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Centenars de famílies
celebren l'arribada
de la primavera

És el primer gran acte
públic als jardins des
de la rehabilitació

Música, berenar
popular i tallers per
a totes les edats

Maria Dolors Bonal
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Medalla de la Dona de
Sarrià-Sant Gervasi

“La música és
imprescindible per
al desenvolupament
emocional i social”
A C T I V I TAT S
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La flora i la fauna de
Collserola al centre
cívic Vallvidrera
Dibuixades per
David Forgas
SERVEI PÚBLIC
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Nou servei
de recepció de
residus domèstics
amb amiant
POLIESPORTIU

On anar a votar per decidir
la nova avinguda Diagonal

Pàg. 7

Cros de Muntanya
de Can Caralleu
Èxit de participació

Banderoles anunciant la votació de la consulta, a la Diagonal.

Han passat gairebé dos anys des que
es va decidir impulsar la reforma de
la Diagonal per convertir aquesta via
emblemàtica, projectada per Ildefons Cerdà al segle XIX, en un gran
passeig, amable per a les persones i
amb més presència del transport públic. Després d'un procés participatiu sense precedents, arriba el moment de decidir. Del 10 al 16 de
maig, prop d'un milió i mig de barcelonins podran participar en la que
serà la primera consulta popular
electrònica que es fa en una gran
ciutat i decidir com volen que sigui
la Diagonal del futur. Bulevard, rambla o deixar-la tal com està?
A la pàgina 5 trobareu informació
sobre com votar i els punts habilitats per fer-ho.
Pàg. 5

5_SARRIA_61.qxp:bcn

2

t

22/4/10

12:33

Página 2

SARRIÀ-SANT GERVASI

Maig 2010

W

INFOÚTIL

ATENCIÓ CIUTADANA
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Districte
Anglí, 31.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada, més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del civisme
900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS
Centre cívic de Sarrià
93 205 02 29
Eduardo Conde, 22-42.
Centre cívic l’Elèctric
93 205 40 09
Ctra. de Vallvidrera a les Planes, km 6,5.
Centre cívic VallvidreraVázquez Montalbán
Reis Catòlics, 22-34.
93 406 90 53
Casal de joves Sant Gervasi
93 414 01 95
Brusi, 51-61.
Centre cívic Pere Pruna
93 418 65 37
Ganduxer, 130.
Centre cívic Casa Orlandai
93 252 42 62
Jaume Piquet, 23.
Centre cívic Casa Sagnier
93 414 01 95
Brusi, 51-61.
Centre cívic Vil·la Florida
93 254 62 65
Muntaner, 544.
Centre cívic Can Castelló
93 414 28 57
Castelló, 7.
Espai El Putget
93 418 60 35
Marmellà, 13.

BIBLIOTEQUES
Bibl. Collserola-Josep Miracle
Reis Catòlics, 16-34.
Biblioteca Clarà
Doctor Carulla, 22-24.
Biblioteca La Llotja
Ciutat de Balaguer, 17.

Centre cívic Vil·la Forida (c. Muntaner, 544)
Exposició fotogràfica que tracta, en especial, l’entorn
musical i de ball. A càrrec de Ricardo Macedo.

MÚSIC A

A partir del 29 de maig

Dimarts 1 de juny

A vista d’ocell

Julio Cortázar i el Jazz

Centre cívic Vil·la Forida (c. Muntaner, 544)
Exposició fotogràfica del paisatge vist des de la perspectiva dels ocells.

A les 19.30 h. Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61)
Concert en commemoració al 25è aniversari de la mort
de l’escriptor.

Del 20 de maig al 4 de juny

Divendres 4 de juny

Bòsnia, el present després de la guerra

Latino y Los llobregantes

Centre cultural Pere Pruna (c. Ganduxer, 130)
Exposició que mostra les conseqüències de la guerra de
Bòsnia catorze anys després, a càrrec de set fotògrafs i
set periodistes.

A les 18 h. Centre cívic l’Elèctric (ctra. Vallvidrera-les Planes, 6,5 km)
Concert de rumba, ritmes tropicals i salseros.

Art Farró-Putxet

A les 20 h. Centre cívic Casa Orlandai (c. Jaume Piquet, 23)
Concert de folk amb aires orientals, de jazz, de blues i
de rock dels 60.

93 417 38 40

Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61)
Exposició col·lectiva dels participants dels tallers
oberts Farró-Putget 2010.

93 256 34 00
93 291 65 45

Fins a l’1 de juny

93 406 84 08

Lunae

93 205 40 09
93 200 26 02

93 203 21 43

INFANT IL S
Divendres 28 de maig

Centre cívic l’Elèctric (ctra. Vallvidrera-les Planes, km 6,5 )
Exposició de làmines realitzades en acrílic a càrrec de
Joan Fontanals.

El pagès de la falduda
A les 18 h. Biblioteca Clarà (c. Doctor Carulla, 22-24)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa “Sac de Rondalles”.

ACT IVI TATS
Dimecres 9 de juny
Dimecres 19 de maig

Roba estesa

93 414 28 57

Setmana de la poesia

93 200 39 31

A les 19.30 h. Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61)
Presentació del llibre de poemes i recital de poemes d’Ida y Vuelta a Nueva York, de Jose Luis Ruiz Castillo.

A les 17.30 h. Biblioteca Collserola-Josep Miracle (c. Reis
Catòlics, 16-34).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa “Petit format”.

