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Districte de SarriA- Sant Gervasi
A la atenció de la Regidora, Sra. Sara Jaurrieta

Barcelona, 2 de Desembre de 2010

PER UN INDRET ADIENT EN MEMORIA DE MONICA MARAMBIO
Benvolguda Regidora,
Transcorreguts 5 anys i mig des del traspas de l' enyorada primera Presidenta de la nostra Associació, creiem
del tot punt necessari que, tan aviat com sigui possible, algun deIs llocs emblematics del sector Putxet del
nostre barri sigui dedicat a la memoria i homenatge de Monica Marambio.
D'aquesta forma, s'acomplira un deIs compromisos que l' Ajuntament de Barcelona, en paraules del seu
Alcalde, Sr. Jordi Hereu, el 17 de d'octubre de 2008, i nosaltres mateixos com membres de l'associació que
ella va crear i impulsar, tenim envers ella.
Creiem il'lustrador fer-ne una breu cronologia de la nostra reivindicació:
L'any 2006 varem adre~ un escrit a l'Institut de Cultura de Barcelona, essent regidor de Cultura el Sr. CarIes
Martí, i a la Ponencia del NomencIator, perque els popularment coneguts "Jardins de la Muntanyeta", que van
ser el planyó que feu germinar lanostraAssociació, fossin dedicats a la Monica. A les pagines 1,3-7,8-10, 15
i 20, que annexem, del nostre fuII informatiu Putxet Actiu núm. 24, d'abril de 2008, reproduírem aquest escrit,
hi dedicarem un article a la Monica en relació a "la Muntanyeta" i una part de la memoria 2007, incloent-hi un
full de recollida de signatures.
El 5 de maig de 2008, en una entrevista amb voste a la seu del Districte, li varem exposar els motius peIs que
consideravem apropiat que aquests jardins rebessin el nom de Monica Marambio, tot i la indiscutible projecció
universal de la literatura de Merce Rodoreda. Adjuntem una cOpiade l' escrit que li lliurarem en aquella ocasió.
Tamnateix, l'any 2008 es commemora el centenari de la nostra insigne escriptora i l' Ajuntament decidí que els
jardins duguessin el seu nom. Nosaltres ho varem haver d'acceptar i publicarem un article sobre "Merce
Rodoreda - Monica Marambio. Passions paral'leles: les torres, els jardins, les flors i la paraula (la part)" en el
Putxet Actiu núm. 25, de setembre de 2008, pagines 5-9 que també adjuntem.
En comptes del dedicar-li eIs jardins, l' Ajuntament accepta de posar una placa en reconeixement a la tasca de
la Monica, a l' entrada deIs jardins dedicats a Merce Rodoreda. Aquesta p~
al peu d'un cedre és realment
una cosa insignificant en relació a la iHusió i l' esfor~ inesgotables que la nostra Presidenta hi esmer~ pel de
bé del nostre barrio
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El dia 17 d'octubre de 2008, amb la presencia del Sr. Alcaldt)~-devoste i d'altres autoritats, s'inauguraren els
jardins remodelats i amb el nom de Merce Rodoreda, i es descobrí la placa dedicada a la Mónica. El nostre
President, Sr. Francesc Ribera, hi va pronunciar unes emotives paraules "El perque d'una placa" i l'Alcalde en
el seu parlament posterior va reconeixer que la Mónica es mereixia molt més i que en I'avenir ja
trobarien ocasions per a retre-li I'homenatge que es mereixia. En el número núm. 26 del nostre full
informatiu, de Desembre de 2008, pagines 1,2-3,6,9, lO-ll i 14 -annexades- dooovem tota aquesta
informació, alhora que s'hi publica la 2a part de l' article del núm. 25.
Després de la decepció inicial que es produí entre els veins en veure el tipus de placa que s'hi havia coHocat,
les paraules del nostre Alcalde, Sr. Jordi Hereu, amb el seu compromís que la Mónica tindra els seu espai en el
nostre barrí, els veins es van tranquiHitzar i s'hi van congratular. En el número 27 del Putxet Actiu, d' Abril de
2009, pagina 13 (adjunta), reproduirem la part de l' Assemblea General del 30-3-2009 dedicada a aquest tema.
Per tot el que hem dit fins aquí, i tenint en compte que han passat més de 2 anys des del compromís adquirit per
l' Alcalde, demanem mantenir una entrevista amb voste i/o les persones de l' Ajuntament que voste consideri
necessarles per tal de reparar aquest deute amb una persona com la Mónica que ho dona to1 pel barrí i els seus
habitants. Pensem que abans que acabi la present legislatura municipal aquest afer J:muriade quedar resolt.

Molt cordialment,

AntOnl Garcia i Gabarra
Vicepresident de'!' Associació de Veins i Amics del Putxet

I

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 eIs
Jardins de Merce Rodoreda, ubicats al' Av. República Argentina i dins d'aquest acte
també es va coHocar una placa al costat d'un arbre, un arbre demanat en el seu dia per
I'Associació de Veihs i Amics del Putxet a fi d'il.lllminar-lo en les festes Nadalenques.

I

Al col.locar aquesta placa l'Ajuntament ha portat a terme una petició formulada per
mohs de nosaltres, veihs i veÜles,per agrair la tasca yemal 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?
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Efectivament, aquest solar catalogat d'espai verd, era pIe de brutícia i demés, amb
riscos d'incendi i de problemes sanitaris.

