
L’Ajuntament de Barcelona ha pu-
blicat una guia del barri de Sarrià
que inclou edificis històrics, carrers
i places, tallers d’artistes i botigues i
restaurants. Tots els elements es-
tan localitzats en un plànol. La guia
inclou també una breu informació
sobre les celebracions i els esdeve-
niments populars més destacats del
barri. Adreçada als turistes, als bar-
celonins i als habitants de Sarrià,
està escrita en català, castellà i
anglès. “Aquesta és una eina per
conèixer les persones i els espais
d’un petit territori que encara con-
serva els records del seu passat,
però que alhora és un barri dinàmic
d’una ciutat moderna”, diu la regi-
dora del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi, Sara Jaurrieta.

Una guia fomenta el
turisme al barri de Sarrià

La reforma de la ronda del
Mig uneix El Putxet i Farró

TRÀNSIT

S’han doblat les voreres
i s’ha reduït la velocitat
i el nombre de vehicles

PERSONES

S’han creat espais
verds, zones de pas
i de jocs infantils

APARCAMENT

Situat sota la plaça
Josep Amat, té 255
places de cotxe
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Artur Àngel
President de l’associació
de venedors del mercat de
Sarrià

“La gent jove
ha tornat al mercat
de Sarrià”
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Sant Medir
Celebra 150 anys
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Centre Municipal
Esportiu Putxet
Ofereix noves activitats
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Casa d’acollida per a
dones que pateixen
violència masclista
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Dia Internacional
de la Dona
Exposicions, seminaris
i concerts

Pàg. 5Dues persones consulten el plànol-guia turístic de Sarrià.
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Jordi Hereu i Sara Jaurrieta posen a un balcó sobre la nova plaça Josep Amat, el dia de la inauguració.
VICENTE ZAMBRANO
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INFANTILS

Divendres 18 de febrer
Els contes de Miss Teri:
Qui s’ha emportat la palla?
18 h. Biblioteca Clarà (c. Doctor Carulla, 22-24).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Sac de Rondalles. A partir de 4 anys.

Divendres 25 de febrer
El llibre secret
18 h. Biblioteca Clarà (c. Doctor Carulla, 22-24).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al pro-
grama Llibres a escena, a càrrec de Planeta 15.
A partir de 5 anys.

Divendres 4 de març
Els contes de Miss Teri.
Qui s’ha emportat la sabata?
18 h. Biblioteca Clarà (c. Doctor Carulla, 22-24).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Sac de rondalles, a càrrec de Vivim del cuentu. Sessió
de contes amb jocs dansats. A partir de 4 anys.

Dissabte 5 de març
Femmàscares
i corones
11 h. Centre cívic Vil·la Florida (c. Muntaner, 544).
Taller de creació de màscares i corones de paper.

Dissabte 5 de març
Carnestoltes
als Jardins Brusi
11 h. Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61).
El casal infantil organitza un concurs de disfresses,
acompanyat d’un grup d’animació.

ACTIVITATS

Dimarts 8 de març
Dia Internacional
de la Dona
Centre cívic Elèctric (ctra. Vallvidrera – Les Planes, 6,5 km).
Activitats programades pel Grup de Dones de l’Elèctric.
Sortida cultural, dinar i ball obert a tothom.

Dijous 10 de març
Honorar la vida
20 h. Centre cívic Casa Orlandai (c. Jaume Piquet, 23).
Espectacle de dansa amb motiu del Dia de la Dona a
càrrec d’Amèlia Alvera i Martha Giordano.

Dijous 10 de març
Viu la poesia
19.30 h. Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61).
El grup de recerca Poció poesia i educació presenta una
pàgina web de poesia contemporània.
Més informació a www.pocio.cat
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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 Vallvidrera-
Vázquez 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.

BIBLIOTEQUES

Bibl. Collserola-Josep Miracle 93 406 91 11
Reis Catòlics, 16-34.
Biblioteca Clarà 93 280 15 47
Doctor Carulla, 22-24.
Biblioteca La Llotja 93 417 38 40
Ciutat de Balaguer, 17.

SERVEIS SOCIALS

C. serveis socials Sant Gervasi 93 256 34 00
Saragossa, 74.
C. serveis socials Sarrià 93 291 65 45
Salvador Mundi, 6 bis.
CSS Sarrià (annex Vallvidrera) 93 406 84 08
Reis Catòlics, 38.
Punt d’atenció social les Planes 93 205 40 09
Ctra.de Vallvidrera a les Planes, 98.
Punt d’atenció a les dones (PIAD) 93 200 26 02
Brusi, 51-61.

