msn~@ Hotmail@
avputxet@hotmail.com

--

... ..

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

editorial<editorial@edicionsdelpirata.cat>
Sunday,February18, 20074:18:51 PM
<avputxet@hotmail.com>
Nomde la muntanyeta
....

- --

Impreso(s):

..

Tuesday, March 06, 2007 1:44:05 PM

--

--

-.

--

Benvolgut Frank, perqué suposo que com a president, deuras ser tu qui obri el correu.

Veig que encara us continuen referint a la muntanyeta amb el nom de "jardinsde la muntanyeta". Suposo,
per tant que,tot i que en el seu dia s'havia parlat d'alguns, no té encara nom propioCree que estaria bé que
l'Assoeiaeió, com a representant que és deis vei"nsdel barri, proposés el nom de ..Jardins de Monica
Marambio". Em sembla que la Monica s'ho mereix de sobres i que tothom i estaria d'aeord.

Que et sembla, Frank. Com a president, podries proposar-ho a I'assoeiaeió i a l'Ajuntament.

Una abrayada,

.. ASSOCIACIÓ DE VEiNS I"AMICS DEL PUTXET

"

P. Sant Gervasi 39-47, Parc de "La Tamarita" BCN 08022
Tel 669 30 61 64 avputxet @ hotmail.com
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AJUNTAMENT DE BARCELONA
Districte de Sarria

- Sant Gervasi

A la atenció de la Sra. Regidora Katy Carreras-Moysi

Benvolguda Sra. Regidora Katy Carreras-Moysi

En Francesc Ribera, amb D.N.I 37.710.499 K en representació i com a President de la Associació de
Veins i Amics del Putxet.
EXPOSA
Que, durant la celebració de la 10 Assemblea General de socis de la Associació de veins i amics del
Putxet, celebrada el passat dia 30 de Marc del 2006, es va atendre la petició formulada per els nostres
socis de anomenar els jardins que actualment no tenen nom , situats en I'avinguda de la República
Argentina, n° 109 també anomenats com la muntanyeta , de donar el nom de Mónica Marambio i
Jimenez
Petició posada a votació, sent aprovada per unanimitat per els socis presents i representats
DEMANA
Que tingui a be de fer els tramits i gestions oportunes per donar el nom de Mónica Marambio i
Jimenez , Fundadora i la Presidenta de l' Associació de veins i amics del Putxet, als jardins citats
Recordem que ja en el dia de la seva inauguració, que voste estava present, el Sr. Alcalde Joan Clos va
demanar la coHaboració als veins per trobar un nom adient
També, es una manera, com va dir el Sr. Alcalde Joan Clos, en altres moments, del reconeixement,
del compromís, de la Mónica Marambio amb el Putxet, que, en el seu esperit i treball , Ii va valdra
I'estimació deis veins i veines d'aquest barri,

Francesc Ribera
President
ASSOCIACIÓ DE VEiNS 1 AMICS DEL PUTXET
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AnmTAMffiNT DE BARCELONA
A la atenció d'en Caries Marti
Regidor

Benvolgut amic Caries.
Et fem arribar copia de la petició que vam lliurar a la Regidora Sra Katy Carreras,
per si vols fer costat, per donar el nom de Mónica Marambio, als Jardins de l' Avinguda
República Argentina, petició que va ser demanada per els nostres companys, en la nostre Assemblea.
Sense mes, amb una forta abra~ada

el Putxet

Barcelona,

Octubre 2006

--

" ASSOCIACIÓ DE VEiNS 1 "MiICS DEL PUTXET "
P. Sant Gervasi 39-47, Parc de "La Tamarita" BCN 08022
Tel669 30 61 64 avputxet @ hotmail.com
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AJUNTAMENT DE BARCELONA
A la atenció d'en Jaume Ciurana
Regidor

Benvolgut amic Jaume

Et fem arribar copia de la petició que vam lliurar a la Regidora Sra Katy Carreras,
per si vols fer costat, per donar el nom de Mónica Marambio, als Jardins de l' Avinguda
República Argentina, petició que va ser demanada per els nostres companys, en la nostre Assemblea.
Sense mes, amb una forta abra~ada

s del Putxet

Barcelona,

Octubre 2006

Districte de Sarria-Sant

Ajuntament.¡. deBarcelona

Gervasi

Katy Carreras-Moysi
Regidora

Pla<;aConsell de la Vila, 7
08034 Barcelona
www.bcn.cat

Sr. Francesc Ribera
AV i Amics del Putxet
Pg. Sant Gervasi, 39-47 (Parc de "La Tamarita")
08022 BARCELONA

Benvolgut amic,

Voldria donar resposta a la instancia que has presentat en nom de la teva associació i
que fa referencia a la possible denominació del jardí situat a I'alyada del número 109
de I'avinguda República Argentina ¡que s'enfila fins al carrer de la Costa.
Com ja deus saber, quan un espai públic es vol dedicar a una persona cal que hagin
passat cinc anys de de la seva mort. Aquesta circumstancia no es dóna encara en el
cas de la vostra primera presidenta Mónica Marambio i per tant en aquests moments
no seria factible aprovar donar aquest nom al jardí.
Malgrat aixó, he fet arribar la vostra sol' licitud a la Ponencia de Nomenclator, que és
qui té la competencia per avaluar i si escau aprovar totes les denominacions deis
carrers, places, jardíns i parcs repartits per la ciutat.
Confío que la proposta sera ben acollida i que en el futur es podra atendre aquest
acord de la vostra assemblea general.

Rep una cordial salutació

\,
15/03/2007
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Ribera,
Desde la regidoria
de Cultura,
em fan a mans l'escrit
que voste,
en nom de
l'Associaci6
de ve~ns del Putxet,
va fer arribar
a la regidora
del
districte
de Sarria-Sant
Gervasi,
Sra.
Katy Carreras,
proposant
el nom de
Monica Marambio i Jimenez,
per a denominar
el s jardins
situats
en
l'Avinguda
República
Argentina,
núm. 109.
Amb l'objectiu
de donar
curs a la seva proposta
i fer-Ia
arribar
a la
Ponencia
del Nomenclator
en una de les seves
properes
reunions,
agrairé
que
en el termini
més-breu
possible,
em faci
arribar
un resum biografic
del
personatge
suggerit.
Quedem molts
agra~ts
pel seu interes
i col'laboraci6.
Rebi una salutaci6
ben cordial,
Pilar
Serrano
Secretaria
de la Ponencia
del Nomenclator
deIs carrers.
TI 93 315 10 12
Faxl 93 316 10 20
Institut
de Cultura
de Barcelona
Rambles,
99
3& pL
(08002)

-

pserranog@bcn.cat

- - - --

" ASSOCIACIÓ DE VEiNS 1 AMICS DEL PUTXET "

P. Sant

Gervasi 39-47, Pare de "La Tamarita" BCN 08022
Tel 669 30 61 64 avputxet @ hotmail.eom
www.avputxet.orf!

