el fet que
moltes famílies es mudaven a viure a llocs més sans de
la part alta de la ciutat
L’Elvira no va estudiar però el seu coneixement anava
molt més lluny que el de moltes persones que van a la
Universitat. Vull destacar una frase d’ella que hi és a la
cortina:
“El que val més la pena en la vida és treballar... No fer res
és tristíssim”
Tot el nostre agraïment a la vostra mare, a la vostra
família i a tots el que avui hi sou presents.

Cap als anys cinquanta el Prof. Heilmeyer de Freiburg,
mestre del seu germà Pere, en una visita a Barcelona, va
comentar a la mare que en aquesta ciutat hi havia hagut
una dona molt important, que va infantar una criatura
que d’haver sobreviscut hauria pogut mantenir unit
l’imperi Romà. Era Galla Placídia que, efectivament, va
tenir en aquesta ciutat un fill d’Ataulf que va morir en
poc temps. La mare va buscar i veure que no hi havia
bibliografia a l’abast i decidí escriure una biografia de la
Galla a qui poc a poc va anar admirant més i més. El
tema de la Galla era recurrent a la família i nosaltres,
fills, mig que fèiem broma. Anys i anys va anar recollint
dades i furgant biblioteques a per tot. En quedar vídua
(deia la mare que quan estava trista es posava a escriure
o a cuinar), així que es va posar a ordenar papers i a
escriure un llibre que li va publicar l’amic Tharrats. Va
estar molt contenta.
Parlament d’en Joan Puigdollers
Va ser una catòlica devota, com la seva mare, i donada a
la caritat espiritual i material. El dia abans de morir em
confessà un somni: “aquesta nit he estat a l’altra banda.
I saps què? ¡no hi havia ningú!”

Per a saber més coses de l’Elvira Farreras
•
Entrevista d’en Josep Maria Espinàs a l’Elvira el
25/03/1993 per al programa de TV3 Personal i
intransferible.
http://www.tv3.cat/videos/3063070
•
El Putxet: Memòries d’un paradís Perdut. 5a
edició, Editorial La Campana, 1999. 1a edició
Adéu Putxet: Rèquiem per un barri. Editorial 7 ½,
1981.

En tot cas, ara ens té a tots nosaltres aquí per posar el
seu nom a aquest bonic jardí. No deixa de ser una petita
engruna d’ immortalitat.
Va ser l’estimat Fancelli, recentment traspassat, que em
demanà si triaria algú per a fer la seva necrològica a El
País. Li vaig suggerir que en Narcís Comadira, veí, que
avui ens acompanya i va fer una preciós panegíric de la
Sra. del Putxet que la descriu molt bé. La Carme Casas,
també veïna, va tenir un emotiu record a les pàgines del
diari Avui.

Rosa de Portolà i Guinart: un nom
de carrer restituït
En Jesús Portabella i Isidoro, autor del Diccionari
nomenclàtor de les vies públiques de Barcelona (maig
2010) diu en la introducció del llibre:

Moltes gràcies a tots.

Paraules del Regidor del Districte,
Joan Puigdollers

El primer increment en el nombre de vies es produeix a
causa de l’expansió de la ciutat i els pobles de l’entorn al
segle XIX. En aquest període es promogueren nombroses
urbanitzacions per la iniciativa privada. Això féu que
conjuntament amb l’aprovació del projecte d’urbanització
per part de l’Ajuntament, implícitament s’aprovessin els
noms dels carrers que figuraven en els plànols del
projecte. Cada urbanització comportava la creació de
carrers amb noms escollits totalment pel propietari del
terreny o els seus collaboradors. Per tant, el motiu del
nom elegit per a molts carrers, provinents de les
urbanitzacions d’iniciativa privada, és pràcticament
impossible de descobrir, ja que eren creats per motius
personals o a caprici del terratinent. El que es pot
comprovar, com un costum ben arrelat a Barcelona, és
que es posa el nom del propietari o propietaris, o dels

Com que no disposem del text íntegre del discurs del Sr.
Regidor, incloem aquí un resum del què hi va dir.
La veritat és que avui és un dia emocionant. Fa poc
temps vam retre un homenatge a la Mònica Marambio i
avui ho fem a l’Elvira Farreras.

Vull destacar dues coses importants que fem:
Volem donar noms de llocs de carrers, parcs, places i
altres indrets a persones que han estat emblemàtiques
als barris, i especialment a les dones
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foren promotors.
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Memòria històrica
Por Ana Daza

Recuerdos del barrio
En 1948, cuando tenía 13 años, nos vinimos a vivir a la
calle Marmellà nº 14, con mis padres y mi hermana
Manoli, a finales del año siguiente de vivir en Marmellà,
nació mi hermana Montse.

