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Informe del President
En l’Audiència Publica del mes de novembre hem
mostrat al Districte el nostre malestar per la manca de informació per part del Districte vers els
afers que tenim pendents, com la clínica Sant
Josep o l’arranjament del carrer Marmellà, entre
altres.
A pesar que tenim prou coses pendents d’obtenir
resposta, no parem de transmetre les peticions
dels veïns, com les intervencions als carrers, ptge.
Forasté o al carrer Escipió.
També hem tingut el Consell de Barri, on es va
parlar de l’estat de obres al Barri, de la millora del
carrer Ferran Puig, del qual en parlem més detalladament més endavant.
I on els veïns van demanar coses, com l’eliminació
dels pals a les voreres de tot el Barri, i que es faci
un arranjament de les voreres dels carrers que es
troben en estat lamentable, que són moltes.
Un cop canviades dels voreres del carrer Hurtado,
la seva confluència amb el carrer Marmellà no va
quedar del tot bé, per la qual cosa posteriorment
s’ha efectuat una actuació per acabar correctament les obres.
Vam organitzar una xerrada-conferència efectuada formidablement pel Dr. Formiguera que ens va
parlar de les moltes maneres que podem fer per
tenir un pes saludable, llàstima que va ser escoltat per poca gent.
Ens preocupa, i així hem informat al Districte, la
cruïlla de les tapes, no confondre-ho amb les Tapes del Putxet.
Ens referim a la cruïlla de Mare de Déu del Carmel – Rep. Argentina - El Caire, on es troba una
quantitat, creiem que desmesurada, de tapes
metàl·liques de les companyies d’aigua, llum, semàfors, etc., que degut al pas del temps estan
desgastades, provocant en mullar-se, bé per la
pluja o el regadiu, patinades dels vianants, on
contínuament hi ha reclamacions per les caigudes, ocasionant-ne problemes de salut, sobretot
trencadisses.

En el carrer La Costa s’han col·locat uns pilons,
és de suposar demanats pels veïns, ja que els arquitectes no van tenir en compte el poder sortir
adequadament del pàrking, i nosaltres, intentant
solucionar mancances, hem demanat que entre
els pilons i la vorera es faci aparcament lineal per
a les motos i així evitar el seu aparcament sobre
la vorera.
En el mes de desembre fem les activitats programades, com la fira de productes artesanals a la
plaça Kennedy.
També hem muntat la paradeta per recollir menjar i joguines que desprès destinem a les Entitats
del Barri, que les distribueixen entre les persones
necessitades.
Aquest any hem decidit no fer Loteria, creiem que
s’ha tornat una complicació i nosaltres som gent
voluntària.
No han començat les obres dels carrers Lucà i
Mare de Déu del Carmel, creiem que no hi ha motiu de preocupació, estan ultimant tràmits administratius i tot seguit començaran.
Cordialment
Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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Recollida de menjar i joguines
Dissabte 20 de desembre

Fira de Nadal a Plaça Kennedy

Recollida a la República Argentina - Claudi Sabadell

Lliurament de joguines al Centre Maria Reina

Repartiment de joguines a la Asociación de
Mujeres Latinas
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Actuacions a la via pública

Voreres en mal estat

Cruïlla Hurtado-Marmellà
Estat inicial en canviar les voreres

Vorera al carrer Agramunt

Cruïlla Hurtado-Marmellà
Estat actual després de l’actuació

Profusió de tapes a la cruïlla de El Caire - República
Argentina - Mare de Déu del Carmel

