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El Putxet perd una altra torre

La Villa Pepita (1900), a la cruïlla Solanes – Bertran, una més de les torres del barri que van desapareixent
amb la transformació urbanística, i que deixarà el lloc a un edifici d’apartaments.
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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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Full d’inscripció
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Dades personals
Cognoms: ___________________________________________________ Nom: ________________________________
DNI: ___________________________ Data de naixement: _________________________
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 Disposo de temps lliure per a participar activament
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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, necessitem voluntaris collaboradors.
Participar en la Festa Major 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 de Barri.
No ens podem queixar de la darrera Festa, va ser molt
correcta.
Cada any intentem fer coses noves per trobar un gust
collectiu que identifiqui el nostre Barri.
Aprofitem per fer actuacions en 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.

Informe del President
El millor informe és la memòria anual:

Memòria 2013
Complint el que marquen els nostres estatuts, el 26 de
març 2014 se celebra la 18a 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 17a Assemblea, passats els 30 dies, es va
donar per aprovada.
PUTXET - ACTIU
És 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.
.
WEB
Es va actualitzen contínuament, plasmant-hi una sèrie
de fotografies, expedients i vídeos que reflecteixen les
nostres activitats, quedant així un arxiu històric de
l’Associació.

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 i a la Parròquia dels Franciscans. Les
joguines al Centre Maria Reina i a l’Ass. Mujeres
Latinas.
Ens sentim molt orgullosos d’aquesta diada, cada cop
recollim més.
Seria bo que tots anotéssim aquesta diada per
collaborar.
LOTERIA
Hi posem illusió, en portar sort al barri, però caldrà
esperar una mica més.
SARDANES
Volem continuar fomentant aquesta activitat, però com
que considerem que l’ajut econòmic per part de
l’Ajuntament no és l’adequat, hem d’estudiar la manera
de continuar-la, per no perjudicar a les persones, de
totes les edats, que volem participar en les ballades.

CIRCULARS
Com no tothom disposa d’ordinador, per l’anunci
d’activitats, convocatòries, invitacions, circulars, etc., les
enviem pel mitjà tradicional de correu postal.
Però si tenim el vostre e-mail la comunicació és més
ràpida i fluida.

MEMÒRIA HISTÒRICA
A través del Putxet Actiu, i més endavant amb
exposicions, volem donar a conèixer com era el nostre
Barri abans, veurem com eren les persones, com vivien,
on vivien, fets, llocs, etc.

FIRA DE PRODUCTES D'ARTESANS
Continuem amb elles a la plaça de Kennedy per la Festa
Major i Nadal.
Aquest any, se suposa que per la crisis, no ha tingut el
mateix èxit de participació.

CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE
Per la seva importància per assabentar-nos de què s’hi
informa i debat i com es fan les coses, creiem que la
nostra presència és obligada i així és.
Aquests se 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.

SANT JORDI
És tradicional posar una parada per a la venda de roses
i la distribució del nostre full, a la Av. Rep. Argentina
amb Claudi Sabadell.
Esperem que els socis i amics recordin aquest punt per
aportar la seva de collaboració.
ACTIVITATS EN LA NOSTRA SEU - ESPAI PUTXET
A mesura que disposem de temps, hi organitzem
xerrades, concerts, exposicions.
També és un lloc on ens podem trobar per xerrar, jugar
a jocs de taula, llegir, etc., a fi de fomentar la germanor
entre nosaltres.

CONSELLS DE BARRI
Aquests són més propers als veïns dons se celebren en
llocs del Barri.
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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, creiem que és més fàcil el
desplaçament de la gent per poder-hi participar. En el
Putxet no tot està fet, per tant la vostra participació és
d’importància.
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Per tant, desprès de 2 anys, ja és hora de “moure fitxa”,
perquè, amb el temps que ha passat, hem tingut com a
resposta a les contínues preguntes nostres, “n’estem
parlant”.
CASA TOSQUELLA
És una llàstima, el seu deteriorament progressiu és
palpable. Insistim que l’Ajuntament, a pesar que és un
edifici de propietat privada, té mitjans per fer quelcom i
aviat per conservar en bon estat aquest patrimoni
modernista del Barri.

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.

TORRE SANS
Continuem amb el problema de les reixes, catalogades,
d’aquesta finca i la del costat,
Continuen sense tenir l’estat de conservació adequat.
Continuen impedint el pas dels vianants.
Continuem tenint la parada del bus 22, que hi dificulta
el pas.
No hi hem tingut cap mena de resposta.

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
l’Administració, per intentar solucionar els conflictes.
SUBVENCIÓ
Aquest any ha sigut de 4.250 euros. Correcta per a les
activitats de l’Associació, no per poder portar a terme la
Festa Major.