93 417 82 36

93 201 88 06
93 200 75 15
93 203 52 52
93 418 06 12
93 203 03 39

L A C OM U N I TAT É S C O S A DE T O T S

93 218 74 03

93 241 16 33

092
088
112
061
091
080

SALUT

www.farmaciesdeguardia.com

Riso 800

93 280 15 47

U.T. Guàrdia Urbana Sarrià-Sant Gervasi
Av. Josep Vicenç Foix, 55.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Iradier, 9-11.
Emergències Guàrdia Urbana
Emergències Mossos d’Esquadra
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

FARMÀCIES

De 16 a 22 h. Centre cívic l’Elèctric (carretera Vallvidrerales Planes, 6,5 km)
Conferències, activitats infantils i concerts.

Zahori

SEGURETAT I SERVEIS URGENTS

CAP Sarrià
Bonaplata, 54-58.
CAP Adrià
Vallmajor, 34.
CAP Sant Gervasi
Esteve Terrades, 30.
CAP Vallvidrera
Reis Catòlics, 2.
CAP Les Planes
Ptge. Solé i Pla, 16-18 (local 1).
Hospital Plató
Plató, 21 i Copèrnic, 61-63.

Fins al 26 de maig

Dia Mundial del Medi Ambient

Del 26 de maig al 9 de juny

ALTRES SERVEIS
Escola Oficial d’Idiomes
Sant Gervasi
Copèrnic, 84.

Dissabte 5 de juny

93 406 91 11

GENT GRAN
Casal de gent gran Can Fàbregas
Pl. Pere Figuera, 1.
Llar de jubilats Mossèn Lluís Vidal
Bigai, 12.
Casal de gent gran Can Castelló
Castelló, 1-7.
Club Vedruna
Sant Hermenegild, 11-13.
Esplai Bonanova
Muntaner, 441.
Casal Sant Ildefons
Marià Cubí, 111.
Club de l’avi Parr. M. Auxiliadora
Pg. Sant Joan Bosco, 70.
Llar Santa Cecília
Craywinckel, 12.
Casal Sala del Roser
Clos de Sant Francesc, 62.
Casal M. de Déu de Gràcia
Pl. Lesseps, 25.

EXPOSICION S

Dilluns 14 de juny

SERVEIS SOCIALS
C. serveis socials Sant Gervasi
Saragossa, 74.
C. serveis socials Sarrià
Salvador Mundi, 6 bis.
CSS Sarrià (annex Vallvidrera)
Reis Catòlics, 38.
Punt d’atenció social les Planes
Ctra. de Vallvidrera a les Planes, 98.
Punt d’atenció a les dones (PIAD)
Brusi, 51-61.

L ’A G E N D A

És important mantenir l’escala
neta i endreçada
escala és l’espai comú utilitzat per tots
els veïns i veïnes. És important mantenir-la neta i endreçada. Quan baixem les escombraries, cal anar molt amb compte de no
embrutar l’escala i l’entrada, i dipositar les deixalles als contenidors corresponents. Si s’encarreguen de la neteja de l’escala els mateixos
veïns i veïnes, cal que quedin clars els torns i
que tothom els respecti.

L’

93 204 22 88
93 200 41 35
93 259 44 11
93 406 84 53

SARRIÀ-SANT GERVASI
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions
bcnrevistes@bcn.cat

93 280 56 32
933 069 900
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La Festa de la Primavera
omple de famílies la Tamarita
El passat divendres 9 d'abril, els
recentment remodelats jardins
de la Tamarita van acollir
la celebració de la Festa de la
Primavera, en la qual van
participar centenars de famílies

Jordi Hereu i Sara Jaurrieta posen amb les integrants d’una coral que va actuar a la festa.

Daniel Venteo
mb l'arribada del bon
temps i la nova estació,
la celebració de la Festa de la
Primavera es converteix, com
cada any, en una data assenyalada de les visites als
parcs i jardins de la ciutat. La
cita als renovats jardins de la
Tamarita, a la confluència del
passeig de Sant Gervasi amb
l'avinguda del Tibidabo, va
ser un èxit.
L'alcalde Hereu va voler recordar, amb entusiasme, la
contribució de les associacions de veïns, com les de
Sant Gervasi, Craywinckel i el
Putget i Farró, a la consecució, des de fa dècades, de mi-

A

llores urbanes que reverteixen en el conjunt de la ciutadania. "Hi ha molta gent que
en el seu moment es va unir
per lluitar per aconseguir co-

Hereu: "Creant
convivència, fem
més i millor ciutat.
La Tamarita és vostra, mantingueu-la
en bon estat!"
ses que després han servit
per al gaudi de tothom. Avui
vull recordar i retre homenatge a les entitats, de comerciants i de veïns, de tots els

qui lluiten pels seus barris".
A més de música i berenar popular, els més petits van poder gaudir de tallers infantils
amb l’agrupació d’artistes Art
Farró-Putxet, que van multiplicar els atractius dels jardins
per a moltes famílies. "Aques-

A

ta festa que estem celebrant
aquí expressa el valor que té
l'espai públic quan és utilitzat
per tanta gent. Aquests són
uns jardins històrics, dissenyats per Nicolau M. Rubió i
Tudurí, romàntics, plens de
racons per al recolliment. I
són, a més, un magnífic patrimoni vegetal per al barri i per
al conjunt de la ciutat", va afirmar Hereu.
La millor imatge d'aquest
parc, va concloure l'alcalde, és
quan s'omple "de la planta
més bonica que hi ha, que sou

tots els ciutadans: les persones grans i els infants, el millor retrat que es pot fer d'uns
parcs i jardins com aquests.
La millor estampa d'una tarda
de primavera és aquesta. Jo
us demano que utilitzeu molt
la Tamarita... que els nens
s'embrutin amb la sorra de la
Tamarita i que la gent gran
gaudeixi de meravelloses tardes com aquesta en els seus
bancs. Creant convivència
fem més i millor ciutat. La Tamarita és vostra, mantingueula en bon estat!".