GENT GRAN

Casal de gent gran Can Fàbregas 93 203 21 43
Pl.Pere Figuera, 1.
Llar de jubilats Mossèn LluísVidal 93 417 82 36
Bigai, 12.
Casal de gent gran Can Castelló 93 414 28 57
Castelló, 1-7.
Club Vedruna 93 200 39 31
Sant Hermenegild, 11-13.
Esplai Bonanova 93 201 88 06
Muntaner, 441.
Casal Sant Ildefons 93 200 75 15
Marià Cubí, 111.
Club de l’avi Parr.M.Auxiliadora 93 203 52 52
Pg. Sant Joan Bosco, 70.
Llar Santa Cecília 93 418 06 12
Craywinckel, 12.
Casal Sala del Roser 93 203 03 39
Clos de Sant Francesc, 62.
Casal M. de Déu de Gràcia 93 218 74 03
Pl. Lesseps, 25.

VOLUNTARIAT

Mans i Temps 93 212 32 08
Centre cívic Vil·la Florida.
Muntaner, 544

SEGURETAT I SERVEIS URGENTS

U.T. Guàrdia Urbana Sarrià-Sant Gervasi
Av. Josep Vicenç Foix, 55.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Iradier, 9-11.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Sarrià 93 204 22 88
Bonaplata, 54-58.
CAP Adrià 93 200 41 35
Vallmajor, 34.
CAP Sant Gervasi 93 259 44 11
Esteve Terrades, 30.
CAP Vallvidrera 93 406 84 53
Reis Catòlics, 2.
CAP Les Planes 93 280 56 32
Ptge. Solé i Pla, 16-18 (local 1).
Hospital Plató 933 069 900
Plató, 21 i Copèrnic, 61-63.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

Dimarts 12 de març
Trobades – Jams temàtiques
17 h. Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61).
Itinerari de dansa dins el cicle Com interacciono amb
els cossos que m’envolten.

TEATRE

Divendres 18 de febrer
TEA3:
Uno de los grandes
21 h. Centre cívic Elèctric
(ctra. Vallvidrera – Les Planes, 6,5 km).
Representació teatral de la Cia. Tàndem Teatre. Guió, di-
recció i interpretació: Julio Villalonga i Xavier Pàmies.

EXPOSICIONS

Del 21 de febrer al 4 de març
Saps el que faràs?
Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61).
Exposició gràfica que presenta totes les opcions
acadèmiques possibles per als joves que finalitzen
l’ESO (batxillerat, cicles formatius, ensenyaments
artístics, etc.).

A partir de l’1 de març
Sortir de la presó:
obstacles i oportunitats
Centre cívic Sarrià (c. Eduardo Conde, 22-42).
Exposició amb fotografies, objectes i textos, a càrrec de
Bitàcora Acció Cultural.

Fins al 3 de març
Els esperits
de la selva
Centre cívic Elèctric (ctra. Vallvidrera-Les Planes, 6,5 km).
Projecte fotogràfic basat en llegendes de la cultura indí-
gena Ticuna de l’Amazones Colombià, a càrrec d’Andrés
Sosa Sosa.

A partir del 15 de març
The hairdresser
salon
Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61).
Mostra sobre la perruqueria com a espai de relació des
d’on repensar la construcció de la imatge. A càrrec de
Les Salonnières.

MÚSICA

Divendres 11 de març
Dones
compositores
19 h. Centre cívic Pere Pruna (c. Ganduxer, 130).
Concert de Cristina Escolà, soprano, Roser Alemany,
flauta, i Marina Sayfullina, piano. Obres d’Elisabeth
Jacquet de la Guerre, C. Schumann, Fanny Mendels-
sohn i C. Chaminade.
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Belén Ginart

