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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
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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: _____________________________________
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Signatura:
Dades bancàries
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 Disposo de temps lliure per a participar activament
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República
Argentina:
Estem
preparant
la
demanda, com una de les principals prioritats de
la propera legislatura, de la reforma total i integral
de l’Av. República Argentina en tot el seu traçat,
des de la Pl. Alfonso Comín fins a la Pl. Lesseps.

Informe del President
Ja hem tornat, i ens hem posat ràpidament les
piles perquè ha sigut una tardor moguda.
Continuant amb la nostra idea de fomentar la
nostra cultura hem organitzat una altra ballada
de sardanes, al mateix lloc, amb més participació,
de totes les edats.

Hem continuat amb les nostres activitats al mes
de Desembre, amb la Fira de Productes Artesanals
i amb la recollida de menjar i joguines per
repartir-la entre les persones necessitades del
Barri, que cada cop són més, i més ha sigut la
bona resposta que hem tingut de la gent del
nostre Barri.

Hem participat en les reunions informatives de
l’Ajuntament amb els veïns pels temes: Escola
Súnion. Aquesta escola, per desenvolupar el seu
programa educatiu, necessita un lloc, un
menjador, per als alumnes que porten la
carmanyola per dinar. L’escola ha pensat fer-ho a
sobre d’un dels terrats, i això va alarmar els veïns
de l’entorn perquè representava la manca de llum,
sol, visibilitat, etc. Hem fet costat a les allegacions
presentades pels veïns, no a totes, i hem presentat
les nostres pròpies. De moment tenim com a
resposta de l’Ajuntament la no concessió de la
llicència a l’espera de properes reunions amb totes
les parts afectades per trobar una solució adient
per a tothom o per a la majoria.

Per fi, s’han acabat les obres de molts anys del
famós Auditori Manén, amb la conversió
de
Balmes Multicines amb 12 sales de cinema de
versió original.
I vull acabar dient que feu un reflexió al títol de la
portada, que feu arribar les vostres propostes per
millorar el barri, que hi hagi implicació, i que les
feu arribar bé a l’Associació o directament a
l’Ajuntament, que per això existeixen òrgans de
participació com les Audiències Públiques, els
Plenaris, els Consells de Barri, reunions
informatives, etc.

Carrer Ferran Puig: Degut a una petada del
clavegueram amb inundació dels baixos d’algunes
llars, l’Ajuntament ha hagut d’afrontar una obra
d’envergadura per adequar el clavegueram
d’aquest carrer, fent-se’n càrrec de les despeses.
Com que el trànsit pel carrer serà tallat per als
vehicles, i res més serà accessible als pàrquings
d’entrada i sortida, hem demanat al Districte que
en el temps que durin aquestes obres, uns 6
mesos, el carrer de La Costa fos de baixada,
perquè només tenim una sola sortida del barri, pel
carrer Solanes, i si algun dia hi ha un accident o
obres, no sabem per on hem sortir. Hem demanat
que, aprofitant aquestes obres, seria bo canviar
les voreres, com hem demanat des de fa molt de
temps com a prioritat, per solucionar les caigudes
que tant de temps hem hagut de suportar. Tot
sembla que així serà.

Cordialment,
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet

Crònica en imatges

Recollida de menjar i joguines 2013

Lucà – Mare de Déu del Carmel: Hem participat en
la trobada amb el Districte, conjuntament amb els
veïns, on nosaltres hem retirat la nostra proposta
de 2 carrils en el tram final, a fi d’evacuar el doble
de cotxes en el mateix temps, però com aquesta
proposta no era del grat dels veïns nosaltres fem
marxa enrere. Esperem que el nou projecte de
l’Ajuntament millori el trànsit en les hores punta.
Del que estem segurs és que aquesta remodelació
millorarà la qualitat de vida dels veïns i veïnes
d’aquests dos carrers i de la resta del barri.

El 14 de desembre es tornà a muntar la parada de
recollida, amb éxit de participació i recaptació com cada
any.

Carrer Osona: Hem participat en la realització de
la seva millora.
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d’un clavegueró sinó d’una deficiència general que
afecta tota la part alta del carrer ja que a la part
de sota el clavegueram ja es va canviar fa uns
anys.

