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Podem informar que, un cop acabades les
converses amb el Districte, amb data 29 de juliol
es va acordar tirar endavant el projecte de
remodelació dels carrers Lucà i Mare de Déu del
Carmel. Aquests carrers, castigats pel trànsit
actual, motivat per ser entrada i sortida del nostre
Barri (s’ha demostrar tècnicament) es mereixen
una remodelació integral.

Un any més, quan l’estiu s’apropa, a primers de
Juny les forces de l’Associació es centren en portar
a terme la Festa Major del Barri, Festa Major del
Putxet, Festa que per aquest esforç any darrera
d’any ja és una Festa catalogada de tradicional, no
tan sols al nostre Barri sinó que també al Districte
i a la Ciutat de Barcelona.

L’Associació va demanar que aquest projecte fos
posat a Exposició Pública a fi que tots els veïns/es
n’estiguin assabentats i hi puguin, si cal, presentar
allegacions. Les obres seran per a principi del
2015.

Festa que confeccionem amb actes tradicionals,
recollint-hi les peticions dels nostres veïns/es i
aportant-ne de nous. El resultat és positiu, així
ens ho demostra el grau de participació veïnal. Ho
detallem més àmpliament amb una crònica al final
d’aquest informe.

A la reunió amb els veïns de la Plaça Josep Amat
es van acordar unes mesures per millorar l’entrada
als pàrquings existents i evitar la càrrega i
descàrrega sobre la zona dels vianants. Aquestes
millores no són molt costoses ni difícils d’aplicar.
Per tant, creiem que transcorregut un llarg temps
el Districte hauria d’actuar d’immediat.

La barrera que no deixava creuar Mitre per Sant
Magí-Homer ja no hi és, tot i que ningú, a pesar de
les nostres preguntes, ens ha dit el per què ha
estat aquest temps, és de suposar que ha sigut per
les obres dels carrers Putxet i Osona.
A aquests dos carrers també els han canviat la
imatge, més d’acord amb el cor del Putxet. Però
nosaltres no donem les obres per acabades perquè
creiem que encara falta delimitar un espai per a les
motos a fi de que no aparquin a les voreres i hi
manca mobiliari urbà, com per exemple jardineres.

Podem informar també que, segons sembla, aviat
veurem la llum del què es farà a l’espai municipal
de la plaça Lesseps 26.
I tot indica que són positives les gestions
municipals per adquirir la malmesa Casa
Tosquella.

Les obres de clavegueram del carrer Ferran Puig
foren acabades a final de Juliol. També s’han
canviat les voreres tal com estaven previstes pel
Districte en aquest mandat, segons les peticions i
converses amb l’Associació.

Cordialment
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet

Ara, atenent a la petició dels veïns que volem la
remodelació d’aquest carrer, el Districte informarà
d’un estudi, que serà debatut per tots els veïns/es
que vulguin intervenir en una l’assemblea
participativa. Això és degut a que hi ha veïns/es,
que volen que tot el carrer sigui igual com el tram
final, sense aparcaments per als cotxes i amb
voreres amples. Però hi ha altres veïns/es que no
volen
voreres
amples
perquè
serveixin
d’aparcament a les motos i prefereixen aparcament
per als cotxes tal com està ara. En aquesta o
aquestes reunions, en les quals tothom podrà
assabentar-se i participar, n’haurà de sortir el
projecte, si es vol canviar quelcom, per realitzar-ho
durant la propera legislatura.

Crònica i imatges

Festa Major 2014

El tram que hi ha davant de l’entrada del parc ha
quedat així a voluntat del propietaris. Aquest tram
no és municipal (encara). El dia que sigui
municipal en parlarem.
També podem donar per acabades les obres del
canvi de voreres al carrer Hurtado. Una petició
més realitzada. Desitgem que, amb aquest canvi,
els veïns/es deixin de caure quan plou.

Enguany la Festa Major va començar dijous 29 de
maig. Un espectacular tro de sortida al redós de
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l’església de Josepets a la plaça Lesseps i un
magnífic espectacle de foc a càrrec de les
Diablesses i Diables de Sarrià ens van animar a
tots a participar de la Festa.

Al matí del dissabte va tenir lloc la jornada de
portes obertes en l’Espai Putxet, amb taller de
pintura i espectacle de bombolles gegants adreçats
als infants. I també la Fira d’Andròmines per
vendre, comprar o bescanviar objectes que no es
fan servir.

Feia anys que no en fèiem, de diables, en no
obtenir-ne el permís municipal.