COMERÇ
Participem amb reunions que tracten sobre el comerç,
per protegir els interessos dels nostres botiguers, cada
cop són més els botiguers i Entitats que hi participen i
s’apunten a
la nostra Associació. Volem i defensem un comerç de
proximitat i qualitat.

BUS DE BARRI
Ha tingut variació de recorregut, no passa per Bertran i
passa per Balmes, dons segons un estudi és més
transitat. No passa per Ferran Puig, per obres, i passa
per Rep Argentina.
El bus és una utilitat pública encara que hi generi
dèficit.

PLA INTEGRAL DELS CARRERS
Aquest any ha tocat la reforma del carrer Osona, no
hem rebut queixes, per tant esperem que els veïns/es
n’estiguin contents.
Encara tenim pendent com i quan es reformaran les
voreres dels carrers de Ferran Puig i Hurtado a fi d’evitar
les caigudes de la gent.

ESPAI CASETA DE LES NINES
Massa sovint tenim desperfectes en la caseta, però el
Districte reacciona aviat arreglant-ho. Hem demanat, en
aquest espai, la prohibició de jugar a la pilota i l’entrada
dels gossos.

JARDINS MERCÈ RODOREDA
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. No s’hi ha fet res, tan sols ara és l’aparcament de
les màquines que estan treballant al carrer Ferran Puig.
Esperem que a l’acabament d’aquestes obres es reformi
totalment aquesta plaça.

PLAÇA JOSEP AMAT - GENERAL MITRE
La millora d’aquesta plaça, reservada als vianants i amb
un espai infantil, ha originat la collocació per part de
l’Ajuntament d’una jardinera per evitar que vehicles i
motos circulin per aquesta via, fent un bay-pass, per no
recórrer 200 metres més.
Això ha portat problemes en l’entrada dels residents en
els seus pàrquings.
A dia d’avui, està en estudi de buscar una solució per
millorar aquest problema.

PASSATGE DE LA COSTA DEL PUTXET
Per fi, hem tardat però, ja hi tenim plantades unes
plantes i pintades les baranes.
Desitgem la seva conservació i que a la part del carrer
que és més ampla pel carrer de La Costa no sigui
costum d’aparcar cotxes i camionetes.

INTERCANVIS DE LLIBRES
Podem dir que ha sigut un positiu, la llibreria està plena
i el moviment de llibres és diari.

ENTRADA AL PARC DEL PUTXET PER PARE FIDEL FITA
Tema pendent. És un projecte antic que data de 1996,
aturat.
Sembla que hi és un estudi per un nou planejament del
Parc del Putxet.
Continuem demanant una entrada al parc actualitzada
al temps present, amb escales mecàniques fins a dalt del
parc, afavorint les persones de mobilitat reduïda.

CLÍNICA SANT JOSEP
No abandonarem la nostre idea proposada respecte al
solar de la clínica.
Continuem demanant per aquest lloc un complex SocioSanitari, compost 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
El govern municipal actual va incloure la nostra
proposta en el seu programa electoral.

PLAÇA VENTURA GASSOL
Una plaça que continua amb problemes com el drenatge,
però tot sembla que els veïns/es de l’entorn volen anar
per lliure i porten molt de temps sense resoldre el
problema.
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JARDINS DE L’ELVIRA FARRERES - SOLAR MANACOR
– HOMER
A aquest solar, transformat en una ampliació del Parc
del Putxet, se li ha donat el nom de JARDINS DE
L’ELVIRA FARRERES, atenent la sollicitud de la nostra
Associació. Aquesta veïna vivia al costat d’aquests
Jardins, i va escriure, participar i collaborar amb el
Barri.
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illuminació
i
clavegueram
adequats,
etc.,
on
sincerament creiem que millorarà notablement la
qualitat de vida dels seus residents i per tant també la
del Barri.
MARE DE DÉU DEL CARMEL 19
Un edifici a mig construir per la fallida de l’Empresa on
es van refugiar varis sense sostre. A petició del veïns/es
l’Ajuntament, un cop superats els tràmits, ho va poder
tapiar, però la runa, la brutícia, encara hi és a dins, amb
el perill que comporta.
Aquesta finca ha sigut adquirida en subhasta per una
Entitat. Demanem a l’Ajuntament que l’obligui, amb
caràcter d’urgent, a fer-hi una neteja.

EDIFICI LA ROTONDA
Continuen les obres i no tenim cap informació al
respecte per part de ningú, això indica que tot va al seu
curs.
PALS I CABLES AERIS
Sembla que el problema d’eliminar els pals i cables aeris
està en els costos elevats a pagar a les companyies
propietàries, per això l’eliminació sempre es fa quan hi
ha reformes integrals.