Ballada de tardor de sardanes

Tingué lloc a la Plaça Narcisa Freixas el 26 d’octubre
(fotos superior i inferior)
Clavegueró trencat que aboca aigües residuals al
terreny

L’inversió haurà estat considerable per canviar tot
el clavegueram des de Portolà amb Claudi
Sabadell fins a Ferran Puig amb Manacor.
Aquestes obres han de durar uns 6 mesos, amb la
circulació de vehicles molt restringida. El projecte
del nou clavegueram i un annex fotogràfic es
poden consultar al web de l’Associació.

Obres al clavegueram a Ferran Puig

Àmbit d’actuació

Al carrer de Ferran Puig el clavegueram no era
l’adequat i per això es va produït una inundació
dels baixos d’un edifici. L’Ajuntament s’ha vist
obligat a refer-lo completament doncs no es tracta
només d’un problema puntual d’una connexió

Collector principal de Manacor-Agramunt al qual es
connecten els claveguerons procedents de la part alta
del carrer Ferran Puig
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esdevindria Fabra & Coats. Era propietari de la
muntanya del Putxet i va ser Regidor de
l’Ajuntament de Barcelona i senador per Girona.

El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

Josep Hernández: un botiguer
estimat per la gent del barri
El citem per a fer-li una entrevista. Ens relata les
seves vivències des que va néixer.
La seva vida
Va néixer a Barcelona l’any 1935, al carrer
Masnou, molt a prop de la fàbrica tèxtil l’Espanya
Industrial, ara esdevinguda parc. Poc després
esclatà la guerra civil. Recorda la mare espantada
pels bombardeigs i els avions nacionals
sobrevolant Barcelona.
Als 15 anys va començar a treballar en una casa
de gèneres de punt. Després anà a l’Escorxador
municipal, avui parc de Joan Miró. En aquella
època els bens arribaven en tren i caminant pels
carrers arribaven a l’escorxador. Encara es
practicava la transhumància arreu d’Espanya. Ell
se’n cuidava de pesar els bens i més tard de la
compra i venda. Els matancers eren gent de
l’Ajuntament.

Bloc de cases de Ferran Puig on les cases estan
enretirades en relació a la resta del carrer, davant
l’entrada del Parc del Putxet.

El bloc de cases on viu en Josep Hernández des
de fa 50 anys està situat al carrer Ferran Puig,
just davant de l’entrada del parc. Les cases estan
uns quants metres enretirades de la vorera perquè
s’havia previst que en aquest lloc del carrer els
vehicles poguessin maniobrar per invertir el sentit
de la marxa que llavors era de doble direcció. En
Josep també recorda que durant un temps també
va ser en direcció cap amunt. Per aquest motiu
creu que els vehicles poden aparcar lliurament
davant d’aquest bloc de cases sense que els
puguin multar, deixant lliure el pas dels vianants
per la vorera. Per Sant Joan hi feien una foguera.

Arribada al Putxet
La seva futura muller, Anna Maria Bruguera, vivia
al carrer Velázquez, a tocar de l’Avinguda de la
República Argentina, més amunt de la plaça
Lesseps. Per això quan es van casar l’any 1964
varen venir a viure a prop d’on vivia ella i triaren
un edifici nou al carrer Ferran Puig.

L’entrada principal del parc del Putxet havia de
ser per Ferran Puig. Però l’oposició dels
propietaris d’una torre que hi havia on ara és
aquesta entrada en va retardar l’execució de
l’expropiació i per això es va fer pel carrer de
Manacor. Els lavabos que hi ha a l’entrada del
parc per la banda de Ferran Puig es van fer
pensant en aquesta entrada principal.
Ara en Josep està preocupat pel temps que
duraran les obres d’arranjament de la calçada i
voreres de la part alta del carrer de Ferran Puig
però entén la necessitat de fer-hi un clavegueram
nou.
En Josep al costat de la font que hi ha a la plaça dels
jocs del Parc del Putxet

Amb l’Anna ha tingut 3 fills, l’Eva, la Marta i en
David i ja tenen 5 néts: Joaquim, Oriol, Carla,
Adrià i Mireia.

Botiga a l’avinguda República Argentina
Quan es va casar va anar a ajudar al sogre que
tenia una fàbrica de plàstic. Amb la inflació dels
inicis dels anys 90 es van veure obligats a tancarla.