Els veïns del Putxet i Far-
ró estaven acostumats a

viure d’esquena els uns dels
altres. Tot i pertànyer al ma-
teix barri, la ronda del Mig

exercia de barrera que sepa-
rava ambdues zones. La re-
modelació del tram de la
ronda comprès entre la plaça
de Lesseps i el carrer de Bal-
mes, que fins ara era una au-

topista urbana amb absoluta
prioritat per als vehicles, ha
canviat aquest escenari. La
zona s’ha transformat en un
espai que facilita la comuni-
cació i també el passeig, l’es-

tada i el joc. La creació de
passos per a vinanats, la su-
pressió d’un carril de circula-
ció, la reducció de la veloci-
tat per al trànsit rodat ,
l’ampliació de les voreres i la
construcció d’una nova mit-
jana entre sentits de circula-
ció sembrada d’arbres són
els principals artífexs d’una
metamorfosi que la majoria
dels veïns celebra amb ale-
gria. Així ho va expressar la
presidenta de l’associació de
veïns, Patrícia Fernández,
durant l’acte d’inauguració
de la nova àrea, que va tenir
lloc el passat dissabte 15 de
gener. L’alcalde de Barcelo-
na, Jordi Hereu, va posar
èmfasi en el fet que, sense
abandonar la seva condició
d’espai de circulació, la ron-
da del Mig s’ha convertit ara
“en un espai de trobada per
als ciutadans”. Un espai on
aquesta condició de lloc de
relació és més visible és la

plaça Josep Amat, antiga-
ment “un racó on no venia
mai ningú”, va dir Hereu,
que ara és una àrea oberta i
lluminosa, amb vegetació i
un parc infantil. La regidora
del Districte, Sara Jaurrieta,
va agrair la participació i la
col·laboració dels veïns en la
definició del projecte d’o-

bres, com també la seva pa-
ciència durant el procés d’e-
xecució. La remodelació de
la ronda del Mig continua
ara amb les obres entre Via
Augusta i Mandri, que es
preveu que acabin al final
del mes vinent. Propera-
ment s’executarà el tram en-
tre Mandri i Muntaner, d’es-
pecial complexitat.
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Pas de vianants al costat de la nova plaça Josep Amat.

La ronda del Mig ha deixat

de ser una autopista urbana que

feia de barrera entre El Putxet i

Farró, i s’ha reconvertit en un

espai de convivència entre els

veïns, els quals han guanyat

seguretat i zona verda

Culmina la remodelació del
primer tramde la ronda delMig

S’han eixamplat
les voreres i
creat zones de pas
per als vianants

VICENTE ZAMBRANO

NOU APARCAMENT SUBTERRANIA
El pintor Josep Amat va establir la seva residència a la zona en una època en què era

especialment preuada pels artistes. Així ho recorda el seu fill, que també es diu Josep,

un entusiasta del canvi que ha experimentat ara la zona. Josep Amat dóna nom a la

plaça remodelada i també al nou aparcament municipal, el cinquè del districte.Té 255

places de cotxe, 9 de moto, estacionament de bicicletes i una plaça per a recàrrega de

vehicles elèctrics.

CIUTADANS OPINEN

Eric Arajol
Tècnic de so

La circulació s'ha paci-
ficat molt. Abans era
una autopista i vist que
era una carretera de
tres carrils ha quedat
molt bé. L'ideal hauria
estat tapar-la, però
potser era una despesa
massa gran.

Gisela Alzina
Comerciant

Molt bé, ara tenim les
voreres més amples i és
més còmode. Hi ha
menys cotxes. Feia
molta falta, tot i que els
cotxes no hi estaran d'a-
cord.

Antonio Palo
Conserge

Me parece bien. Se ha
suprimido el muro de
separación y el cruce es
más cómodo. Y por la
amplitud de la acera.
En cuanto a la plaza
Lesseps, estaría bien
que no la volvieran a
renovar.

Albert Caramés
Sociòleg

Fa la impressió que hi
ha una bona comunica-
ció entre els dos barris i
les voreres són més
amples, tot i que el
major espai és per als
cotxes. Jo l'hauria
soterrat o hauria reduït
més el seu espai.

Lilianne Moura
Cangur

Genial, treballo aquí
des d’abans de les
reformes i està molt
millor ara. S'ha de
reformar la ciutat i el
pàrquing soterrat anirà
molt bé per a la gent
del barri.

Frank Panisello
Responsable
de càsting

Me gusta, aunque me
sobran coches. Soy
consciente de que es
una vía fundamental
de la ciudad, pero me
gustaría que hubieran
menos coches y más
personas.