BALMES MULTICINES
Per fi, desprès de molts anys d’estar aturat l’antic i
denominat Auditori Manén, ha obert les portes el
Balmes Muticines amb 12 Sales, on podrem veure
pellícules en versió original. Donem la benvinguda a
aquest equipament, que donarà més vida al Barri.

L-3 ESTACIÓ DE VALLCARCA
Continuem sense resposta a la nostra sollicitud 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.

FERRAN PUIG
Aquest carrer ha patit un problema greu per la manca
de clavegueram en un tram de 400 metres.
L’Ajuntament ha afrontat el problema amb rapidesa,
presentant un projecte d’obres de clavegueram i s’ha fet
càrrec de les despeses imprevistes. La duració
d’aquestes obres seran d’uns (6) sis mesos.
Nosaltres hem demanat a l’Ajuntament que, com tenim
aprovada la modificació de les voreres per evitar les
relliscades dels vianants, s’hi apliqui ara el fer les
voreres adequades.
També es va demanar i ens han fet cas, gràcies, el canvi
de sentit del carrer La Costa mentre durin les obres,
degut a que altrament només teníem una sortida del
Barri, pel carrer Solanes, evitant així perills, collapses,
etc.
Però ha sortit un grup de veïns/es que volen que, ara,
aprofitant les obres, es faci una reforma integral del
carrer, igualant-lo amb la part de baix, això vol dir
APARCAMENTS FORA.
Com, per temps i converses, sabem de sempre que un
gran nombre de veïns/es, no vol que es treguin els
aparcaments, nosaltres, encara que saben que aquest
grup de veïns ha fet una espècie d’enquesta, farem una
enquesta a tots els veïns/es que viuen en aquest carrer
Ferran Puig, per triar la reforma que més els convingui.
També tenim previst fer-ne una Assemblea Informativa
per trobar el màxim de consens, per això demanem el
màxim de participació i que cap veí/a ens digui que no
se n’havia assabentat.
Aclarir que el tram de carrer enretirat davant de
l’entrada del Parc, on aparquen els cotxes sobre la
vorera, és sòl privat. Per tant, si és privat que demanin
llicència per fer-hi les obres que tinguin previstes o que
els propietaris cedeixin el tram a l’Ajuntament, quedant
incloses en la reforma del carrer.
En el cas que l’Ajuntament no pugui tirar endavant ara,
aquesta reforma, nosaltres la demanarem com a
prioritat de Barri per a la pròxima legislatura.

FINCA DE MANACOR 1
Aquesta finca és de propietat municipal. Hi tenim el
compromís, per part del Grup Municipal que governa,
que serà el Centre Cívic del Putxet. No per a aquesta
legislatura, però ja es podria començar a treballar per a
la propera.
El que sí hi podríem tenir son els jardins millor arreglats
perquè es puguin visitar, com a mínim fent-hi jornades
de portes obertes.
I ben aviat estarà disponible la denominada “ Caseta
dels Jardiners”, que tot sembla serà un “Casal de
l’Associació de veïns i amics del Putxet” perquè hi pugui
portar a terme les seves activitats vers als veïns/es del
Barri.
LESSEPS 26
Per aquest petit solar de propietat municipal,
l’Associació hi va presentar un projecte, inclòs en el
denominat Pla de Buits, que va ser tombat, dons un dels
requisit principals era que en financés les obres, i
nosaltres van decidir que no les finançaríem.
Però ens van donar suport perquè presentéssim el nostre
projecte al Districte i amb això estem.
Si l’Ajuntament considera massa costós aquest projecte,
de matís esportiu vers als adolescents del barri que no
tenen on jugar a la pilota, sigui futbol o bàsquet, podem
fer-ne altres suggeriments com:
Pistes de petanca, desitjant que no es converteixin en
pipi-can
Pipi-can, així tindríem les voreres més netes
Aparcament de motos i bicicletes, esperant que així les
voreres estiguin més lliures
LUCÀ / MARE DE DÉU DEL CARMEL
L’allargament del semàfor tocant la Rep. Argentina ha
pogut regular i millorar, encara que poc, el trànsit en
aquest carrer, sobretot en hores puntes. Per això, hi ha
sobre la taula propostes per millorar més la situació i
aprofitar per fer una reforma integral d’ambdós carrers.
Això vol dir voreres amples, sense aparcaments,