I
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Aquella pregunta o queixa, a una persona enamorada del barri, hi va calar fons i en
aquell moment la Monica va prendre compromís amb el barri del Putxet.
Va comen~arparlant amb eIs pares i mares del alumnes del coHegi Siervas de San José,
"ambeIs professors, despres amb tothom que coneixia o amb qui 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 Veihs i Amics del Putxet, on va ser la seva
Presidenta.
Aquesta dona, aquesta vema, 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 eIs responsables, amb eIsjardiners, col.laborant-hi en
el que podia, amatent en eIs detalls, com la construcció d'un espai per als gossos perque
no erilbrutessinla 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 eIs 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, fues, fins i tot va instaurar la Festa Major del Putxet.
Va crear el Full Informatiu Putxet Actiu, a fi de posar en coneixement del veihs tot allo
que es considerava d'interes per al barrio
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 se'n van aconseguir, com obrir el carrer de La Costa, la catalogació

de la Torre Sans i la construcció de les escales mecaniques 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.
Per totes aquestes coses i moltes més que no en fem esment, pero que sempre
recordarem, són el perque de formular-m la petició de la placa.
Voldria acabar recordant les paraules de la Monica en el seu discurs en la inauguració
d'aquests jardins. Digué: vull aprofitar per dir als veins que s 'engresquin, que
continuen lluitant, per ells i per al barrio
Francesc Ribera
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INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Palau de la Virreina
Rambles 99
08002 BARCELONA
A l'atenció de la Sra. Pilar Serrano
Benvolguda,
Ens plau fer-li arribar la biografia de Mimica Marambio Jiménez, tal com ens va sol.licitar.
Mimica Marambio Jiménez va néixer el3 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,
dubtavendeheu lloc de naixement.
Estava enamorada del barri del Putxet, on residia des de l'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 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 l'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 l'any 1994, i tot sola va
comen~ar a recollir signatures. Va rebre tant de suport deis veins que el resultat fou un bit, i
aviat li van demanar que encap~alés una comissió gestora de veins del barri, cosa que va
donar pas l'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, li 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 l'exageració, generosa, tenia un esperit lluitador i entusiasta. Volia aconseguir
que tothom se sentís bé i que pogués viure en un entom 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 l'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 l'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.
I 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 alguno Mtres projectes encara estan per comen~ar, com els
equipaments sol.licitats 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, 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 l'escriptora Elvira Farreres, del pintor Jorge
Núñez-Segura, del concertista de guitarra Mario Cuéllar; fms 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 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 vemat, i la seva coHaboració va ser
esmentada com a etica~ 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 l'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 li ha valgut l'estimació deis seus veins i vemes, que
volen que sigui recordada i per aixo demanen que el seu nom tiguri en aquests jardins.
eixar a Barcelona el 18 de juny del 2005, a la edat de 55 anys

i amics del Putxet

ASSOCIACIÓ DE VEiNS 1 AMICS DEL PUTXET
Espai Putxet c/. Marmellil 13, 08023 Barcelona
TeJí 669306164, e-mail avputxet@hotmail.com

BenvoJgut amic I ga,
Ens plau invitar~vosa I'acte entranyable en el que es coHocariLuna placa en memoria

de MónicaMarambio.

.

Aquest acte tindra lloc el proper 19 de maty, dissabte, a les 18 hores en l'Espai Putxet,
carrer MarmellilnÚID..13.
Els que la V8reUconeixer, no calen més paraules, sera un bon moment per retrobar-nos i
compartir records.
.
.
Els que no la vilreu coneixer, sera un bon moment per informar-vos-en de qui va ser la
promotora de la 11uitaveinal d'aquest barri i del perque.
És possible que el dia i l'hora no siguin el més apropiats per alguns de vosaltres,pero hi
ha monients i actes importants que reclamen la nostra presencia i hem de ser solidaris.
Adjuntem també la convocatoria de la 15a. Assemblea de l' Associaci6, és llnportat la
vostra presencia, aquest any hem de renovar els estatuts..
I.hem de renovar els membres de la Junta, per mxó un cop més demanem que si algú de
vosaltres hi vol participlP"ens en fuci arribar la seva sol,licitud.
La vostra presencia en aquests actes d6na suport i anima la tasca voluntaria per segujr
lluitant, per continuar aconseguint millores pel Barrí dél Putxet.
Salutacions,

ASSOCIACIÓ DE IVEINs 1 AMIC

./ ./

Barcelona, mar9 2011

/

PUTXET

.,

Jordi Hereu i Boher
Alcaldede Barcelona

Es complau a invitar-vos a l'acte de descoberta de la placa d'homenatge a la memoria
de Monica Marambio (Santiago de Xile 1949- Barcelona 2005), primera presidenta
de l'Associació de Vei"nsi Amics del Putxet, i impulsora de molts projectes de millora
al barrio
Tindra lloc el dissabte 19 de mar<;, a les sis de la tarda, al carrer Marmella, 13.

Ma.rc;: de 2011

.
;,

En record a Manica Marambio
El DIstrlcte commemora amb una placa la figura de
Manica Marambio, primera presidenta de l'Assoclaci6 de
Veins i Amics del Putxet. L'acte tlndra lIoc el dlssabte 19
de mar~ a les 18h al carrer de Marmella, 13.

-

Manica Marambio Jlménez (Santiago de Xile 1949
Barcelona 2005) Va viure més de la meitat de la seva vida a
Catalunya, on rapidament es va integrar. Era casada i tenia
tres tills, compaginava les tasques familiars amb les
professionals i coHaborava com a voluntaria a entitats
sense anim de lucre. Estava enamorada del barri del
Putxet, on hi residia des de 1974.

~

El seu primer projecte al barri va comen~r amb la idea de
transformar el solar de I'avinguda República Argentina

l..
- número 109 en un jardí. Era I'any 1994 i tota sola va
comen~r a recollir signatures. Va rebre tant de suport deis veins i veines del barri que el resultat
va ser un exit. Aviat Ii van demanar que enca~lés una comissió gestora de veins del barrio Cosa
que va donar pas, I'any 1996, a l'Associaci6 de Veins i Amics del Putxet, de la qualla Manica va
ser la primera presidenta.
Manica Marambio defensava que en aquest barrí hi ha gent de tota mena i volia aconseguir una
barri millor per a tothom. Elsqui la van coneixer la detineixen com tossuda, generosa, entusiasta i
amb esperit lIuitador. No hi ha dubte que la seva empenta la transforma ben aviat en una líder
veinal.