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Palau de la Virreina
Rambles 99
08002 BARCELONA
A I'atenció de la Sra. Pilar Serrano
Benvolguda,
Ens plau fer-Ii arribar la biografia de Monica Marambio Jiménez, tal com ens va sol.licitar.
Monica Marambio Jiménez va néixer el 3 de setembre de 1949 a Santiago de Xile, pero va
viure més de la meitat de la seva vida a Catalunya, on rapidament es va integrar i la va
estimar. Fins i tot, parlava i escrivia tan bé la nostra llengua que, els que la conegueren,
dubtaven del seu lloc de naixement.
Estava enamorada del barri del Putxet, on residia des de I'any 1974.
Era casada i tenia tres fills, cosa que no Ii impedia compaginar les seves tasques familiars amb
les professionals com a agent d'assegurances i coHaborava com a voluntaria amb entitats
sense anim de lucre, per exemple L'hora de Déu, on es dedicava a ajudar gent necessitada en
barris com La Perona o Ciutat Vella.
Cansada de veure quotidianament el solar de I'Av. República Argentina núm. 109 pie de
runa, rates i deixalles, amb el perill que comportava, tan sanitariament com en cas d'incendi;
pensant, sobretot, en la proximitat de les escoles gairebé a tocar d'aquest solar, va decidir ferhi quelcom ; calia, segons ella, transformar el solar en un jardí. Era I'any 1994, i tot sola va
comen~ar a recollir signatures. Va rebre tant de suport deis veins que el resultat fou un exit, i
aviat Ii van demanar que encap~alés una comissió gestora de veins del barri, cosa que va
donar pas I'any 1996 a l' Associació de Veins i Amics del Putxet, de la qualla Monica va a ser
la primera presidenta
Amb el seu taranna, amb un cor obert a tothom, Ii molestava que es digués que el Putxet era
barri de rics. Ella defensava que en aquest barri hi ha gent de tota mena, i amb la seva
empenta es transforma ben aviat en una líder veinal per aconseguir un barri millor.
Tossuda fins a I'exageració, generosa, tenia un esperit lIuitador i entusiasta. Volia aconseguir
que tothom se sentís bé i que pogués viure en un entorn favorable a les seves necessitats.
Potser es capficava en projectes aparentment impossibles, pero aconseguia dur-Ios a terme.
Despres deis Jardins arribaren altres reivindicacions.
Va ser defensora de la Sanitat Pública i de mantenir el CAP dintre de Sant Gervasi.
Va evitar I'enderrocament de la denominada Torre Sans, que va ser catalogada.
Va aconseguir:
L'obertura del carrer de la Costa.
La millora del Parc del Putxet.
Les baranes de la Baixada de Blanes.
La millora de la gasolinera del carrer Craywinckel.
La coHocació del semafor del carrer Agramunt.

La millora de la pla~a Maria Manent.

-,

Participar activament en els plans de mobilitat del barrio
La coHocació de l' escales mecaniques del carrer Claudi Sabadell.
Participar en el projecte de la pla~a Lesseps.
Participar en I'inici del projecte de la Ronda del Mig.
Un aparcament provisional al carrer Manacor.
L'obertura del carrer Mussito.
Va iniciar projectes que s'han acabat ara, com el bus de barri, les escales mecaniques del
carrer Roma.
1 projectes que es realitzen en la actualitat, com Escoles bressol, Seu del barri, Complex
esportiu, Aparcaments; tots ells al carrer Marmella.
És possible que n'hagim oblidat algun. Altres projectes encara estan per comen~ar, com els
equipaments soHicitats per a l' antiga Clínica Sant Josep.
Pero no tot era reivindicacions; per exemple, per tal d'activar la vida social del barri, va
instaurar la Festa Major del Putxet, que s'espera amb iHusió cada mes de juny.
Amant com era de la cultura, organitzava trobades, xerrades, exposicions, passejades, fires.
Aixo era possible gracies a la bona entesa que tenia amb personatges i entitats culturals del
nostre barrio Era amiga, entre d'altres, de I'escriptora Elvira Farreres, del pintor Jorge
Núñez-Segura, del concertista de guitarra Mario Cuéllar; fins i tot, a la seva mort, el
periodista Huertas Claveria ti va dedicar un article a La Vanguardia: "Muere la segunda
Dama del Putxet, que fue el alma de la Asociación de Vecinos y Amigos del Putxet e impulsora
de una revista imprescindible para conocer el Barrio actual, PUTXET -ACTIU".
Periodicament hi havia activitats, per Sant Jordi, a la tardor, per Carnestoltes.
Per Nadal no faltava la recollida de menjar i joguines per als nens necessitats de Barcelona.
En els malaurats fets deis assassinats de dues dones del barri del Putxet, la seva coHaboració
assenyada va transmetre calma, entre altres coses, al veinat, i la seva coHaboració va ser
esmentada com a efica~ per les forces de seguretat.
Mantenia bones relacions amb altres associacions, tant del barri com de la ciutat.
Per posar en coneixement del barri tot allo que considerava d'interes, va crear el Full
Informatiu PUTXET -ACTIU, amb una tirada de 5.000 exemplars trimestrals.
Fou tan intensa la seva dedicació que, segurament, ens deixarem d'esmentar moltes de les
seves activitats.
Fins i tot I'alcalde de Barcelona, el Sr. Joan Clos, va fer constar per escrit el seu
reconeixement al compromís de la Monica amb el Putxet.
L'esperit generós i dinamic de la Monica ti ha valgut I'estimació deIs seus veins i veines, que
volen que sigui recordada i per aixo demanen que el seu nom figuri en aquests jardins.
eixar a Barcelona el 18 de juny del 2005, a la edat de 55 anys

i amics del Putxet

~

Ajuntament

Regidoria de Cultura
Secretaria de la Ponencia
del Nomenclator deis
Carrers de Barcelona

de Barcelona

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Teleton 932 562 273
Fax 933 178327
pserranog@mail.bcn.es
www.bcn.es/nomenclator

Sr. Francesc Ribera
President de l'Associació
de Ve"ins i Amics del Putxet
Passeig de Sant Gervasi, 39-47
08022 Barcelona

Barcelona, 29 de marc; de 2007

Benvolgut Sr. Ribera,

Em plau fer acús de rebut de la biografia de la Sra. Monica Marambio i Jiménez que
voste, com a President de l'Associació de Ve'ins i Amics del Putxet, va fer arribar ahir,
día 28 de marc;,a aquesta seceretaría de la Ponencia del Nomenclator.
La denominació de Jardins de Monica Marambio va ser proposada recentment a la
Ponencia per la regidora del districte de Sarria-Sant Gervasi, Sra. Katy Carreras, per a
designar la zona ajardinada situada entre l'Avinguda República Argentina i el carrer de
la Costa, en aquest mateix districte.
En aquest sentit Ii comunico que aquesta proposta sera presentada a la propera reunió
de la Ponencia del Nomenclator deis carrers, a celebrar durant el mes d'abril. Un cop
valorada, em tornaré a posar en contacte amb voste per a fer-li saber I'acord preso
Quedem molt agra'its pel seu interes i coHaboració.
Rebi una salutació ben cordial,

d;I

Ajuntament

+- de Barcelona

Ponencia
deNomenclator
deIsCarrers
Pilar Serra
Secretaria de la Ponencia del
Nomenclator deis carrers.
T/93 316 10 12
Fax! 93316 1020
pserranog@bcn.cat

AJUNTAMENT
DEBARCELONA
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AJUNTAMENT DE BARCELONA
Districte de Sarria

- Sant

Gervasi

A la atenció de la Sra. Regidora

Sara Jaurrieta i Guarner

Benvolguda Sra. Regidora
En Francesc Ribera i Pérez, amb D.N.I 37.710.499 K en representació i com President de la
Associació de Veins i Amics del Putxet.
EXPOSA
Que dins del període de consultes a la ciutadania per confeccionar el Programa d'actuacions
Municipals PAM
DEMANA
Que, Els Jardins de la Av. Rep. Argentina 109, actualment sense nom, quan la lIei o permeti, dins de
aquesta legislatura, es denominin Els Jardins de Mónica Marambio.
Petició ja va ser formulada i registrada amb el n° 2006/0416126-4.
Petició també ja formulada, a la Ponencia de NomencIator.
També es demana.
Que, aquests jardins tinguin un manteniment adequat, per evitar la situació actual, deplorable, tan
per part de la vegetació, com per part del mobiliari urba, baranes, bancs, etc.
Que es construeixi una entrada mes accessible, actualment, res mes es disposa de esglaons, sense cap
tipus de rampa, per tant, es impossible, accedir-hi amb cotxets o cadires de rodes.
Que, es coJoloquiuna iJoluminació mes adient, la actual es molt precaria.
Que, tinguem, presencia habitual per part de la Guardia Urbana i evitar així entre altres coses la
destrucció continua del recinte deIs jocs infantils
Que,on es el talús, s'ha construit un canal de formigó, demanem, que sigui cobert amb gespa o aItre
tipus de vegetació.
Que, es faixi la millor actuació possible, per millorar I'accessibilitat del carrero Pje de la Baixada de
Blanes
Cordi