CARRER BALMES
Aquest carrer es reformarà totalment des del principi
fins al final, de fet, ja hi ha trams on ja es fan les obres.
Tot el carrer tindrà la mateixa similitud. El nostre tram,
el que afecta El Putxet, serà el darrer, però ja hi ha una
taula de treball amb Grups Polítics i Entitats.
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Quan hi hagi més fil a l’agulla, aquesta taula s’ha
ampliarà als botiguers i veïns/es.
A nosaltres ens preocupa que es pugui prendre la
decisió de que el trànsit sigui d’un sol sentit. Opinem
que el tram de la Plaça Kennedy fins a la Plaça Molina /
Via Augusta ha der ser de doble direcció com ara, per
poder entrar i sortir els vehicles del Barri amb
naturalitat, i no modificar el recorregut dels autobusos,
que considerem actualment correcte.
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SANITAT
Participem en les reunions organitzades per les Entitats
Sanitàries del Districte per desprès informar-ne als
veïns/es.
COLOMS
L’Ajuntament reconeix que en el Parc del Putxet i en el
seu entorn existeix una superpoblació de coloms.
Aquests, com busquen menjar, aigua, etc., visiten els
jardins, les terrasses de les cases del nostre Barri,
causant les molèsties que tots sabem.
L’Ajuntament periòdicament aplicarà mètodes per a la
reducció, però nosaltres també hi podem collaborar, per
exemple en no donar-los ni aigua ni aliments.

CARRER TRAVESIA DE LA COSTA
Aquest passatge es va fer de preferència per als
vianants, per facilitant l’entrada a La Costa.
Però els veïns/es de l’entorn estan molt cremats perquè
s’ha transformat en un pipi-can, acompanyats de
vehicles, cotxes i motos estacionats.
Tenim el compromís de l’Ajuntament que hi aplicaran
mesures.

MOTOS
No en teníem prou amb el problema d’aparcament, que
ara tenim a més un gran problema, que és la circulació
de motos per sobre les voreres.
Per eradicar aquesta modalitat, demanem enèrgicament
a l’Ajuntament, a la Guàrdia Urbana, que hi prengui
mesures ràpides i dràstiques, abans que passi a pitjor
com seria atropellar els vianants.
Nosaltres també pensem en les motos i per això
sollicitem aparcaments per a elles, i per això demanen
que siguin aparcades seguint les ordenances.
Fem un a crida perquè es respectin les voreres per als
vianants!

AV. REPÚBLICA ARGENTINA
Aquesta via principal del nostre Barri està completament
deixada, on les voreres són amples estan plenes de
forats, les lloses desiguals, on són estretes no hi passen
dos vianants, la gent no hi pot transitar adequadament,
els botiguers reclamen zones adients on no tenen
càrrega i descarrega, els arbres de tots els colors, no hi
ha recollida d’aigües de pluja, etc. etc. etc.
En l’estat lamentable en què es troba, no bé de gust al
vianant de transitar, i estem parlant d’una via de suma
importància comercial.
Dues vegades els veïns/es han presentat signatures
reclamant-ne una millora.
Creiem que, un cop efectuades les reformes de les vies
principals del costat, com Mitre i Balmes, ara ja toca
l’Av. República Argentina, i en demanem una reforma
integral com a prioritat per a la pròxima legislatura.
Som conscients del problemes que ens trobarem a la
reforma, 2 Districtes implicats, Gràcia i Sarrià-Sant
Gervasi, via de molt de volum de vehicles, queixes dels
botiguers per les incomoditats en la durada de les obres,
però tots ells, com a altres llocs, són superables.
Suggerim fer-ho en tres trams:
•
De la Pl. Alfonso Comín a Craywinckel
•
De Craywinckel a la Súnion
•
De la Súnion a Pl. Lesseps

SEGURETAT
Mantenim converses, i tractem temes quan cal, tant amb
els Mossos d’Esquadra com amb la Guàrdia Urbana.
PROJECTE 2014
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 actualitzat
•
Intentarem fer un barri més participatiu, més
sociable
•
Continuarem amb la Festa Major
•
Continuarem amb els nostres actes lúdics i culturals
•
Continuarem treballant per obtenir la Memòria
Històrica del Putxet
•
Continuarem treballant per adequar la Casa
Tosquella i la Torre Sans
•
Treballarem pel Centre Cívic del Barri del Putxet
•
Treballarem per 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
•
Treballaren per ajudar al comerç del Barri
•
Gestionarem les propostes i queixes que ens feu
arribar
•
Continuarem tractant els temes de Seguretat i
Sanitat
•
Intentarem millorar tot el referent als gossos i a les
motos

ESCOLA SÚNION
Aquesta escola, per solucionar un problema dels seus
alumnes a l’hora de dinar, va demanar l’Ajuntament
llicència d’obres per fer un menjador sobre un dels
terrats.
En assabentar-se’n els veïns de l‘entorn, com això els hi
representava perdre sol, vista i llum, tenir sorolls, o sigui
perdre qualitat de vida, van demanar ajuda a
l’Associació per presentar allegacions per tal d’evitar
aquesta construcció.
El resultat ha sigut la negació de la concessió de la
llicencia per part de l‘Ajuntament, per tant la retirada
d’aquest projecte per part de la Súnion.
Nosaltres, que també desitgem que una Entitat com la
Súnion continuï en el nostre Barri, participant amb ell i
desenvolupant les seves tasques educatives, hem
suggerit alternatives a fi de trobar una solució adient per
a tothom.
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ESTAT DE COMPTES
Com sempre, gestionarem de la millor manera els diners,
podem realitzar la Festa Major i altres activitats.