Al capdavant de l'Associaci6de Veins I Amics del Putxet va participar en molts projectes de
millora al barrioPera no tot van ser reivindicacions,per tal d'activar la vida social del barri va
instaurar la Festa Major del Putxet. Amant de la cultura també organitzavatrobades, xerrades,
exposicions,passejades i tires, aixa com activitats per Sant Jordi, la Castanyada,Carnestoltes i
Nadal: Comla recollidade menjar ijoguinesper als nens necessitatsde Barcelona.
Impulsora de PUTXET-ACTlU,
un full informatiu trimestral amb una tiratge de 5000 exemplars, per
posar en coneixement del barri tot alla que estava passant.
L"esperit gener6s I dlnamic de la Manica Ii ha valgut l'estlmacl6 deis seus veins I veines, que
volen que sigui recordada. El Districte li dedicara una placa commemorativa al carrer Marmella,
al costat de rEspal Putxet. L'acte de descoberta tindra lIoc dissabte 19 de ma~ a les 18h.
Assoclacl6 de Veins I Amlcs del Putxet:

www.avDutxet.ora
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En recuerdo a Mónica Marambio
Publicado

el: 03/03/2011

El DIstrIto conmemora con una placa la figura de Mónlc:a
Maramblo, primera presidenta de la Asociación de Vecinos y
Amigos del Putxet. El acto tendrá lugar el s4bado 19 de marzo. a
las 18 h en la calle de MarmellA.
MOntea Maramblo Jlménez

Espals de partlclpacló
als barrls
Pla d'Actuacló de
Dlstrlcte 2008-2011
El territori I els barrls
Sltuacló del dlstricte
Arquitectura

(Santiago de Chile 1949

. Barcelona

2005) VIVió

rrés de la rriIad de $Uviciaen Catalufla, donde rápidamen1Bse 1n1Bg1Ó.
Era
casada Ytenia tres hijos.oorrpaglnabalas taJeas fanilares con las profesionales
Ycolaborabacomovoluntariaa entidades sin ánimode lucro.Estaba enanorada
del barrio del Pulxet, donde residIadesde 1974.
SIl primer prayec:tDen el barrio comenzócon la idea de transforrrerel solar de
la avenida RepúblicaArg«rtinanúmero109 en unJanlln. Era el ano 11194y sola
comenzó a recoger filTl"BS.
Recibiótan1Dde apoyo de los vecinos y vecinas del
barrio que el resultado fue un 6xiIo. Pronto le pidieronque encabezara una
ccnisi6n gestora de vecinos del barrio. Lo que dio paso, en 1898, a la
AsocIacIón de Vecinos y Amigos del Pulxet, de la que MOnteafue la
primera presld8nta.
M6nicaMararrbiodefendla que en este barriohay gente de todo tipo Y querla
conseguir un barrio mejor para todos. Quienes la conocieron la definen como
1Itn:a,generosa, entusiasta y con esplrllu luchador. Nohay duda de que su
empuje la transf0rm6pIOn1D
en una Iklerveclnal.
Al frente de la Asoc:IacI6n de Vecinos y AmIgos del Pulxet palIicipóen
n1IChosproyec8osde mejora en el barrio. Pero no todo fueron reivildicaciol-.
paI8 activar la vida social del barrIO instaUIÓla fiesta Mayor del Pubcet.
Amante de la cultura tantMán organizaba encuentros, charlas, exposiciones.
paseos y ferias, esto CDfR)actividadespor San! Jon:ti,la CasIafIada , Carnavaly
Navidad.Cono la recogidade conida Yjuguetes paI8 los nillos .-itados
de
Bargelona.
II11IUIsora
de PUTXET-ACTIVO,una hoja infomBtivatrirratral Q)IIuna tirada de
5000 e.ien'1Ilares,paI8 poner en conocIrrientDdel barrioloque estaba pasando.
El esplrttu generoso y dlnimlco de M6ntea le ha valido la estlmacl6n de
_ vecinos y vednas, que quieren que se. recordada. El DiItItID le
dedlCart una plaCa conmemorativa en la cala Mannella, JUnIDal EspacIo
Pulxet.
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Monica

Marambio

iJiménez
(Santiago de Xile 194-9 Barcelona 2005)

Aquestaplaca ésen record
d'una dama d'aquestbarri
que va viure intensament,
plenade bondati
generositatverselsque I'envoltaven,
gaudint de tot allo quela vida
Ii regalava.
Teniaun esperit lIuitador
que la teia capficar-seen projectes
perquetothom essentisbé,
aparentmentimpossibles
de portar a terme,
pero queella aconseguiater realitat,
PrimeraPr"identa
de/'A>!aciació
deVelO'i Ami" de;Putxet

CreadoradelFul/lnfamntiu
"Put,,!- Actiu"

Iniciadora de la FestaMajar del Putxtt

L' Ajuntament

de Barcelona

...i l'Associació de Velos
i Amies del Putxet
expressen Hur admiració per la
Manica Marambio
i el reconeixement a la seva ingent
i desinteressada tasca
en benefici de tots.