U N S J A R D I N S H I S T Ò R I C S R E C E N T M E N T R E M O D E L AT S

Els Jardins de la Tamarita permeten endinsar-se en la Barcelona de la burgesia que construïa les seves mansions a la part alta de la ciutat. Eren un terreny de vinyes anomenat la
Tamarita, el qual l’any 1847 va ser adquirit per l’indià Francesc Solernou. Al principi del
segle XX la finca era propietat de la família Craywinckel. L'industrial cotoner Alfredo Mata
va adquirir-la i hi va edificar una casa senyorial envoltada de jardins. Es considera que el
seu disseny és una de les primeres obres del prestigiós arquitecte i paisatgista Nicolau M.
Rubió i Tudurí. Recentment s’han remodelat: les obres van finalitzar el desembre del 2009.

Quina és la seva opinió sobre la Festa de la Primavera?

Marta Aoiz
Funcionària

Úrsula Uriach
Professora de pintura

Tomàs Acevedo
Aturat

Miguel Coñeros
Productor

Javier Graells
Comptable

Eva Fortuny
Empresària

Pienso que está muy
bien, ya que fomenta la
vida en los parques y,
sobre todo, porque
mezcla actividades
para todo tipo de edades. Así se mezclan las
generaciones y esto es
muy bueno.

Tot és molt positiu
sobretot per als pares,
perquè coneixes la gent
del barri. És bo que s'aprofiti l'espai dels parcs
per fer comunitat tant
per als nens, que se
sociabilitzen, com per
als pares.

Està molt bé, sobretot
per als nens, als quals
s’ensenya el que s'ha fet
al parc i s’hi fan activitats educatives i culturals. El parc ha tingut
una molt bona millora.

Me parece fantástico.
Aquí se juntan los niños,
se conocen entre sí y se
hacen amigos, como
también nos sociabilizamos los mayores. Ya
resultaba extraño que
este parque estuviera
tanto tiempo cerrado.

Están bien las actividades. Es un parque muy
grande y es muy bueno
que se aproveche el
espacio para hacer
cosas de este tipo, que
salen de los juegos típicos que tiene el parque.
Muy positivo.

Em sembla molt bé,
perquè fa barri, la gent
hi ve i passa una bona
estona, sobretot els
nens, que fan amics i se
sociabilitzen.

C I U TA DA N S O P I N E N
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ÀLBUM HISTÒRIC

J. M. Contel

La Gallina Blanca (II)
Poc temps després de la desaparició de les cartilles de
racionament, Gallina Blanca va llançar, el 1954, un nou
producte: les pastilles de caldo Avecrem. Unes pastilles
que, amb el temps, anaren diversificant-se.
Però si una cosa diferenciava els productes Gallina Blanca
era també la seva promoció i publicitat en aquella societat
amortida per la dictadura i que començava a moure’s en
el desarrollismo d’aquella època. I això es trobava en els
programes de ràdio i en les planes senceres de diaris, entre les quals destaca la portada de La Vanguardia del dia
28 de novembre. En els anys cinquanta, destaquen programes com “Jaque a la orquesta”, el programa que cada
dimecres a les 9 del vespre emetien les 32 emissores de la
SER; “La familia contesta”, de 1959, emès per les llavors
40 emissores de la SER, o altres com “Mademoiselle de
Paris”, “Avecrem llama a su puerta”, “Solo contra todos”,
etc. Tot això combinat amb publireportatges, concursos
diversos o la contractació de persones conegudes com la
Mary Santpere que en català deia “Nois, quina sopa!”, Sofia Loren, etc. A començament dels anys setanta, la importància del paper i de la ràdio va anar canviant i Gallina
Blanca es va obrir pas amb anuncis a la televisió.
Un altre fet important fou la presència de Gallina Blanca a la plaça de l’Univers de la Fira de Barcelona en diferents certàmens, fins al punt que el 1976 va ser una de
les quatre empreses fundadores de l’actual Alimentaria.
Una fira que ha anat guanyant adeptes fins a convertirse en una de les més importants del món. I, pel que fa a
Gallina Blanca, després de més de setanta anys del seu
naixement segueix lligada a la ciutat.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 256 27 22

Imatge de l’estand de Gallina Blanca a la Fira de
Barcelona dels anys 1950-1960.

ACT IVI TAT S

Els tallers d’artistes de Sarrià
i del Putget i Farró obren al públic

Un dels tallers d’artistes participants a la darrera edició de tallers oberts.