Aquest any va ser el tercer en fer el Vermut amb
Jazz dissabte al migdia, amb un èxit encara més
gran, amb el Trio JAZZ BAND. Els romàntics
jardins del carrer de Portolà es van emplenar.

Atès l’èxit que vàrem tenir amb el “PutxeTapes”, 1a
edició en la Festa Major de 2013, aquest any l’hem
tornat a fer, encara amb més gran ressò doncs el
nombre d’establiments adherits ha passat de 10 a
13. La durada va ser des del 30 de maig al 7 de
juny.

Dissabte a la tarda va tenir lloc la Cercavila de
Tabalers amb la colla de Tabalers de Sarrià. El
recorregut s’inicià a la plaça Kennedy, passant pel
Passeig de Sant Gervasi, carrers de Lucà i Mare de
Déu del Carmel, avinguda República Argentina fins
arribar a la plaça Lesseps. La guàrdia urbana ens
va acompanyar en tot moment per ordenar el
trànsit.

Com és tradicional, a la plaça Kennedy, el
divendres i el dissabte va tenir lloc la Fira que
enguany va ser d’artesans dels anys 60.
Tota la tarda de divendres vàrem estar pendents
del temps. Aquest any havíem previst avançar
l’hora de la cantada d’havaneres a les 8 del vespre,
en lloc de les 10 de la nit com era el costum, a fi de
facilitar la participació de la gent. Va estar plovent
intensament just fins a les 8 del vespre i per
aquest motiu vàrem decidir anullar-la en el darrer
moment. Ho sentim pels veïns que s’hi van atansar
o que hi volien venir.

A la nit de dissabte, a la plaça de jocs del Parc del
Putxet, vam fer el sopar de botifarrada. I a
continuació el Ball de Festa Major amb l’Orquestra
KRATER. Com que el divendres no vàrem poder fer
les havaneres, hi vam preparar el rom cremat i el
vàrem repartir junt amb la coca.
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La parella de música clàssica de guitarra formada
per en Mario Cuellar i la Montse Mitjans ens va
delectar amb melodies, algunes ja escoltades
anteriorment i altres de noves.

Diumenge al matí, a la plaça dels jocs, va tenir lloc
la Festa Infantil amb Dandy Clowns. La plaça era
plena a vessar.

Ferran Puig: s’han acabat les obres
de clavegueram

A la plaça Narcisa Freixas varem gaudir d’una
audició de sardanes amb la Cobla Popular de
Barcelona. Les rotllanes de dansaires varen tenir
molts participants.
A voluntat dels propietaris, així ha quedat el carrer
davant de l’entrada del parc

Al migdia va tenir lloc el tradicional Dinar de
Germanor, que va tenir una nombrosa assistència.
Com és ja un costum, diumenge al vespre vàrem
fer la cloenda de la Festa a la plaça Marià Manent.

Aspecte del carrer després de les obres, amb aparcament
per als cotxes i voreres estretes
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Tram final remodelat fa uns anys, sense aparcaments
per als cotxes i amb voreres amples per a motos

Els carrers Osona,Putxet i Hurtado
han estat reformats recentment
Vorera d’Hurtado amb nou paviment antilliscant

Reordenació de l’ús de la vorera a la
plaça Josep Amat

Carrer Osona actual

Amb la supressió d’un arbre i una jardinera barrant el
pas en direcció al carrer Putxet s’ha millorat l’ocupació
de la vorera. Falta encara completar aquestes mesures i
senyalitzar-les degudament a fi que els vehicles puguin
accedir als pàrquings de les cases des de la ronda del
General Mitre, just a la sortida del pàrquing públic.
Tram final actual del carrer Putxet
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El nostre barri

Adéu a en Joan
A les portes de l’estiu ens
va deixar en Joan. En
Joan era un bon
company de l’Associació.
La seva estimació pel
Pirineu, per la pesca, per
la natura, el va portar a
realitzar una il•lusió, la
creació d’un Gegantó “En
Manel, Pescador del
Putxet”.
Company, no oblidarem
el teu somriure!
HISTÒRIA D’EN MANEL, el gegant del Putxet
La Carmeta, filla d’una de les famílies principals
del barri del Putxet, era una noia que ho tenia tot:
bellesa, joventut, diners, però no era feliç.
Cada tarda la Carmeta pujava fins al lloc més alt
del Putxet i es quedava mirant l’horitzó. Allà lluny,
es dibuixava la línia del mar i la noia somniava
imaginant-se altres mons. Un dia es va decidir. Les
seves passes la van portar al port. La renglera de
vaixells i barques amb tants homes afanyant-se la
va enlluernar. De sobte el va veure. Ell també la va
mirar i tots dos comprengueren que s’havien
enamorat. El pescador li va explicar que havia
d’emprendre un llarg viatge però que tornaria i
volia que l’esperés. La Carmeta li ho va prometre.
El temps va passar i els pares de la Carmeta la van
obligar a casar-se amb un noi de bona família que
segons ells l’havia de fer molt feliç.