Barcelona,

rnar~ de.20n
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Ajuntament

'.'

de Barcelona

...~

Alcalde de Barcelona

21 de mary de 2011

Sr. Fran RIBERA
Av. República Argentina, 167-171, 3r.
08023 BARCELONA

Benvolgut amic,
Per raons d'agenda d'última hora, imprevistes i que no vaig poder eludir, em va resultar
impossible assistir a l'acte d'homenatge a la teva dona, el passat 19 de mary.
Lamento molt no haver-hi pogut ser i per aixo m'he volgut adreyar a tu personalment
per manifestar..teel meu reconeixement per la tasca que Monica Marambio va fer durant
tants anys, i pel seu paper de lideratge del moviment ciutada del Districte, sempre amb
una actitud crítica i constructiva en defensa deIs interessos comunitaris i, a la vegada,
amb un taranna participatiu i coHaborador que ens va ajudar a entendre millor les
demandes i reivindicacions deIs verns i vernes, per donar així una resposta més propera i
real a les seves necessitats.
Tinc un gran record personal de la seva figura, i crec que la placa en la seva memoria fa
justícia a una trajectoria personal que ha deixat una empremta que no oblidarem.
Tot esperant que sapigues entendre i disculpar la meya absencia, et faig arribar una forta
abrayada.

Jordi Hereu Boher

PI.SantJaume,1 08002 Barcelona
T. 932914700 F. 933 170139 alcaldia@bcn.catwww.bcn.cat
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19 de mar~ de 2011: una tarda inoblidable
Ampliació del Parc del Putxet per la banda de Manacor
A 2/4 de cinc els ve"inses van aplegar aquesta banda sud-oest del pare que
amplia la seva extensió en 1,2 hectarees a les 4 hectarees actuals. Ates el forts
desnivells del terreny, en la zona enjardinada s'han constru"itdiverses
terrasses, a diferents nivells, connectades par rampes suaus i escales. Les
terrasses tenen els murs de pedra. Mentre algunes terrasses s'han dedicat a
joes infantils, d'altres s'han destinat a zona de picnic. S'hi ha arranjat una area
per a gossos, separada de la resta, i s'han fet escales per arribar a les diferents
zones i també a la part central del Turó del Putxet. S'ha dedicat una amplia
zona a ús forestal, amb arbres i hidrosembra. També s'han habilitat 30 places
per aparcament en bateria al carrer de Manacor.

Homenatge i placa de recorda MónicaMarambio
Tot seguit, a través de les rampes del Pare de Putxet, varem pujar fins a I'Espai
Putxet. A la sala gran de l'Espai la nostra Associació s'havia muntat una
exposició de fotografies, escrits, planols i documents dedicada a I'enorme i
fructífera tasca que la Monica havia fet com primera Presidenta de I'Associació
des de I'any 1996 fins al 2004. Aquesta exposició, en forma de plafons, es va
completar amb un vídeo que recollia també alguns deis múltiples actes que
impulsa la Monica: inauguracions, Festa Major, conferencies, audicions
musicals, fires, danses, carnestoltes, diables, timbalers, gegants, sortides
gastronomiques i culturals, visites guiades pel barri, sopars de germanor...
Quedava molt lIuny aquell any 1994 quan la Monica, en veure com d'abandonat
estava el solar de República Argentina -avui jardins de Mereé Rodoreda- va
decidir posar-hi remei a les moltes mancances del barri i aixo va donar pas a
crear l'Associació. El juny de 2005, després de la Festa Major, ens va deixar
pero els ve"inscontinuem gaudint deis equipaments aconseguits, com són els
del complex de Marmella, i de les noves inauguracions fruit de les fites que hi
va marcar.
Hi eren molts els congregats a I'acte: gent de l'Ajuntament i del Districte, deis
partits políties, d'altres associacions, ve"insi comerciants, familiars i amics de la
Monica i, com no podia ser d'una altra manera, molts socis de l'Associació, la
majoria de la "vella guardia" pero també de nous que no I'arribaren a coneixer.
A la paret exterior de l'Espai Putxet una cortina lIarga tapava la placa que
s'havia de descobrir després en homenatge a la Monica. La cortina deia així:
Mónica Marambio i Jiménez
(Santiago de Xile 1949 - Barcelona 2003)
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Aquesta placa és en record d'una dama d'aquest barri
que va viure intensament,
plena de bondat i generositat vers els que I'envoltaven,
gaudint de tot alió que la vida li regalava.
Tenia un esperit lIuitador que la feia capficar-se
en projectes perqué tothom es sentís bé,
aparentment impossible de portar a terme,
peró que ella aconseguia fer realitat.
Primera Presidenta
de I'Associaci6 de Verns i Amics del Putxet.
Creadora del Fulllnformatiu "Putxet Actiu".
Iniciadora de la Festa Major del Putxet.

L'Ajuntament de Barcelona
L'Associació de Ve"insi Amics del Putxet
expressen lIur admiració per la Mónica Marambio
i el reconeixement a la seva ingent i desinterassada
tasca en benefici de tots.
Barcelona, marc; de 2011

Ajuntament de Barcelona
Abans peró de descobrir la placa tingueren lIoc unes emotives i sentides
paraules del President del Districte, Sr. Joan Puigdollers, del nostre President,
Francesc Ribera, i de la Regidora del Districte, Sra. Sara Jaurrieta, que
reprodu"imen espais separats. Els seus parlaments ens deixaren a tots
corpresos, tant els que havien compartit actes amb la Mónica com els que no
I'havien conegut.
A continuació en Francesc i les dues filles de la Mónica varen descobrir la placa
de bronze.