Barcelona, 29 noveOtbre 2007

. Putxet

Actiu.
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de l'opinió deIs seus
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EDITORIAL
Fa molt de temps
que els Jardins
de la
Muntanyeta
estan sense nom. Nosaltres fa dos
anys que vam demanar que portessin el nom de
Mónica Marambio. Ara l'Ajuntament els vol posar
el nom de Merce Rodoreda.
Creiem que els nostres carrers, jardins, places i
espais públics, han de portar també els noms de
les persones que d'una manera o altra han fet
barri (escrivint, pintant, reivindican t...) com la
Mónica,
l'Elvira
Farreras
i d'altres,
i no
únicament de personatges amb projecció global.
Si el teu criteri és com el nostre, signa el
document de la contraportada
i fes-Io córrer entre
els teus (familiars, amics, velns) i demostrem que
som participatius.
Podeu enviar les signatures a la nostra adre<;a o
bé portar-les a la parada que posarem per la
Diada de Sant Jordi, a Av. Rep. Argentina 167.
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"LA MUNTANYETA" DE LA MONICA MARAMBIO
Antoni García i Gabarra

Perque hi reivindique

m el nom de la Monica?

"La Muntanyeta" del Putget esta situada a la part esquerra de la República
Argentina, a tocar del Parc del Putget. El parc de "La Muntanyeta", anomenat
provisionalment "Jardins de la República" fou inaugurat el 23 d'Octubre de
1999 per l'alcalde, Sr. Joan Clos, després d'una intensa i incansable lluita de la
Mónica Marambio, presidenta de l'Assocíació de Velns i Amics del Putxet (en
endavant l'Associació).
Aquest petit parc, silvestre i costerut, forma part del passadís verd que va des
deIs Jardins Manuel Blancafort, a sota del Pont de Vallcarca, fins al capdamunt
del carrer de la Costa -obert i arranjat per l'acció de la Mónica- que dóna accés
al Parc del Putget. Gracies a l'oposició decidida de les associacions de velns no
es dugué a terme un pla que pretenia obrir un nou vial pels vehicles, aprovat
l'any 2000, per a portar el transit de l'Avinguda de Vallcarca fins a la República
Argentina, cosa que hauria trencat en dos els Jardins de Blancafort.
També han estat anomenats els "Jardins de la Muntanyeta" tot i que no hi
predominen les flors. Com digué la Mónica amb motiu de la seva inauguració1:
Dins d'aquest espai hi hajocs infantils, unafont, tres places, zona d'esbarjo per
als gossos -perque s'hi trobin a gust i no embrutin la resta del parc- i una serie
de plantes i arbres que, si els deixem créixer, dins d 'uns anys ens donaran
alegria i ombra.
1 així ha estat abans que ella ens deixés i talment hi continua.
En la lOa Assemblea General de l'Associació, celebrada el 29 de Mar<; del 2006,
com reconeixement póstum de la seva tasca gegant per al bé del barri, s'acorda
per unanimitat del assistents demanar oficialment a l'Ajuntament de Barcelona
que atorgués el nom de Mónica Marambio i Jiménez al "Jardins de la
Muntanyeta2. La corresponent petició a l'Ajuntament queda enregistrada amb
el núm. 2006/0416126-4.
El Consell del Districte municipal de Sarria-Sant Gervasi ha fet la proposta de
donar a aquests jardins el nom de Merce Rodoreda i Gurguí, amb motiu del
centenari del seu naixement -10 d'Octubre de 1908- i dins deIs actes de l'Any
Rodoreda (1908-2008).
Amb tots els respecte s per a qui l'hagi feta, creiem que aquesta
incoherent i injusta, tant per a la Merce com per a la Mónica.

proposta

és
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En efecte, no són aquests els veritables jardins, pulcres i carregats de jlors, que
tan agradaven a la Merce que els visitava de petita al Barri de Sant Gervasi, de
la ma de l'avi, Pere Gurguí i Fontanills -per exemple, el de la casa museu del
poeta Joan Maragall o el parc de Monterols- o com els que havia passejat arreu
d'Europa que recrea poeticament en tota la seva obra literaria. No són tampoc
els que veié a diari durant la seva infantesa, els dos jardins del Casal Gurguíreflectits amb enyor a Jardí vora el mar- o el parc abandonat de Can Brusi, del
marqués del mateix nom, que contemplava de casa seva estant i que evoca
tangencialment
a El carrer de les Camelies i en fara centre a Mirall trencat3.
Per aixó creiem que s'ha de concebre una millor alternativa per retre homenatge
a la millor escriptora contemporania de les lletres catalanes. Per exemple,
podria ser una escultura de la Merce, similar a la de La Colometa ubicada en la
Pla<;a del Diamant, al bell mig del Parc de Monterols, prolongament del
desaparegut parc de Can Brusi -avui substituit per blocs d'habitatges- fora
molt més just i escaient.
En la resta d'aquest escrit en parlarem només de la Mónica doncs tenim la
intenció de fer-ne un altre sobre Merce Rodoreda: passió pels jardins, les jlors i
la paraula.

Breu ressenya

de la Monica

Mónica Marambio i Jiménez va néixer el 3 de Setembre de 1949 a Santiago de
Xile. Visqué més de la meitat de la seva vida a Catalunya on rapidament
s'integra i estima el país i la seva gent i conrea la seva llengua4.
Enamorada del barri del Putget, on residia des del 1974, compagina les tasques
familiars -casada i mare de tres fills- amb les professionals, adhuc col-laborant
en activitats benefiques i culturals.
Un dia la seva filla petita, en sortir del col-legi li digué4 ¿mare, perque en un
barrí tant maco com el nostre tenim aquest solar tant brut? Es referia a "la
Muntanyeta" .
Aixó feu reflexionar la Mónica i la dugué a reunir-se l'any 1994 amb un grup de
veins per crear una comissió de barri per unir les force s i reivindicar tota mena
de millores per al Putget i els seus habitants.
Aquesta comissió esdevindra el 7 de Juny de 1996 l'Associació, la qual presidí
des de l'inici quasi ininterrompudament,
amb un parentesi l'any 2001, fins el
30 de Mar<; de 2004, quan fou substituida per en Francesc Ribera. Motius
personals i de salut ho aconsellaren. En prendre possessió el nou President
agraí vivament la seva tasca i la d'altres persones que des deIs inicis havien
participat molt activament en l'Associació5:
4
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Moltes, moltes gracies. Que tingueu salut i sort. Sabem que esteu amb nosaltres i,
quan vulgueu tomar, teniu les portes ben obertes. Fins aviat.
Pero els desigs d'en Francesc no es
2005, dues setmanes després de la
instauradorala Monica ens deixa.
tasca ingent realitzada en favor del

veieren acomplerts. El dia 18 de Juny de
Festa Major del Putxet -de la qual fou
Pero el seu record i el reconeixement de la
nostre barri no s'esborrara mai.