Què op i n a d e l a r e f o rma que s ' h a f e t a l a r o nd a d e l M i g en t r e Le s s e p s i B a lme s ?
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Belén Ginart

Quan era nen, Enr ic
Perpinyà veia desfilar

les colles de Sant Medir i
pensava com seria de bo-
nic prendre-hi part. Qui li
havia de dir que es casaria
amb la filla de Francesc
Blanch, qui durant 56
anys va ser el president de
L’Antiga de Sant Medir, la
colla més antiga de totes
les que reten homenatge
al sant, fundada el 1861!
El parentiu li va obrir les
portes de l’entitat i ara
prepara amb gran il·lusió
els actes per celebrar els
150 anys d ’històr ia de
L’Antiga, com la coneixen
els entesos. Li queda, això
sí, la pena de pensar que
el seu sogre no hagi pogut
arribar a la data tan espe-
rada. El senyor Blanch va
morir l’any passat als 92
anys, només quinze dies
abans que ho fes també
Jordi Alzina, de 84, vincu-
lat a L’Antiga durant més
de 40 anys i fins aleshores
tresorer en actiu. Amb la
renovació de la junta, Ar-
mand Puig va accedir a la
presidència, mentre Enric

Perpinyà es convertia en
vicepresident. La colla ,
que avui té 62 socis adults
i 24 d’infantils, ha prepa-
rat un programa d’aniver-
sari que arrenca amb una
exposició a la seu del Dis-
tricte, la segona quinzena
de febrer. Una oportunitat

per repassar amb mirada
retrospectiva la rica tra-
jectòria d’una colla que
només va romandre inac-
tiva durant els anys de la
Guerra Civil, i que ha sa-
but preservar amb molt

de mirament els docu-
ments fundacionals, foto-
grafies, cartells, progra-
mes i fins i tot els papers
relatius als sopars de ger-
manor dels socis. El Dis-
tricte reconeixerà l’activis-
me de la colla amb una
distinció honorífica. I el 6
de març tindran el privile-
gi de portar la bandera de
la Federació de colles de
Sant Medir i desfilar es-
cortada pels agents de la
Guàrdia Urbana amb uni-
forme de gala. Els socis es
reserven també un acte
més íntim per celebrar l’a-
niversari: una visita a l’a-
bat de Montserrat.

Més informació:
Colla L’Antiga
de Sant Medir
C. Atenes, 27
Tel. 669 35 12 82

Imatge d’una antiga celebració de Sant Medir a Sarrià.

La colla ha
preservat amb tot
miramentmolts
documents i
imatges de la seva
història

Una exposició
retrospectiva i una
visita aMontserrat
commemoren el
segle imig de vida
de la collamés
antiga de SantMedir

L’Antiga de SantMedir
celebra els seus 150 anys

Joan Maragall l’any 1903. (Foto: Pau Audouard - Arxiu
Maragall. Biblioteca de Catalunya.)

JoanMaragall (I)
Poques vegades hi ha l’oportunitat de celebrar dos aniver-
saris rodons com és el cas de Joan Maragall, poeta i es-
criptor català nascut el 10 d’octubre de1860 i que va morir
el 20 de desembre de 1911, de manera, doncs que entre
els anys 2010 i 2011 se celebra el 150è aniversari del seu
naixement i el centenari de la seva mort. Unes efemèrides
que han propiciat l’anomenat Any JoanMaragall.
Resumir la vida de l’insigne literat i extraordinari perso-
natge en quatre ratlles és molt difícil, perquè va tenir una
existència rica en esdeveniments i vivències. Ara bé, pot-
ser les parts més interessants de la biografia del perso-
natge són les corresponents als inicis i a les acaballes de la
seva vida, pel fet de ser, en part, més desconegudes que
tota la seva obra.
Joan Maragall i Gorina va néixer al carrer de Jaume Gi-
ralt, 4, del barri barceloní de Santa Caterina, fill de Josep
Maragall Vilarosal, fabricant tèxtil, i de Rosa Gorina Fol-
chi. Estudiant el batxillerat al col·legi de Sant Isidor, al
carrer dels Arcs, el 1874, van topar els seus pensaments
de futur amb la voluntat del seu pare, que volia que treba-
llés a la fàbrica, un conflicte que va durar fins al 1879
quan, després d’un enfrontament força dur entre pare i
fill, va ingressar a la facultat de Dret, i deixà el negoci fa-
miliar al darrere. Finalment, es va llicenciar en Dret el
1884. Es va dedicar a l’escriptura i pocs anys després de la
seva llicenciatura va començar a exercir d’advocat ocasio-
nalment. El 1890, va treballar en el despatx de l’advocat
Brugada i al cap de poc temps va entrar a treballar a la re-
dacció del Diario de Barcelona. Es casà amb Clara Noble el
27 de desembre de 1891.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 256 27 22

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

La seva especialitat és el decapatge.