Carrer Ferran Puig
Cal recordar que Ferran Puig i Gibert (Girona
1815 – Barcelona 1901), fou un industrial i
polític, fundador l’any 1838 de la indústria que

Llavors, juntament amb el seu fill David, van obrir
la primera botiga de “tot a 100” del barri, a
l’avinguda República Argentina 37, on ara hi ha la
botiga Intimitats, regentada per la seva jove, Rosa.
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Dos anys després es van mudar a un local més
gran, una mica més amunt, al número 45, on han
seguit al peu del canó fins el passat 31 de
desembre. A finals d’octubre van rebre un burofax
del nou propietari del local que els comminava a
deixar el local de lloguer a finals de novembre.
Després de insistir molt l’administrador els ho va
allargar fins a Cap d’Any però no va voler fer-ho
fins als Reis.
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Memòria històrica
Per Oriol Bulbena

Com era el comerç al Putxet (i 3a
part)
Al número de desembre de 2012 del “Putxet Actiu”
varem parlar de les botigues de queviures i al
d’abril del 2013 de les lleteries i de les peixateries,
comerços de visita diària de les mestresses de
casa per proveir-se del que menjaríem poques
hores després. A més dels comerços de menges, al
Putxet també hi estaven establerts diversos oficis
per donar servei a la demanda del veïns, com per
exemple ferrers, fusters, mecànics d’automòbil,
pintors o matalassers. Dels matalassers en
parlarem en aquest escrit, tancant així la sèrie
d’articles sobre com era el comerç del nostre barri.

En només 2 mesos ha hagut de liquidar tot el
gènere que tenia en estoc. Només té paraules
d’agraïment per a la gent del barri i els dóna
“gràcies, gràcies, gràcies”. Algunes famílies hi van
anar els avis, els fills i els nets per acomiadar-lo, li
preguntaven “què vol que li comprem” i sempre
se’n duien alguna cosa. Ha pogut vendre quasi tot
l’estoc.
Vinculació amb el Putxet
Cada any, fins aquest darrer, venia la loteria del
barri de la nostra Associació. També distribuïa en
la seva botiga el full informatiu Putxet Actiu. No es
perd cap de les festes majors que hi fem i li agrada
ballar al parc del Putxet.

El dormir sobre matalassos de molles, d’escuma o
de làtex és un fet relativament recent, ja que
abans dels anys 70-80 era habitual fer-ho sobre
matalassos de llana, confeccionats a mida segons
els gustos i les necessitats dels usuaris.
Una de les matalasseries del barri era la d’en Joan
Riba i Besora, fundada l’any 1935 en el número
162 de l’avinguda de la República Argentina, en
un local on actualment hi ha el bar “El Rincón”.
L’any 1939 es va traslladar al número 161 de la
mateixa avinguda, davant del viaducte de
Vallcarca i es va haver de retolar en castellà. Avui
és regentada per la seva filla, Conxita Riba i
Dalmau, qui ens ha explicat fil per randa tots els
detalls de l’ofici de matalasser.

En Josep davant de l’entrada del Putxet pel carrer
Ferran Puig

D’ençà de la inauguració del PutxetSport, n’és un
usuari habitual. Li agrada fer Pilates, gimnàstica
a la piscina i caminar sobre la cinta rodant. Creu
que tot el complex municipal del carrer de
Marmellà ha estat un element aglutinador del
barri, que contribueix a fer pinya, a fer família, i li
agrada molt com ha quedat.

Balança de plats i balança romana, emprades per pesar
el farcit dels coixins i dels matalassos.

La imatge corporativa de les façanes de les
matalasseries era un l’enrajolat blanc i negre, com
un tauler d’escacs, que era el que hi havia en el
primer local esmentat, o un matalàs petit penjat
en forma de bandera, que és el que recordo del
segon local.

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.

En aquet comerç es venien, i es venen,
fonamentalment, matalassos, coixins i edredons,
tots ells de diferents qualitats en funció de la roba
i del farcit que s’utilitzés. Quan un client volia
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comprar un matalàs anava a la botiga a triar la
roba, ja fos de cotí, llisa o de ratlles
característiques, o bé de damàs, teixida amb
dibuixos. El següent pas era triar el farcit,
generalment de llana, cotó o bé de crin vegetal en
els matalassos per a bressols. El crin vegetal es
feia amb fibres de margalló, palmera de tija petita
de l’àrea mediterrània, doncs el crin de cavall
tenia un preu prohibitiu. En el cas dels coixins,
era freqüent farcir-los amb miraguà o plomes. Un
cop decidits quins serien la roba i el farcit, només
calia que el matalasser prengués les mides del llit
per poder confeccionar el matalàs.
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Reinvindico i insisteixo sobre els problemes del
carrer de La Costa i de la Travessia de la Costa,
que cada dia són insoportables, per la
concentracció de gossos dels excrements que
deixen sobretot a la cantonada que es tornan més
intransitables pels cotxes i motos que aparquen a
les dues bandes.
Demanem la senyalització correcta o rótuls perquè
els veïns transitem sense perills. Esperem la
solució i que l'Ajuntament prengui mesures per
millorar aquests carrers deixats fa temps.
Molt atentament J. Rojas Ayerve
Pal a la vorera al carrer Putxet
A l'atenció del Sr. President de l'Associació de
veïns i amics del Putxet.
Apreciat Francesc Ribera: ja fa mesos vaig
comentar-li el problema amb que ens trobem
quan portem al meu pare, impossibilitat i en
cadira de rodes, de poder circular com correspon
per la vorera d'un tram del carrer Putxet,
cantonada Càdis degut als pals de la llum, i pel
mateix carrer Càdis, que si bé es va passar a
plataforma única, i altres millores, no es van
canviar les lluminàries.

