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Llum verd a la nova
Biblioteca Joan Maragall
PROJECTE

EDIFICI

MARAGALL

S’han iniciat
les obres, que
duraran 24 mesos

Serà soterrat i la
coberta estarà al
nivell del jardí

Durà el nom
del poeta i escriptor
Joan Maragall

Francesc Ribera

Pàg. 3

President de l'Associació de
Veïns i Amics del Putxet

"Sempre cal lluitar
per conservar la
identitat dels barris"
URBANISME

Pàg. 4

Sarrià estrena
nou camí escolar
i la renovada plaça
Cirici Pellicer
MEDI AMBIENT

Pàg. 6

Ampliació del
Parc del Turó
del Putxet
SERVEI PÚBLIC

Pàg. 7
ARXIU

Imatge virtual de la futura biblioteca, amb les instal·lacions soterrades.

Bons hàbits per
reduir el consum
energètic
POLIESPORTIU

Pàg. 7

Remodelades les places
Wagner i Joan Llongueras

Centre Esportiu
Municipal Can
Caralleu
Enllestides les obres
de millora
JULIO PARRALO

L’alcalde i la regidora van visitar l’aparcament que s’ha fet sota les places.

VICTOR ZAMBRANO

Són tan a la vora i ofereixen un
aspecte tan homogeni, que resulta difícil destriar les fronteres entre les places Wagner i Joan Llongueras, situades al cantó més
“musical” del districte, a tocar de
la Diagonal i del carrer Beethoven. La unitat estètica ha estat un
dels criteris que han marcat la remodelació d ’ambdues places,
inaugurada el passat 12 de març.
S’hi ha guanyat superfície enjardinada, una àrea de joc per als infants i una zona reservada especialment als gossos. El perímetre
de les places s’ha envoltat amb
una tanca que permet tancar-les a
la nit a fi de dificultar-ne els usos
incívics. Al subsòl s’hi ha fet un
aparcament amb 493 places.
Pàg. 5

5_SARRIA_.qxp:bcn

15/3/11

2

t

20:34

Página 2

SARRIÀ-SANT GERVASI

Març 2011

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
93 241 78 74
Castelló, 7.
Espai El Putget
93 418 60 35
Marmellà, 13.

L ’A G E N D A

INFANT IL S

Fins al 8 d’abril

Dissabte 26 de març

Centre cívic Elèctric (ctra. Vallvidrera Planes, 6,5 km).
Composició fotogràfica basada en jocs amb la llum, objectes i figures humanes per crear imatges atípiques. A
càrrec de Gonzalo Barroso Peña.

Contraluces

Petit Marremango
18 h. Centre cívic Pere Pruna (c. Ganduxer, 130).
Espectacle d’animació infantil participatiu a càrrec de la
Cia. Pep Callau. Preu: 3,50 euros.

ACT IVI TATS

Divendres 1 d’abril

L’aventura del miolet
18 h. Biblioteca Clarà (c. Doctor Carulla, 22-24).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Sac de rondalles, a càrrec de Meritxell Ral.
Dimecres 6 d’abril

The tale teller: stone sopu
17.30 h. Biblioteca Collserola – Josep Miracle
(c. Reis Catòlics, 16-34).
Activitat dins del cicle Lletra petita, del programa Sac de
rondalles, a càrrec de Sophie Heydel.

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

93 406 91 11

Divendres 8 d’abril

93 280 15 47

La porta del món màgic

93 417 38 40

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.

93 256 34 00
93 291 65 45
93 406 84 08
93 205 40 09
93 200 26 02

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.

93 203 21 43

93 200 39 31

Els papers d’en Papitu

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

17.30 h. Biblioteca Collserola – Josep Miracle
(c. Reis Catòlics, 16-34).
Activitat dins del cicle Lletra petita, del programa Llibres a escena, a càrrec de Pep Gòmez. Històries i faules
contades amb figures de paper. A partir de 5 anys.

93 203 03 39

Ajuts i recursos
19.30 h. Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61).
Xerrada sobre ajuts i recursos per a pares i mares novells. Cal inscriure's prèviament al Punt d'Informació
Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi. Telèfon: 93 414 01 95.
A partir de l’1 d’abril

Arts i lletres a la mà
Centre cívic Vil·la Florida (c. Muntaner, 544).
Proposta d’art i poesia. Dos escriptors i poetes i tres artistes plàstics interpreten les seves emocions i desenvolupen una proposta de llenguatge comú.
Divendres 1 d’abril

Jornada d’art, espai públic i comunitat
D’11 a 21 h. Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61).
De l’art al disseny, de l’urbanisme al ganxet, o les noves
tecnologies, es presentaran diferents artistes i col·lectius que se centren en la vessant social de la intervenció en l’espai públic.
Dissabte 2 d’abril

El plaer i la performance
17 h. Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61).
Itinerari de dansa dins el cicle Trobades – Jams temàtiques. Preu per trobada: 5,48 euros. A càrrec de l’Ana
Leitao, coreògrafa i ballarina de la Cia. Bacantoh.
Dissabte 16 d’abril

Cabaret
18 h. Centre cívic Vil·la Florida (c. Muntaner, 544).
Film inclòs al cicle Veus de cinema. Alemanya, 1972.
Director: Bob Fosse. Durada: 123'.

