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La jornada tindrà lloc
el 27 de març i s’hi
faran visites guiades

Els visitants podran
veure el resultat de
les obres de millora

S’hi ha dignificat
l’entorn i rehabilitat
les restes existents

Joan Vilaplana i
Ignasi Torrent
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coordinador de Boca Ràdio

“El premi ens ha
fet veure que no
ho estàvem fent
tan malament”
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Centre de serveis
socials del Baix
Guinardó
El nou centre atén també
el barri de Can Baró
SERVEI PÚBLIC

Una de les bases de la bateria antiaèria del turó de la Rovira, amb la ciutat al fons.
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Completada la transformació
de diversos carrers del Carmel

Bons hàbits per
reduir el consum
energètic
POLIESPORTIU

VICENTE ZAMBRANO

Pàg. 7

Escolars del
districte aprenen
esports minoritaris
ARXIU

La futura plaça del Carmel.

VICENTE ZAMBRANO

La plaça Pastrana és a punt de ser
un espai de trobada, amb bancs
per seure-hi i zona de jocs infantils. Per altra banda, les obres de
transformació dels carrers de
l’entorn han quedat enllestides: el
passatge Calafell, entre els carrers
de Bernat Bransi i Sigüenza, el
carrer Moratín, entre Ramon Rocafull i Murtra, el carrer de Lluís
Marià Vidal, entre Llobregós i Sigüenza, el carrer de Granollers,
entre el carrer de Tolrà i la rambla
del Carmel, i els carrers Jadraque,
Puig Castellar, Sacedón, Cifuentes i Trillo en la seva totalitat.
Ara els vianants poden anar de
manera més segura i tranquil·la
fins a l’accés del metro de l’estació
del Carmel.
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INFOÚTIL

L ’A G E N D A

ATENCIÓ CIUTADANA
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Districte
Lepant, 387.
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 Casa Groga
Av. Jordà, 27.
Centre cívic El Carmel
Santuari, 27.
Centre cívic El Guinardó
Av. Mare Déu de Montserrat, 134.
Centre cívic La Teixonera
Arenys, 75.
Centre cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20.
Espai jove Boca Nord
Agudells, 37-45.
Centre juvenil Martí Codolar
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 8-12.
Casal de Barri Vall Hebron
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45.
Casal de Barri El Pirineu
Josep Serrano, 59-71.

93 418 65 31
93 429 08 09

19 h. Centre cívic Guinardó (ronda Guinardó, 101).
Conferència introductòria a la computació quàntica, a
càrrec de Javier García, professor de física de la Universitat de Girona.

Divendres 25 de març

93 407 23 56

19.30 h. Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda (c. Camèlies, 76-80).
Xerrada sobre música inclosa al programa L’aventura
de conèixer, del cicle T’interessa. Més informació al
telèfon: 93 435 31 70.

22 h. Centre cívic Casa Groga (av. Jordà, 27).
Concert de música experimental inclòs al cicle de música anual programat per La Tarima.

93 429 91 41
93 429 78 37
93 428 98 48

INFANT IL S

93 219 92 24

Dijous 17 de març

Divendres 18 de març
93 407 28 70
93 427 07 47
93 435 31 70
93 420 82 85

93 450 39 87
93 429 12 05
93 358 81 00
93 429 08 09

La gàbia

Animals valents

19.30 h. Centre cívic Matas i Ramis (c. Feliu i Codina, 20).
Sessió participativa de teatre social, la qual fa servir les
eines de les arts escèniques per plantejar situacions
quotidianes.

18 h. Biblioteca Montbau – Albert Pérez Baró (c. Àngel
Marquès, 4-6).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa Llibres a escena. Proposta basada en els contes Leonard, Kiwi i En Max se’n va. Hi col·labora: Editorial
Takatuka. A càrrec de Mònica Torra. A partir de 3
anys.

Dilluns 28 de març

La maldición de las verduras
17.30 h. Centre cívic El Carmel (c. Santuari, 27).
Projecció del film del mes: Wallace i Grumit. La maldición de las verduras, dirigit per N. Pack i S. Box (2005).

Divendres 18 de març

EXPOSICION S

18 h. Biblioteca Horta - Can Mariner (c. Vent, 1).
Activitat dins del cicle Lletra petita, a càrrec d’Alfredo
Becker. La vida i la poesia de Miguel Hernández explicada i cantada a través del titella d’una cabra que pertanyia al ramat que el poeta pasturava de jove. A partir
de 4 anys.

93 357 56 30

93 408 54 44
93 428 54 03

Del 17 al 29 de març

93 219 67 57

Cinema i pau

...Y se llamaba Miguel

Centre cívic Guinardó (ronda Guinardó, 101).
Exposició fotogràfica organitzada per la Cooperativa
Cultural Rocaguinarda.

Diumenge 20 de març

93 433 40 08

Del 21 de març al 2 d’abril

93 429 68 43

Cercle 26

93 291 67 26

Centre cívic Matas i Ramis (c. Feliu i Codina, 20).
Exposició de diferents treballs amb diferents tècniques
del grup d’artistes Cercle 26.

12 h. Biblioteca El Carmel - Juan Marsé (c. Murtra, 145).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al cicle Sac
de rondalles, a càrrec de Mònica Martínez. A partir de
4 anys.