Així com a nosaltres ens pot anar bé can-
viar d’imatge, als mobles sovint els passa

el mateix. Candini és una botiga-taller de de-
coració de mobles especialitzada en el deca-
patge, una tècnica que ens acosta els aires
de Provença. La Victòria Pladellorens, després
de treballar molts anys a la banca, va decidir
seguir la seva vocació artística. Els resultats
són espectaculars. Els mobles vells adquirei-
xen nova vida, o aquells que hem heretat i que
no encaixen amb la decoració de casa nostra,
amb una bona restauració, quedaran de mera-

vella. També disposa de catàlegs de mobles
nous, de diferents línies, els quals la Victòria
pot decorar segons el nostre gust, de manera
que tindran personalitat pròpia, cosa molt
preuada en un món que sembla fet en sèrie. I
en la cultura d’usar i llençar, penseu el valor
que té actualitzar i reutilitzar mobles que
semblaven condemnats.

Candini
C. Calaf, 14 / Telèfon: 93 209 21 28
victoria.pladellorens/blogspot.com

E L TAULE L L

Mobles amb personalitat pròpia

Joan Anton Font

COLLA L’ANTIGA DE SANT MEDIR

LUIS CLÚA
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Jazz càlid per a l’hivern
El centre cívic Sarrià aposta per envoltar-se amb la ca-
lidesa del jazz les nits d’aquest hivern. Els dijous de fe-
brer, amb el jazz clàssic de les versions d’estàndards de
Javier Vaquero Trio i lamúsica delmític pianista Bill
Evans, que interpretaran Jazz Pretenders i Big Band
Jazz en Viu. Almarç hi haurà un cicle de jazz vocal fe-
mení.Més informació: T. 93 256 27 20.

Les aventures deMiss Teri
La inspectora Miss Teri ha de resoldre enigmes im-
portants. El 18 de febrer, haurà d’esbrinar qui s’ha
emportat la palla de la casa dels tres porquets. I el 4
de març, buscarà la sabata desapareguda de la Venta-
focs. És clar que tindrà l’ajut de tots els nens i nenes
que vagin a escoltar les seves aventures. Els contes
deMiss Teri s’expliquen els divendres, a les 18 h, a la
Biblioteca Clarà. Més informació: T. 93 280 15 47.

Millores a Roura i Manuel Angelón
La remodelació del carrer Roura per adaptar-lo als
vianants finalitzarà el març. Roura, que es transfor-
marà en un carrer de plataforma única, s’ha tallat al
trànsit, però hi poden passar els veïns i els usuaris de
garatges particulars. També serà un carrer de plata-
forma única Manuel Angelón, on es renovarà el mo-
biliari urbà i es millorarà l’enllumenat, entre d’altres
actuacions. Es preveu que la reforma, iniciada el ge-
ner, acabi el maig.

Descobreix la teva història
Amb aquest lema s’han posat enmarxa uns itineraris
històrics per Barcelona que tenen l’objectiu de divul-
gar la història i el ric patrimoni dels barris de la ciutat.
La iniciativa dels Grups de Recerca Local arrenca amb
cinc rutes que segueixen el rastre de la Setmana Tràgi-
ca aMontjuïc, Gràcia, Clot i Camp de l’Arpa, Poble Sec
i Sant Andreu de Palomar, i una exposició sobre la Set-
mana Tràgica. Informació: IRMU (977 40 17 57)
www.sre.urv.cat/irmu/itineraris/index.php

L’alcalde, Jordi Hereu, amb membres de la família Busquets.

Un placa recorda Juli Busquets a la casa on va viure
JoanÀngel Frigola

Coronel, catedràtic i dipu-
tat. Lluitador per la lli-

bertat i impulsor de la Unión
Militar Democrática (UMD).
Aquestes són les paraules
amb què es defineix la figura
de Juli Busquets a la placa
commemorativa que hi ha,
des del dia 15 de gener, a la
façana del carrer Laforja, 19.
“En una època, davant de casa
hi havia sempre un cotxe amb

dos policies que, quan en sortí-
em, ens seguien”, va explicar en
el seu parlament en Joan, un
dels fills de Juli Busquets. El
prop d’un centenar de perso-
nes que es van aplegar el dis-
sabte 15 al migdia davant la
casa on va viure Busquets hi
van anar amb un altre objectiu:
homenatjar la figura d’un mili-
tar demòcrata que va voler can-
viar la societat franquista des
de dins de l’exèrcit. Busquets va

ser un dels fundadors, l’any
1974, de la UMD, la Unión Mi-
litar Democràtica, que va aple-
gar un grup de joves militars
que creien en la democràcia.
En els parlaments, que van te-
nir lloc a la propera plaça Car-
dona, l’alcalde, Jordi Hereu, va
recordar la figura d’un altre
membre de la UMD desapare-
gut fa molt poc, Gabriel Cardo-
na, la vídua del qual era també
present a l’acte.
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NOT ÍC I E S