93 218 74 03

EXPOSICION S
93 212 32 08

MÚSIC A

Fins al 31 de març

Sortir de la presó: obstacles i oportunitats

092
088
112
061
091
080

SALUT

www.farmaciesdeguardia.com

17.30 h. Biblioteca Collserola – Josep Miracle
(c. Reis Catòlics, 16-34).
Activitat dins del cicle Lletra petita, del programa Tallers de descoberta, a càrrec de José Bouman. Infants
de 8 a 12 anys.
Dimecres 13 d’abril

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

Taller de còmic

93 414 28 57

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.

Dies 8 i 12 d’abril

93 417 82 36

VOLUNTARIAT
Mans i Temps
Centre cívic Vil·la Florida.
Muntaner, 544

18 h. a la Biblioteca Clarà (c. Doctor Carulla, 22-24).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Llibres a escena. A càrrec de Merche 8A. Contes sobre
éssers fantàstics i herois. A partir de 4 anys.

Dimarts 29 de març

93 204 22 88

Centre cívic Sarrià (c. Eduardo Conde, 22-42).
Exposició amb fotografies, objectes i textos, a càrrec de
Bitàcora Acció Cultural.

Divendres 25 de març

III Afroparty in da night
20 h. Centre cívic Elèctric (ctra. Vallvidrera Planes, 6,5 km).
Concert de música africana. Tallers de dansa i percussió
africana i tastets de begudes i plats africans.

Fins al 2 d’abril

The Hairdresser Salon

Dilluns 28 de març

Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61).
Mostra fotogràfica que fa una reflexió sobre la perruqueria com a espai de relació des d’on repensar la construcció de la imatge.

20 h. Centre cívic Casa Orlandai (c. Jaume Piquet, 23).
Xerrada i concert inclòs al cicle Músiques del món.

Músiques
i art en femení

93 200 41 35
93 259 44 11
93 406 84 53

SARRIÀ-SANT GERVASI
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Vil·la Florida acollirà la
biblioteca més gran del districte
La Biblioteca Joan Maragall
es construirà als jardins de
Vil·la Florida. Tindrà dues
plantes subterrànies i la coberta
quedarà al mateix nivell de
l’actual jardí

ARXIU

Imatge virtual de la Biblioteca Joan Maragall, on es veu les instal·lacions integrades al jardí.

Daniel Romaní
mb la primera pedra, ha
començat la construcció
de la Biblioteca Joan Maragall als jardins de Vil·la Florida, situats a la zona delimitada pels carrers Muntaner,
Sant Ger vasi de Cassoles,

A

A

Reus i Bisbe Sivilla, on hi ha
una antiga finca del segle XVI
que des de fa uns anys és la
seu del centre cívic Vil·la Florida.
Serà la principal biblioteca
del districte de Sarrià-Sant
Gervasi (se’n diu “biblioteca

de districte”, mentre que les
altres són “de barri”). Una de
les singularitats de l’edifici de
nova construcció que l’acollirà és que serà soterrat, i la
coberta quedarà al mateix nivell del jardí. L’entrada a la biblioteca serà al carrer Sant

V I L · L A F LO R I D A , F O C U S C U LT U R A L

Amb la instal·lació de la nova biblioteca, Vil·la Florida consolidarà el seu caràcter de focus
de cultura. Actualment tenen lloc al centre cívic Vil·la Florida un munt d’activitats per a
diferents edats: espectacles (per a infants, cinema...), exposicions, tallers (de cuina, de llengua i cultura, de cos i ment...), la major part de les quals tenen una bona acollida.