93 450 27 47
93 428 78 29
93 428 73 37

93 420 00 08

Orelles fredes, contes amb caliu

Dilluns 28 de març

El cau dels somnis

93 435 96 13

U.T. Guàrdia Urbana Horta-Guinardó
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 47-51.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Marina, 347.
Emergències Guàrdia Urbana
Emergències Mossos d’Esquadra

Fins al 26 de març

Dona
Centre cívic Matas i Ramis (c. Feliu i Codina, 20).
Mostra fotogràfica al voltant de la dona a diferents àmbits de la vida. A càrrec de Jep Cardona.

18 h. Biblioteca El Carmel - Juan Marsé (c. Murtra, 145).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al cicle Tallers de descoberta, a càrrec d’Ana Elvira García. De 7 a
10 anys. Cal inscripció prèvia al telèfon: 93 407 28 70.
Dimarts 29 de març

092
088

SERVEIS URGENTS
112
061
091
080

Fins al 26 de març

El castell de Quermançó

Defensors: el testimoni oblidat

18 h. Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda (c. Camèlies,
76-80).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al cicle Sac
de rondalles, a càrrec de Susana Tornero. A partir de 4
anys.

Centre cívic Casa Groga (av. Jordà, 27).
Exposició a càrrec d’Amnistia Internacional de Catalunya. Fotografies de Sofía Moro.

SALUT
CAP Maragall
Pg. Maragall, 52.
CAP Horta
Lisboa, 35.
CAP Sardenya
Sardenya, 466.
CAP Sanllehy
Av.Mare de Déu de Montserrat,16-18.
CAP El Carmel
Murtra, 130.
CAP Vall d’Hebron
Pg.Vall d’Hebron, 119-129.
Hospital de Sant Pau
Mas Casanovas, 90
Hospital de la Vall d’Hebron
Pg.Vall d’Hebron, 119-129.

MÚSIC A

Clàssica a Horta-Guinardó

SEGURETAT

Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

Computació quàntica

93 429 12 05

ALTRES SERVEIS
Arxiu Municipal de Districte
Lepant, 387.
Centre de Normalització Lingüística
Marina, 343.
Punt d’Informació i Atenció
a les Dones. Pla. Santes Creus, 8.

Centre cívic Guinardó (ronda Guinardó, 101).
Exposició fotogràfica organitzada per Ull de peix.

Apac + Seward

GENT GRAN
Associació Nou Horitzó
Art, 18.
Associació gent gran Canigó
Canigó, 137.
El Casalet Font Castellana
Francesc Alegre, 19.
Casal gent gran Baix Guinardó
Marina, 380.
Casal gent gran Horta
Feliu i Codina, 43.
Casal gent gran Vall d’Hebron
Arquitecte Moragas, 5.
Casal gent gran Parc del Guinardó
Garriga i Roca, 62
Casal gent gran Teixonera
Besòs, 17

Dijous 17 de març

Llenguatge no verbal

Dijous 17 de març

SERVEIS SOCIALS
C. serveis socials Guinardó
Av. Mare Déu de Montserrat, 134-136.
C. serveis socials Vall d’Hebron
Arenys, 75.
C. serveis socials Horta
Santes Creus, 8.
C. serveis socials Carmel
Santuari, 27.
Of. benestar social del Carmel
Pl. Pastrana, 15.

Del 31 de març al 12 d’abril

93 450 39 87

BIBLIOTEQUES
Bibl. El Carmel-Juan Marsé
Murtra, 135-145.
Bibl. Montbau-Albert Pérez Baró
Àngel Marquès, 4-6.
Bibl. Guinardó-Mercè Rodoreda
Camèlies, 76-80.
Bibl. Horta-Can Mariner. Vent, 1.

ACT IVI TATS

93 446 29 50
93 407 27 50
93 567 43 80
93 285 37 92

HORTA-GUINARDÓ
B A R C E L O N A

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

93 357 18 53
93 489 41 19
93 291 90 00
93 274 60 00
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La bateria antiaèria del turó
de la Rovira entra al museu
La impressionant panoràmica
sobre Barcelona era ja un reclam
per visitar la bateria antiaèria del
turó de la Rovira. Ara l’indret s’ha
dignificat d’acord amb el seu
interès com a espai de la memòria
històrica

VICENTE ZAMBRANO

Uns operaris treballen en la recuperació de la bateria.

Belén Ginart
a bateria antiaèria republicana del turó de la Rovira, un espai de gran interès
per a la memòria històrica de
Barcelona, ha estat sotmesa
els últims mesos a un ambiciós procés de reforma. La intervenció ha permès dignificar l’indret, netejar-lo de
brutícia, runa i vegetació
desordenada, millorar-ne els
accessos i els recorreguts, i
rehabilitar-ne els elements
més rellevants: la bateria mateix i les restes que donen

L

testimoni del seu passat barraquista. El diumenge 27 de
març es farà una jornada de
portes obertes que oferirà
als assistents la possibilitat
de recórrer la zona en una
visita guiada.
Durant les obres de millora
s’han reforçat les estructures
de les bateries, que el pas del
temps i els fenòmens climàtics havien deteriorat. S’hi
han netejat les pintades i
s’han recuperat i restaurat les
restes més interessants del
centenar de barraques que

s’hi van anar construint a la
zona durant la postguerra.
Els paviments de mosaic, les
escales i altres elements
s’han restaurat amb criteris
de conservació arqueològica.