JOAN PUGCERCÓS
Bona tarda, bona tarda a tothom. Votdríem demanar un moment d'atenció.
Anem a iniciar I'acte de descobriment de la placa dedicada a Monica Marambio.
Jo en aquest acte el primer que se m'ha vingut el cap és preguntar-me qué
sentiria la Mónica si estigués ara aquí. Pels que som creients, podem arribarnos a creure que la Mónica ens esta veient i per tant, m'atreveixo a afirmar,
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Fran, que estaria terriblement orgullosa i contenta. I per aixo ho fem, perque la
Monica estigui orgullosa i contenta, la seva família estigui orgullosa i contenta i
els ve'ins del Putxet-EI Farró estiguin orgullosos i contents. Aquest és el sentit
del que anem a fer ara, de I'acte que anem a fer ara, I'únic sentit.
I aquest és el sentit de reconeixer aquestes persones que tenim a la ciutat de
Barcelona que la fan gran. Barcelona si és gran, no és perque tingui molts
habitants o perque ocupi un determinat territori, sinó la fan gran els seus barris i
sobretot la gent que viu als seus barrís. Aquesta gent, en aquest cas, no
nascuda ni en el barri ni a la ciutat, pero arribada al barrí i a la ciutat, que el fa
seu i, com es pot veure en la exposició que hi ha aquí al costat, dones, es posa
a lIuitar perque aquest barri millori d'una manera espectacular. I per tant, és de
bona gent, els barcelonins i els catalans som bona gent, ser agra"its;i aquest és
un acte d'agra"iment a la feina de molts anys de la Monica perque parli per
aquesta ciutat. Per tant, moltes gracies Monica, moltes gracies Fran, moltes
gracies a tota la família i a continuació li dono la paraula al Fran. Fran tens la
paraula.
FRANCESC RIBERA
Sra. Regidora, President, Autoritats, ve"insi ve"ines,membres d'entitats i
Associacions de Barcelona, gracies.
Gracies per assistir aquest acte tan entranyable per tots nosaltres on volem fer
un homenatge a una ve"ina,una ve"inaque un dia va arribar a aquest barri, Ii va
agradar, es va quedar, s'hi va integrar, el va defensar, pero no entenia com en
un barri tan pintoresc hi havien solars plens de runa en comptes
d'equipaments per a les persones.
Per aixo un dia, amb la seva manera de ser, amb la seva empenta, va
engrescar la gent i el barri es va comenc;ara moure, primer amb una comissió
de ve"insi despres amb l'Associació de ve"insi amies del Putxet.
Els resultats d'aquella lIuita són visibles per tot el barri, algunes fites de resultat
inicial incert com els jardins o les escales mecaniques, amb la seva tossuderia
i fermesa s'han aconseguit.
Tota aquella tasca voluntaria s'havia de donar a coneixer a la gent del barri i
parlant un dia amb un bon amic de la família es van dir "tenemos que hacer
algo", i aquest "algo" va ser la creació del full informatiu de I'associació Putxet
Actiu, on es dóna a coneixer tot el que fa l'Associació i on es recullen les
propostes deis ve"ins,endemés de publicar articles, entrevistes amb la gent del
barri, fotografies d'interes, etc.
Pero no en tenia prou, havia de fer que la gent es conegués, fomentar la
participació, la convivencia, I'amistat, no podia ser un barri fred, sense caliu
entre nosaltres. No li agradava sentir que el Putxet era un barrí dormitori, ni tot
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havia de ser sempre actes reivindicatius, per aixó organitzada xerrades, actes
culturals, passejades, sortides exposicions, concerts, etc. I també volia que la
gent es trobés al carrer en uns díes d'esbarjo, per aíxo va impulsar la Festa
Major del Putxet. Festa ara arrelada i tradicional dins del nostre barri.
Va ser una dona generosa, sempre disposada a ajudar a la gent. Per aquesta
manera de ser va ser una dona estimada en el barri i el barrí va demanar a
l'Ajuntament de Barcelona un indret per a la seva memoria.
L'alcalde Jordi Hereu, recollint aquesta petició, es va comprometre amb el
Putxet que la Mónica tindria un indret i s'ha complert, lamentem la seva
absencia per motius foryosos de darrera hora. I quin millor lIoc podria ser
aquest indret que aquí, un altre solar pie de runa, transformat en un complex de
magnífies equipaments?
Aquesta placa ens fara memória de la Mónica, peró també que s'ha de
mantenír la iHusió, la fermesa, de seguir treballant coHectivament, encara ens
queden solars, encara queden millores per aconseguir. Cree sincerament que
aixó és ~I que voldria la Mónica.
SARA JAURRIET A

Moltes gracies Fran. Bé, molt bona tarda a tots: ve'ins, ve'ines de Barcelona, del
districte Sarria-Sant Gervasi, del Putxet, del Farró, peró també de fora d'aquest
ambit, heu vingut tots. Dones, avui, amb un objectiu comú que és donar aquest
petit homenatge a la gran Mónica. Jo, la Mónica Marambio la vaig coneixer fa
dotze anys, per tant fa molt anys i va ser en el mandat d'en Caries Martí. Jo era
consellera de dístriete amb ell i vaig estar quatre anys i vaig poder viure-Ia, i
vaig poder coneixer una dona implicada amb el seu barri, una dona
absolutament lIuitadora, una dona que sempre, sempre, per sobre de tot, i amb
un gran esperit constructiu, el que volia era millorar, dones, aquest entorno