Gervasi de Cassoles, des d’on
s’accedirà a la planta baixa,
on hi haurà la zona d’acollida, de premsa, l’àrea infantil
i els punts de consulta d’Internet. Just a sota hi haurà
una altra planta, on hi haurà
l’àrea d’adults, espai per ferhi activitats culturals diverses, espai multimèdia per a
les activitats de formació i
d’alfabetització digital i la
zona dels serveis tècnics. La
nova biblioteca tindrà uns
3.000 m². Els materials que
es faran servir en construcció
seran austers, tot i que de
qualitat. D’altra banda, es
preveu un estalvi important
en la despesa energètica de
manteniment de l’edifici,
tant en calefacció a l’hivern
com en condicionament d’aire a l’estiu, donada la gran
inèrcia tèrmica que proporcionarà la coberta enjardinada i pel fet de ser un edifici
soterrat.
El barri de Sant Gervasi-La
Bonanova guanya, doncs, un

equipament cultural de primera línia, on es podrà no
només llegir llibres a la sala
de lectura i demanar-los en
préstec, sinó també demanar
DVD, CD, navegar per Internet, assistir a conferències,
espectacles infantils… i moltes més coses.
Aquest no és l’únic equipament relacionat amb el

Sarrià-Sant Gervasi
guanya un
centre cultural
de primera línia
poeta, prosista, articulista i
advocat Joan Maragall
(1860-1911), de qui enguany
s’escau el centenari de la seva
mort. Al carrer Alfons XII,
79, al barri de Sant GervasiGalvany, es troba la casa on
Maragall va passar els darrers dotze anys de la seva
vida. Actualment aplega una
important col·lecció de l’obra
de l’autor del Cant espiritual.

Què opina del projecte de construcció de la Biblioteca Joan Maragall a Vil·la Florida?

Carlos Lladó
Jubilat

Montse Fabregat
Funcionària

Tarcisio Carvalho
Autònom

Penso que la iniciativa
és molt bona. Tot el
que és cultura és bo per
al barri. A més, és
necessari perquè no hi
ha biblioteques gaire a
prop.

Em sembla bé que es
faci una biblioteca al
barri, perquè en aquesta zona no en tenim
cap. Nosaltres llegim
molt i tenir una biblioteca a prop és una
manera de no omplir la
casa de llibres.

Una biblioteca siempre
está bien, ya que
fomenta la lectura y el
conocimiento. Cosas así
nunca están de más.

Rosa Maria
Mataró
Jubilada
Ho trobo molt bé, perquè la biblioteca més
propera és la Jaume
Fuster, a la plaça
Lesseps, i ens queda
una mica lluny. Penso
que ens anirà molt bé.

Jordi Torrents
Comercial

Nacho Codina
Comercial

Em sembla bé, tot el
que sigui promocionar
la cultura al barri és
bo. A més, la podran
fer servir petits i grans.
Actualment, la que ens
queda més a prop és la
Jaume Fuster.

Me parece perfecto,
porque este espacio
lleva mucho tiempo
parado, es una decisión
muy buena.

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

J. M. Contel

Joan Maragall (II)
El 1893, any en què va néixer la seva primera filla, Joan
Maragall va ser elegit membre de l’Acadèmia de Bones
Lletres i també va escriure La vaca cega. Mentre continuava escrivint, el 1895, entrà a formar part, com a secretari,
de la nova Junta catalanista de l’Ateneu. L’any següent, el
1896, va guanyar la Viola d’argent als Jocs Florals de Barcelona amb El mal caçador. Del 1898 és Oda a Espanya. El
1899 es va traslladar a viure a l’antic municipi residencial
de Sant Gervasi i nou barri de Barcelona des del 1897, on
encara hi ha la seva casa. Aquest mateix any rebutja la direcció de La Veu de Catalunya en transformar-se en diari.
L’any 1900 va morir el seu pare, el qual, tot i les discrepàncies amb el jove Maragall, a l’hora de la seva mort li
va deixar la vida assegurada. El 1902, com a conseqüència de l’article “La patria nueva”, es va veure immers en
un procés judicial. El 1903 assolí la presidència de l’Ateneu i el discurs inaugural del curs el va centrar en la seva
teoria poètica. El 1904, amb la poesia "Glosa" és proclamat mestre en Gai Saber en guanyar la Flor Natural als
Jocs Florals.
El 1909, després dels fets de la Setmana Tràgica, la seva
veu colpeix les classes benestants i deixa empremta de la
seva reacció davant d’aquells fets a través dels seus escrits
L'església cremada o La ciutat del perdó.
El 1911 va néixer el seu tretzè fill, però el 20 de desembre
d’aquell mateix any, amb cinquanta-un, va morir.
Amb una vida no massa llarga, Joan Maragall ens va deixar en els seu escrits un llegat molt important del que va
ser la vida cultural i social d’aquells anys del tombant de
segle XIX-XX.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 256 27 22

Joan Maragall amb la seva dona, Clara. (Foto: Arxiu
Maragall. Biblioteca de Catalunya)

URBANISME

Sarrià estrena tres camins escolars
i la renovada plaça Cirici Pellicer

LUIS CLÚA

Senyalització d’un camí escolar al barri de Sarrià.