Xerrada
europees

Un cop llegida aquesta memòria, podeu veure quina
tasca voluntària hem fet.

El dia 10 d’abril, en Jordi Garcia-Petit, Doctor en
Dret i amb molts anys d’experiència professional a
Brusselles, ens va donar una xerrada a l’Espai
Putxet
titulada
“Unes
eleccions
europees
diferents”. Ens va explicar què és la Unió Europea i
com funciona. Quines són les seves institucions.
Quines seran les noves competències del
Parlament que elegirem el proper 25 de maig i què
s’hi juga Europa i nosaltres els ciutadans. Després
de desgranar una a una les institucions europees i
les seves funcions, tingué lloc un animat debat
amb preguntes dels assistents i aclariments del
conferenciant. Ell ens animà a participar en les
properes eleccions, atès que cada dia és més
important el rol del Parlament europeu i que cada
vegada més ens afecten les normes legals i les
directius en matèria econòmica i social que
emanen de la Unió Europea.

Si, la considereu correcta, si considereu que hi ha molta
feina a fer.
Si ens voleu donar suport, us esperem als actes que
organitzem i si encara no sou socis, la millor manera és
omplir la butlleta i fer-se’n
Tots junts farem Barri
Salutacions
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet

Crònica i imatges

sobre

les

eleccions

Parada de roses el dia de Sant Jordi

Pas barrat

Parada ja convertida en costum, en que l’Associació hi
ven la rosa de Sant Jordi i dóna a conéixer aquest full
informatiu als veïns

Miralls a les cruïlles

S’ha barrat el creuament de la Rda. General Mitre que
permetia el pas dels carrers Septimània – Sant Magí al
carrer Homer.

L’Ajuntament diu que ho han fet per les obres que
es fan en aquesta Ronda en l’encreuament amb
Muntaner però no ens sembla un motiu prou
justificat i així els ho hem expressat. Estem a
l’espera d’una resposta més adient o a que se’ns
obri el pas.

En les darreres setmanes s’han posat miralls en diverses
cruïlles sense visibilitat del barri. Convidem els veïns a
descobrir-los i a fer-ne ús. A la foto: el del carrer Escipió
cantonada Ferran Puig.
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consultat què en diu el Diccionari nomenclàtor de
les vies públiques de Barcelona de Jesús Portabella
i Isidoro publicat per l’Ajuntament de Barcelona el
2010:

El nostre barri
Per Antoni García Gabarra

Albert Manent ens ha deixat

•

Carrer d’Elisa i carrer de Musito
Elisa Musitu i Garcia-Navarro (Barcelona 18431891). Muller de Felip Bertran d’Amat,
propietari dels terrenys [fill de Josep Bertran i
Ros, de qui el carrer Bertran pren el nom]. El
nom fou donat per Josep Betran i Musitu,
propietari del Putxet, en homenatge a la seva
mare Elisa. Això no obstant, podria estar
dedicat realment a la filla petita, Elisa Bertran i
Musito (1888-1941), ja que més tard s’aprovà el
carrer de Musito, dedicat a Elisa Musito i
Garcia-Navarro.

•

Carrer de la Mare de Déu del Carmel
Pel santuari de la Mare de Déu del Carmel.

•

Plaça de Narcisa Freixas
Narcisa Freixas i Cruells (Sabadell 1859 –
Barcelona 1926). Compositora i pedagoga. Les
seves cançons infantils foren conegudes arreu
d’Espanya i el Govern les va declarar d’utilitat
per a l’ensenyament.

Fill del poeta Marià Manent, l’Albert (1930-2014)
visqué la seva infantesa i joventut al nostre barri.
Després passà a viure a l’altre costat de l’avinguda
República Argentina, on l’entrevistarem a finals del
2010 per al Putxet Actiu. L’any següent, en el Palau
de la Música Catalana, rebé el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes. El seu fill Jordi hi llegí el seu
discurs, car ell es trobava amb les forces
esgotades, i digué “La lluita contra l’oblit ha estat
per a mi una constant”.