Cordill i veta, amb les seves agulles, per cosir
matalassos. També hi podem veure el didal característic
emprat pels matalassers.

Aquet tipus de matalàs requeria un manteniment
sovintejat. De fet, al dormir-hi la llana s’anava
compactant i, conseqüentment, endurint. Calia
dons refer-los un o dos cops a l’any i aquesta
tasca es feia al terrat dels domicilis, en condicions
meteorològiques favorables: sense pluja ni vent. El
matalasser desfeia els cosits, treia la llana i
l’amuntegava. Amb dues vares de fusta l’anava
picant i tirant-la enlaire per esponjar-la, fent un
soroll característic que es sentia des del carrer. La
Conxita ens va explicar que el seu pare reconeixia
els seus operaris pel soroll de repic de les vares.
Seguidament tornaven a omplir la funda del
matalàs, cosint les vores i passant-hi les vetes
característiques que mantenien la llana en el seu
lloc.

Per tal que quedi constància i es pugui publicar a
la propera revista em permeto enviar un parell de
fotografies on es veu clarament el problema.
Moltes gràcies per la seva atenció
Ma Cristina Alfaro Alquézar
Membre de l’Associació i amb vivenda al carrer
Portolà 10, 2n la

Fa anys que no dormo en matalassos de llana,
però el seu tacte, la seva transpiració i la seva
calidesa, no els puc oblidar. Des del punt de vista
de la higiene i la salut, la neteja freqüent de la
llana era molt adient per evitar els àcars i la
brutícia.

Correu del lector
Travessia de la Costa
Senyor president de l’Asociació:
Carrer Putxet, davant del carrer Cadis: els pals, a més
de destorbar el pas, anuncien una clínica inexistent

Abans de tot felicitar-vos por totes la celebracions
de les Festes del barri.

7

Informatiu de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 41, desembre de 2013

Coloms al carrer Bertran
Pel que fa a les intervencions dutes a terme,
periódicament l’ASPB, efectua captures de coloms
a la zona d'influència del c/ Bertran (18/10/13) i
a altres indrets del Districte. Val a dir però, que
tot i els 4.500 colorns retirats durant el 2012 per
l'ASPB, 1a disponibilitat de llocs de repòs i
nidificació que ofereixen els immobles i l'existencia
d'alimentadors a la zona ha fet que, malgrat els
nostres esforços, la població de coloms es recuperi
molt ràpidament i les queixes ciutadanes
continuïn. Existeixen però mesures que es poden
implementar per tal de garantir els resultats a
llarg termini.

Buenas tardes:
Esta nota es para recordarle que ayer hablamos
por teléfono sobre el problema de la proliferación
de palomas en el barrio y concretamente en la
calle Bertran. Estas aves, ademàs de estar en las
calles, penetran en los patios interiores de las
viviendas con los consiguientes problemas de
salubridad y deterioro en las estructuras. Todo
ello obliga a los vecinos a gastos innecesarios para
resolver
un
problema
que
entiendo,
es
competencia del Ayuntamiento.
Espero que desde esta Asociación, conjuntamente
con otras del barrio dado que el problema es
común, pueda actuarse en consecuencia y que el
Ayuntamiento se involucre decididamente en la
solución de esta situación.