Artistes dels dos barris tornaran a obrir els
seus tallers al final de maig i al juny perquè el públic pugui conèixer la seva feina
Jordi Miró
propar les arts visuals
a la gent és la intenció
de les jornades de portes
obertes dels tallers d’artistes que se celebraran als
barris de Sarrià (l’últim cap
de setmana de maig) i del
Putget i Farró (primer dissabte de juny), per vuitena
i quarta vegada respectivament. “Obrim els tallers
perquè la gent pugui veure
com treballem els artistes”,
explica la pintora Roser
Busquets, una de les encarregades dels tallers oberts
del Putget i Farró. “Durant
tres dies a Sarrià, la gent
podrà visitar-nos, tenir intercanvis culturals. La idea
és que qui vulgui vingui a
remenar, a tocar, a comprar
i fins i tot a conèixer el nu-

A

cli antic de Sarrià”, explica
per la seva part Anna Tiana, una de les dues encarregades de Sarrià, que en
vuit anys ha passat de tenir
10 artistes participant d’aquesta activitat a tenir-ne

La idea és
remenar, tocar,
comprar i veure
com treballen
els artistes
més de 50 en aquesta edició. “També volem fer pedagogia, sensibilitzar el públic envers l’art, com un
factor emocional”, afegeix
Mireia Vives, l’altra coordinadora de Sarrià. Així, més
de 80 artistes entre els dos

barris exposaran les seves
obres, les quals toquen diverses disciplines, com pintura, escultura, ceràmica,
arquitectura acústica, il·lustració..., i entre els quals figuren Olga Planas, Ricardo
Lobao, Anna Badia, Elena
Robert, David de Moragas
o Mercè Coma. També es
fan activitats paral·leles,
com exposicions i actes
vinculats a combatre l’exclusió social a través de
l’art.
Les novetats d’aquest any
són que les jornades de
portes obertes d’aquests
dos bar r is del distr icte
s’han unit amb les de Ciutat Vella i Gràcia per crear
una mena de “primavera
cultural” d’aquesta activitat. Les obres es podran
comprar directament als
artistes.
Més informació:
www.tallersoberts.com

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

Identificació dels comerços veterans
mb la voluntat de reforçar el comerç del
districte i reconèixer la tasca duta a terme pels establiments més veterans, l’Ajuntament inicia una campanya que permeti
identificar-los i donar-los a conèixer. S’estableixen tres categories: els de més de 50
anys, els de més de 75 i els de més de 100.
Els candidats al reconeixement hauran de
complir uns requisits i presentar una sol·licitud segons el model. Les bases per participar i la sol·licitud es poden trobar a les oficines de les associacions de comerciants del

A

Foix de Sarrià, una de les botigues centenàries del districte.

districte i al web www.bcn.cat/sarriasantgervasi. Les sol·licituds s’hauràn de presentar a les oficines de les associacions. A la
sol·licitud, s’hi haurà d’adjuntar la documentació requerida. El termini de presentació finalitza el 30 de juny de 2010. Els reconeixements consistiran en una presentació
pública de les botigues de cadascuna de les
categories, la identificació per mitjà d’un
element visual i la difusió a través del llibre
100 anys i més, comerços centenaris a SarriàSant Gervasi.
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És el moment d’escollir el
futur de l’avinguda Diagonal
Els barcelonins
podran decantar-se
entre un gran
bulevard, una
rambla central o
cap de les anteriors
propostes
Redacció
esprés de gairebé dos
anys d'un procés participatiu sense precedents a la
ciutat per transformar el
tram central de l’avinguda
Diagonal –per a la qual els
barcelonins han aportat les
seves idees–, i un cop s'han
posat sobre la taula les dues
propostes de reforma, ha
arribat l'hora de decidir.
Del 10 al 16 de maig, tots els
ciutadans empadronats a la
ciutat i més grans de 16 anys
podran votar una de les dues
alternatives presentades per
l'Ajuntament que convertiran
la Diagonal en un gran passeig, o bé decantar-se per
l'opció C, que descarta les
dues anteriors.
En concret, l'opció A aposta
per un bulevard amb una
calçada central, on circularà
el transport públic i el vehicle
privat, però amb més espai
per als vianants als laterals
de la via. L'opció B, en canvi,
s'inclina per una rambla central envoltada d'arbres a cada
costat, amb dues calçades laterals on passarà el transport
públic i dos carrils més.
A més de convertir la via en
una avinguda amable per a
les persones, amb més oferta

D

Les dues opcions de canvi proposen més espai per als vianants.
de transport públic i més espai per passejar i anar en bicicleta, la reforma de la Diagonal representarà una millora
de la qualitat de vida dels arbres i un increment del seu
nombre.

Serà la primera
consulta ciutadana
electrònica que es fa
en una gran ciutat
De manera presencial
o per Internet
En total, 1.415.065 persones,
entre les quals més de
250.000 ciutadans estrangers,
podran participar en la que
serà la primera consulta popular electrònica que es fa en una
gran ciutat, i ho podran fer a
través de diferents canals: des
de casa a través del web
http://www.bcn.cat/diagonal
o de manera presencial en els