Consells sobre dieta saludable

Pilones al carrer de La Costa

Xerrada del Dr. Xavier Formiguera, especialista en Endocrinologia i Nutrició
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Urbanisme i mobilitat
Millora del Carrer Ferran Puig
En data 20-11-14 es va celebrar el Consell de Barri
del Putxet-Farró, on en l’ordre del dia estava la millora del carrer Ferran Puig
Es va escoltar els veïns presents que donaren
les seves opinions respecte a la possible millora
d’aquest carrer, el tema discordant és que uns estan a favor de treure els aparcaments i els altres
volen conservar-los.
Per això el Sr. Regidor, Sr. Puigdollers, va a emplaçar a tots els veïns del barri que volguessin a
formar part de la taula de treball, a fi de trobar un
consens si es vol millorar aquest carrer, i si no hi
ha consens l’Ajuntament haurà de definir-se.
En data 15-12-14 va tenir lloc la primera reunió de
la taula de treball. Un grup de veïns partidaris de
treure els aparcaments ha confeccionat i presentat a l’Ajuntament un projecte eliminant les places
d’aparcament de tot el carrer i modificant l’entrada del Parc del Putxet, projecte que, encara que el
Sr. Gerent Carles Esquerra va dir molt clar que no
existia cap projecte, van defensar que l’Ajuntament
els hi va encarregar, per tant, el projecte està fet,
l’hem comprovat.
Una pregunta que ens fem és “com és que s’ha fet
un projecte sense escoltar l’opinió dels veïns?” Què
vol dir, que s’imposa el seu criteri sense tenir en
compte la opinió de altres veïns? Un dels assistents va demanar quin criteri va seguir el Districte
per encomanar aquest projecte a aquest grup i va
demanar de poder veure els altres projectes desestimats, posant en dubte que s’ha hagués demanat
altres projectes a altres persones.
Creiem que en els projectes, primer, els tècnics
han d’escoltar les opinions per plasmar- les si es
pot en el projecte i si no es pot explicar el perquè
no es pot.
Un cop escoltats els assistents, l’Associació reunida en Junta opta per NO recolzar el projecte de
treure els aparcaments ni tampoc recolzarà el suprimir parcialment els aparcaments.
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Recolzem el criteri tret dels veïns de què no és de
prioritat destinar una partida econòmica ara en
aquest carrer, no és adient, no res més pels temps
que corren, sinó perquè considerem que hi ha
altres carrers del nostre Barri que ho necessiten
molt més, com els carrers Ballester o d’Escipió o
Manacor o Marmellà o Espinoi, considerem que
seria una despesa innecessària, inclòs inhumana.
No volem treure els aparcaments del carrer Ferran
Puig perquè són una necessitat.
Majoritàriament, en la construcció de les cases
d’aquest carrer, la normativa no obligava a la construcció d’aparcaments, i és per això que la majoria de la gent antiga, actualment gran, no disposa
d’aparcaments i possiblement tampoc pot destinar
cap partida econòmica per la seva adquisició (compra o lloguer).
El no disposar dels aparcaments del carrer crea
una problemàtica de mobilitat a la gent gran, a la
gent amb problemes de mobilitat, i es limita la cohesió social, en no poder rebre les visites dels familiars, amics, assistències, etc.
En cap moment volem anar en contra de l’Ajuntament com es va escoltar per part dels projectistes.
A la Ciutat de Barcelona, com també en el nostre
Barri, hi ha carrers on es poden treure els aparcaments i d’altres on, pels seus motius, no s’hi poden
treure.
Existeix l’opinió de què defensar el treure els aparcaments és per millorar la renda dels privats.
Tampoc s’ha presentat, per part dels projectistes,
ni del Districte, cap alternativa d’aparcament.
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Desestimen donar com alternativa l’aparcament
existent al carrer Marmellà.
Ens imaginem a la gent gran, mares amb nens,
amb els carros, gent amb problemes de mobilitat,
etc. pujant pel carrer Ferran Puig i Marmellà per
anar a buscar el cotxe?
Tampoc es volen destinar diners per ampliar
unes voreres que no seran apropiades per passejar i que, de ben segur, el seu destí serà l’aparcament de motos.
Tenim l’exemple en el tram de baix del mateix carrer on les voreres són amples.
Tampoc és de prioritat el plantat d’arbres dons som
en un Barri on disposem de prou verd i, per contra,
el destí dels arbres serà de pi pi can dels gossos.
On SÍ hi ha consens total és en què s’ha de fer en
aquest carrer una actuació per eliminar totalment
els cables aeris, dotar-lo d’unes voreres que no rellisquin, reorganitzar-lo per adequar a les necessitats dels veïns les places d’aparcament, de càrrega
i descàrrega, places d’aparcament de motos, places
d’invàlids, contenidors, parada de bus, etc.
Adequar, quan sigui de propietat Municipal, la
semi plaçeta de davant de l’entrada del Parc, adequar-la al carrer, amb mobiliari urbà i aparcament
de motos, per exemple. Traient la doble fila de pitons col·locats darrerament, de fatal estètica.
Pacificar el carrer col·locant-hi plataformes alçades
al principi del carrer en la cruïlla La Costa - Portolà
- Ferran Puig, davant de l’entrada del Parc i en la
cruïlla Manacor - Agramunt - Ferran Puig.
Els hi fem arribar un croquis fet modestament per
membres de la nostre Associació, NO TÈCNICS en
què, recollint els problemes presentats pels veïns,
aquests quedarien solucionats i es conservaria o
s’augmentaria el nombre de places d’aparcament.