Placa anterior retirada
Com diu Portabella, aquest fou el cas del carrer de
Portolà, atribuït a Rosa de Portolà i Guinart (Agullana
1821 - Barcelona 1890), propietària dels terrenys on
s’obrí el carrer.
Tanmateix, com vàrem denunciar a Portolà: un carrer
amb pare i mare? en el número de desembre de 2009 de
Putxet Actiu, el rètol del carrer Portolà, cantonada amb el
carrer del Caire, estava dedicat al Portolà explorador i
militar, Gaspar de Portolà (Balaguer 1717 – Lleida 1786).
Els responsables de l’Ajuntament d’aquell període no
van fer cas de la nostra denúncia i a Portolà: un carrer
amb nom de dona? en el número de desembre de 2012
de Putxet Actiu hi vàrem insistir.

Niños del colegio El Tomillo, disfrazados por Carnaval,
años 50
Por aquel entonces en la calle solo estaba la casa de
pisos que estrenábamos nosotros. La mayoría de casas
en esta parte alta eran torres. Como en muchos barrios
de Barcelona, poco a poco las torres fueron
desapareciendo a medida que iban haciendo casas de
pisos.

Finalment l’equip actual que governa l’Ajuntament s’ha
avingut ha esmenar l’error i ha canviat la placa
esmentada, recollint el text d’en Portabella. De savis és
rectificar.

En la parte izquierda del nº 14, el bloque de pisos que
hay ahora, que tiene su entrada por Roca i Batlle, estuvo
durante muchos años a medio edificar. En el barrio lo
llamábamos “la obra”, y era una fuente de misterios y
juegos para todos los niños del barrio aunque,
naturalmente, estaba prohibidísimo entrar. Incluso una
vez se metieron en “la obra” un grupo de chicos
adolescentes de otros barrios y uno de ellos se cayó por
el hueco de una escalera a medio construir, se rompió
una pierna y no se mató de milagro. Hubo un gran
revuelo en la calle y a todos los niños de la calle nos
quedó muy claro que entrar en “la obra” no era tan
divertido como parecía.
Desde hace casi 50 años, en Marmellà, frente al nº 14,
un poco más abajo, está el parvulario Nins, al que han
ido varias generaciones de niños del barrio, entre ellos,
el hijo de mi hermana Manoli. A mi sobrina, hija de
Montse, la traían expresamente de fuera del barrio,
porque ha sido y es uno de los mejores parvularios,
además situado en un sitio privilegiado. Todos los
parvularios que se abrieron en el barrio en esa época
han tenido que cerrar, a excepción del Nins.

Placa actual rectificada
Aprofitem per dir que Dolors Gomis de Portolà, una dels
tres filles de Casimir de Gomis i Rosa de Portolà,
contragué matrimoni amb en Lluís Marià Vidal i
Carreras, el qual va ser nomenat fill predilecte
d’Agullana, el poble on va néixer la Rosa, a la comarca
de l’Alt Empordà, després de costejar la construcció d’un
grup escolar que encara existeix.

En Ferran Puig estaba el Colegio Alemán, por esta razón
en el barrio vivían unas 10-12 familias alemanas. En el
nº 14 de Marmellà también había dos familias: los
Meiken y los Ulman.
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Con dos amigas (yo a la izquierda) en la cima del Putxet
con Barcelona al fondo, años 50
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Foto tomada en el mismo lugar y misma orientación 10
años después. La calle ya estaba asfaltada y se observan
coches aparcados

En la parte derecha del nº 14, lo que ahora son los
números 12 y 10 de Marmellà y donde actualmente
vivimos mi hermana Manoli y yo, más la parte
correspondiente de Hurtado, había un gran terreno, que
llamábamos el “campito”. Otra gran fuente de juegos
para los niños de la calle, ésta sí, mucho más accesible y
menos peligrosa. En el campito hacíamos la hoguera de
Sant Joan, en leal competencia con los niños de Roca i
Batlle que hacían la hoguera en el cruce entre Roca i
Batlle y Suïssa (delante de lo que eran los laboratorios).
Normalmente, ganaban ellos, porque en su calle había
un colmado y un bar y les daban cajas. En aquel
entonces los bomberos no controlaban esas hogueras
populares y tampoco llegó a pasar nunca nada.

En la calle Roca i Batlle, los números que tienen ahora
las casas no son los mismos que hace algunos años. La
parte izquierda de Roca i Batlle, vista desde Marmellà,
eran todo torres, tanto en una acera como en la otra y a
medida que fueron haciendo bloques de pisos iban
cambiando la numeración de la calle. Aunque no sé muy
bien qué criterios de numeración se han seguido, porque
algunas de las torres de esa parte izquierda de la calle
tenían letras en lugar de números.
En la parte derecha de Roca i Batlle, yendo hacia abajo
desde Marmellà, se fueron abriendo algunos pequeños
comercios, como por ejemplo una pequeña tienda de
alimentación cuyo dueño era el Sr. Carulla, cuando él se
marchó se la quedó una familia con hijos, e incluso el
padre llegó a ser el alcalde del barrio. Después de ellos
hubo otros dueños, hasta que desapareció, no debía ser
muy buen negocio. En el nº 9 de Roca i Batlle había un
bar que fue cambiando de dueño hasta su desaparición.
Estos dos comercios daban un poco más de vida a esta
parte de alta del barrio. Un poco antes del bar, había
una fábrica de géneros de punto. Abajo del todo de Roca
i Batlle, al empezar la curva con Espinoi, había una
pequeña lechería. Entre Beltrán y Suïssa estaban los
laboratorios Frumtost, que desaparecieron no hace
muchos años.
En la esquina entre Espinoi y Hurtado, enfrente de la
plaza Marià Manent, había una fábrica de objetos de
plástico. La encargada de la fábrica era la hija de la Sra.
Angeleta, una señora que vivía en la misma calle
Marmellà, donde hoy está el parvulario Municipal del
Putxet. La Sra. Angeleta era muy popular en el barrio
porque en el terreno de la torre donde vivían (era más
una masía que una torre) tenía un huerto con verduras
que vendía a la gente del barrio, e incluso tenía gallinas
y conejos, que también vendía. Ir a comprarle algo a la
Sra. Angeleta era la excusa perfecta para los niños del
barrio de abrir una puerta a un mundo mucho más
rural y campestre del que nosotros conocíamos como
niños de ciudad.