A

La recuperació de la zona ha
comprès també la instal·lació
d’una nova il·luminació i baranes que en milloren la seguretat, i també la rehabilitació dels camins i les escales
d’accés. El principal, des del
carrer Marià Labèrnia, s’ha
perllongat i condicionat. A
més, s’hi ha plantat una nova
jardineria adaptada a les característiques de l’espai.
Amb aquesta intervenció, el
Districte recull una antiga demanda dels veïns i les asociacions del barri.
El reconeixement del valor
memorialístic d’aquest espai

es fa palès en la seva adscripció al centre d’història contemporània Oliva Artés del
Museu d’Història de Barcelona. Les obres de condiciona-

Se n’han restaurat
els elements
amb valor històric
i s’han millorat
els accessos
ment de la zona continuaran
amb una segona fase que
transformarà l’antiga sala
dels oficials en un centre
d’interpretació.

U N E S PA I P R O T E G I T P E R B A R R E R E S

L’accés a l’interior de l’antiga bateria antiaèria des d’on les forces republicanes van
intentar protegir la ciutat durant la Guerra Civil estarà protegit per una barrera. El seu
accés serà restringit a fi de preservar-lo i millorar-ne la conservació. Per això la jornada
de portes obertes ofereix una excel·lent ocasió per visitar-lo i comprovar el resultat de
les obres de rehabilitació que s’hi han portat a terme.

Què opina del projecte de reforma que s’ha fet a la bateria antiaèria del turó de la Rovira?

Gemma Furné
Mestressa de casa

Francesc Sobrevias
Conductor de camió

Urs Wayne
Artista

Gemma Martí
Estudiant

M. Pilar Poo
Mestressa de casa

José Luís Lazaro
Conserge

Em sembla molt bé tot
el que recuperi la
memòria històrica.
És important també
que l’espai quedi obert
per a la gent que el vulgui anar a visitar

Molt bé, és un mirador
on es pot veure tot
Barcelona i la gent no
ho coneix gaire, però de
ben segur que si hi
pugen els agradarà
molt. Li calia una reforma per poder anar-hi
amb la família.

Es una cosa muy buena
porque antes estaba
muy alejado. Ahora
está más limpio y es
más seguro. Para mí
son las mejores vistas
de Barcelona. Lo que
no me gusta es que va a
dejar de ser un secreto.

Em sembla molt bé, perquè era molt brut i ple
d’ampolles. Jo hi pujo
amb el gos i haig d’anar
amb molt de compte. És
bo que en facin alguna
cosa turística i se’n vegi
benefici.

Genial, me parece estupendo todo lo que sea
mejorar el barrio y
dejar las cosas bonitas
para la gente. Para mí
son las mejores vistas
de Barcelona.

Molt bé, és molt important. Ja era hora que hi
fessin alguna cosa, allà
dalt. És un lloc molt
conegut per la gent del
barri, però hi calia
neteja. És una cosa
històrica i és important
que es recuperi.

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

J. M. Contel

ACT IVI TAT S

Un mes d’activitats amb motiu
del Dia Internacional de la Dona

Breu història
del turó de la Peira
Diuen, i és cert, que a Barcelona, com a Roma hi ha set
turons. Aquests petits promontoris que s’aixequen en el
pla de Barcelona són els de Modolell, Monterols, Putxet,
Coll, Carmel, Rovira i Peira.
D’aquests set turons, sis s’aixequen en un paratge natural,
com és el cas del turó de la Peira, de 138 m d’altura, que
està dins del parc del mateix nom. Aquest turó, que antigament es trobava en la finca de Can Peguera, propietat de la
marquesa de Castellbell, descendent dels Amat, es va començar a esquarterar el 1928, quan se’n van vendre 10,47
hectàrees per a la construcció del polígon de cases barates
de Ramon Albó, conegut popularment com les cases barates d’Horta. Un conjunt d’habitatges de 534 cases unifamiliars que es construïren en un dels vessants del turó de la
Peira per reallotjar una part de les famílies d’obrers que havien vingut a Barcelona per treballar, sobretot, en les obres
relacionades amb l’Exposició Universal del 1929.
Una altra de les construccions en aquesta vessant, i més a
tocar del cim, fou el grup escolar Giner de los Ríos, inaugurat per l’alcalde, doctor Aiguder, el 28 de febrer de 1932.
El 1936, poc abans de la guerra, l’Ajuntament de Barcelona va convertir en parc urbà la part alta del turó, on es
troben el mirador i la creu de ferro. Trenta anys després,
el turó començava a perdre una part important del bosc
en les altres vessants, per la ràpida construcció d’habitatges, els quals acabaren gairebé encerclant el cim. Aquest
turó pertanyia a Horta fins fa pocs anys, perquè va ser
adscrit a Nou Barris.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

Imatge del grup escolar Giner de los Ríos, al turó de la
Peira el 1932. (Foto: facilitada per Dora Serra)

Els barris d’HortaGuinardó celebren
el Dia Internacional
de la Dona, que
cada any té lloc
el 8 de març, amb
nombroses
activitats fins
al 7 d’abril
Daniel Venteo
ençà que ara fa exactament un segle,
l’any 1911, la Conferència
Internacional de Dones
Socialistes va celebrar per
primera vegada el Dia Internacional de la Dona
Treballadora –que en aquella primera edició va tenir
lloc un 19 de març–, aquesta diada festiva i reivindicativa ha esdevingut una data
ineludible en el calendari de
les ciutats. Sota el reconeixement de l’Organització de
les Nacions Unides, el 8 de
març també té a Barcelona
un escenari destacat tant
pel que fa al nombre d’activitats que s’hi organitzen
com a la qualitat de les propostes. Enguany el tema és
la igualtat d’accés a l’educació, la capacitació.
En el marc del centenari de
la celebració de la Diada,
els barris d’Horta-Guinardó acullen una àmplia programació, des del final de
febrer fins al principi d’abril. Tallers, representa-

D’

Trobada de dones, el dia 11 de març.
cions teatrals, actuacions
musicals, tertúlies, conferències i exposicions
completen una agenda que
posa l’accent en el fet femení i la seva quotidianitat
dins de la societat contemporània. La majoria de les
activitats programades són

Enguany se celebra
el centenari del
Dia Internacional
de la Dona
gratuïtes, com ara la xerrada que té lloc el dia 24 de
març al Centre de Cultura
Popular Montserrat sobre
els estereotips de gènere, la
comunicació entre mares i
fills i filles i la prevenció de
la violència. Anirà a càrrec
de l’especialista Montserrat
Garcia.