108 punts distribuïts per tots
els barris de la ciutat. Aquests
108 punts estaran oberts des
de les 10 hores del dilluns
fins a les 21 hores del dissabte. Un cop identificat el participant dins del cens electoral
únic, se li lliurarà una targeta
amb la qual podrà votar en el
punt de vot, per mitjà d'una
pantalla tàctil. Aquests punts
estaran adaptats per a les
persones amb discapacitat visual o de mobilitat.
Si ho prefereixen, els barcelonins podran votar des de
qualsevol ordinador amb
connexió a Internet les 24
hores del dia fins al diumenge 16 de maig a les 10 hores.
Els usuaris es podran identificar mitjançant un certificat
digital, a través del portal
d'algunes banques electròniques i universitats o mitjançant el telèfon mòbil, on
rebran una clau de vot d'un
sol ús.

f
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Prop d'un milió i mig de barcelonins podran participar en la
primera consulta popular electrònica que es fa en una gran
ciutat per decidir quina serà la Diagonal del futur. A diferència d'una jornada electoral política, els ciutadans podran votar de manera presencial durant sis dies, des de les
10 h del 10 de maig fins a les 21 h del 15 de maig, en qualsevol dels 108 punts habilitats per tota la ciutat, nou dels
quals al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Si ho prefereixen,
també podran votar des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet durant les 24 h a partir del 10 de maig a les
10 h fins a la mateixa hora del diumenge 16, a través del
web de la Diagonal. Els vots emesos seran secrets i aniran a
parar a una urna virtual única, un procediment innovador
que agilitarà el recompte final de vots i en garantirà alhora
la privacitat. Els veïns de Sarrià-Sant Gervasi podran
adreçar-se a nou punts presencials al mateix districte per
dipositar el seu vot electrònic. Aquests seran:
Espai Putget (Putget i Farró), Marmellà, 13-21
Institut Serrat i Bonastre (Putget i Farró)
C. Marquès de Santa Ana, 4
Biblioteca Clarà (Les Tres Torres), Dr. Carulla, 22-24
Seu del Districte (Sarrià), plaça Consell de la Vila, 7
Centre cívic Casa Sagnier (Sant Gervasi-Galvany)
Brusi, 51-61
Centre cívic Can Castelló (Sant Gervasi-Galvany)
Castellò, 1-7
Centre cívic Vil·la Florida (Sant Gervasi-Bonanova)
Muntaner, 540-548
Centre cívic Pere Pruna (Sant Gervasi-Bonanova)
Ganduxer, 130
Centre cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán
(Vallvidrera, El Tibidabo i Les Planes)
Reis Catòlics, 16-34

Diversos carrers i places del districte, totalment renovats
Daniel Romaní
iversos carrers i places del
districte han estat completament renovats: el carrer
de la Gleva, el carrer Nena Casas, el carrer Gironella i la plaça
Narcisa Freixas. A més de
comptar amb un nou paviment, se n’ha millorat el mobiliari urbà i l’enllumenat gràcies
al soterrament de línies aèries.
Uns quants carrers s’han integrat a zones de plataforma única, de manera que ara és molt

D

Aspecte actual del carrer Gironella, un cop remodelat.

més còmode caminar-hi. És el
cas dels esmentats carrers de la
Gleva i Gironella. També cal
destacar que segueixen les
obres a la plaça Joaquim Folguera, que permetran la construcció de la nova estació del
Putget de la línia 9 del metro. I
al juliol ho faran les obres de la
plaça de la Torre i els seus entorns: els carrers Camps i Fabrés, Mare de Déu de Gràcia,
Mossèn Xiró, Sant Magí, Montroig i de la Torre. Tota aquesta

àrea també esdevindrà de plataforma única, amb prioritat
per als vianants.
D’altra banda, el 15 de maig té
lloc una jornada de portes
obertes al futur centre esportiu
municipal El Putget (Marmellà,
13). El centre ocupa una superficie de gairebé 6.000 m². Forma part d'un conjunt d'equipaments públics que ja estan en
funcionament: una escola bressol municipal, l’Espai Putget i
un aparcament soterrani.
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LLIBRES

La flora i la fauna de Collserola,
dibuixades per David Forgas

Un dels dibuixos de David Forgas que es mostren a l’exposició.
Belén Ginart
empre havia pensat que no sabia
dibuixar. Fins que la realitat, tossuda, va acabar per imposar-se. David
Forgas, naturalista aficionat, va trobar
en la ploma el millor aliat per retratar
els animals i les plantes que l’apassionen. Des del 2004, Forgas, veí de la
Font del Mont, té una secció fixa en la

S

O

revista La Vall de Vidre, editada a Vallvidrera. Hi parla de la flora i la fauna de
Collserola i il·lustra cada article amb un
dibuix. El centre cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán exposarà durant tot el
mes de juny una trentena d’aquestes
obres que confirmen el seu talent artístic. Un drac, un ratpenat, un garrover,
una mosca, una abella… La galeria de

retrats de Forgas esdevé un complet
manual dels éssers vius que es poden
trobar en una visita a la muntanya barcelonina. Ell la coneix a fons perquè
sempre se n’ha sentit fascinat. Nascut
a l’Eixample fa 68 anys, Forgas viu al
barri de la Font del Mont, enmig del
bosc, fa gairebé mig segle. La il·lusió de
compartir generosament els seus coneixements i encomanar l’amor a la natura el va portar a col·laborar amb el
centre cívic Vallvidrera, on cada mes
organitza una passejada per diferents
indrets de Collserola. Guia excepcional,
condueix grups de fins a 30 persones
(de totes les edats) i els explica les
anècdotes i els detalls més divertits
dels animals i les plantes que es van
trobant pel camí. La passejada del mes
de juliol, preludi de les vacances estivals, es fa excepcionalment de nit,
aprofitant la lluna plena. L’exhibició
dels seus dibuixos al centre cívic (de l’1
al 30 de juny), sota el títol de “Natura”,
és la seva primera exposició.