La nostra experiència i la bibliografia ens diu que
les captures per si mateixes no són la solució i
que les mesures d'exclusió que puguin adoptar el
veïns sense al seus immobles no solucionen els
probiernes de ciutat, atès que aquestes accions
tenen un efecte de trasllat del problema a un altre
punt de la ciutat. Tot això ens va dur a pensar
que l'exit d’un programa de control de coloms ha
d'estar integrat per diferents mètodes aplicats de
forma coordinada i amb criteris de control
pobIacional. En aquest sentit i atesa la
problemàtica que generen els coloms a la ciutat en
general i a determinades zones del Districte de
Sarrià-San Gervasi en particular el més efectiu
per a reduir i mantenir la població en uns nivells
acceptables a llar termini, fora implementar
mesures adreçades a reduir la disponibilitat de
l'aliment dels coloms, com així ho han fet altres
Districtes de la Ciutat amb molt bons resultats
(reducció entre un 40% i un 50% la població de
colorns) conseqüència les denuncies ciutadanes
que rebien.

Un cordial saludo,
A. Chabás
Socia n° 281 y vecina de Bertran 96-98

Resposta de l’Ajuntament, a qui hem traslladat la
queixa:
Benvolgut,
El c/ Bertran és troba afectat per la subpoblació
de coloms dels jardins del Putxet. Això és així
bàsicament per dos factors un per l'area de
deambulació d'aquesta subpoblacio i dos perquè
aquest territori els hi ofereix els recursos per al
seu establiment i proliferació, es a dir en aquesta
zona hi troben menjar, aigua, zones de descans i
llocs per nidificar. Ara bé, això no ens ha de fer
pensar que aquest veïnat està patint una situació
singular pel que fa a la pressió que els coloms
exerceixen sobre els seus immobles, ja que
aquestes circumstàncies també es donen o s'han
donat en altres indrets de la ciutat. Si és cert
però, que les molesties ocasionades actualment
pels coloms en aquells indrets i/o immobles que
tradicionalment s'han vist afectats per aquesta
població animal, varien en funció de la implicació
del gestor del territori a l’hora d'implementar
mètodes de control adreçats a la reducció del
aliment disponible, atès que les captures
periòdiques que es realitzen per sí mateixes no
són suficients a mig termini per a reduir les
molesties.

Els projectes de reducció de la disponibilitat de
l’aliment disponible dels coloms implementats en
5 districtes municipals ha estat elaborat per
l'ASPB. La direcció, coordinació i supervisió dels
projectes ha estat a càrrec de l’ASPB i en el seu
desplegament i finançament han col-laborat els
districtes.
Si esteu interessats en aquest projecte no dubteu
en contactar arnb nosaltres.
Molt cordialment,
Víctor Peracho i Tobeña
Cap de Servei de \flgilància i Control de Plagues
Urbanes
Agència Salut Pública de Barcelona
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El seu ambiciós projecte de crear un auditori al
barri barceloní del Putxet va quedar aturat quan el
1962 la família Manén, enfrontada a problemes
econòmics, va haver de vendre el terreny amb la
part de l'edifici que s'havia començat a construir –i
que va ser enderrocada l'any 2000–. Segons
informa
La
Vanguardia
del
20/11/2013:
"L'equipament ja estava a mig construir, però el
músic havia perdut sobtadament la font de
finançament de l'obra. La dona de Manén
ingressava altes rendes de les seves propietats a
Cuba, que van quedar confiscades el 1959 per la
revolució castrista.". El comprador, una empresa
vinculada al món de l'espectacle, va anunciar el
2010,
després
de
gairebé
cinquanta
d'abandonament, la construcció d'un complex de
cinemes.

Hemeroteca

Nous multicines Balmes

Des de desembre passat el Putxet disposa d’uns nous
multicines al carrer Balmes cantonada Castanyer, 12
sales on s’hi projecten pel.lícules en versió original,
almateix solar on l’any 1956 s’iniciava la construcció de
l’Auditori Manén, inacabat i més endavant enderrocat.

Joan Manén
L’any 1956 s’inicià la construcció fallida de
l’Auditori Manén, promoguda pel músic i
compositor Joan Manén.
Joan Manén i Planas (Barcelona 1883-1971) fou
instrumentista de violí i compositor d’òperes, obres
orquestrals, obres escèniques, transcripcions, i en
general d'una obra molt important i molt extensa.
També va compondre sardanes.
Inicià la construcció de la sala de concerts
Auditòrium Manén a Barcelona, però, mancat de
subvencions, hagué de deixar-la inacabada.

Manén vist per Ramon Casas (MNAC)

Entitats i comerços del barri membres de l’Associació

Carniceria Roser, c. Suïssa 13

Farmàcia Rita Casajuana, c. Escipió 55
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