Francesc Ribera
President
Associació de veïns i amics del Putxet
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El nostre barri
ASSUMPTA PALMÉS: pionera de la
immersió en català a l’escola
Família
El pare, Isidre Palmés que va morir fa 35 anys, tenia
un negoci/taller situat al carrer Martinez de la Rosa
al barri de Gràcia de revestiments de guix, sobretot
enteixinats en sostres i voltes i també motllures a la
part alta de les parets. La mare, Assumpció Llobet,
va morir centenària, ara fa gairebé 2 anys. No volia
confessar quina era la seva avançada edat. Quan en
parla l’Assumpta ho fa amb admiració.

3 generacions vivint al Putxet
Els pares de l’Assumpta vivien al carrer de Portolà
número 4. Ella va néixer l’any 1952 i hi va viure
fins que la família es mudà al carrer Roca i Batlle
lletra A. En aquest mateix carrer vivien el seus oncles els Srs Llobet. Ella hi va viure fins que es va
casar als 24 anys. Amb el seu marit August Bou
–membre de la nostra Associació- viuen al carrer
Hurtado i han tingut dos fills, una noia i un noi.
La noia viu al carrer Pàdua molt a prop del parc
Putxet. Aquest fet faria que fos, la quarta generació
vivint en aquest barri.
Carrers, torres i festes
Al carrer Bertran tot eren torres. Els avis vivien
al número 68, en una torre amb jardí de tres nivells i l’últim nivell ja donava al Putxet. També tenien hort i eixida, moltes de les torres eren així en
aquell temps. Recorda que el carrer Bertran era de
dues direccions.
Quan va esclatar la guerra, els seus avis es van
quedar a Barcelona, i van tenir molt de mèrit arriscant la seva vida guardant les joies d’amics que
van haver de marxar fóra de Catalunya per raons
polítiques, i que sortosament les van recuperar totes quan van tornar al país.
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Pujant pel carrer Bertran, més amunt del carrer
Castanyer, a mà esquerra, hi havia una torre també
molt bonica que era propietat dels Carroggio editors. I encara més amunt, amb la confluència de Solanes, hi havia una acadèmia que es deia Alba, amb
la mestra Maria Sabaté i el seu director Pere Planas.
Era petita però hi anaven els nens i nenes del barri.
Al costat de l’acadèmia hi havia una espardenyeria.
Al carrer de Portolà número 8 hi vivia el matrimoni
Cored. Ell era propietari d’una empresa d’acer molt
important i no tenien fills. La torre era de 2 pisos
amb un jardins al davant i al darrera, i una vista
magnífica a Vallcarca. Era preciosa.
Recorda també que per la revetlla de Sant Joan,
en el mateix carrer de Roca i Batlle es feia foguera
amb trastos vells. I sobretot ressalta el silenci que
hi havia en aquest carrer i la vista que tenien des
de casa seva- tot vivint en un pis baix – de tota
la muntanya del Tibidabo i el carrer Balmes. Davant casa seva no hi havia
absolutament cap edifici
i per això tenien aquesta
vista tan privilegiada.
L’Assumpta ens mostra
un croquis del 1960 de
com havia de ser la futura
parròquia de Santa Cecília, situada al Passeig de
Sant Gervasi 66-68, que
abans estava situada en el
passatge del carrer Lucà.
Botigues i personatges
Al carrer Hurtado hi havia una vaqueria.
María Yáñez, la Bella Dorita que fou la “reina del Paral·lel”, visqué en un pis que abans era una torre donada per un marquès, i que ella va fer apartaments.
La torre dels avis es va llogar als germans bessons
Ramon i Josep Moscardó -aquesta família també
vivia al carrer Bertran- pintors de renom i on aquí
van començar a demostrar les seves aptituds artístiques. La seva obra sovint està exposada a la sala
Parés i tenen un estudi propi a Cadaqués.
En el turó del Putxet, l’Assumpta ens explica que
juntament amb els seus germans, i altres veïns
anaven sovint per veure els “OVNIS” i altres cossos
celestes amb el prestigiós ufòleg el Sr Antoni Ribera que també vivia en el barri.
Estudis
Cal dir que l’Assumpta és una persona reservada
i no creu que explicar coses de la seva vida sigui