A finals de Mar<; havia finat l'Elvira Farreras i Valentí, membre de l'Associació,
amiga de la Monica i autora delllibre El Putxet: memóries d' un paradís perdut6.
L'enyorat periodista Josep Maria Huertas Claveria en feu un article publicat a
La Vanguardia7:
Muere lasegunda dama delPutxet (la Monica després de l'Elvira). Tuvo una
vida intensa, esta mujer vehemente que luchó por un barrio mejor. Creía que en el
Ayuntamiento pensaban que en el Putxet todos eran ricos y no había que hacer
nada para que todo funcionara. y consiguió desde zonas verdes (com "la
Muntanyeta") hasta escaleras mecánicas (les deIs carrers Claudi Sabadell i
Roma, aquestes darreres després del seu traspas). Fue el alma de la asociación
e impulsora de la revista Putxet Actiu.

La Monica i "la Muntanyeta"
Poc després

de constituir-se

l'Associació la Monica escrivi8:

Que hem aconseguit? Que el solar de la República Argentina- Vallcarca, destinat
a ser zona verda des de l'any 1976, esdevingui molt aviat en un parco
Per aconseguir-ho hi treballa sense descanso A l'Octubre
les vacances d'estiu, escriu 1:

de 1999, després

de

Ja som a casa!Nosaltres com Associació fa dies que treballem, el 23 d'Octubre
inaugurem els ((Jardins de la República" que fins ara havia estat el nostre
emblema per tractar-se d'una de les primeres reivindicacions fetes per
l'Associació i, aprofitant aquesta inauguració, portarem a terme la Festa de la
Tardor, d'aquesta manera celebrarem dues coses, la conquesta d'un espai verd
molt importantper al barri i elfet d'haver tomat (de les vacances).

Tindrem el plaer d'inaugurar aquest parc, de segur que sera molt visitat ja que
esta situat en una de les vies principals del nostre barrioDemanem a tots els
vei"nsque col.laborin en el seu manteniment.
També li preocupa la seguretat deIs vianants, com el semafor que aconseguí
per al carrer Agramunt o aquest altre que també fou instal.lat1:

5
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El semafor
(Vallcarca),
nou parc a
no pararem

a la República Argentina, davant de la bocana del metro de la Unia 3
és del tot necessari; sobretot ara que esta a punt d'inaugurar-se el
la República. Hem tomat a insistir davant les autoritats del Districte i
fins a tenir-Io.

El Febrer de 2002, en una carta que la Mónica adre~a a tots els membres de
l'Associació, hi parla deIs temes que més preocupen als velns i deIs quals la
Junta en fa un seguiment exhaustiu, entre ells:
Revisió de la il'luminació deIs carrers en general i deIs parcs de "la MuntanyetaJ> i
del Putxet en particular.
En la Revista Putxet Actiu es queixa de l'estat d'abandó de "la Muntanyeta"
d'altres zones verdes del barri9:

i

Les zones verdes de l'entom fan pena, els milers i milers de pessetes que es van
gastar per fer elparc de "la MuntanyetaJ>,tot un esfon;, i ara que?.. Sempre que
en parlem amb els encarregats deIs parcs ens diuen que hi ha manca de
personal, que no donen a tabast. Senyors responsables de Parcs i Jardins i de
l'Ajuntament de Barcelona, invertir tants diners creantjardins per després
deixar-Ios morir és una equivocació, les places dures són lletges i no ajuden al
medi ambient, potser la solució seria contractar més personal, oi? Pero sobretot
cal crear urgentment, si encara no n'hi ha, un departament de control de qualitat
que faci el seguiment deIs diferents serveis municipals, aixo és imprescindible, ja
que no es pot continuar llam;ant els diners deIs contribuents. Demanem que se'n
faci una bona gestió.

La Manica i la natura del Putget
EIs següents panlgrafs, extrets de la mateixa revista, ens il'lustren
sensibilitat, el gaudi i la lluita de la Mónica:

de la

Anim! Se'ns presenta una nova estació de tany, la tardor, que és una de les més
maques i és quan els arbres comencen a canviar els tons verds pels daurats,
vermellosos o castanys. Vivim en una zona privilegiada que ens permet gaudir
d'aquestfenomen, només hem de dirigir la mirada cap a Collserola o passejar
pels parcs que tenim al voltant. Després, més endavant, vindra elfred... Així, de
mica en mica, ens acostem a la primavera que ens porta l'eselat de la natura i la
renovació del miraele de la vida1.
Les olors de la Primavera. Resulta a voltes agradable el fet de poder passejar
tranquiz.lament pel parc del Putxet, tot ensumant les noves olors de la primavera,
les mimoses i els arbres de Judea engalanats com si anéssim de casament. No
només aixo, sinó que l'aire pesa menys i el sol inunda de bondat els carrers, les
cares de la gent i deIs infants... La primavera suposa la regeneració d 'un ciele
vital, tant per a les plantes i els animals com per a la nostra Associació10...
6
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Pares i jardins. De sempre hem mantingut bones relacions amb aquest
departament de l'Ajuntament de Barcelona i la veritat és que ens sap molt de
greu haver d'insistir una vegada més sobre l'estat d'abandonament
que
presenten el jardins i places del nostre barrio Llevat de rares excepcions, com pot
ser el Parc del Putxet, del que té cura una persona i una plantilla fzxa de
jardiners, la resta Jan pena. Sovint ens preguntem de que serveix invertir diners
en la creació de jardins de disseny (?)per després veure com es van deteriorant
per manca de manteniment. Potser caldria una reestructuració d'aquest
departament a fi de guanyar agilitat i eficacia en el servei a la ciutat. Tot és
possible11.
Si la Monica hagués nascut
Rodoreda.

a Catalunya

possiblement

hauria emulat la Merce

Referencies
1. Revista PutxetActiu, Núm. 8, Octubre 1999.
2. Revista Putxet Actiu, Núm. 20, Abril 2004.
3. Carme Arnau. Merce Rodoreda. Una biografia. Barcelona: Edicions 62, primera
edició 1992 i segona (revisada) 2007.
4. Revista Putxet Actiu, Núm. 19, Octubre 2005.
5. Revista Putxet Actiu, Núm. 16, Abril 2004.
6. Elvira Farreras i Valentí (1913-2005), El Putxet: memories d'un paradís perdut.
Primera edició 1981, tercera edició (revisada i ampliada) Barcelona, La
Campana, 1994.
7. La Vanguardia, dimarts 28 de Juny de 2005.
8. Díptic de l'Associació. Treballem pel barrí.
9. Revista Putxet Actiu, Núm. 14, Abril 2002.
10. Revista Putxet Actiu, Maigj Juny 2001.
l1.Revista Putxet Actiu, Núm. 12, Desembre 2000.

Barcelona, 15 d'Abril de 2008
Antoni García i Gabarra
Vocal de Cultura de l'Associació de Velns i Amics del Putxet
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BIOGRAFIA
(incloem copia de la carta dirigida en el seu moment a l'Institut de Cultura de Barcelona)