Tres camins escolars milloren el dia a dia
d’alumnes i famílies dels centres educatius
Orlandai, Liceu Francès i Sagrado Corazón
Daniel Venteo
l passat 18 de març
van entrar en funcionament els nous camins
escolars dels centres Orlandai, Liceu Francès i
col·legi Sagrado Corazón,
al mateix temps que s’inaugurava la nova plaça
Cirici Pellicer, la qual ha renovat totalment el seu espai públic.
Amb la creació dels camins
escolars es reforça la senyalització a l’entrada de la
zona escolar i les seves àrees d’inf luència, amb senyals específics de color
verd als passos de vianants
(retolats amb el text “camí
escolar, espai amic”), nous
pictogrames als semàfors,
senyals d’avís als vianants,

E

a més de tanques protectores a la porta dels centres
educatius.
El camí escolar és un projecte participatiu en el qual
és absolutament necessà-

La xarxa de camins
escolars és un
model de referència
internacional
ria la col·laboració no només dels nens i nenes i de
les seves famílies, sinó
també d’una manera molt
destacada dels centres educatius i del professorat, de
les associacions de mares i
pares d ’alumnes i dels
veïns i comerciants, a més
de la mateixa Administra-

ció. Aquest és un dels projectes més emblemàtics del
sector de l’educació a la
ciutat, tant per la seva dimensió participativa com
pel sistema de coordinació
en línia. La xarxa de camins escolars que impulsa
Barcelona ja s’ha convertit
en un model de referència
internacional per a altres
ciutats europees.
Al districte, ja s’hi han creat diverses comissions per
a la creació de camins escolars amb la participació
d’escoles com ara Escola
Projecte, Institut-Escola
Costa i Llobera, Dolors
Monserdà-Santapau, Lys,
Madres Concepcionistas,
Nabí i Bienaventurada Virgen María. Hi participen
membres de la comunitat
educativa de cada centre a
més de tècnics municipals,
entre d’altres.

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

Artesania d’espart i cànem
arlem d’un d’aquells establiments que
són batejats per la gent del barri. Ca l’estorer és el nom amb què se’l coneixia, encara que de nom no en té cap, segurament
perquè no li calia. L’establiment el va obrir el
Ramon Oliva l’any 1911 i en els seus inicis
feien artesanalment articles d’espart i cànem. Feien sàrries –aquells cistells grossos
que es penjaven a lloms dels ases– cabassos,
coves, ventalls, escombretes per als fogons...
Més endavant el negoci va passar a ser espardenyeria. Després de la guerra, però, les

P

LUIS CLÚA

Al barri se’l coneixia com “Ca l’estorer”.

espardenyes es veien com un calçat de pobre
i van caure en desús en favor de les sabatilles. Va caldre una nou canvi. L’Agustí, fill
del fundador, ara repara cadires, fa artesanament tamborets i algun petit moble, i amb
canyes fa cases en miniatura. També ven cistelleria, cordills i algunes joguines. L’Agustí
és testimoni de com el pas del temps ha canviat el barri i els costums.
Ca l’estorer
C. Saragossa, 121
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Les places Wagner i Joan
Llongueras es tancaran de nit

f

NOTÍCIES

Homenatge als comerços centenaris
Sarrià-Sant Gervasi conserva deu comerços que,
junts, sumen més de 1.000 anys d’existència. Són botigues centenàries, algunes amb més d’un segle en
actiu, i formen part de la vida de diverses generacions de veïns i veïnes. Ara se’ls ret homenatge amb
un premi i amb la instal·lació d’una placa identificativa a tots aquests establiments. També s’ha premiat
set botigues amb 75 anys o més, trenta més amb cinquanta anys o més.

Cros de muntanya de Can Caralleu

VICENTE ZAMBRANO

El dissabte 30 d’abril es farà la l’11a edició del cros de
muntanya de Can Caralleu, el qual sortirà del centre
esportiu municipal del mateix nom a les 10.30 h. És
un circuit de 12 km que transcorre per pistes, corriols
i obstacles naturals, i s’adreça a persones que corren
habitualment. Les inscripcions es poden fer fins al 15
d’abril al web www.claror.cat/cancaralleu.cat/cros o a
la recepció del poliesportiu.

Un circuit de cotxes infantils, durant la inauguració del nou aparcament.