Arquitectura
industrial
L’arquitectura industrial va ser
un bastió de la modernitat arquitectònica a Barcelona durant els
anys cinquanta. Les fàbriques de
SEAT, Lámparas Z, Hispano Olivetti, o les seus d’empreses com
l’Editorial Gustavo Gili o els Laboratoris Uriach, són algunes de
les icones de l’estètica arquitectònica moderna de la postguerra
que recull aquest llibre.
La modernitat a la Barcelona
dels cinquanta.
Arquitectura industrial
Autora: Isabel Segura
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 euros

Més informació:
Centre cívic
Vallvidrera-Vázquez Montalbán
C. Reis Catòlics, 16-34
Telèfon 93 406 90 53

E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E N

La Diagonal,
una nova i gran
oportunitat

La prioritat
ha de ser per als
vianants

Barcelona més enllà
de la Diagonal

Menys cotxes,
millor convivència

Consulta o plebiscit

PSC. Sara Jaurrieta

CiU. Joan Puigdollers

PPC. Àngels Esteller

ICV-EUiA. Quim Mestre

ERC. Ester Capella

Aquestes paraules
del nostre alcalde
resumeixen la
nova cita de la
ciutat, que ha
evolucionat sempre amb pas
decidit i mirant cap al futur.
Aquesta visió és la que ens ha
portat a la gran urbs que és avui
Barcelona. 175.000 aportacions
de 30.000 persones ens han demanat majoritàriament transformar una Diagonal que va ser
concebuda per Cerdà fa 150
anys i avui necessita un canvi.
És per això que el Govern de la
ciutat fa dues propostes innovadores de millora d’aquesta
avinguda, que donen prioritat a
les persones, al transport públic
i a l’espai verd. També existeix
una tercera opció més immobilista que opta per no fer res.
Per primera vegada, la ciutat
obre les portes perquè barcelonins i barcelonines mitjançant
una consulta s’expressin lliurament sobre un projecte de futur. La Diagonal és un dels carrers més importants de la ciutat
i la seva nova configuració serà
el nostre llegat per a les futures
generacions.

En una ciutat
modèlica pel seu
civisme i pel respecte als ciutadans, és imprescindible que en la gestió dels
seus carrers i places es doni
prioritat a les persones que ens
desplacem a peu. Aquest principi també s’ha d’aplicar a Sarrià-Sant Gervasi i resoldre situacions caòtiques com la del
carrer Balmes, on les voreres
són impracticables per a les
persones que es desplacen a
peu i les de mobilitat reduïda.
Cal tenir un projecte de barri
que prevegi espais públics
agradables, amb serveis i mobiliari urbà racionals, pensats
per fer més còmoda la vida de
la ciutadania, no per obstaculitzar i incomodar els vianants. És de sentit comú el desitjar les voreres del carrer
Balmes amples, netes i ben pavimentades, sense contenidors i motos que dificulten el
pas i amb una senyalització
clara i no reiterativa (que més
que informar, desinforma), bo
i eliminant pòsters inútils i
amb una il·luminació decent
que també ens mereixem.

L’alcalde Hereu,
conjuntament
amb CiU i ERC,
ha convocat la
consulta per reformar la Diagonal que es votarà el mes de maig. Només
aquest procés ens costarà més
de 2 milions d’euros, un dispendi econòmic en època de crisi
que no es pot consentir. El grup
Popular vol transformar la Diagonal, però no estem d’acord
com s’ha plantejat, ni amb els
projectes presentats. Per això
hem estat l’únic grup que ens
oposem a aquesta consulta. Hereu ens planteja dues opcions
de reforma que són les dues cares d’una mateixa moneda, incloent-hi el tramvia i expulsantne el cotxes i motos. Els dos
projectes de la consulta col·lapsaran els carrers del nostre districte. Sarrià-Sant Gervasi tiene
muchos problemas a resolver
en seguridad, en atención a las
personas y en lucha contra la
crisis. Hay Barcelona más allá
de la consulta de la Diagonal y
los Juegos Olímpicos de Invierno, la ciudad no acaba en estos
dos proyectos que obsesionan
al alcalde Hereu.

Des d’ICV-EUiA
treballem perquè
Barcelona avanci
cap a un model de
mobilitat sostenible, que deixi enrere l’ús irracional del cotxe a la ciutat i doni
prioritat als desplaçaments a
peu, amb bicicleta i amb transport públic. Una ciutat col·lapsada pel trànsit no és amable
per a la gent que hi viu. Hem de
capgirar la lògica d’un espai públic, on la presència del vehicle
privat encara pesa massa. Hem
de recuperar el carrer per a les
persones. Amb aquest objectiu,
el Govern municipal ha desplegat en aquest mandat un conjunt d’accions que tenen sentit
en la seva acció combinada: l’increment d’oferta de transport
públic, l’exitosa implantació del
Bicing, l’Àrea Verda d’aparcament, l’eixamplament de voreres, o la progressiva extensió de
les zones 30 a tots els districtes
de la ciutat, una mesura que suposa pacificar el trànsit en una
malla de carrers no principals i
que es tradueix directament en
una millor convivència i qualitat
de vida per als veïns i veïnes.