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

Palau de la Virreina
Rambles 99
08002 BARCELONA
A I'atenció de la Sra. Pilar Serrano
Benvolguda,
Ens plau fer-li arribar la biografia de Monica r"aramblo Jiménez, tal com ens va sol. licitar.
Monica Marambio Jiménez va néixer el 3 de setembre de 1949 a Santiago de Xile, pero va
viure més de la meitat de la seva vida a Catalunya, on rapidament es va integrar i la va
estimar. Fins i tot, parlava i escrivia tan bé la nostra lIengua que, els que la conegueren,
dubtaven del seu lIoc de naixement.
Estava enamorada del barri del Putxet, on residia des de I'any 1974.
Era casada i tenia tres fills, cosa Que no li impedia compaginar les seves tasques familiars
amb les professionals com a agent d'assegurances i col-laborava com a voluntaria amb
entitats sense anim de lucre, per exemple
L'hora de Déu , Of" es dedicava a ajudar
gent necessitada en ban;s com La Perona o
Ciutat Vella.
Cansada de veure Quotidianament el solar
de l'Av. República Argentina núm. 109 pie
de runa, rates i deixalles, amb el perill que
comportava, tan sanitariament com en cas
d'incendí;
pensant,
sobretot,
en
la
proximitat de les escoles gairebé a tocar
d'aquest solar, va decidir fer-hi Quelcom ;
calia, segons ella, transfonnar el solar en
un jardí. Era I'any 1994, i wt sola va
comenc;ar a recollir signatures. Va rebre
tant de suport deis veins que el resultat fou
un exit, i aviat li van demanar que
encapc;alés una comissió gestora de veins
del bam, cosa Que va donar pas I'cny 1996
a l'Associació de Veins i Amics del Putxet,
de la qualla Monica va a ser la primera
presidenta
Amb el seu taranna, amb un cor obert a tothom, Ii molestava Que es digués que el Putxet
era barrí de rics. Ella defensava que en aquest barri hi ha gent de tota mena, i amb la seva
empenta es transforma ben aviat en una líder veinal per aconseguir un barri millor.
Tossuda fins a I'exageradó, generosa, tenia un esperit lIuitador i entusiasta. Volia aconseguir
que tothom se sentís bé ¡que pogués viure en un entorn favorable a les seves necessitats.
Potser es capficava en projectes aparentment impossibles, pero aconseguHa dur-Ios a terme.
8
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Despres deis Jardins arribaren altres reivindicacions.
Va ser defensora de la Sanitat Pública i de mantenir el CAP dintre de Sant Gervasi.
Va evitar I'enderrocament de la denominada Torre Sans, que va ser catalogada.
Va aconseguir:
L'obertura del carrer de la Costa.
La millora del Parc del Putxet.
Les baranes de la Baixada de Blanes.
La millora de la gasolinera del carrer Craywinckel.
La coHocació del semator del carrer Agramunt.
La millora de la plac;a Maria Manent.
Participar activament en els plans de mobilitat del barrio
La col.locació de I'escales mecaniques del carrer Claudi Sabadell.
Participar en el projecte de la plac;a Lesseps.
Participar en I'inici del projecte de la Ronda del Mig.
Un aparcament provisional al carrer Manacor.
L'obertura del carrer Mussitu.
Va iniciar projectes que s'han acabat ara, com el bus de barri, les escales mecaniques del
carrer Roma.
1 projectes que es realitzen en la actualitat, com Escoles bressol, Seu del barri, Complex
esportiu, Aparcaments; tots ells al carrer Marmella.
És possible que n'hagim oblidat
algun. Altres projectes encara estan
per comenc;ar, com els equipaments
sol.licitats per a I'antiga Clínica Sant
Josep.
Pero no tot era reivindicacions; per
exemple, per tal d'activar la vida
social del barri, va instaurar la Festa
Major del Putxet, que s'espera amb
il.lusió cada mes de juny.
Amant com era de la cultura,
organitzava
trobades,
xerrades,
exposicions, passejades, tires. Aixo
era possible gracies a la bona entesa
que tenia amb personatges i entitats
culturals del nostre barrio Era amiga,
entre d'altres, de I'escriptora Elvira
Farreres, del pintor Jorge NúñezSegura, del concertista de guitarra
Mario Cuéllar; tins i tot, a la seva
mort, el periodista Huertas Claveria
li va dedicar un article a La
Vanguardia: "Muere la segunda Dama del Putxet, que fue el alma de la Asociación de
Vecinos y Amigos del Putxet e impulsora de una revista imprescindible para conocer el
Barrio actual, PUTXET-ACTIU".
Periodicament hi havia activitats, per Sant Jordi, a la tardor, per Camestoltes.
Per Nadal no faltava la recollida de menjar i joguines per als nens necessitats

9
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En els malaurats fets deis assassinats de dues dones del bani del Putxet, la seva
coHaooradó assenyada va transmetre calma, entre altres coses, al velnat, I la seva
coHaboració va ser esmentada com a eficac; per les forces de seguretat.
Mantenia bones relacions amb altres associacions, tant del barri com de la ciutat.
Per posar en coneixement del barrí tot allo que considerava d'interes,
Informatiu PUTXET-ACTIU,amb una tirada de 5.000 exemplars trimestrals.
Fou tan intensa la seva dedicació que, segurament,
seves activitats.

va crear el Full

ens deixarem d'esmentar

Ros i rot I'alcalde de Barcelona, el Sr. Joan Clos, va fer constar
reconeixement al compromís de la Monica amb el Putxet.

moltes de les

per escrit el seu

L'esperit generós ¡ dinamic de la Monica li ha valgut I'estimació deIs seus velns i velnes, que
volen que sigui recordada i per aixo demanen que el seu nom figuri en aquests jardins.
Ens va deixar a Barcelona el 18 de juny del 2005, a la edat de SS anys
Francesc Ribera
President
Assoc¡ació de velns i amics del Putxet

LaTorreSans,ara

-

edifici catalogat
per intervenció de
l'Associació

10

ULL INFORMA TIU DE L'ASSOCIACIO DE VEINS 1 AMICS DEL PUTXE

Recollida

de signatures

Benvolgutsjdes:
Si el vostre criteri és com el nostre, de que el Jardí de la Muntanyeta portí el nom de
Mónica Marambio, signa i fes-ho córrer entre els teus amics, veins i familiars, per si
també hi estan d'acord i volen signar.
Després el full el podeu enviar a la nostra adrecra o bé el podeu lliurar a la parada
tindra l'Associació la Diada de Sant Jordi a l'Av. Rep. Argentina 167.

Nom
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Windows Live"

RE: Festa Major Putxet
De: Albert Fernández (af@daleph.com)
Enviado: viernes, 30 de mayo de 2008 8:46:22
Para: Associacio Veins Putxet (avputxet@hotmail.com)

Moltes gracies Francesc!

Respecte al tema deis Jardins Mercé Rodoreda, s'ha retirat de I'aprovació per al Pie, degut a que ni PP ni
CIU estavem d'acord que no hagués una placa en memória de la Mónica, i la regidora no tenia cap voluntat
de posar-la, tal com vareu acordar des de "Associació del Putxet.

Una abrac;:ada,

Albert Fernández

Imprimir mensaje - Windows Live Hotmail

tJ

Windows

Página 1 de 1

Live'"

(Sin asunto)
De: Associacio Veins Putxet (avputxet@hotmail.com)
Enviado: lunes, 02 de junio de 2008 20:53:26
Para: CiU-Carles Esquerra (carles.esquerra@coac.net); CIU-Esquerda (c.esquerra.co@convergencia.net); ErcEnric Ballber (eballber@gencat.net); P.P-Albert Fernandez (af@daleph.com); P. P Oscar Ramirez
(oramirezlara@telefonica.net)
Datos adjuntos: Carta a la Regidora- Jardins Muntanyeta.pdf (515,6 Análisis de seguridad al descargar .!~~~~.
KB)

Hola
Adjuntem carta que hem donat a la Regidora per tenir les coses claras

En res posta telefonica, dona per fet donar el nom de la Mónica a la sala del Casal de Marmella
La placa o la placeta no es cosa que seva,i no pot fer cap promesa,
La meya resposta ha sigut que si ella te la mateixa voluntat que tots nosaltres,
compromis de fer les gestions, per tirar endevant la pro posta

Fins demá
Francesc Ribera

- - --

-

- - -

--

pot agafar el

ASSOCIACIÓ DE VEINS 1AMICS DEL PUTXET
P.Sant Gervasi 39-47, Parc de "La Tamarita" BCN 08022
Tel669 30 61 64 avputxet @ hotmai1.com
.~~_
Ajuntament de Barcelona
www.avputxet.org
~