JULIO PARRALO

L’endemà, el 25 de març, el
centre cívic Casa Groga i
l’entitat Dones Fem de Vocalia de l’Associació de
Veïns de Sant Genís proposen fer un cafè, te i tertúlia
sobre dones que han fet
història. El 26 de març, el
relleu el prenen unes activitats ludicoesportives per a
totes les edats. La iniciativa
vol cridar l’atenció sobre el
paper de la dona en l’esport
al llarg del temps. La trobada tindrà lloc als jardins
d’Hiroshima del parc de les
Aigües, i hi haurà aperitiu i
concert amb la banda New
Orleans Pussycats. Finalment, el dia 7 d’abril una
conferència literària sobre
l’escriptura femenina en el
moviment naturalista, al
centre cívic Matas i Ramis,
posarà punt i final a la programació d’enguany.

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

El reconeixement del bon ofici
l Josep Gasch, de la cansaladeria Gasch, va
rebre el mes d’octubre del passat 2010 el Diploma de Mestre Artesà Alimentari que atorga
la Generalitat de Catalunya. La distinció reconeix la trajectòria d’aquest negoci familiar fundat l’any 1957 i que s’ha caracteritzat per l’elaboració artesana dels embotits i pel manteniment
de la qualitat i el valor de l’ofici. És un premi al
passat, al present i també al futur, perquè també
es valora la capacitat d’innovar. L’any 2008 la
cansaladeria Gasch va renovar totalment el local
i contínuament pensen la manera de reelaborar

E

LUIS CLÚA

Gasch conjuga tradició i innovació.

els productes i oferir-ne de nous. Segons el Josep, les noves tendències van cap a la recuperació dels productes naturals, seguint els mètodes
d’abans. Una bona mostra és el bull de muntanya, el qual elaboren com es feia abans a pagès.
El Josep veu com cada vegada queden menys
mestres artesans. L’ofici es transmet de pares a
fills, i aquesta tradició s’està perdent. Per això és
important donar suport a aquesta manera de fer.
Cansaladeria Gasch
C. Garrotxa, 17
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Renovats els entorns
de la plaça Pastrana

f

L

NOTÍCIES

Un piano de cua a la plaça Eivissa
El Concurs Internacional de Música Maria Canals
transforma Barcelona en la capital mundial del piano
els últims dies de març. En aquesta edició, la número
57, el certamen torna a situar pianos de cua a diferents indrets de la ciutat perquè tothom que vulgui
els pugui tocar. A Horta-Guinardó, se n’instal·larà un
a la plaça Eivissa el 25 de març. Més informació:
www.mariacanals.cat

Un cop enllestides
les obres de
transformació dels
entorns de la plaça
Pastrana, els
vianants poden
anar de manera més
segura i tranquil·la
a l’estació de metro
del Carmel
Daniel Romaní
es obres de renovació de
la plaça Pastrana, que va
estar afectada durant força
anys per la construcció del
metro del Carmel, són a punt
d’acabar. L’actuació de la
plaça Pastrana ha estat impulsada per la Generalitat de
Catalunya i la dels nous carrers adjacents per l’Agència
del Carmel i Entorns. Aquest
ja és un espai de trobada,
amb bancs per seure-hi i
zona de jocs infantils. També
ha finalitzat la renovació de
diversos carrers de l’entorn
d’aquesta plaça: el passatge
Calafell, entre els carrers Bernat Bransi i Sigüenza; el carrer Moratín, entre Ramon
Rocafull i Murtra; el carrer
Lluís Marià Vidal, entre Llobregós i Sigüenza; el carrer
Granollers, entre el carrer
Tolrà i la rambla del Carmel, i
els carrers Jadraque, Puig
Castellar, Sacedón, Cifuentes
i Trillo en la seva totalitat. La
major part d’aquests carrers
són ara de plataforma única
–exclusivament per als vianants–, i en alguns s’han ampliat les voreres; la renovació

5

El parc de les Aigües, obert un altre cop
El Baix Guinardó ha recuperat el parc de les Aigües,
zona verda emblemàtica de la ciutat i un dels primers
parcs de l’època democràtica, després de la seva remodelació. El parc ha renovat la vegetació, els elements arquitectònics i les infraestructures.
Va obrir el 27 de febrer passat, coincidint amb la festa d’inauguració de la nova ronda del Guinardó.