El gegantó Manel i text del dia de la seva presentació

En Manel, el pescador, no l’havia oblidat i, després
d’uns anys, el vaixell que el duia arribà a
Barcelona. Va córrer a buscar-la. Ningú no li va
donar senyals d’ella. Algú recordava vagament la
família però no sabia què se n’havia fet.

Comiat a la Magda
A finals de setembre, als
102 anys, la Magda
Lladó va anar a trobarse amb el Creador, en
paraules seves. La
Magda va ser una dona
valenta, lluitadora, amb
una vida intensa i en
ocasions molt dura. Se’n
va sortir i al final de la
seva vida va dedicar-se a
escriure llibres, alguns
dels quals ens obsequià.
La vam entrevistar l’abril
de 2009 i poc després ens va donar un xerrada.

El pobre pescador va pujar al Putxet. Potser era
allà esperant-lo, potser des d’allà la veuria. No la
va trobar. Desesperat, van intentar allargar el
màxim el seu camp de visió i, sense saber com, va
començar a créixer.
Des de llavors, en Manel, sempre que s’aplega
molta gent, surt amb l’esperança de retrobar la
seva estimada Carmeta.

Descansi en pau!
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grans van marxar de casa i la van vendre, junt
amb el terreny, al constructor Felipe Massot.
Aquest, en el triangle que va entre els carrers
Putxet i Escipió, hi va fer 10 cases adossades, 5
d’elles que donen al carrer Putxet i les altres 5 al
carrer Escipió, totes elles amb pàrquing. L’Enric
comprà una d’elles l’any 1983 i al soterrani hi té la
consulta. Conservava amb molta cura un ilex
centenari d’uns 15 metres d’alçada fins que se li va
morir l’any passat.

Memòria històrica
Per Antoni García Gabarra

Enric Ripoll i Espiau: ha vist néixer
milers de nens
Família
L’avi patern, Francesc Ripoll i Fortuño era advocat.
Nascut a Benissanet, entre Mora d’Ebre i Miravet.
Va tenir 3 fills, Raimon, Teresa i Josep Ripoll i
Torres. En Josep contragué matrimoni amb
Enriqueta Espiau i tingueren 12 fills, 6 nois i 6
noies. L’Enric Ripoll i Espiau en va ser el 6è i el
darrer que va néixer a casa, al carrer Provença,
davant de La Pedrera. Son pare, en Josep era
ginecòleg. Tres dels seus fills, entre els quals
l’Enric, n’hereten l’especialitat i una filla es fa
llevadora. Però, a la 3a generació, dels 47 néts d’en
Josep només un és metge. L’Enric es va casar amb
la Carme, amb qui ha tingut en Jaume i na Sandra
i d´en Jaume 3 néts, Nicolás, Gustavo i Mauro.
Vinguda al Putxet
L’avi patern, en Francesc, es va traslladar a
Barcelona. Ell tenia un menjador a l’aire lliure en
el passatge Escipió, que llavors no era encara un
carrer. Entre aquest passatge i el carrer Putxet hi
havia la masia Can Damians. Durant la guerra
civil aquesta masia va ser bombardejada i no hi va
quedar res. Després en Francesc comprà el
terreny, incloent-hi els jardins i hi va fer construir
una casa. El terreny anava des del passatge
Escipió, a la banda de darrera de la casa, fins al
carrer Putxet, on l’entrada de la casa afrontava la
casa dels Gaspar-Farreras i la dels alemanys Leiz
que ja no hi és. Incloïa també una pista de tennis.

Arbre centenari que va resistir les obres del 1980-84.
Aquest ilex va morir el gener de 2013.

Botigues d’aquell temps
La majoria de les compres les fèiem al carrer de
Saragossa doncs en aquesta part del barri del
Putxet hi havia molt poques botigues. Al carrer
Putxet hi havia la botiga de queviures d’en Josep i
també hi havia un drapaire que tenia una
concessió per vendre coco ratllat. Al passatge
Escipió hi havia una granja on anàvem a comprar
els iogurts Danone en terrina de vidre que s’havia
de retornar.