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Districte de Sarria - Sant Gervasi
A la atenció de la Sra. Regidora Sara Jaurrieta i Guarner

Mer: Proposta de donar nom als Jardins de la Muntanyeta
Benvolguda Regidora Sra. Sara Jaurrieta.
En primer lloc, voldríem agrair-li la cordialitat, que voste i el seu equip tingueren amb
la Junta Directiva de la nostra Associació en la reunió del passat 5 de Maig, així com
pels diversos projectes deIs que ens feren partícips.
Respecte a la proposta de donar el nom als Jardins de la Muntanyeta a Rep. Argentina,
volem reafirmar el que ja havíem exposat anteriorment i, sobre tot, en la darrera reunió
amb vostes.
La decisió presa pel Nomenclator, de donar el nom deIsjardins a la Sra Merce
Rodoreda, i així desestimar la nostra proposta, sorgida de la voluntat popular i feta anys
enrera, de donar-los el nom de Monica Marambio, no la compartim. Pero, en l'anim de
trobar una postura beneficiosa per a tothom, la podríem acceptar si existís el
compromís, compartit per tots els partits polítics, de col.locar una placa en aquests
jardins que digués:
"Aquests jardins es van aconseguir en bona part gracies a la tasca realitzada per Na
Monica Marambio Jiménez, la Presidenta de l' Associació de Veins i Amics del Putxet.
Foren inaugurats el 23-10-1999".
1donar a més el nom de Monica Marambio Jiménez al nou espai social, en els
equipaments del carrer Marmella, quan aquests siguin inaugurats.
Ambdues fites són fruit de la voluntat de la gent del barri del Putxet que, així, vol
mostrar la seva estima i el seu reconeixement a la tasca feta per aquesta persona, en bé
del 9fri. 1també pensem que mostraria, per part de l' Ajuntament, la seva reconeixenc;a
delf9mpromís de la Monica Marambio amb el barri del Putxet.
i
Amb ~l desiJ"O.ueel seu criteri i decisió siguin el més adients per a tots.

Francesc Ribera-'
Presidenyid?-ssociació

de Veins i Amics del Putxet

~....

BaiM().!!a,2 de Juny de 2008

Ajuntament

*

I>istrictc Sarri;i - SI. (;l'rvasi
(;rup Mllllkipal Parlit Popular
('ol1sdl de la Vila 7

de Barcelona

Harcelol1:1

- (81)\-1

DISTRICTESARRIA-SANT
6ER~A51

reglstre :-200B7D342I97-ü
Data i hora : 12/06/2008
13:47

NUlero

OSCAR RAMÍREZ LARA, Portaveu Adjunt del Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya del Districte de Sarria - Sant Gervasi, en el seu nom i
representació, exposa:
L'Associació de Ve"lns i Amics del Putxet va proposar que es donés el
nom de Monica Marambio Jiménez als Jardins de la Muntanyeta del Carrer
República Argentina, en reconeixement de la tasca feta per I'esmentada
senyora en benefici no només deis Jardins sinó de tot el barrí del Putxet.
Donat que aquesta proposta va ser desestimada
favor del nom de Merce Rodoreda.

pel Nomendator

a

És per tot aixo que aquest Conseller formula el següent,
PREC
"Instar al Districte de Sarria - Sto Gervasi a proposar a la Ponencia del
Nomenclator:
1. Col'locar als Jardins de la Muntanyeta del Carrer
Argentina, una placa commemorativa amb la següent inscripció:

República

"Aquests jardins es van aconseguir en bona part gnkies a la
tasca realitzada per Na Monica Marambio Jiménez, la
Presidenta de l'Associació de Vefns i Amics del Putxet. Foren
inaugurats el 23-10-1999"
2. Donar el nom de Monica Marambio Jíménez al nou espai social deis
equipaments del Carrer Marmella del barrí del Putxet."

Barcelona, a 12 de juny de 2.008

C

",

Windows Live'"

Proposta enviada a Nomenclator
De: jbarberad@bcn.cat
Enviado: miércoles, 30 de julio de 200815:12:55
Para: avputxet@hotmail.com

Benvolgut

Fran,

D'acord la nostra visita de ahir i la conversació d'avui t'adjunto
que proposem a nomenclator per la Placa "in memoriam" de la Mónica

"En reconeixement
a la Mónica Marambio
Presidenta i fundadora de l'Associació
Barcelona 17 d'octubre de 2008"
Espero

que no hi hagi cap modificació

Si no ens veiem bon estiu!
Josep De Barberá i Johera
Conseller Tecnic
Districte de Sarriá-Sant Gervasi
Tel 932916557
Fax 932916511

el text

per la tasca realitzada com a
de Veins i Amics del Putget.

d'acord

al que hem quedat

tu i jo.

tJ

Windows Live"

RE: Rm: jardins de Merce Rodoreda
De: Associacio Veins Putxet (avputxet@hotmail.com)
Enviado: martes, 30 de septiembre de 200821:07:44
Para: jbarberad@bcn.cat
Hola Josep
Un cop vist els teus correus, en la nostre reunió setmanal, volem mostrar enérgicament
nostre desacord i la no aceptació d'aquesta placa
Es de caixó, que, la part principal, el reconeixement,
Mónica, no al arbre

el agra"iment es a la persona, es a la

Esperem en caracter urgent poder parlar amb tu, per decidir d'un cop aquest afer
Cordialment
Francesc Ribera

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

el

Subject: Rm: jardins de Merce Rodoreda
To: avputxet@hotmail.com
From: jbarberad@bcn.cat
Date: Mon, 29 Sep 2008 20:23:23 +0200

Hola. bona tarde!

> Et passo la placa d'arbre honorífic maquetada. Com veurás és el que hem
> anat parlat, ja hemd irás quelcom, també et passo el model de placa que
> s'utiJitzara
>
>
>
> (See attached fiJe: SENYAL 08F ARBRE HONORÍFIC.pdf)
>

..ASSOCIACIÓ
DE VEiNS 1 AMICS DEL PUTXET"
P. Sant Gervasi 39-47, Parc de "La Tamarita" BCN 08022
Tel 669 30 61 64, avputxet@hotmail.com
www.avputxet.on!

L' ASSOCIACIÓ INFORMA

Benvolguts:
Us fem saber que el proper divendres dia 17 d'octubre a les 18 h es donara el nom de Merce Rodoreda
als Jardins de la República Argentina coneguts fins ara per nosaltres com a jardins de "la
muntanyeta".
Informem que en el mateix acte, es coHocara just al costat d'un arbre que en el seu moment va ser
demanat per l' Associació, una placa amb el nom de la Mónica Marambio.
És una acte en reconeixement del compromís de la Mónica amb el Barri del Putxet.
Per si cal fer una mica d'história, la Mónica fou qui, amb el seu taranna va moure la gent del nostre
barri, va crear la nostra Associació, de la qual va ser la la Presidenta, va crear la Festa Major del
Putxet, va aconseguir moltes millores i en va deixar enfilades d'altres que aviat seran realitat.
Hi esteu tots convidats. Agrairem la vostra presencia i el vostre recolzament. Com ella diria: fem
barri!
Cordialment,

..
Pre&ident:::::::
ASSOCIACIO DE VEINS 1 AMICS DEL PUTXET

Barcelona, 10 d'octubre de 2008

Divendres 17 d'octubre a les 18 hores en el acte per donar el nom de Mercé Rodoreda als
jardins de la República Argentina, es col-Iocara també la següent placa
A la Mónica Marambio (1949-2005) en reconeixement per la tasca realitzada com a presidenta
i fundadora de l'Associació de Ve"insi Amics del
Putxet

Enreconeixement
a la MónicaMarambio
(1949 - 2005) perla tascarealitzadacoma
presidenta
i fundadora
de IIAssociació
de
Ve"ins
i Amicsdel Putxet.
Barcelona,octubre2008.