La veritat és que ho deia abans el President: estem avui en un Putxet que
podem dir que ha donat la volta com un mitjó. Fa quinze anys que es va
constituir l'Associació de ve'ins del Putxet, i per tant en I'exposició aquesta que
ho explica d'una forma magnífica, i vull felicitar les persones que heu organitzat
I'exposició, s'explica d'una forma magnífica dones totes aquelles demandes en
les quals la Mónica i I'equip liderat per ella va tenir com a objectiu, que anava
des del tema de I'accessibilitat, amb unes escales mecaniques, a I'increment
del verd, amb uns equipaments que el Putxet estava molt mancat, amb uns
carrers, amb un, en general, amb un esperit dones de voler recuperar tots
aquells racons d'aquest magnífic Putxet.
I cree que quinze anys després es pot dir amb orgull. que molts d'aquells
objectius han estat assolits. I aixo aquí i a tot arreu no passa per casualitat, aixo
passa perque hi ha gent involucrada. I amb actes com avui en el qual dones
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podem fer justícia amb persones que han participat amb la ciutat per construirla, amb persones que han liderat aquesta transformació de la ciutat amb la
seva empenta, amb la seva iHusió, amb el fer pinya, amb crear equips i en
voler fer dones que aquesta ciutat la puguem viure tots. Dones aquest
recorregut que és indispensable en el qual els ve"ins hi formin part, darrera
sempre hi ha aquests rostres: persones que es creuen aquesta ciutat, persones
que es creuen el seu barri i persones que creuen que I'endema arribara i per
tant que la lIuita del present serveix perque I'endema acabi arribant.
Jo, mirant una mica tot, no? ens podem sentir molt orgullosos, de I'herencia de
la Mónica i de la seva herencia. Ha deixat unes maneres de fer, unes maneres
lIuitadores, aquí veiem molta gent que parla d'ella amb molt d'afecte, amb molt
d'estima, alguna persona emocionada i tot, no? és a dir, com la gent lIuitadora
que s'implica amb el que fa dones acaba arrossegant ¡acaba conquerint
aquells objectius que es marca. Jo cree que aquest exercici que fem avui, el
fem en el lIoc més ideal, més idoni que podíem tenir, que és en aquesta pla~
cívica en la qual des d'aquí dónes una volta i podem veure com el somni del
poliesportiu que fa deu anys es va proposar, us vareu proposar, dones és avui
una realitat; continues girant, veus una escola bressol, pels petits d'aquí del
Putxet, dones mires i ja esta aquí, aparcament... un espai, un espai on la própia
Associació pugui tenir la seva própia activitat.
Sé, dones tot aixó ha sigut frui't d'un treball intens de moltes persones, liderat
en primer lIoc per la Mónica i en la qual dones vull també dir a les persones que
en I'actualitat porten la seva Associació. Al Fran Rivera com a President, una
persona amb una gran empenta, amb una gran fortalesa, el qual el relleu de la
Mónica ha estat posat en les millors manso Amb la \lista encara, perque una
associació de ve"íns,abans ho deia ell, una associació de vei'ns sempre ha de
tenir uns objectius a assolir i amb una /lista que continua viva, com ha de ser, i
que ens continua fent treballar a l'Ajuntament dones en la línia de tots
aconseguir el millor pel barrí.
Vull agrair a tots els que esteu avui aquí, des de l'Associació del Farró, la Joana
Climent, una persona amiga de la Mónica. Vull agrair als treballadors de
I'Ajuntament que heu vingut i que ara ja no esteu al districte com Miquel Angel
Baldueza, ve"ins que esteu aquí, als familiars, al propi Fran i president de
l'Associació de veTns del Putxet, dones a tots els consellers de Districte, al
President, a tots als que avui ens uneix, tots de sensibilitats diferents, peró ens
uneix una cosa en comú: La Mónica Marambio que amb el seu treball, la seva
iHusió ens permetra a tots continuar treballant. I des d'avui ja, sempre que
passem per aquesta pla~ i veiem aquesta placa li dedicarem, si més no, un
petit somriure. Gracies a tots i visca la Mónica!

Entrevista amb Francesc Ribera, president de l'Associació de Ve"ins
i Amics del Putxet
1.

Com valora vosté la placa commemorativa que s'instaHa en
memória Mónica Marambio (Santiago de Xile 1949 - Barcelona
2005), al costat de l'Espai Putxet?

2.

Molt positivament, fou una petici6 deis ve"ins/es, que han volgut
dedicar un indret a la memória d'una ve"ina, d'una amiga, que va
iniciar la transformaci6 del barrio Aquesta petici6 va ser recollida
per l'Alcalde Hereu, qui va adquirir un compromís amb la gent del
Putxet, i ha complert amb el seu compromiso

3.

Per als qui no la van conéixer, com definiria vosté la Mónica?

4.

Una dona amb empenta que buscava sempre ajudar als demés,
sense cap interés personal.

5,

La Mónica va néixer lIuny de Barcelona, a Santiago de Xile, peró
d'en~a de la seva arribada a la ciutat la va estimar tant que va
arribar a ser la primera presidenta de l'Associació de Ve"insi Amics
del Putxet I'any 1996 oi?

6.

Cert, va arribar, es va integrar totalment, va aprendre la seva
lIengua (parlada i escrita), la seva cultura, els seus costums, les
tradicions, es va enamorar del barri, de la ciutat, la va estimar i va
lIuitar per ella,

7,

Quan va comen~ar la seva vinculació activa a favor de la millora
del barri?

8.

L'any 1995 es va comen~ar formant una comissió de ve'ins que
després es va transformar en l'Associació de ve'ins i amics del
Putxet.

9.

Com es va gestar aquell primer gran projecte per al barri, la
transformació d'un solar de I'avinguda República Argentina en un
jardí I'any 1994?

10.

Bé, el jardí no es va inaugurar el 94, es va a comen~ar a lIuitar en
el 95 i la seva inauguració va ser el 99, No entrava en el seu cap
com, en un barri tan pintoresc, hi havien solars plens de runa.
Primer se'n va demanar la neteja i després que fos un jardí.

11.

A més d'impulsar la creació de la Festa Major del Putxet, també es
va destacar en promoure altres activitats socials i culturals, com
quines?

12.

Xerrades, exposicions, rutes pel barri, concerts, fires.

13.

Vostés, la seva família, han viscut en primera persona de manera
destacada la transformació del Putxet en aquestes últimes
décades. Qué en pensa?

14.

Qué vol que en pensem? És una satisfacció veure com quasi tots
els punts que ella va tocar i els que preveia tocar, de mica en mica
es van fent realitat i és un orgull sentir I'estima que té la gent a la
Mónica.

15.