VICENTE ZAMBRANO

Una parella entra a l’ascensor del metro a la plaça Pastrana.
s’ha aprofitat per canviar les
instal·lacions elèctriques i
col·locar nou mobiliari urbà.
Ara els vianants poden anar
de manera més segura i tranquil·la fins a l’accés del metro
de l’estació del Carmel, situat
a la mateixa plaça Pastrana.
Fernando González, president de l’Associació de Veïns

Al Carmel s’han fet
nombroses millores
d’accessibilitat i
mobilitat
del Carmel, valora positivament la renovació que s’ha
fet en aquesta zona. “Ha quedat molt bé”, afirma, “tot i
que alguns carrers han perdut les zones d’aparcament.
Esperem que en el proper
mandat es facin els aparcaments previstos”, diu González, segons el qual “l’arribada
del metro al Carmel s’ha no-

tat amb un increment de l’afluència al mercat del Carmel; hi ha gent que ve al mercat amb metro i por ta el
carret de la compra”. D’altra
banda, en aquesta zona, concretament al carrer Bernat
Bransi, 3-9, s’hi està construint una escola bressol municipal, que substituirà l’escola Albí i en doblarà la
capacitat, de 40 a 81 places.
Aquesta escola bressol obrirà
les portes el curs vinent.
A més de la renovació de l’entorn de la plaça Pastrana,
darrerament s’han fet altres
actuacions a l’espai públic de
millora de la mobilitat i l’accessibilitat al Carmel, un barri amb forts desnivells. Així, a
la zona del carrer Alguer, s’ha
posat en marxa un ascensor
inclinat que ha permès una
millora de l’accessibilitat al
CAP del Carmel i a la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé, i
s’ha reurbanitzat el carrer de
la Murtra.

ALCALDIA

Ball de la Primavera de la gent gran
El ball inaugural de la Primavera de la gent gran se
celebrarà el dimecres 30 de març, a les 16.30 h, al
centre esportiu municipal Guinardó (Telègraf, 3145), amb la participació de la regidora Elsa Blasco. La
desena edició de la Primavera finalitzarà el 7 de juny i
inclourà activitats com la trobada de corals (12 d’abril) o les jornades de participació de casals del districte (3, 10 i 17 de maig).

S’inaugura el Mas Guinardó
El Mas Guinardó, una de les masies més importants
de Barcelona i que ha estat recuperada com a casal
d’entitats, s’inaugura el diumenge 27 de març a la
tarda. Les associacions del barri seran les protagonistes de l’acte, en el qual participaran l’alcalde, Jordi
Hereu, i la regidora del Districte, Elsa Blasco. La inauguració anirà acompanyada de diverses activitats. El
Mas Guinardó, que dóna nom al barri, s’ha remodelat
i el seu entorn s’ha recuperat per a l’ús ciutadà.

Neix 7verd, una nova xarxa social per a la sostenibilitat
Pere S. Paredes
eix una nova xarxa social en línia a HortaGuinardó en el marc del Pla
d’Acció de l’Agenda 21, que
ha estat batejada amb el nom
de 7verd. Aquesta nova xarxa social pretén, des del seu
inici i com a objectiu principal, facilitar la comunicació,
la participació i la promoció
de diferents accions mediambientals entre els diferents
agents socials: les entitats,

N

Portal de la nova xarxa social 7verd.

les organitzacions i les empreses en l’àmbit de la sostenibilitat. 7verd permet la creació de continguts a través
de les funcionalitats que facilita la plataforma Ning, com
poden ser la creació de grups
específics, blocs, fòrums, inserció de notícies, fotografies
i vídeos. D’aquesta manera,
aquesta nova eina potencia
el debat, així com el tractament i l’abordatge de qüestions d’interès amb incidèn-

cia sobre la qualitat ambiental dels diferents barris.
Aquesta anomenada xarxa
d’entitats també pretén ser
una plataforma de suport
per a la comprensió, per part
dels veïns i veïnes, del treball
que fan les entitats i la seva
repercussió en la vida quotidiana i el funcionament dels
barris en aquest àmbit.
Més informació:
www.7verd.cat
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LLIBRES

Obre les portes el nou centre de
serveis socials del Baix Guinardó

LUIS CLÚA

El nou centre dóna servei als barris del Baix Guinardó i Can Baró.
Daniel Venteo
l passat mes de gener va entrar en
funcionament el nou centre de serveis socials del Baix Guinardó-Can
Baró. L’obertura d’aquest nou equipament és el resultat del nou model de
serveis socials que l’Ajuntament fa realitat arreu de la ciutat, amb una inversió
de més de 50 milions d’euros per a la

E

O

millora de la xarxa de centres de serveis
socials i l’increment de la seva plantilla
en un 44%. Amb aquest nou centre, ja
són cinc els equipaments destinats a la
prevenció, l’atenció i a la promoció social als barris d’Horta-Guinardó.
Els serveis que ofereix el centre s’adrecen a les persones de manera individual
i a col·lectius específics. A més d’infor-

mació i orientació i assessorament professional, ja sigui jurídic, socioeducatiu
o psicològic, el nou centre també permet la tramitació de diferents serveis i
ajuts socials. Entre aquests hi ha, principalment, ajuts econòmics, de suport
a l’accés a l’habitatge i servei d’atenció a
urgències de la gent gran, així com ajuts
d’altres administracions públiques.
Situat al número 387 del carrer Lepant,
les instal·lacions del nou centre disposen de tots els espais i serveis per atendre adequadament les necessitats dels
usuaris i de l’equip multidisciplinari de
professionals que hi treballa, tant des
del punt de vista de l’accessibilitat, la seguretat i el confort com des del punt de
vista de les noves tecnologies.
Al centre, hi treballa un equip multidisciplinari amb treballadors i educadors
socials, psicòlegs, a més d’un equip de
suport administratiu especialitzat, i el
suport i assessorament d’un jurista a
més de la direcció del centre. En total,
un equip de tretze professionals al servei dels veïns del Baix Guinardó.