M. Concepció Folch, Medalla de la Dona

L’harmonia estètica agermana ambdós
espais, que cobreixen un nou aparcament
municipal amb 493 places
Belén Ginart
es de fa unes quantes setmanes, les places Wagner
i Joan Llongueras llueixen un
aspecte totalment renovat.
Aquests dos espais veïns, situats entre els carrers Ganduxer, Beethoven i l’avinguda
Diagonal, han estat reurbanitzats completament amb l’objectiu d’actualitzar-los, millorar-ne les condicions d’ús i
reforçar el seu paper com a
centre de relació veïnal. L’harmonia estètica agermana les
dues places, equipades amb diverses àrees de descans amb
bancs de fusta, de ferro i de
granit. La remodelació ha
permès incorporar-hi una superfície més gran de jardí, sembrada de gespa i amb més
espècies d’arbres, així com una
àrea per als jocs infantils i un
espai central, clarament senya-

D

lat i diferenciat de la resta, reservat als gossos. Una tanca
perimetral evita l’entrada a les
places de nit per protegir-les
dels actes incívics. La nova urbanització es va inaugurar el
passat dissabte 12 de març en
una jornada de pluja constant
que el mal temps no va arribar
a deslluir. I és que les obres han

La remodelació
recull aportacions
veïnals fruit d’un
procés participatiu
inclòs també la construcció
d’un aparcament municipal al
subsòl, dotat amb 375 places
en concessió i 118 places de rotació. La festa inaugural es va
fer a l’interior de l’aparcament,
on els assistents de totes les
edats van poder exercitar la

seva habilitat al volant. Els més
petits, en un circuit amb semàfors, senyals de trànsit i policies i l’obligació de respectar totes les normes a bord dels seus
vehicles de joguina. Els adults,
comprovant per si mateixos el
funcionament dels cotxes elèctrics reservats per a l’ocasió.
Però la veritable protagonista
de la jornada va ser la música.
L’Orquestra de Cambra Joan
Llongueras, divulgadora de l’obra del mestre català que dóna
nom a una de les places, va oferir un programa compost per
temes seus i de Richard Wagner. Acabat el concert, la regidora del Districte de SarriàSant Gervasi, Sara Jaurrieta,
va agrair als veïns la participació en el disseny de les noves
places Wagner i Joan Llongueras, i la paciència mostrada durant el procés d’obres. L’alcalde,
Jordi Hereu, va manifestar la
seva confiança que les noves
places seran “un factor de dinamització i cohesió de la vida
dels veïns i del comerç”.

El Districte va lliurar la Medalla de la Dona a M.
Concepció Folch Arnau el 10 de març passat. M.
Concepció Folch (Barcelona, 1929) és veïna del barri de Sant Gervasi. Amb una sòcia va crear una escola al carrer Sant Domènec del Call, on va treballar com a professora de manualitats i restauració
fins que es va retirar a causa de problemes de visió.
El Consell de Dones del Districte ha volgut premiar
el seu compromís i la voluntat de superació de la
seva discapacitat visual.

Avancen les obres de Can Rectoret
Les obres de construcció del casal de barri de Can
Rectoret, equipament que s’està construint al carrer
Via Làctia, 2-4, continuen avançant i s’acabaran el juliol de 2011. Un dels espais del casal es destinarà a
l’associació de veïns d’aquest nucli urbà situat al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

ARXIU

Imatges de la vida quotidiana d’altres temps
Daniel Romaní
na exposició mostra la
vida quotidiana d’altres
temps als diferents barris del
districte de Sarrià-Sant Gervasi, de quan s’anava amb carro o
bé amb tramvia i els homes
duien barret. L’exposició es pot
visitar al centre cívic Can Castelló fins al 31 de març. Després s’exposarà a la Casa Sagnier (31 de març a 18 d’abril),
al centre cívic Sarrià (del 21 d’a-

U

Masia Barral de Sarrià.

JORDI MORA

bril al 15 de maig) i al centre cívic Pere Pruna (del 30 de juny
al 19 de juliol).
La mostra ha estat possible
gràcies a les més de 900 fotografies antigues aportades per
veïns i entitats. La majoria d’imatges procedeixen del barri
de Sarrià. Aquesta és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de recuperar la memòria
històrica del districte. El mate-

rial aportat ha estat digitalitzat
i tornat als seus propietaris.
Una comissió formada per representants culturals dels diferents barris ha seleccionat el
material, que ha quedat dipositat a l’Arxiu Municipal del Districte. Amb aquest fons, d’una
extraordinària riquesa, es constituirà un arxiu fotogràfic i fílmic, del qual es faran còpies i
estaran a disposició d’entitats,
escoles i estudiosos.
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El parc del Turó del Putxet
creix un trenta per cent