Quines són les principals millores que
modernització del barri?

16.

Podem citar els jardins de la República Argentina, I'obertura del
carrer La Costa, les escales mecaniques, tant de Claudi Sabadell
com
les del carrer Roma, els equipaments de Marmella
(aparcament, escola bressol, centre esportiu, espai cultural, seu
de I'associació), bus de barri, entre altres.

17.

Com ha canviat la vida diaria del barri I'obertura de nous
equipaments com ara el Centre sociosanitari putxet Dolors Aleu o
la nova escola bressol?

18.

Sé, del socisanitari se'n beneficia tota la ciutat, aquests tipus
d'equipaments fan molta falta, estem contens de que hi sigui en el
nostre barrio L'escola bressol és un equipament molt importat,
completament necessari, i aquest és en un marc fabulós.

19.

I el centre municipal esportiu i l'Espai Putxet?

20.

L'Espai Putxet, és un espai d'activitats culturals que encara molta
gent no coneix, un espai de trobada que hem que potenciar més.
El centre esportiu és un equipament important, necessari, que
tothom esperava i desitjava, s'ha fet realitat i, encara que hem
tingut uns "problemilles", la majoria de la gent n'esta encantada.

21.

Finalment, per acabar, quin creu que són els principals reptes de
futur del barri del Putxet?

22.

Hi queden moltes coses encara per fer. En citarem algunes, com la
Clínica Sant Josep que desitgem la seva transformació en un
centre socio-sanitari. Un casal de barri com cal, la millora de

destacaria

de

la
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carrers. La protecció deis edificis i casetes emblematiques del
barri, doncs hem conservar la nostra identitat.
Moltes gracies,
A vosaltres.
Daniel Venteo, redactor revista municipal Barcelona Informació
Telf. 616239691
/ email: dventeo@gmail.com

Re:Agra"iment

..

De:
DURANESCRIBA,ALBERT(aduran@lx:n.cat)
Enviado:martes,22 de marzode 201121:49:46
Para: 'avputxet@hotmail.com'
(avputxet@hotmail.com)
Pots estar segur k em teia iLlusio. Era totalment merescut.
Anim! Ens parlem dissabte o diumenge.
Albert
De: Associacio Veins Putxet [mailto:avputxet@hotmail.com]
Enviat: Tuesday, March 22, 201110:45 PM
Tema: Agra"iment
Benvolguda Regidora Sra Sara Jaurrieta, Caps i Tecnies del Districte
En nom de l'Associacióde ve"insi amies del Putxet i en nom propi, us vull expressar el nostre
reconeixement, agra"iment, per la seva implicació,participació, ajut,suport i coLlaboració per I'aete en
memoria de la Monica Marambio
Nosaltres seguirem lIuitant per un barri millor, seguint I'esperit, la iI.lusió i el guiatge de la Mónica
Una cordial salutació
Francesc

Ribera

President
Associacióde ve"insi amiesdel Putxet

Re: Invitació al memorial de Monica Marambio
De:
Caries EsquelTél(carles.esquerra@coac.net)
Enviado:martes, 15 de marzo de 2011 18:20:55
Para: AssociacioVeinsPutxet (avputxet@hotmail.com)
Benvolgut Franc,
certament I'hora no és gens la que m'esperava perque tenia el cap de setmana compromes de fa
temps (de fet quan m'ho vas dir vaig reservar dissabte matí i ja deixava de marxar divendres nit per
I'acte de la Mónica).
Tanmateix, evidentment és un acte al qual em fa especial iI.lusió poder ser-hi, malgrata ella no haver
tingut practicament ocasió de tractar-Ia pero no així els anys que fa que ens coneixem amb tu.
Així, dones, compta que sí que vindré a les 18.00 h si bé marxaré relativament d'hora donat que tindré
gent que m'estara esperant fora de Barcelona des de la nit abans.
Moltes gracies per la invitació i per la feina que segueixes fent!
fins dissabte

Caries

RE: Putxet Actiu
De:
BARBETABUSCATO,GABRlEL (gbarbeta@bcn.cat)
Enviado:jueves, 10 de febrerode 2011 7:31:24
Para: AssociacioVeinsPutxet(avputxet@hotmail.com)
Moltes gracies Franc!
Me lIegit amb atenció el vostre informatiu i més enlla de la seva funció i qualitat, de tot plegat, deixem
que et digui, que no vaig tenir la sort de coneixer la teva senyora, pero sentint a les persones que la
van coneixer i col'laborar amb ella i a tu mateix, hagués estat un goig compartir situacions del barri
amb ella, com ara ho estem fent amb tu.
Per tot aixQ i si em permets, em fa molta iI'lusió, que es pugui rebre un homenatge com es mereixia
amb una placa a I'espai Putxet.
Gracies i felicitats i fins aviat!
Una abratada!

RE: invitació al acte en memoria de Monica
Marambio
De:
manuel toñbio rodñguez (mtoribiok@hotmail.com)
Enviado:miércoles,16 de marzo de 201117:42:30
Para: avputxet@hotmail.com
Nos congratulamos por este homenaje a una persona que en defensa de los intereses de barrio supo
ser, además, solidaria y cercana a quienes teníamos sus mismas o parecidas inquietudes.
Procuraremos asistir al acto (los que podamos).
Recibid un cordial saludo.

Re: Agraiment
De:
Mañsa Masip (lIetraferida@telefonica.net)
Enviado:miércoles,23 de marzo de 201117:10:36
Para: AssociacioVeinsPutxet (avputxet@hotmail.com)
Amic Fran i resta de membres de la Junta,
Em va agradar molt poder venir a retre homenatge a la Mónica. En Lluís,el meu fill,
també va estar contento Ellloc a on Siha posat la placa em sembla molt adient ja que
tot@s recordem les cases okupades que hi havia en aquell indret i com va (varem)
lIuitar per a dignificar la zona. Aquella i tants altres lIocs que de mica en mica estan
canviant el nostre barriollacte em va semblar molt sentit, I'exposició molt ben
preparada i els parlaments em van emocionar. Felicitats de tot cor. Segur que ella,
allil on sigui, ho va veure i va somriure satisfeta.