‘Carnet de Voyage’
pels barris
La col·lecció de “Quaderns de
viatge” ja compta amb cinc volums: Poble Sec-Montjuïc, de Manel Andreu; Tombs pel barri Gòtic,
d’Stéphane Carteron; Un dia a
Gràcia, de Pep Montserrat, i Les
Corts i Un dia al Born, tots dos de
Juliet Pomés. Un passeig per
descobrir, a través dels dibuixos
de reconeguts il·lustradors, els
barris de Barcelona.
Carnet de Voyage
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 15 euros

Més informació:
CSS Baix Guinardó
Lepant, 387
Telf. 93 256 58 70

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

La política mirant
als ulls de la gent

Per una Barcelona
millor

Recuperem
Horta-Guinardó

Seguim treballant

La ciutat justa i lliure

PSC. Montserrat Ballarín

CiU. Maite Fandos

PPC. Gloria Martín

ICV-EUiA. Elsa Blasco

ERC. Ester Capella

Els socialistes
d’Horta-Guinardó volem continuar transformant el nostre
districte per a la gent i amb la
gent, mirant-nos als ulls i compartint reptes i il·lusions.
Perquè la ciutat mai no s’acaba.
Comptem amb l’aval de l’obra
feta els darrers anys, que és la
suma de grans transformacions, com la nova ronda Guinardó o l’arribada del metro al
Carmel, i de petites transformacions amb gran impacte sobre la vida de les persones, com
escales mecàniques o ascensors
inclinats, escoles bressol, biblioteques, centres cívics... En uns
moments de crisi econòmica i
incerteses, estem convençuts
que els nostres valors al servei
de Barcelona són avui més vigents que mai: volem una ciutat que ofereixi més oportunitats perquè tothom construeixi
la seva vida amb llibertat i seguretat, una ciutat que reconegui
la dignitat de cada un dels seus
ciutadans. I ho volem fer amb
la gent i sota el lideratge del
Jordi Hereu, l’alcalde que mira
als ulls de la gent.

Aquest és el darrer article que escric en aquest
mandat. Ha estat
un plaer per a mi
haver fet arribar la veu del
grup de Convergència i Unió
fins a les vostres llars. Al llarg
d’aquest temps us he pogut
explicar quines eren les nostres propostes per fer un districte i uns barris millors. Vull
agrair a tots els ciutadans, ciutadanes i entitats que ens heu
fet arribar les vostres idees,
suggeriments i també queixes;
gràcies a les vostres propostes
hem pogut conèixer millor els
nostres barris i les seves necessitats. Avui us volem invitar a sumar-vos al canvi per
fer una Barcelona millor. Després de 32 anys governant els
mateixos, la nostra ciutat necessita un canvi en positiu.
Ara és el moment d’apostar
per un nou model de ciutat,
més propera, més segura,
amb més benestar i, sobretot,
amb més oportunitats de treball; una ciutat on l’atenció a
les persones i els serveis siguin la prioritat. Gràcies per
tot i continuo al vostre servei.

Durant aquest
mandat, HortaGuinardó ha patit
un dels grans incompliments del
govern municipal: els equipaments i el trasllat del mercat
municipal de la Vall d’Hebron a
La Llosa. Aquesta zona havia de
convertir-se en un complex d’equipaments per a una zona que
pateix un dèficit enorme en
aquest sentit. A més, la part més
alta del districte pateix l’aïllament que origina la cicatriu de la
ronda de Dalt i encara esperen el
seu cobriment. I els veïns de Can
Baró també esperen la remodelació de barri. Des del PP volem
capgirar aquesta situació treballant als barris i escoltant els
veïns per recuperar Horta-Guinardó. El cambio es imprescindible; los mismos llevan 32 años
en el gobierno, y lejos de resolver
los problemas los han agravado.
Trias quiere un cambio de gobierno, pero no descarta gobernar con los ingredientes del tripartito; sólo la fortaleza del PP
garantiza el cambio, en la buena
dirección, sin tripartitos, ni sociovergencias, ni pactos de Trias,
ERC, Laporta.

Els barris treballen dia a dia per
tal de definir el
seu futur, les
prioritats i els
projectes que volen tirar endavant durant el proper mandat.
I ho fan en complicitat amb
un Districte que ha sabut escoltar les seves demandes i fer
possible moltes d’elles. Com a
ICV-EUiA d’Horta-Guinardó,
hem publicat la valoració de la
feina feta a la web www.marquemladiferencia.cat, que us
convido a visitar. Seguim treballant perquè en els propers
quatre anys es facin realitat
projectes com les placetes de
Montbau, la remodelació del
jardins del Príncep de Girona,
nous aparcaments als barris,
escales mecàniques a la Font
d’en Fargues, els interiors de
Raimon Casellas, la redacció
del nou projecte de la llosa de
la Vall d’Hebron o l’avinguda
del Jordà, per posar tan sols
alguns exemples. Però sobretot sense perdre l’objectiu
principal de seguir treballant
per un Districte que sigui encara més equitatiu, accessible i
acollidor per a tothom..