LUIS CLÚA

Uns ciutadans passegen pel parc del Turó del Putxet.
Beatriu Sanchís
a incorporació dels terrenys del carrer Manacor, contigus al parc del
Turó del Putxet, permetrà fer-lo créixer
de les 4 hectàrees actuals fins a les 5,2.
L'ampliació augmenta la superfície verda en 1,2 ha. La zona on el parc creixerà
presenta una orografia molt accidentada amb forts desnivells, cosa que ha fet

L

O

necessari delimitar dues zones diferenciades. L’una de caràcter forestal, a la
part alta, i una altra d’enjardinada. A la
nova zona enjardinada del parc s'hi han
construït una àrea de jocs infantils, un
espai de pícnic i una àrea per a gossos.
La zona de l’ampliació és un solar que
en alguns casos arriba fins als 40 metres de desnivell. És per això que es

plantaran 3.700 m2 d’hidrosembra, una
tècnica de restauració del paisatge per
fer créixer el verd en zones amb elevats
pendents. Pel que fa als accessos, s'hi
han construït dues escales. L'entrada
principal, situada davant el número 16
del carrer Manacor, comptarà amb una
rampa accessible, com les que connectaran els diferents nivells de la zona enjardinada. El segon accés, situat també al
carrer Manacor, connectarà la zona ampliada amb la resta del parc. A la nova
zona del parc, s'hi han construït una
àrea de jocs infantils, un pícnic i un espai per a gossos. El parc del Turó del
Putxet connecta i és la part central de
l’eix cívic del Putxet. A part del mateix
parc, hi ha equipaments municipals
com l'escola bressol Putxet, l'espai de
barri, el centre esportiu Putxet, l'aparcament de Marmellà, els jardins de Portolà amb la recent restaurada Vil·la Matilde i el futur emplaçament d'un jardí
públic i equipament de barri al carrer
Manacor, 1. Les obres començaran la
primera setmana de juny i és previst
que es perllonguin nou mesos.

‘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:
www.bcn.cat/sarriasantgervasi
Tf. 010

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

Davant la crisi,
més Barcelona

Moltes gràcies

La baixa inversió
municipal al barri
de Sarrià

Inversió o
retallades?

La ciutat justa
i lliure

PSC. Sara Jaurrieta

CiU. Joan Puigdollers

PPC. Alberto Fernández

ICV-EUiA. Quim Mestre

ERC. Ester Capella

Fa tres anys, l’alcalde Hereu va dir
aquesta frase sobre Barcelona resumint un compromís d’inversió a la nostra
ciutat com mai s’havia fet
abans, i enmig de la crisi econòmica més gran de la història recent. Aquesta promesa s’ha
complert, com no podia ser d’una altra manera en un govern
progressista. Al nostre districte,
més de vint equipaments nous,
entre els quals cinc escoles bressol, un sociosanitari, un centre
cívic i un nou centre esportiu.
També l’espai públic s’ha millorat amb més cent carrers remodelats, i una cinquantena
carrers amb prioritat per a vianats, més de mil places públiques d’aparcament soterrat i
moltes més inversions ens han
portat a equiparar-nos amb la
resta de la ciutat. Unes intervencions que han acomplert en
més del 90% els objectius marcats per a aquest mandat i que
han reforçat les polítiques públiques adreçades a les persones
i les accions socials i han desenvolupat, així, el model de ciutat
que sempre hem defensat.

Des d’aquest espai, us vull agrair
molt sincerament, com a president del Consell del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi i com a veí de Sarrià, la
col·laboració, la bona feina i el
suport del conjunt de persones
que des de les entitats, associacions veïnals, culturals, socials,
esportives, o bé individualment, treballen d’una manera
o altra per a la millora del districte. La suma d’esforços d’un
col·lectiu de persones que, de
manera desinteressada, treballa perquè el districte sigui
cada dia millor, mereix un reconeixement. Sarrià-Sant Gervasi compta amb els millors actius, els seus veïns, per
afrontar una nova etapa d’una
ciutat que té noves preocupacions, noves necessitats i nous
reptes de futur. Amb aquesta
il·lusió i amb aquests nous desafiaments, que de ben segur
se’ns presentaran, aprofito l’avinentesa per encoratjar tots
els veïns i veïnes de SarriàSant Gervasi a participar, el 22
de maig vinent, en les eleccions municipals.