Barcelona celebrarà per primera vegada un procés consultiu on
totes les persones empadronades amb anterioritat a l’1 de gener de 2010
més grans de 16 anys podran
participar. Aquest procés d’estricte aprofundiment democràtic fou una proposta
d’Esquerra Republicana de Catalunya per tal que la nova ordenació de la Diagonal, una de
les vies mes importants de la
ciutat, es decidís en una consulta ciutadana. El govern bipartit de la ciutat la va assumir. La consulta ciutadana per
a la transformació de la Diagonal no és, ni ha de ser, la tria
del mitjà de transport públic,
perquè això no ha estat tractat
ni és l’objecte de la consulta. El
que han de decidir els ciutadans i ciutadanes de Barcelona
és si volen un bulevard o una
rambla o cap de les dues opcions. El govern bipartit (PSCPSOE, ICV-EUiA) no pot confondre’s: la consulta és un
mecanisme d’aprofundiment
democràtic, no un plebiscit.
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Èxit de participació al cros
de muntanya de Can Caralleu
L’organització
aconsegueix un nou
rècord de participants
gràcies a les inscripcions
a través d’Internet
Pere S. Paredes
l dissabte 10 d’abril es va celebrar la X edició del cros de
muntanya de Can Caralleu, el qual
aquest any ha tornat a aconseguir
batre tots els rècords en exhaurir
els 400 dorsals previstos per l’organització.
Els 347 atletes que finalment hi
van participar, cent més que l’any
passat i nou sostre, enguany van
fer un recorregut total de 9,5 quilòmetres. En el recorregut de la prova
hi havia alguns arbres caiguts a causa del passat temporal de vent i de
neu. Les xifres d’aquesta prova atlètica “han estat un veritable èxit, sobretot gràcies a les inscripcions per
Internet”, afirma Núria Sabartés,
directora del complex esportiu municipal Nou Can Caralleu.
De cara al pròxim any, els organitzadors no es plantegen de moment
un augment del nombre de participants, “ja que les nostres instal·lacions potser no podrien assumir un

TELEVISIÓ
BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info barris”: divendres a les 14.40 h
Canal 39 TDT i Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

RÀDIO
COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139
Tel. 93 508 06 00
Ràdio Sarrià
www.radiosarria.com

E

PUBLICACIONS
La Veu de Sarrià
Canet, 20. Tel. 93 204 40 26
acs@eixsarria.com
Línia Sarrià
Tel. 93 519 44 10
liniasarria@comunicacio21.com

Sortida de la prova, que es va celebrar el 10 d’abril.

Sarrià
C/ Canet, 4. Tel. 93 204 90 58

nombre més alt de persones. Hauríem de canviar el circuit de sortida
i, a més a més, no volem saturar les
muntanyes”. El recorregut d’aquest

La Torre de Barcelona
C/ Esteve Terrades, 9. Tel.: 93 418 19 19

Carles López, en homes,
i Meritxell Llinàs, en
dones, els guanyadors
de l’edició
cros de muntanya va ser, per a la
majoria dels participants, “una
mica dur. Ens hem hagut d’esforçar
molt, però ha estat molt saludable i

divertit”, va confessar un dels atletes.
El guanyador de la cursa d'enguany
va ser Carles López Ramírez, de
Vertic Runners, amb un temps de
42'40'', mentre que en dones va
guanyar Meritxell Llinàs Pons, del
club CEUEUTIL, amb una marca de
53'59''.
Més informació:
CEM Nou Can Caralleu
C. Esports, 2-8
Telèfon: 93 203 78 74
www.claror.cat

SERVEI PÚBLIC

Nou servei de recepció de
residus domèstics amb amiant
Redacció
L’Ajuntament ha posat en marxa
un nou servei de recepció de residus domèstics que continguin
amiant al Punt Verd de Zona de la
Vall d’Hebron (av. de l’Estatut de
Catalunya/Camí de Can Travi). S’hi
poden deixar objectes fets amb
amiant o els seus derivats (fibrociment), com ara plaques d’uralita
llises o ondulades, canonades,
dipòsits d’aigua, jardineres o reixes
de ventilació, entre d’altres.
Aquests residus es traslladen posteriorment a un abocador autoritzat.
Les fibres d’amiant van ser un
material molt utilitzat al sector de
la construcció per fabricar bai-

7

xants, canonades o elements d’aïllament tèrmic. És un material perillós per a la salut quan es talla o
trenca, ja que les fibres es desprenen i poden entrar a l’organisme a
través de la respiració. Una ordre
ministerial del 7 de desembre del
2002 va prohibir-ne la producció,
l’ús i la comercialització.
A causa de la seva perillositat, l’amiant requereix una manipulació
molt delicada. Els ciutadans que
vulguin portar aquest tipus de residus al Punt Verd s’han d’informar prèviament al telèfon 010
(0,39 euros + IVA d’establiment
de trucada més 0,05 euros + IVA
per minut tarifat per segon), al
012 (Generalitat) o al mateix Punt
Verd de Zona de la Vall d’Hebron
(T. 93 428 04 96). Es recomana
no trencar el material i utilitzar
guants i mascareta d’un sol ús.