Barcelona ha de
tenir més poder
polític per poder
decidir, la qual
cosa significa més
poder econòmic i la suma
d’ambdós comporta la possibilitat de fer les polítiques socials
necessàries per aconseguir una
ciutat més cohesionada, capdavantera en polítiques socials i
on tothom gaudeixi de les mateixes oportunitats. La nostra
capital ha de ser una comunitat
social de vincles cívics entre
persones. En definitiva, Barcelona ha d’exercir el seu lideratge
en tant que capital de Catalunya. Durant aquests darrers
quatre anys he estat la regidora
adscrita d’ERC al districte, fet
que m’ha permès establir vincles de relació amb persones i
entitats de tots els barris i
conèixer les seves realitats i necessitats. Defensem que cal implicar la ciutadania en la presa
de decisions, que cal estar al
costat de les persones, conèixer
els seus neguits, les seves necessitats i les seves il·lusions,
per fer possible la ciutat justa i
lliure que volem que Barcelona
esdevingui.

G R U P S M U N I C I PA L S
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Escolars practiquen esports minoritaris
Escolars d’HortaGuinardó dediquen
una jornada a conèixer
esports com l’atletisme,
la boccia, el bàsquet
amb cadira de rodes
o el golball
J. A. F.
olts escolars somnien ser un
dia com Messi, Puyol o Sergio García, però no tot s’acaba amb
el futbol. Hi ha molts altres esports, per bé que alguns d’aquests
són encara més desconeguts, perquè són practicats per persones
amb discapacitat. El Districte i el
Centre de Recursos Pedagògics
d’Horta-Guinardó impulsen des de
fa uns anys el programa “A l’escola
fem esport” per difondre esports
minoritaris entre els escolars i per
sensibilitzar-los davant d’esports
practicats per les persones amb
discapacitat. I es fa mitjançant la
celebració de jornades en què l’alumnat practica aquests esports a
diverses instal·lacions municipals.
El mes de febrer es van celebrar
dues d’aquestes jornades. El dia 2
va ser el torn de l’atletisme: les
pistes de Can Dragó van acollir 43
joves atletes de l’escola Torrent
d’en Melis, mentre que els dies 8 i
11 de febrer el centre esportiu Vall
d’Hebron va ser el lloc on 383

7

TELEVISIÓ
BTV
“Connexió Barcelona”.
De dilluns a divendres, de 18 a 19.45 h
“Info Barris”. Dijous, a les 13,05 h.
Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat
TV Horta-Guinardó
www.tvhortaguinardo.com

RÀDIO
COM Ràdio - 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139
Tel. 93 508 06 00

M

Boca-Ràdio - 90.1 FM
Agudells, 37-45. Tel. 93 429 91 41

Una de les activitats del programa “A l’escola fem esport”.
alumnes de sis instituts del districte van conèixer de primera mà i
van poder practicar esports com el
tàndem amb bicicleta, la boccia
(adaptació de la petanca per a per-

A

ARXIU

sones amb discapacitat), el bàsquet amb cadira de rodes i el golball (esport específic per a persones cegues que es juga amb una
pilota amb cascavells).

Ràdio Horta-Guinardó - 91.6 FM
www.rhg.cat
Av. Mare de Déu de Montserrat, 78.
Tel. 93 450 84 09.
Radio Carmelo
www.radiocarmelo.es
Calderón de la Barca, 99.
Tel. 93 420 08 05

INTERNET
Web d’Horta-Guinardó

M O R G A S PA R A G U AY O

El passat 6 de gener va morir Gaspar Aguayo i Serra. Nascut el 1928,
va fundar el Bitlles Club la Cava Guinardó 87 i va ser un dels principals
impulsors de la recuperació de les bitlles catalanes. Va ser també
escriptor i llibreter compromès (va ser propietari de la llibreria Maga,
al carrer América del Guinardó, la qual va ser cremada per grups d’extrema dreta durant la Transició). L’any 1987, va rebre el Premi HortaGuinardó i el 1997 la Generalitat de Catalunya va atorgar-li la medalla de Forjador de la Història de l’Esport a Catalunya.

Presenta continguts, com ara audiovisuals que complementen les informacions diàries.
www.bcn.cat/horta-guinardo/
Notícies a Bcn.cat

SERVEI PÚBLIC

Bons hàbits per reduir
el consum energètic
Redacció
Sempre és bo estalviar, però en
temps de crisi econòmica com
l’actual encara ho és més. Amb
petits gestos i adquirint alguns
bons hàbits és possible reduir el
consum energètic a les cases. A
més, es contribueix a reduir les
emissions de CO2 i altres contaminants.
Hi ha tres punts bàsics on es pot
reduir el consum d’energia a les
llars: en calefacció, en refrigeració
i en llum. A l’hivern, cal tenir
el termòstat, com a màxim, a
20º centígrads. Cada grau de més
comporta un 8% més de consum.
També és important no tapar els

radiadors i no tenir-los engegats
en habitacions que no s’utilitzin,
o, en tot cas, tenir-hi el termòstat
a 17º C. És recomanable ventilar
les habitacions cada dia, durant
10 minuts; la millor hora per ferho és al migdia.

VICENTE ZAMBRANO

A l’estiu també cal anar amb
compte amb els termòstats.
El de l’aire condicionat no ha de
baixar de 25 ºC. Cada grau de
menys comporta un 8% més de
consum. És important que els
aparells estiguin on no toqui el
sol, que tinguin una bona circulació d’aire i que es revisin un cop a
l’any. Quan sortim de casa, cal
apagar els aparells d’aire condicionat. També cal apagar els
llums a les habitacions on no hi
hagi ningú. Aquest és un dels
punts a tenir en compte amb
l’enllumenat. I és una bona idea
canviar les bombetes incandescents per les de baix consum.
I, sobretot, aprofitar al màxim la
llum natural. Finalment, en llocs
d’ús comunitari és una bona idea
tenir-hi temporitzadors o detectors de presència.