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

d’interès per al públic. Per saber-ne ens ha calgut
insistir-hi una mica.
Va anar des de petita a l’escola de les monges concepcionistes Cardenal Spínola, a l’Avinguda del Tibidabo número 16. Des del 1980 aquest lloc l’ocupa
l’Escola Projecte, dedicada inicialment a l’escolaritat de nens i noies que pateixen hemofília però que
cada dia més acull nens i nois no afectats.
Després va fer Magisteri i també Psicologia que li ha
servit de complement per a la seva tasca de docent.
La immersió en català
Primer va treballar a escoles privades. I es va treure el títol de Català per la Universitat de Barcelona.
Aquest li servia per donar classes de llengua i literatura catalanes a les escoles de la perifèria, concretament a Nou barris i a l’Hospitalet. L’Omnium
era l’associació que se’n cuidava i articulava aquestes classes contractant a ensenyants voluntaris
que tenien els requisits per poder-ho fer. Llavors
encara no existia el model d’Immersió lingüística,
estem parlant dels anys 1976, 77 i 78. Després va
fer oposicions l’any 1981 i les va guanyar. Va començar a aplicar el model d’ immersió lingüística a
Sta Coloma de Gramenet; de fet aquesta població
va ser la pionera en exercir aquest model, es creu
que gràcies a l’alcalde que hi havia llavors -Luis
Hernández- i a famílies que creien en l’escola pública i l’ensenyament en català; en aquella època
aquesta localitat acollia molta població immigrada
d’altres parts d’Espanya, sobretot andalusa, a Sta
Coloma se li deia la segona Andalusia. Les escoles Rosselló Porcel i posteriorment Mercè Rodoreda
van ser de les primeres on, a començament dels
anys 80 i 81, es va fer immersió d’una forma estudiada per veure’n els resultats.
Des de sempre hi ha hagut veus des del govern
central que s’ha volgut fer creure que això de l’ensenyament del català és un problema en detriment
envers el castellà, d’aquí tantes reticències a la llei
de normalització lingüística i la immersió, però en
canvi la realitat és ben diferent, hi ha cohesió social
i bona convivència, i els resultats són bons; donada
la seva experiència professional, no ha trobat mai a
ningú que només sabés parlar en català, en canvi
al revés sí, és a dir, persones monolingües castellanes si n’hi han, de les que han viscut a Catalunya.
Sense el model d’immersió es pot caure en el perill que es creïn guetos on mai els fills d’immigrants
s’integrarien, donat que es trobarien en inferioritat
de condicions si no haguessin sabut la llengua ca-
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talana i haguessin rebut un tractament diferenciat.
Hi ha informes amb coneixement que demostren
que els nens i nenes bilingües tenen més facilitat
per aprendre terceres o quartes llengües. A més el
coneixement de la llengua castellana dels alumnes
catalans, és equivalent als de la resta de l’estat, un
cop acabats els estudis.
El procés d’immersió lingüística reconegut per la
UE, és l’única garantia que permet que el català
tingui el mateix grau de coneixement per part de
tots els alumnes catalans, quan el coneixement del
castellà està totalment garantit.
L’Assumpta es va fer una sòcia activa d’ Òmnium
Cultural des de l’any 76 . La seva parla dóna goig
de sentir. Acomplerts els 40 anys de treball, es va
poder jubilar.
El Putxet avui
L’Assumpta creu que ha canviat molt la fesomia
del barri, en comparació de com era abans. La
major part de les torres han desaparegut. Hi ha
equipaments municipals que eren molt necessaris, com els del carrer Marmellà, on li fem l’entrevista. Els carrers també s’han arranjat i millorat,
com les voreres de la part alta del carrer Hurtado.
Ens diu, no obstant, que caldria posar un semàfor
abans de l’encreuament d’aquest carrer amb el de
Craywinckel doncs la seva absència pot provocar
algun accident. Des que es van canviar les direccions d’aquest carrer i Lucà el trànsit és molt poc
fluid i la sortida d’Hurtado és perillosa. Cal tenir en
compte que tota la sortida dels veïns del barri ho
fan per Mare de Déu del Carmel i Hurtado (abans
era per Lucà on hi havia semàfor).
També remarca la brutícia i descuit que hi ha en
aquests carrers abans esmentats, destacant l’incivilitat d’alguns veïns; demana juntament amb altres
veïns la neteja d’aquests carrers. Es pot trobar contínuament, anant per aquests carrers amb excrements
d’animals, papers, burilles...Realment desagradable.