Albert Manent, el 2010

I és així com era l’Albert, “un far de la nostra
cultura i història” hi varem titular la nostra
entrevista. Un noucentista, patriota, cronista de la
resistència i punt d’enllaç dels resistents. Autor de
més d’un centenar de llibres sobre personalitats
catalanes, història, literatura, política, església,
guerra civil i postguerra. Va morir el 14 d’abril
passat a la Ciutat de Barcelona.
Descansi en pau!

Els nostres carrers porten nom de
dona
La publicació de març de 2006 del Districte SarriàSant Gervasi que du aquest títol ens parla dels 50
carrers del Districte que porten un nom de dona,
proporció encara molt baixa en relació als que
porten nom d’home.

Narcisa Freixas, compositora i pedagoga (foto:Viquipèdia)

•

En anteriors números de Putxet Actiu ja hem parlat
del carrer de Rosa de Portolà i també dels
Jardins d’Elvira Farreras i Valentí, denominats
així el dia 1 de juny del 2013, dins dels actes de la
nostra Festa Major. Ara ho farem breument
d’altres carrers, places i jardins del nostre barri
que també duen nom de dona. Per això hem
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Jardins de Mercè Rodoreda
Mercè Rodoreda i Gurguí (Barcelona 1908 –
Girona 1983). Escriptora. En esclatar la Guerra
Civil, ja era coneguda pels seus escrits i
collaboracions en diaris i revistes. S’exilià el
1939 i visqué successivament a París, Bordeus
i Ginebra. El 1949 guanyà els Jocs Florals i fou
proclamada mestre en gai saber, títol que
premià la seva obra poètica que és menys

Informatiu de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet
coneguda que la narrativa. Guanyà el premi
Víctor Català el 1957. Publicà, el 1962, La
plaça del Diamant. El 1966 guanyà el premi
Sant Jordi amb El carrer de les Camèlies i el
1969, el premi Ramon Llull. Obtingué el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes el 1980, el
premi Crítica Serra d’Or de 1981 i el premi
Ciutat de Barcelona.
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Memòria històrica
Per Antoni García Gabarra

Joaquima Trias: records de la zona
baixa del Putxet
Ens rep a casa seva, situada davant dels jardins
d’Elvira Farreras. Un jardí dóna a la part de davant
i un altre a la part de darrera.
La família de Joaquima
La Joaquima va néixer l’any 1923 a Barcelona, en
el si d’una família de 9 germans. Ella n’era la que
feia cinc. Son pare, el Dr. Joaquim Trias i Pujol fou
un eminent cirurgià i traumatòleg que treballà a
l’antic Hospital de la Santa Creu i fou Director de
l’Hospital Clínic de Barcelona. En esclatar la
guerra civil fou mobilitzat com metge a l’Hospital
Militar. En acabar aquesta, el pare s’exilià a
França doncs ja hi tenia exiliada tota la família, en
el cas de la Joaquima des de finals de 1936.
L’1 d’abril de 1939, dia en què finalitzà la guerra a
Espanya, la Joaquima, en companyia d’un altra
germana i amb l’ajut d’uns guies amics del pare,
travessà la frontera pel coll del Pertús per retornar
a Catalunya.

Mercé Rodoreda, escriptora (foto:Viquipèdia)

Quan els nazis envaïren França, el pare es va
exiliar a Andorra durant 5 anys i l’any 1947 tornà
a Catalunya i tota la família es pogué reunir.
Malgrat que no li fou permès de continuar
treballant a la càtedra i al servei hospitalari, pogué
continuar l’activitat mèdica privada. Després de 2
anys a l’Argentina, tornà a Barcelona. L’hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona rep aquest nom
en reconeixement a la seva tasca i a la del seu
germà Antoni, exiliat a Colòmbia. Angelina,
germana gran de la Joaquima, contragué
matrimoni amb el Dr. Moisès Broggi, deixeble del
Dr. Joaquim Trias.
Jardins de Mercé Rodoreda

Aquests jardins foren l’inici i el buc insígnia de
l’Associació. Després d’una forta lluita per
aconseguir que un indret abandonat i ple de
brutícia esdevingués uns jardins, aquests foren
inaugurats el 23 d’octubre de 1999. La gent, a
manca d’un nom oficial, els anomenava “jardins de
la muntanyeta”. Novament, després d’una
reiterada demanda per part de l’Associació per tal
que els jardins fossin cuidats, amb baranes
illuminació noves, s’aconseguí això el 17 d’octubre
del 2008 i l’Ajuntament aprofità per denominar-los
“jardins de Mercè Rodoreda”. Malgrat que són uns
jardins fantàstics, s’utilitzen poc per part dels
veïns. Des d’aquí els animen perquè en gaudeixin
més.