El Putxet, nevada de Nadal 1962. En primer pla, la torre
dels Leiz que ja no existeix. Més amunt, la torratxa de
guaita dels Zobel, al carrer Putxet, i a l’esquerra la
mansió dels Bertran

Professió de ginecòleg
De jovenets, el meu germà i jo ja ajudaven al pare
en els parts. Així, en parallel als estudis de
medicina, vaig tenir l’oportunitat d’assistir a
sessions pràctiques. En aquella època la gran
majoria dels estudiants de medicina eren homes.
Avui en dia hi ha més dones que homes que inicien
l’especialitat de ginecologia.

El pare de l’Enric, en Josep, hi va fer una altra
casa, i més tard una remunta d’un pis per donar
cabuda a l’augment de la família. Ell tenia una
petita clínica al carrer Madrazo on exercia com a
ginecòleg. Quan els pares de l’Enric es van fer
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dels metges “l’únic que salva les persones és Déu,
els metges fem el que podem”. També ens diu “els
integrismes existeixen en tots els àmbits” i ens
posa com exemple que no cal alletar cada 3 hores i
que és convenient però no indispensable
l’alletament matern.

A més d’exercir la pràctica privada de la medicina,
vaig treballar en diversos CAPS, primer al carrer
Numància, després al carrer Bonaplata (districte
de Sarrià – Sant Gervasi) i finalment a Montcada i
Reixac. He procurat que la meva llibertat com a
metge no es veiés limitada per les ordres que
venien de dalt. Als CAPS he treballat sempre amb
estreta relació amb els metges generals i els
pediatres. Fa pocs anys em vaig jubilar i vaig
deixar de treballar al CAP.

Aficions: escultura i fotografia
Una afició que he conreat durant molts anys ha
estat la de fer escultures de ferro. El meu avi
patern va comprar una casa a Sant Vicenç de
Montalt, poble situat una mica a l’interior de
Caldes d’Estrac. També hi va comprar la torre dels
Encantats, on hi ha una torre de guaita, i l’hotel
Titus, tot això encara és propietat de la família.
Allà tinc un taller amb un forja de carbó i una altra
de propà, que és més ràpida que la de carbó.
Aprofito peces de ferro de la deixalleria o dels
amics per fer-ne tot tipus d’escultures. Acostumo a
cisellar peces llargues i estilitzades. Sovint les
acompanyo amb pedres de la costa, arrodonides
per l’acció de l’aigua i el vent, i còdols de riu o de
riera. Les escultures són d’una grandària petita
que es poden dur a una grandària més gran per
exhibir-les en un lloc públic. Al Collegi de Metges
de Barcelona, on he fet unes quantes exposicions,
n’hi ha una de meva.

A la pregunta de quants nens calcula que han vist
la llum amb ell, contesta que no els ha comptat
mai, malgrat que no és la primera vegada que li ho
pregunten. Després d’una breu reflexió sobre el
període d’anys que ha exercit com ginecòleg i el
promig de nens nascuts per any, ens diu “uns
4.000”.

Escultura Maternitat

Una altra passió que tinc és la fotografia. A casa
utilitzava la piscina per a revelar els negatius, en
una mena de cambra fosca. En guardo milers de
clixés i molts àlbums de fotos. Tanmateix amb
l’arribada de la fotografia digital n’he perdut
l’interès. Al final de l’entrevista ens deixa algunes
fotografies antigues perquè puguem illustrar la
publicació de l’entrevista.

El Dr. Enric Ripoll, ginecòleg

Inquirim per què els embarassos i els parts d’avui
són molt més segurs que els de fa 50 anys. Ens
posa com exemple que el seu pare ja donava àcid
fòlic a les embarassades en un temps en què les
propietats preventives d’aquesta vitamina sobre el
risc de defectes del tub neural del fetus eren molt
desconegudes, mentre que avui en dia és una
prescripció habitual. També ens diu que ara la
cesària és una intervenció amb un risc molt baix i
substitueix
altres
intervencions
molt
més
agressives que es feien abans.

Hemeroteca
Entrevista amb Mònica Marambio a la publicació
de l’Agrupament Escolta Pere Quart (pàgines 10 i
11)

Quan li preguntem sobre el seu paper en
embarassos i parts difícils, ens parla de la limitació
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Urbanisme i mobilitat

L’Ajuntament presenta el projecte de reforma de c. Lucà i c. Mare de Déu del
Carmel

Imatge virtual de com quedarà el carrer de Lucà

Imatge virtual de com quedarà el carrer Mare de Déu del
Carmel
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