Església de Santa Cecília en l’actualitat. Com es pot
veure, l’edifici no es va construir tal com estava projectat, doncs no es va fer el campanar previst inicialment.
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El nostre barri
Comiat a la Mª Jesús
Un cop més hem hagut de
dir adéu a una persona
vinculada a l’Associació.
Aquest cop una persona
jove, una persona que estimava el seu Barri, el Putxet.
Una persona que sempre
acompanyava a la seva
mare, Núria Fortuny, pionera d’aquesta Associació, a tot arreu, a gaudir,
a participar, a reivindicar.
Però què millor que la
seva mare perquè ens digui amb unes lletres com era la Maria Jesús.
Maria Jesús no t’oblidarem.
Núria, tot el nostre suport, enteresa.
Francesc Ribera
President
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Bústia de veïns
Circulació massa ràpida als carrers
del barri
Buenas tardes,
Hace años que somos socios de su entidad e
incluso hemos podido asistir a alguna asamblea de Uds. En primer lugar voy a aprovechar para agradecerles y felicitarles por la
buena y gran labor que están haciendo para
mejorar nuestro barrio.
Les escribo por un tema que nos preocupa;
vivimos en el Pasaje Foraste y desde luego es
impresionante como coches pero sobretodo
motos bajan por esta calle a toda velocidad y
desearía hacer las siguientes reflexiones:
- En la zona hay muchas calles similares a
la nuestra en la que se han colocado ondulaciones -no se exactamente como se les dicepara evitar estas situaciones y en la nuestra
no hay ninguna. También observo de que en
muchos lugares esta BIEN señalizado de que
la velocidad permitida es de 30 km/hora.
- Al final de la calle hay un paso cebra por el
que pasan muchos niños que van al Barcino
o salen de el, por lo que es un riesgo importante.
- Las velocidades con la que bajan los vehículos es en muchas ocasiones el doble del
permitido, es decir 60 km/hora; si en la autopista un coche va a 240 en lugar de 120,
supongo que hasta le quitan el carnet de
conducir.
- En la calle por lo menos hay seis salidas de
garajes y sobretodo los que están en la parte
izquierda (bajando) cuando se sale la visibilidad es muy escasa lo que es un peligro grande de accidente, de hecho -y me consta- de
que ha habido ya más de un accidente.

Carta de la mare
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Entitats i comerços del barri
membres de l’Associació

Farmàcia Emma Ribas, Av. Gral. Mitre 199-201

El Celleret, c. Craywinkel 5

Centre de salut Estar Bé, Av. República Argentina 167

Cortacans, c. Craywinkel 24

Llenceria Craywinckel, c. Craywinkel 9

Viatges Iltrida, Av. Rep. Argentina 9
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