Joaquima Trias
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Sr. Fàbregas. A la Clínica hi havia unes monges
que eren molt simpàtiques i nosaltres ens en
refiàvem molt i hi anàvem sovint. Més tard, el rei
en fou pacient freqüent. La família Vilà tenia al
carrer Homer la seu de la famosa industria
MATESA, que va motivar un conegut procés.

Joaquima s’installa al Putxet
Quan la Joaquima s’hi installà a la torre on viu
ara era l’any 1955 i ja s’havia casat amb Albert
Rosa, industrial d’aïllaments, i tenia 3 fills.
Després en va néixer un altre. Compraren una
casa que havia pertanyut a uns frares que hi
tenien un soterrani on refugiar-s’hi quan calia.
Aquest soterrani està avui en dia tapat però encara
existeix. D’allà arrenca un avenc que va cap a la
muntanya. Hi baixa aigua que ve del Pirineu.
Hi van fer la casa nova, per la qual cosa
contractaren el famós arquitecte i dissenyador de
jardins, Nicolau Maria Rubió i Tudurí, qui havia fet
els jardins de la casa dels Bertran. L’entrada de la
casa la varen fer pel carrer de Manacor que en
aquell temps tenia l’accés barrat per una torre. A
la part de darrera, una galeria dóna al carrer de
Felip Gil.
Com era llavors el Putxet
Era tot curull de torretes, de casetes molt
semblants. També n’hi havia algunes de molt
grans, sovint amb una torrassa a dalt que servia
per guaitar. Una d’aquestes torres grans era la
masia de Can Cros, que tenia la façana feta de
rajoles verdes. En aquesta masia vivia la Sra. Cros
–doncs s’havia separat del marit- i uns masovers.

Foto cedida per la família Amat, obra del fotògraf Postius
del Diari de Barcelona i La Vanguardia. Al carrer de
Manacor s’hi veuen 2 pancartes penjades en contra del
projecte de construcció de l’hospital de les colònies
estrangere

El projecte fallit d’Hospital de les Colònies
Estrangeres
La masia de Can Cros la van enderrocar per poder
fer-hi un hospital, agafant també un gran erm que
hi havia al costat. Van dinamitar una part de la
muntanya per fer-hi espai per l’hospital. El cònsol
de Suïssa n’era el promotor. L’any 1971 s’hi va
arribar a posar la primera pedra i es va improvisar
un petit altar per a l’ocasió.

Davant de casa seva hi havia un gran erm que
pertanyia als germans Cornet. També hi havia un
jardí ple d’arbres que lluïen una etiqueta puix
havien estat seleccionats.
Al carrer Manacor hi vivien algunes famílies. En el
número 1 una torre gran dels Echegaray, amos de
l’Hispano-Suiza, on després visqué Eric Zobel,
d’origen suís, mentre el seu germà Edwing vivia al
carrer Putxet. En el 3 l’Olga Sacharoff, coneguda
pintora d’origen georgià. Al Putxet molts estrangers
hi tenien una casa d’estiueig, principalment la
colònia francesa, la suïssa i l’alemanya. Els
agradava perquè era un lloc pintoresc. Després hi
visqueren tot l’any.
Al costat de casa, al número 10 hi vivia el pintor
Josep Amat, on hi tenia també l’estudi. Abans el
tenia al carrer de Jules Verne, adjacent a la seva
antiga casa en aquest indret. Avui en dia una part
d’aquesta torre està dedicada a la Fundació
privada pintor Josep Amat, dedicada a l’estudi,
conservació, recopilació i divulgació de la seva
obra.

Foto de l’indret on s’havia de construir l’hospital de les
colònies estrangeres, amb un cartell indicatiu. La foto
correspon a la publicació de l’Ajuntament i Enciclopèdia
Catalana Els Barris de Barcelona, volum II, editat el
1998

El barri comptava amb pocs establiments i
equipaments. L’única botiga de queviures de la
part baixa del barri era el “colmado” del Sr. Rafael,
al carrer Putxet, qui exercia com si fos alcalde de
barri, mantenint un estret contacte amb els veïns.
Hi havia 2 garatges i un taller mecànic. La Clínica
Sant Josep es va fer en un terreny que pertanyia al