Foto tomada en la c. Marmellà, desde Hurtado en
dirección a Roca i Batlle, años 60. A la izquierda mi
hermana Manoli con el parvulario Nins al fondo, y a la
derecha las casas núm. 10 y 12
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En Hurtado, en el nº 12, había una Bodeguita, que
pertenecía a dos hermanos y la llevaba la hija de uno de
ellos.
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En Portolà, en el nº 6, en los bajos, estaba el taller de
pintura de Medí Galí, que luego pasó a su hijo, hasta
que los echaron porque no quisieron renovarles el
contrato.

En Mare de Déu del Carmel había una pescadería y las
dueñas eran tres hermanas. Esta pescadería aún sigue
abierta, pero con otros dueños, y más abajo, en el nº 5,
una lechería que permaneció durante muchos años. En
la esquina de El Caire con República Argentina, había
un colmado. Los dueños dejaron la tienda y la vivienda,
que era planta baja, cuando iban a derribar la casa para
hacer el edificio que hay ahora, donde está la pescadería
La Dorada. En el nº 1 de El Caire, hasta que derribaron
la casa de un solo piso que había, para construir el
bloque de pisos que hay ahora, estaba el colegio privado
de enseñanza primaria Virgen de Valvanera, que lo
llevaban 2 hermanas procedentes de La Rioja, de ahí su
nombre. A ese colegio iba mi hermana pequeña Montse.

En 1985, un grupo de chicos formaron un diario del
barrio del Putxet, llamado El Eco. Que desapareció
porque no había suficiente gente en el barrio dispuesta a
comprar la publicación.
Como veis, muchos de los intentos de poner negocios en
esta parte alta de la ciudad han fracasado. A lo mejor,
con el nuevo flujo de personas que ha supuesto la
apertura de las nuevas equipaciones municipales, sobre
todo el gimnasio y el parvulario, vuelve a resurgir algún
tipo de comercio y de actividad.

Entitats i comerços del barri membres
de la nostra Associació

Cortacans, c. Craywinckel 24

Kiosco Rep Argentina-Jardins Mercè Rodoreda

Farmàcia Gomez, c. Bertran 129

Farmàcia Emma Ribas, a Gral. Mitre 199-201

Progressivament anirem publicant fotografies dels nostres associats
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TELÈFON DE COL·LABORACIÓ CIUTADANA ABP SARRIÀ SANT
GERVASI
(Programa DETECTA)

Si té alguna informació d’interès policial, contacti amb nosaltres i els
atendrem en el termini d’un dia.

TELÈFON: 675787983 (Contestador automàtic)
E-mail: itpg31351@gencat.cat

Seguretat a la Ciutadania i Comerç
Aquest pla pretén establir una via de comunicació ràpida i fluida entre la ciutadania i el
Cos de Mossos d’Esquadra de l’ Àrea Bàsica Policial del districte de Sarrià Sant Gervasi.
La comunicació es pot dur a terme mitjançant el telèfon 675787983, on la seva
comunicació quedarà enregistrada en un contestador durant les 24 hores del dia, o bé
adreçant un escrit a l’adreça electrònica itpg31351@gencat .cat exposant les seves
inquietuds.
Mitjançant els dos canals de comunicació vostès es podran adreçar a nosaltres per donar
a conèixer qualsevol fet que consideri que pot ser d’interès per a la tasca policial ( plaques
de matricules de vehicles amb persones amb actitud sospitosa, descripció de persones
que ha realitzat un fet delictiu, o que considera sospitosa i que es mouen per les rodalies
on vostè es troba o viu...)
La respostes a les diferents consultes o informacions aportades es realitzaran en el
termini d’un dia a contar des del moment en que es tingui constància de la informació. Per
tal de poder respondre s’hauran de deixar les dades bàsiques de la persona de contacte
per tal de poder establir la comunicació
En cas de que allò que vulgui exposar sigui complex i llarg pot demanar una cita amb
agents del Cos de Mossos d’Esquadra, cita que serà concertada mitjançant trucada
telefònica.

RECORDAR QUE AQUESTES VIES DE COMUNICACIÓ
NO SÓN PER DONAR AVÍS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA.
EN CAS D’EMERGÈNCIA TRUQUI AL
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