Cedrusatlantica
Cedrede l'Atlas
Cedrodel Atlas
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Pares l]aniins
AjuntameotdeBarcelQna

Sarria-Sant Gervasi

Poc després de ser constituida l'Associació d' Amics i Ve"insdel Putxet (Juny 1996) la Manica
escriví:
Que hem aconseguit? Que el solar de la República Argentina-Val/carca, destinat a ser zona
verda des de I'any 1976, esdevingui molt aviat en un parco
Per aconseguir-ho hi treballa sense descanso A l'Octubre de 1999, després de les vacances
d'estiu, escriu1:
Ja som a casa! Nosaltres com Associació fa dies que trebal/em, el 23 d'Octubre inaugurem els
"Jardins de la República" que fins ara havia estat el nostre emblema per tractor-se d'una de les
primeres reivindicacions fetes per I'Associació i, aprofitant aquesta inauguració, portarem a
terme la Festa de la Tardor, d'aquesta manera celebrarem dues coses, la conquesta d'un espai
verd molt important per al barri i el fet d'haver tornat

.

Tindrem el plaer d'inaugurar aquest parc, de segur que sera molt visitatja que esta situat en
una de les vies principals del nostre barrioDemanem a tots els vei"nsque col.laborinen el seu
manteniment.
Com digué la Manica pocs dies abans de la inauguració d'aquests jardins:
Dins d'aquest espai hi ha jocs infantils, una font, tres places, zona d'esbarjo per als gossosperque s'hi trabin a gust i no embrutin la resta del parc- i una serie de plantes i arbres que, si

els deixem créixer, dins d'uns anys ens donaran alegria i ombra.
Tres anys més tard, el 2002, la Manica es queixa de I'estat d'abandó de "la Muntanyeta" i
d'altres zones verdes del barri:
Les zones verdes de I'entorn fan pena, els milers i milers de pessetes que es van gastar per fer el
parc de "10Muntanyeta", tot un esfor~, i ara que?... Sempre que en parlem amb els
encarregats deIs parcs ens diuen que hi ha manca de personal, que no donen a I'abast. Senyors
responsables de Parcs i Jardins i de I'Ajuntament de Barcelona, invertir tants diners creant
jardins per després deixar-Ios morir és una equivocació, les places dures són I/etges i no ajuden
al medi ambient, potser la solució seria con tractor més personal, oi? Pero sobretot cal crear
urgentment, si encara no n'hi ha, un departament

de control de qualitat que faci el seguiment

deIs diferents serveis municipals, aixo és imprescindible,ja que no es pot continuar I/an~antels
diners deIs contribuents. Demanem que se'n faei una bona gestió.

Elssegüents paragrafs que lIegirem, extrets de la mateixa revista, ens iI.lustren de la
sensibilitat, el gaudi i la lIuita de la Manica per la gent i la natura del Putxet:
Anim! Se'ns presenta una nova estació de I'any, la tardor, que és una de les més maques i és
quan els arbres comencen a canviar els tons verds pels daurats, vermel/osos o castanys. Vivim
en una zona privilegiada que ens permet gaudir d'aquestfenomen,
només hem de dirigir la
mirada cap a Col/serola o passejar pels parcs que tenim al voltant. Després, més endavant,
vindra el fred... Així, de mica en mica, ens acostem a la primavera que ens porta I'escfat de la
natura i la renovació del miracfe de la vida.
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Les olors de la Primavera. Resulta a voltes agradable el fet de poder passejar tranquil.lament
pel pare del Putxet, tot ensumant les noves olors de la primavera, les mimoses i els arbres de
ludea engalanats com si anéssim de casament. No només aixo, sinó que I'aire pesa menys i el
sol inunda de bondat els carrers, les cares de la gent i deIs infants... La primavera suposa la
regeneració d'un cie/e vital, tant per a les plantes i els animals com per a la nostra Associació...
Pares i jardins. De sempre hem mantingut bones relacions amb aquest departament

de

I'Ajuntament de Barcelona i la veritat és que ens sap molt de greu haver d'insistir una vegada
més sobre I'estat d'abandonament

que presenten el jardins i places del nostre barrio Llevat de

rares excepcions, com pot ser el Pare del Putxet, del que té cura una persona i una plantilla fixa
de jardiners, la resta fan pena. Sovint ens preguntem de que serveix invertir diners en la creació
de jardins de disseny (?) per després veure com es van deteriorant per manca de manteniment.
Potser caldria una reestructuració d'aquest departament
servei a la ciutat. Tot és possible.

a fi de guanyar agilitat i eficacia en el

Si la Monica hagués nascut a Catalunya possiblement hauria emulat la Merce Rodoreda. Avui
aquests jardins les agermanen en un mateix indret.
Veiem el que digué sobre la Monica, I'enyorat periodista Josep Maria Huertas Claveria,
cronista de la ciutat. Enun article publicat a l/ElPeriódico" al Novembre de 1997 se'n feia resso
de la lIuita de la Monica i de com hi contribuí a evitar I'enderroc de la Torre Sans, d'estil
modernista:
Elsfets de la torre Sans són ben senzills. Un bon dia va quedar buida i la van vendre a una
immobiliaria per uns 300 milions (de pessetes). Un veTna amatent, Carme Galimany, es va
beJ/ugar. La sort va ser descobrir que hi figurava en un llistat per a la renovació del Cataleg
Historicoartístic
lordi Rogent,
protecció
s'havien

de Barcelona.

l/El regidor Jaume Ciurana, i un deis responsables

es van portar molt bé i va sortir a la Gaseta Municipal

de la torre", explica, radiant,
manifestat

Monica Marambio.

i havien recollit més de 2.000 signatures

del Cataleg,

un text que significa la

És e/ar que entremig
en defensa

els veTns

de la seva preservació.

"/ aixo que érem en pIe luliol!"

Tres mesos abans que la Monica ho fes ens havia deixat l'ElviraFarreras i Valentí, membre de
l'Associació,amigade la Monicai autora delllibre ElPutxet:memóriesd' un paradísperdut. En
Huertas Claveria en feu un article publicat a LaVanguardia al Juny de 2005:
Muere la segunda dama del Putxet. Tuvo una vida intensa, esta mujer vehemente que luchó
por un barrio mejor. Creia que en el Ayuntamiento
no había que hacer

nada para que todo funcionara.

pensaban que en el Putxet todos eran ricos y
y consiguió

desde zonas verdes hasta

escaleras mecánicas. Fue el alma de la asociación e impulsora de la revista Putxet Actiu.
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Parlava amb Parcs i Jardíns perque no n'oblidessin el
manteniment, li sabia greu que l'esfor~ i els díners
gastats no fossin ben aprofitats.

El perque d'una placa
En data 17 d'octubre, l'Alcalde de Barcelona, Sr.
Jordi Hereu, acompanyat de la Regidora del Districte
de Sarria-Sant
Gervasi i altres personalitats,
va
inaugurar els Jardíns de Merce Rodoreda, ubicats a
l'Av. República Argentina i díns d'aquest acte també
es va col'locar una placa al costat d'un cedre, un
arbre demanat en el seu día per l'Associació de Veins
i Amics del Putxet a fi d'iHuminar-lo en les festes
Nadalenques.
Al coHocar aquesta placa l'Ajuntament ha portat a
terme una petició formulada per molts de nosaltres,
veins i veines, per agrair la tasca veinal realitzada per
una dona, una dona que un día, per l'any 1994, quan
passava per aquí davant, portant la seva filla petita al
col'legi, aquesta li digué: mare ¿com és que, en un
bam tan maco com el TWstre, encara tenim aquest
solar tan brnt?