Ofereix les darreres notícies que ocorren
a la ciutat tant del mateix Ajuntament
com dels ciutadans, els equipaments o
les activitats culturals i d’oci.
www.bcn.cat
Bloc de Barcelona

En l’era de l’Internet social, l’Ajuntament
posa en marxa el Bloc de Barcelona amb
l’objectiu de difondre l’activitat de la ciutat alhora que potencia el diàleg entre
aquesta i els seus ciutadans. Una eina
2.0 per als nous temps.
w1.bcn.cat/barcelonablog/
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Joan Vilaplana i Ignasi Torrent, membres de l’equip coordinador de Boca Ràdio

“El premi ens ha fet
veure que no ho estàvem
fent tan malament”
Fer ràdio pot ser divertit o complicat o pot ser les
dues coses alhora. Això ho saben molt bé a l’associació Ràdio Carmel, guanyadora d’un dels Premis
Horta-Guinardó 2010, que amb el seu projecte
Boca Ràdio surten cada dia a les ones radiofòniques
Josep Maria
Contel

On comença el projecte de
Boca Ràdio?
Ignasi Torrent: Darrere de Boca Ràdio hi
ha l’associació Ràdio Carmel, una entitat que es va crear el 1996, després
d’uns tallers de ràdio al centre cívic del
Carmel, i que poc després començaren a
emetre des d’aquest centre cívic.
Com va ser aquesta etapa ?
Joan Vilaplana: Molt precària, perquè
emetien des d’un soterrani i amb un
emissor molt petit que pràcticament
només cobria el radi del centre cívic.
Quan es traslladen a Boca Nord?
JV: El 2000, quan es va obrir aquest
nou espai dedicat als joves, el vam trobar més adequat per al nostre projecte i
vam presentar una proposta per muntar una emissora de ràdio. Un cop va
ser acceptada, el centre ens va cedir un
espai diàfan al primer pis, l’associació va
aportar els equips de què disposava i els
associats aportaren el seu treball, construint els diferents habitacles destinats
a controls tècnics i estudis.

Vostès quan hi arriben?
IT: Vaig arribar cap al 2002, per fer unes
pràctiques d’un cicle formatiu que havia
cursat. Un cop acabades, me’n vaig desvincular, però vaig tornar-hi un any
després com a tècnic.
JV: Jo hi vaig arribar al 2001. Venia
amb un company de Ràdio Gràcia, on
fèiem un programa d’esports minoritaris. Volíem fer un magazine d’humor i
Ràdio Carmel ens va dir endavant.
Quan va canviar de Ràdio Carmel a
Boca Ràdio?
IT: Això va ser a través d’un procés llarg
i que finalment es va aprovar en una assemblea el 2005.
Per què?
JV: Perquè l’associació funcionés més
com una entitat i al mateix temps perquè sorgir la inquietud d’intentar donar
més coherència a la graella de l’emissora
i dotar-la d’un criteri propi.
I les raons?
IT: Perquè, malgrat ser una associació,
cadascú anava a la seva i la gent entre
ella no es coneixia. Per tant, calia que es
convertís en una associació que funcionés com a tal i que tingués uns objectius preestablerts, on la programació
fos una eina per donar veu a altres enti-

JOSEP MARIA CONTEL

Joan Vilaplana i Ignasi Torrent, als estudis de Boca Ràdio.
tats d’Horta-Guinardó i a entitats juvenils de Barcelona.
I el canvi de nom?
JV: Ens va semblar que aquest canvi era
prou important, i com que volíem obrir
una nova etapa, vam pensar que calia
un canvi de nom, perquè la gent ho tingués clar.
Com han evolucionat?
IT: Hem canviat, però encara falta molt.
Allò més important, però, és que la

“El més important és
que la gent que entri a
l’associació entengui que
això és un projecte comú”
gent que entri a l’associació entengui
que això és un projecte comú i que entre tots l’hem de tirar endavant.
Què els va semblar guanyar
el Premi Horta-Guinardó 2010?
JV: Ens va fer molt feliços. Feia molts
anys que estàvem en aquest projecte i
potser no l’havíem valorat prou. El premi ha estat un estímul que ens ha fet

veure que no ho fèiem tan malament.
També ens ha fet molta il·lusió, perquè
es donava a una entitat juvenil i això no
acostuma a passar gaire.
Què em podrien dir del seu ideari?
IT: Com a emissora ens basem en tres
eixos: l’associacionisme, la microinformació i la joventut, els quals ens plantegem com a eixos transversals, és a dir,
els programes de la casa, encara que no
els toquin directament, han de ser sensibles a aquests temes, i alhora volem
donar veu a propostes culturals que no
tenen presència en els mitjans convencionals.
I aquesta transversalitat?
IT: Com a ràdio tenim molt en compte
el tema social. Per això col·laborem amb
entitats o fundacions, com el centre de
salut mental Tres Turons, que té un
grup d’usuaris fent un programa a l’emissora, o el projecte ràdio antiracista
que hem fet amb SOS Racisme.
Per trobar l’emissora?
JV: Som a la freqüència 90.1 de la FM i
també ens poden escoltar a l’adreça
d’Internet www.bocaradio.org. L’associació i l’emissora estan obertes a qualsevol jove amb ganes de fer ràdio i implicar-se en un projecte associatiu.