La Vall de Vidre
C/ Reis Catòlics, 2.
aavallvidreravv@yahoo.es
Putxet Actiu
P. Sant Gervasi 39-47. Tel. 669 30 61 64

INTERNET
Portal Barcelona Bressol

Ja es pot consultar el portal Barcelona
Bressol, el punt d'entrada a cada una de
les 73 escoles bressol municipals.
El web també inclou tota la informació
d'interès per als pares i familiars d'infants de 0 a 3 anys.
w110.bcn.cat/portal/site/PortalBressol
Web Idea Diagonal

Del 10 al 16 de maig té lloc la consulta
sobre la reforma de la Diagonal. Hi
podran votar, de manera presencial o a
través d'Internet, les persones més grans
de 16 anys empadronades a Barcelona.
Durant aquest procés participatiu, els
ciutadans podran escollir entre una
opció A, una B o cap de les dues.
A Internet es podrà votar en el web
d'Idea Diagonal.
www.bcn.cat/diagonal
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Maria Dolors Bonal, Medalla de la Dona de Sarrià-Sant Gervasi

“La música és
imprescindible per
al desenvolupament
emocional i social”
Fa poc més d’un mes que el Districte de
Sarrià-Sant Gervasi lliurar la Medalla de la Dona,
atorgada pel Consell de Dones del Districte,
a Maria Dolors Bonal, fundadora de l’escola
de música l’ARC
Josep Maria
Contel

Quan es va crear l’associació
l’ARC?
L’any 1967, a Sant Gervasi. Ens vam
iniciar fent classes de plàstica, expressió oral i música. Unes activitats que
vam mantenir fins a l’any 1992 en què
ens vam quedar només amb la de música.
Per què?
Perquè va ser el moment en què vam
traslladar l’escola a Can Ponsic.
Com va anar això?
Vam guanyar el concurs que va convocar l’Ajuntament de cessió d’ús de la
casa de Can Ponsic i ràpidament traslladàrem el taller de música a Sarrià.
Això va donar una empenta important
a l’escola, perquè a Sant Gervasi ja no
hi cabíem i, a més a més, aquest canvi
ens va permetre ampliar el nombre
d’instruments que es podien aprendre.
Quan es van convertir en escola
municipal de música?
Penso que l’any 2001, l’Ajuntament va
exposar les bases per a la creació d’una

escola municipal de música a Can Ponsic, i nosaltres, l’ARC, ens hi vam presentar i vam guanyar el concurs.
Per què es van convertir en una
fundació?
La fundació, la vam constituir l’any
1992 per poder prendre part en el concurs per a la cessió d’ús de Can Ponsic,
ja que havíem de ser una entitat jurídica. Llavors, a l’hora de triar, vaig pensar
que per les meves característiques i per
la meva manera de pensar era millor
fer una fundació.
Quina valoració fa de l’escola?
Quan es va crear l’escola, es va fer pensant que no només tingués una funció
professionalitzadora, ja que per a això
ja hi havia els conservatoris. Jo vaig començar a fer música amb grups, amb
equips, i va resultar una escola amb
una pedagogia innovadora basada en
unes conviccions educatives i pedagògiques renovadores i que potser es podrien resumir de la manera següent.
Sí...
Considerar la música com un llenguatge imprescindible per al desenvolupament emocional, social i espiritual.
Creure en l’activitat, en la creativitat i
en la vivència com a principi d’una pe-

Maria Dolors Bonal a Xamfrà, l’escola de música i escena que va fundar a Ciutat Vella.
dagogia activa. Planificar un projecte a
llarg termini que permeti un desenvolupament progressiu sense renunciar
mai a una ètica docent en la qual es fonamenta. Agrupar en un equip professors que comparteixin els mateixos ide-

“Ens vam iniciar
fent classes de plàstica,
expressió oral i música”
als educatius i la voluntat clara de
projectar-se en la societat i fer partícips
els altres de la pròpia capacitat per gaudir de la música i col·laborar amb totes
aquelles causes que necessiten ajuda i
solidaritat.
Per cert, fa pocs dies que li van
lliurar una medalla. Què me’n pot
dir, d’això?
Sí, el 24 de març, el Districte de SarriàSant Gervasi em va lliurar la Medalla de
la Dona, que em va atorgar el Consell
de Dones del Districte, per la feina feta
en l’educació musical al llarg de 40 anys.
I què li va semblar?
Els primers moments em va fer una

mica de vergonya, ja que hi ha molta
gent al Districte que també s’ho mereix.
Després, un cert orgull que un grup de
dones pensessin en mi. És una cosa que
els ho agraeixo molt.
A banda del centre de Sarrià, en
tenen un altre a Ciutat Vella, oi?
Sí, Xamfrà, un centre de música i escena per a nens i nenes que viuen al barri
del Raval.
Com va sorgir Xamfrà?
De la idea que podíem ajudar els nens i
les nenes que no tenien les mateixes
oportunitats que les criatures que
viuen en altres districtes de Barcelona,
amb la creació d’un centre on l’educació
es fes a través de l’art i on els infants
aprenguessin a comunicar-se i a treballar en equip, a fomentar una autoestima i compartir emocions a través de la
música i de les arts en general.
I els objectius?
Nosaltres treballem amb “l’art i la música per l’esperança, en un objectiu humanitari que té dos pilars importants,
la música i l’ètica”. Utilitzem l’art per
educar, perquè el nostre pensament pedagògic es basa en els beneficis que pot
aportar l’educació a través de l’art i de la
música en particular.