Pero la seva tasca no va acabar aquí, sinó que en va
ser el seu punt de partida. Va activar la vida social
del
barrí,
organitzant-hi
trobades
culturals,
exposicions, passejades, flI'es, fins i tot va instaurar
la Festa Major del Putxet.
Va crear el Full Informatiu Putxet Actiu, a ti de posar
en coneixement del veins tot allo que es considerava
d'interes per al barri.

Efectivament, aquest solar catalogat d'espai verd, era
pIe de brutícia i demés, amb riscos d'incendí i de
problemes sanitaris.

En un barri mancat d'equipaments, li molestava que
li diguessin que era un barri de rics, i amb el seu
taranna entusiasta, lluitador i tossut va comen~ar a
treballar en les millores per al barri. Algunes se'n van
aconseguir, com obrir el carrer de La Costa, la
catalogació de la Torre Sans i la construcció de les
escales mecamques del carrer Claudí Sabadell i del
carrer Roma. Altres millores les va deixar enfllades,
com els equipaments
del carrer Marmella i el
poliesportiu del Putxet, i d'altres en preparació, com
el Casal del Barri i un equipament a l'antiga Clínica
Sant Josep.

Aquella pregunta o queixa, a una persona enamorada
del barrí, hi va calar fons i en aquell moment la
Monica va prendre compromís amb el barri del
Putxet.
Va comen~ar parlant amb els pares i mares del
alumnes del coHegi Siervas de San José, amb els
professors, despres amb tothom que coneixia o amb
qui es trobava, demana signatures, presenta escrits
al Districte i als díaris, va mobilitzar el barrí i aixo
també li va portar a constituir l'Associació de Veins i
Amics del Putxet, on va ser la seva Presidenta.
Aquesta
dona,
Marambio.

aquesta

veina,

era

la

Per totes aquestes coses i moltes més que no en fem
esment, pero que sempre recordarem, són el perque
de formular-hi la petició de la placa.

Monica

Despres d'uns anys, de treball per part de tots,
aquest desig es va fer realitat i en l'octubre del 99 es
van inaugurar aquests jardíns. La Monica se'n va
sentir molt orgullosa. Entre altres coses, va viure de
molt a prop la seva construcció, visitant les obres
constantment, xerrant amb els responsables, amb els
jardiners, col-laborant-hi en el que podía, amatent en
els detalls, com la construcció d'un espai per als
gossos perque no embrutessin la resta deIs jardins o
la plantada deIs arbres pensant que aquests, despres
d'un temps, donarien ombra i alegria.

Voldría acabar recordant les paraules de la Monica
en el seu discurs en la inauguració d'aquests jardíns.
Digué:
vull aprofitar per dir als veins que
s'engresquin, que continuen lluitant, per ells i per al
bam.
Francesc Ribera

9

Sr. Alcalde, Sra. Regidora, Autoritats, amics, amigues:
Jo us parlaré del perque de la placa que hem descobert en reconeixement a la Monica
Marambio.
Vull agrair a tots vosaltres la vostra presencia i vull agrair a l' Ajuntament el portar a
terme una petició formulada per molts de nosaltres, vems i vemes, de la col'locació en
aquestjardí d'aquesta placa agraint la tasca vernal realitzada per una dona, una dona
que un dia, per l'any 1994, quan passava per aquí davant, portant la seva filla petita al
coHegi, aquesta li digué: mare ¿com és que, en un barri tan maco com el nostre, encara
tenim aquest solar tan brut?
Efectivament, aquest solar catalogat d'espai verd, era pIe de brutícia i demés, amb
riscos d'incendi i de problemes sanitaris.
Aquella pregunta o queixa, a una persona enamorada del barri, va calar fons, i en aquell
moment la Monica va prendre compromís amb el barri del Putxet.
Va comen~arparlant amb els pares i mares del alumnes del coHegi Siervas de San José,
amb els professors, despres amb tothom que coneixia o es trobava, demana signatures,
presenta escrits al Districte i als diaris, va mobilitzar el barri i aixo també li va portar a
constituir l' Associació de vems i vernes del Putxet, on va ser la seva Presidenta.
Aquesta dona, aquesta verna, era la Monica Marambio
Despres d'uns anys, de treball per part de tots, aquest desig es va fer realitat i en
l'octubre del 99 es van inaugurar aquests jardins. La Monica se'n va sentir molt
orgullosa. Entre altres coses, va viure de molt a prop la seva construcció, visitant les
obres constantment, xerrant amb els responsables, amb els jardiners, coHaborant-hi en
el que podia, amatent en els detalls, com la construcció d'un espai per als gossos perque
no embrutessin la resta deIsjardins, o la plantada deIs arbres pensant que aquests,
despres d'un temps, donarien ombra i alegria.
Parlava amb Parcs i Jardins perque no n'oblidessin el manteniment, li sabia greu que
l' esfor~ i els diners gastats no fossin ben aprofitats.
Pero la seva tasca no va acabar aquí, sinó que en va ser el seu punt de partida.
Va activar la vida social del barri, organitzant-hi trobades culturals, exposicions,
passejades, fires, fins i tot va instaurar la Festa Major del Putxet.
Va crear el Fulllnformatiu Putxet Actiu, a fi de posar en coneixement del verns tot allo
que es considerava d'interes per al barri
En un barri mancat d'equipaments, li molestava que li diguessin que era un barri de rics,
i amb el seu taranna entusiasta, lluitador i tossut va comen~ar a treballar en les millores
per al barrioAlgunes es van aconseguir, com obrir el carrer de La Costa, la catalogació
de la Torre Sans i la construcció de les escales mecarnques del carrer Claudi Sabadell i
del carrer Roma. Altres millores les va deixar enfilades, com els equipaments del carrer
Marmella i el poliesportiu del Putxet, i d'altres en preparació, com el Casal del Barri i
un equipament a l'antiga Clínica Sant Josep
Voldria acabar recordant les paraules de la Monica en el seu discurs en la inauguració
d'aquests jardins.
Digué: "vull aprofitar per dir als vems que s' engresquin, que continuen lluitant, per ells
i per al barri".
També us diré unes altres par~~,..,d;.~~;;-9ue deia en!atnília i en amics " quan toqui
si algun cop en voleu recordar, que si~nn~
(te caYa".
Aprofitant l'amabilitat de l' Ajuntament, que ens convIda a un tast, qui vulgm
- .
Moltes gracies.
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Les olors de la Primavera. Resulta a voltes agradable el fet de poder passejar tranqui/1ament pel
pare del Putxet, tot ensumant les noves olors de lf1-primavera, les mimoses i els arbres de Judea
enga/anats eom si anéssim de easament. No només aixQ,sinó que I'aire pesa menys i el sol inunda
de bondat els earrers, les eares de la gent i deis infants... La primavera suposa la regeneració d'un
ciele vital, tant per a les plantes i els animals eom per a la nostra Associació.
Monlca Marambio 1949-2005

Informatiu de l'Associació de Veins i Amics del Pu txet
....................................................................................................

Qimi3.u¡Iif~.~nim$:::a.it~tv.i::l~~:
(recollit per la redacció)

... sobre

els nous Jardins

Mercé

Rodoreda
Coincidint amb l'acte d'inauguració es va col' locar
també una placa en reconeixement
a la expresidenta
i fundadora
de 1'Associació, Mónica
Marambio,
i que
reivindica.
activament
"la
muntanyeta" com a jardí público "Quina vergonyal"
era el comentari d'alguns que havien conegut la
Monica, quan veien la placa, la mateixa que s'utilitza
per a l'identificació d'espikies botaniques als pares.
El propi alcalde Hereu en el seu parlament posterior
va reconéixer que es mereixia quelcom més i que ja
es trobarien ocasions en el futur per a esmenar-ho.

Placa al peu del Cedrus atlantica
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