Sarrià-Sant Gervasi és un districte
políticament castigat, com ho demostra la baixa inversió realitzada pel Govern
municipal. Només hem rebut el
4,5% de les inversions, cosa que
vol dir 134 milions d’euros en
quatre anys, molt per sota dels
374 milions que han rebut altres
districtes. S’ha deixat de rehabilitar carrers, enllumenat i obres i
la Generalitat alentirà l’L9, fet,
que perllongarà els perjudicis
que les obres causen a veïns i comerciants. Les obres han de
continuar amb garanties de seguretat. Per això s’han d’aturar
les explosions al pou del carrer
de Mandri fins que se’n pugui
garantir la seguretat total. 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.

Durant aquest
mandat, Barcelona ha viscut una
allau de microtransformacions
fruit d’un esforç inversor que
des de l’Ajuntament hem focalitzat en la proximitat, en l’atenció a la vida quotidiana dels
barcelonins i barcelonines.
Hem desplegat una xarxa renovada de 40 centres de serveis
socials, hem construït prop de
50 noves escoles bressol, una
desena de biblioteques, 14 casals de gent gran, estem remodelant els mercats, millorant
parcs i carrers, instal·lant ascensors... Al districte de SarriàSant Gervasi s’han concretat
més d’una d’aquestes iniciatives. El context de crisi no ens
ha frenat, l’exigència d’austeritat l’hem adreçada cap a la despesa que no suposi una afectació directa dels drets socials i de
la cobertura de necessitats de la
gent. Però CiU ja ha anunciat la
intenció d’estroncar aquest procés, renunciant a construir
equipaments projectats o, fins i
tot, no posant en marxa alguns
ja acabats. Des d’ICV-EUiA, ho
confrontarem.

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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Acabades les millores a les
instal·lacions de Can Caralleu
El centre esportiu
municipal Can Caralleu
dóna per finalitzades
les obres amb la reforma
del camp de futbol i de
les entrades i sortides
del complex

TELEVISIÓ
BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info barris”: dimecres a les 13.05 h
Canal 39 UHF 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

PUBLICACIONS
Pere S. Paredes
l 12 de març es va inaugurar oficialment el nou camp de futbol
del CEM Can Caralleu, que juntament amb un seguit de diverses actuacions, tant en les instal·lacions
complementàries d’aquest camp,
com d’altres espais del complex esportiu, finalitzen les obres de millora.
L’actuació, subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona, ha consistit en
la renovació total del camp de futbol
d’aquest centre esportiu de SarriàSant Gervasi, que gaudia de gespa
artificial des de 1999.
També s’ha instal·lat un nou sistema
de reg d’aspersors i s’ha canviat la
base elàstica del camp i la gespa,
amb la incorporació del cautxú. Altres novetats són el sistema d'ancoratges de seguretat per a les porteries de futbol sala, la xarxa de
protecció perimetral i unes noves
porteries. Els usuaris de Can Cara-

E

La Veu de Sarrià
Canet, 20. Tel. 93 204 40 26
acs@eixsarria.com
JULIO PARRALO

Vista panoràmica del camp de futbol del centre esportiu municipal Can Caralleu.
lleu, a més a més, veuran millores i
reformes en els diferents vestidors
de futbol, tant dels jugadors com
dels àrbitres, que seran més operatius i confortables. S’hi ha canviat
l’enrajolat del terra i les parets i les
canalitzacions.
El centre esportiu municipal de Can
Caralleu ha aprofitat aquestes millores realitzades en el camp de futbol
per donar més ordre als accessos i la
circulació entre el camp de futbol i la
resta del complex esportiu. D’aquesta manera, i sobretot els caps de setmana, els dos tipus d'usuaris –els
que van al futbol i els que van a

practicar altres esports– no s’interferiran entre ells.
Aquestes obres de millora del terreny de joc beneficiaran tots els
usuaris, però especialment els jugadors de les diferents categories de
futbol del centre parroquial de Sarrià, que gaudiran d’una millora del
camp on fan els entrenaments i la
competició.

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

La Torre de Barcelona
Esteve Terrades, 9. Tel.: 93 418 19 19
Sant Gervasi informació
C. Septimània, 31 Tel.: 93 217 61 79
La Vall de Vidre
Reis Catòlics, 2. aavallvidreravv@yahoo.es
Putxet Actiu
P. Sant Gervasi 39-47. Tel. 669 30 61 64

INTERNET
Notícies a Bcn.cat

Més informació:
CEM Can Caralleu
C. Esports, 2-8
93-2037874
www.claror.cat/cancaralleu.htm

SERVEI PÚBLIC

Bons hàbits per reduir
el consum energètic

Sarrià
Canet, 4. Tel. 93 204 90 58

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.