L’oposició veïnal va impedir que s’aixequés
l’hospital de Colònies Estrangeres. Els veïns no hi
volien soroll ni circulació de vehicles, tot al•legant
que molt a la vora ja hi havia la Clínica Sant
Josep. A més, el projecte agafava la major part del
terreny per a construcció i en deixava poc per a
zona verda. Els veïns desplegaren pancartes en
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Collocació d’un disc al Pss Sant Gervasi / Lucà
prohibint el gir a la dreta
Collocació d’un pannell informatiu al Pg. Sant Gervasi /
Craywinckel indicant la continuació per el Pg. Sant
Gervasi per anar a Ronda de Dalt – Av. Rep Argentina Vallcarca - Lesseps

diversos idiomes per evidenciar que el projecte no
respectava les ordenances urbanístiques. Hi hagué
un plet que guanyaren els veïns. L’hospital s’acabà
fent a Castelldefels, a la vora del mar.
Aquest indret va estar abandonat durant molts
anys. Va ser un lloc on s’hi aparcaven els cotxes,
s’acumulaven escombraries i fins hi visqueren
algunes persones sense llar. Finalment, en aquest
indret el 19 de març de 2011 foren inaugurats uns
nous jardins que amplien el Parc del Putxet per la
banda de Manacor. Des de l’1 de juny de 2013
duen el nom d’Elvira Farreras, que fou cronista del
barri.

Pintar el terra de la calçada del carrer Luca limitant la
velocitat a 30
Per l’entrada de Bertran /Balmes
Collocació d’una plataforma elevada al carrer Bertran /
P. Figuerola
Collocació d’un disc a l’entrada Bertran / Balmes
prohibint la circulació excepte veïns del Putxet i serveis
Collocació d’un pannell informatiu al carrer Balmes/
Bertran indicant la continuació pel carrer Balmes per
anar a les Rondes

Aquests jardins de l’Elvira Farreras estan molt bé,
ens diu la Joaquima que hi passeja sovint. Les
rampes, que coexisteixen amb les escales, faciliten
el pas de persones amb problemes de mobilitat.
Amb el temps, els murs de pedra van quedant
coberts de vegetació. Hi manca una mica més
d’il•luminació i els jardiners hi venen poc. La part
baixa del Putxet ha estat sempre bastant oblidada.

Pintar la calçada del carrer Bertran limitant la velocitat a
30
Collocació d’una plataforma elevada a l’alçada de
Bertran / Castanyer
Collocació d’un disc a l’entrada de Bertran / Castanyer
prohibint la circulació excepte veïns del Putxet i serveis

Urbanisme i mobilitat

Collocació d’un panell informatiu al carrer Balmes/Pg.
Sant Gervasi indicant la continuació per la Av. Tibidabo
per anar a les Rondes

Carta de l’Associació dirigida al Regidor del
Districte en referència als problemes de circulació
als carrers Lucà i Mare de Déu del Carmel:

Collocació de càmeres al carrer Mare de Déu del
Carmel per enregistrar les infraccions de les motos que
circulen per les voreres

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Districte Sarrià – Sant Gervasi
A l’atenció del Sr. Regidor

Que l’Ajuntament faci les gestions oportunes als
departaments de cartografia per evitar el trànsit de
vehicles dels no residents

Benvolgut Sr. Joan Puigdollers

SOLLICITEM
Que aquestes mesures un cop estudiades i aprovades
pels departaments corresponents siguin aplicades sense
esperar l’inici de les obres de la reforma

En Francesc Ribera, amb D.N.I. 37 710.499 K, en
representació i com a President de
l’Associació de veïns i amics del Putxet

Que siguem convocats a una reunió per tenir
l’oportunitat de escoltar i ser escoltats a fi d’ ultimar els
detalls urbanístics d’aquesta reforma

EXPOSA
Que un cop recollides les inquietuds dels veïns/es dels
carrers Lucà i Mare de Déu del Carmel volem donar
suport a les seves reivindicacions de reducció, per tant
pacificació, del trànsit, arribant a un consens per portar
a terme el projecte de reforma integral dels carrers Lucà
i Mare de Déu del Carmel proposat per l’Ajuntament de
Barcelona a fi també de millorar la qualitat de vida dels
veïns/es d’aquest sector i per tant del Barri del Putxet

AGRAIREM
Que, en el cas que aquestes mesures no siguin
suficients per obtenir el resultat desitjat, entre tots
intentem trobar alternatives adequades
A l’espera de la seva resposta, aprofitem el moment per
saludar-lo cordialment.

DEMANEM
Que a més d’aquesta reforma que aportarà reducció del
trànsit ens portin altres mesures complementàries que
ens seran de gran ajuda

Francesc Ribera
President
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DEL PUTXET

Com :
Per l’entrada de Lucà / Pg. Sant Gervasi:
Collocació d’una plataforma elevada a l’alçada del pas
de vianants del carrer Luca / Craywinckel.
Collocació d’un disc a l’entrada del carrer Lucà
prohibint la circulació excepte veïns del Putxet i serveis

Adjuntem les signatures dels components de la comissió
de veïns/es afectats d’aquests carrers donant la seva
conformitat l’exposat.
Barcelona a set d’abril 2014
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