Acte en memoria de Monica Marambio.
..
De:
Isabel Galindo Macia (IGalindo@perevirgili.catsalut.net)
Enviado:miércoles,16de marzode 201111:36:14
Para: avputxet@hotmail.com
BenvolguUdes,

La direcció del Parc Sanitari Pere Virgili, us agra"imla wsta invitacióa I'acte del proper 19 de marr;, en
comrnemoració de la figura de Mónica Marambio, i wlem manifestar la nostra estimació envers de la que
va ser presidenta de l'Associació de Ve"insi Amics del Putxet, i que sempre la recordarem com una
persona que va fer una labor tan constructiva per la millora del nostre barrio
Una abraffada.

Joan Farré i Calpe
Gerent
Pare Sanitari Pere Virgili

Esteve Terradas 30

08023 Barcelona
Telf. 932 594 004

placa en memoriad ela Monica
De:

avvbarrilaforja (awbarrilaforja@yahoo.es)

Enviado:sábado,19 de marzode 201115:08:26
Para: avputxet@hotmail.com
Benvolgut Francesc,

Em sap molt de greu pero per motius familiars de darrera hora no puc assistir aquesta tarda a I'acte de
la descoberta de la Placad'homenatge a la memoria de la Monica.
El meu pensament esta..a en vosaltres i recordant la primera trabada que vaig tenir fa molts anys a
l'Església de Santa Cecilia amb ella i tots vosaltres, i de la qual va neixer I'admiració a la vitalitat i a
I'esperit de lIuita de la Monica.
La nostra Associació, també, s'adhereix a aquest acte i m'agradaria que ho fessis extensible a la
vostra.
Una abracada molt forta
M.Carme Carmona i Cornet

Re: Invitació al memorial de Monica Marambio
De:
Marta Cañadas (marcastelloes@gmail.com)
Enviado:sábado, 19demarzode201115:50:39
Para: AssociacioVeinsputxet(avputxet@hotmail.com)
Estimats amics
M'és impossible poder assistir en aquest acte tan important i emotiu pero el meu cor esta..a allí
vosaltres i amb el seu record.
Una abracada
Marta

amb

.-

RE:Agra"iment

...

De:
NIEVA LAFUENTE,M PILAR(pnieva@bcn.cat)
Enviado:miércoles,23 de marzode 20116:42:14
Para: AssociacioVeinsPutxet(avputxet@hotmail.com)
Francesc,
Ha estat un plaer compartir amb tots vosaltres moments tant emotius i intens de la vida de
l'Associaciói d'aquest barri tant entranyable. Encara que no vaig coneixer la Monica, I'he viscuda a
través deis que I'estimeu.
Gracies!!
Pilar Nieva
Cap de Comunicació
Sarria-Sant Gervasi
Carrer Anglí,31

Telef.618352696

Re: Agra"iment
De:
BARBERADEJOHERA,JOSEPübarberad@bcn.cat)
Enviado:martes,22 de marzode 201121:56:15
Para: 'avputxet@hotmail.com'
(avputxet@hotmail.com)
Fran, ja Ii he enviat a la sara pero voldria dir algo personal. Vincdel moviment veinal de ben jove i per
mi homenetjar a una lider veinal com la .onica es i sera sempre un plaer
Josep De Barbera
Conseller Tecnc
Districte Sarria-St Gervasi
Disculpeu accents missatge enviat per Blackberry

RE:

invitacióal acte en memoria de Monica Marambio

De:
manuel toribio rodriguez (mtoribiok@hotmail.com)
Enviado:miércoles,16de marzode 201117:42:30
Para: avputxet@hotmail.com

Noscongratulamosporeste homenajea una personaque en defensade los interesesde barriosupo
ser, además,solidariay cercanaa quienesteníamossus mismaso parecidasinquietudes.
Procuraremosasistiral acto (los que podamos).
Recibidun cordialsaludo.

..
Discursd'ahir- homenatgea la Monica
..
De:
Antoni García Gabarra (ag.gabarra@terra.es)
Enviado:domingo,20 de marzode 201119:32:01
Para: 'AssociacioVeinsPutxet'(avputxet@hotmail.com)
1 archivoadjunto
discurs.doc(24,5 KB)
Estimat Fran,
Ahir va ser un dia de goig per a tots. Veure't a tu i la teva família, tants amics de molt anys i també els
més novells -com és el meu cas- que hi eren presents en aquest acte entranyable per retre
homenatge a la Monica, un homenatge merescut a la seva incessant i abnegada tasca. Laplaca
quedara com un lIocper al record i com a testimoni per als que vinguin després. Pero ahir era
sobretot un acte d'homenatge a ella. Elsdiscursos sentits -el teu pie d'emoció-I'exposició i el vídeo
ho van arrodonir. Com exemple, la Carmen Rusiñol i en Caries Cuadras no van coneixer la Monica
pero el saber que va fer ella pel barri va ser suticient perque ahir hi fossin presents.

- -

-

De: JoanIglesiasHemandez[mailto:joaniglesias84@gmail.com]
Enviadoel: lunes,04 de abril de 201112:59
Para: franrcl2002@gmail.com;
ag.gabarra@terra.es
Asunto:vídeoplacacommemorativa

Hola!
Us adjunto els dos links per poder veure l'exposició i els parlaments de la ceremonia.
http://www.youtube.com/watch?v=JNHObDxb814(ceremonia)
http://www.youtube.com/watch?v=wU71uh2nky1(parlaments)