Per no perdre el fil de l'actualitat barcelonina. 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. Si voleu saber què passa a
Barcelona, bcn.cat és el vostre lloc!
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 on podreu compartir tota mena d'informacions.
w1.bcn.cat/barcelonablog/
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Francesc Ribera, president de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet

“Sempre cal lluitar
per conservar la
identitat dels barris”
Ribera és la punta de llança de l'Associació de
Veïns i Amics del Putxet, que s'ha destacat en la
defensa de les virtuts urbanes del barri. La tasca
la va iniciar Mònica Marambio, a la memòria de la
qual s'ha dedicat ara una placa commemorativa

JOSEP MARIA CONTEL

Francesc Ribera, a la seu de l’associació.

Daniel
Venteo

Com valora la placa commemorativa que es col·loca en memòria de
Mònica Marambio (Santiago de
Xile, 1949-Barcelona, 2005), al
costat de l'espai Putxet?
Molt positivament. Va ser una petició
dels veïns i veïnes del barri, que han
volgut dedicar un indret a la memòria
d’una veïna, d’una amiga, que va iniciar
la transformació del barri, recollida per
l’alcalde Hereu, que va adquirir un compromís amb la gent del Putxet i l’ha
complert.
Per als qui no la van conèixer, com
definiria vostè la Mònica?
Una dona amb empenta que buscava
sempre ajudar els altres, sense cap interès personal.
La Mònica va néixer lluny de Barcelona, però d'ençà de la seva arribada a la ciutat la va estimar tant
que va arribar a ser la primera
presidenta de l'Associació de Veïns
i Amics del Putxet, l'any 1996, oi?
Cert, va arribar, es va integrar total-

ment, va aprendre la nostra llengua
(parlada i escrita), la nostra cultura, els
nostres costums i tradicions, es va enamorar del barri, de la ciutat, la qual es
va estimar i va lluitar per fer-la millor
Com es va gestar aquell primer
gran projecte per al barri, la
transformació d'un solar de l'avinguda República Argentina en un
jardí, a mitjan anys noranta?
Es va a començar a lluitar pel jardí l'any
1995 i la seva inauguració va ser uns
anys més tard, el 1999. En el cap de la
Mònica no hi entrava que en un barri
tan pintoresc com el Putxet encara hi
hagués solars plens de runa. Primer
se’n va demanar la neteja i després que
fos un jardí.
A més d'impulsar la creació de la
Festa Major del Putxet, també es
va destacar en la promoció d’altres activitats socials i culturals.
Quines van ser?
Sí, moltes activitats entre les quals cal
esmentar, per exemple, tot tipus de
xerrades, exposicions, rutes pel barri,
concerts, fires, i moltes altres iniciatives destinades a millorar la vida cultural del barri.
Vostès, la seva família, han viscut

de manera destacada la transformació del Putxet. Què en pensen?
És una satisfacció veure com pràcticament tots els punts que ella va tocar i
els que volia tocar, de mica en mica es
van fent realitat. És un orgull sentir l’estima que la gent té a la Mònica.

“És un orgull sentir
l’estima que la gent té
a la Mònica”
Quines són les principals millores
que destacaria de la modernització del barri?
Podem citar els jardins de la República
Argentina, l’obertura del carrer La Costa, les escales mecàniques de Claudi Sabadell i les del carrer Roma, els equipaments de Marmellà, a més de la seu de
la nostra associació. I també cal recordar el bus de barri, entre d’altres.
Com ha canviat la vida diària del
barri l'obertura de nous equipaments com ara el centre sociosanitari Putxet Dolors Aleu o la nova
escola bressol?

Del sociosanitari, se’n beneficia tota la
ciutat. Aquests tipus d’equipaments fan
molta falta, estem contents que n’hi
hagi en el nostre barri. I l’escola bressol
és molt important, completament necessària, i a més es troba en un marc fabulós.
I el centre municipal esportiu i
l'espai Putxet?
L’espai Putxet és un espai d’activitats
culturals que encara molta gent no coneix, un espai de trobada que hem de
potenciar encara més. I el centre esportiu és un equipament important, que
tothom esperava i desitjava. Avui ja és
una realitat i, tot i que hem tingut algunes dificultats, la majoria de la gent
n’està molt satisfeta.
I per acabar, quins creu que són els
principals reptes de futur del barri del Putxet?
Queden moltes coses encara per fer.
Com la clínica Sant Josep, la qual volem que es transformi en un centre sociosanitari. I a més a més un modern
casal de barri, la millora de carrers o la
protecció dels edificis i casetes emblemàtiques del barri: sempre cal lluitar per conservar les senyes d’identitat
dels barris.