Daniel Romaní

Barcelona és una de les
principals ciutats turís-

tiques del món. Els seus
atractius són prou coneguts i
fan que molts turistes repe-
teixin visita. Són uns quants
els qui, després d’haver visi-
tat el barri Gòtic, la Catedral,
la Rambla, la Sagrada Famí-
lia, Montjuïc, el port… opten
per fer una passejada pels
barris més allunyats del cen-
tre, com per exemple Sarrià.
Ara els turistes que visiten
Sarrià tenen un element que
els pot ser molt útil: una
nova guia, que també s’a-
dreça als mateixos veïns de
Sarrià i als dels altres barris
de Barcelona que volen
conèixer a fons aquest barri
ple d’història i d’històries.
“Aquesta és una eina per
conèixer les persones i els
espais d’un petit territori
que encara conserva els re-
cords del seu passat, però
que alhora és un barri dinà-
mic d’una ciutat moderna”,
diu la regidora del Districte
de Sarrià-Sant Gervasi, Sara
Jaurrieta.
La guia, publicada per l’Ajun-
tament de Barcelona en
col·laboració amb l’Associa-

ció de Comerciants de Sarrià
i l’Agrupació d’artistes +d3,
està escrita en llengua cata-
lana, castellana i anglesa. In-
clou un apartat anomenat
“Trajecte històric”, on hi ha
edificis històrics, carrers i
places –bona part dels quals
estan situats al voltant del

carrer Major de Sarrià, l’artè-
ria principal del nucli antic
del barri, dissenyat per Ar-
nau Calvet a principis del se-
gle XX; passejant-hi es reme-
mora amb facilitat l’antic
poble rural–, tallers on els
artistes creen i exposen les
seves obres, i botigues i res-
taurants. Tots els elements
estan localitzats en un plà-
nol.

La guia inclou també una
breu informació sobre les ce-
lebracions i els esdeveni-
ments populars més desta-
cats del barri, com ara Sant
Medir, Sant Jordi, la mostra
de comerç i gastronòmica, la
fira de Sant Ponç, les portes
obertes dels artistes de Sar-
rià, la Festa Major de Sarrià,
el Mercat Boig… S’ha distri-
buït als comerços i als hotels
del barri i es lliura al bus tu-
rístic que passa per Sarrià.
També es pot obtenir de ma-
nera gratuïta a la seu del Dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi
(plaça Consell de la Vila, 7) i
a l’Oficina d’Atenció Ciutada-
na del Districte (c. Anglí, 31).
D’altra banda, l’Ajuntament
prepara la publicació d’una
guia de característiques si-
milars de Sant Gervasi i del
Putxet i Farró, dos barris
que contenen també nom-
brosos elements d’interès
per conèixer.

L’Ajuntament de
Barcelona ha
publicat una guia
del barri de Sarrià,
que inclou edificis
històrics, carrers i
places, tallers
d’artistes i botigues
i restaurants

La guia proposa un trajecte històric pel cor de Sarrià.

Visita turística a un barri
ple d’història i d’històries

VICENTE ZAMBRANO

PEPA ÀLVAREZ

LUIS CLÚA

La guia s’adreça
tant als turistes
com als veïns del
barri i barcelonins



Beatriu Sanchís

L’activitat central de la celebraciódel Dia de la Dona a Sarrià-Sant
Gervasi serà el lliurament de la Meda-
lla de la Dona, a proposta del Consell
de les Dones del Districte, que distin-
geix la vàlua personal i professional.
Els centres cívics del districte han pre-

parat un acurat programa d’activitats,
entre exposicions, tallers, xerrades i
trobades. Entre d’altres, l’exposició Do-
nes grans, grans dones, del 28 de febrer i
fins al 15 de març al casal de barri Es-
pai Putxet. El concert Tres pometes
del dissabte 19 de març al centre cívic
Can Castelló. El seminari Lideratge en

femení, els dimarts 1, 15, 22 i 29 de
març al centre cívic Casa Orlandai. La
mostra The hairdresser salon, del 17 de
març al 2 d’abril al centre cívic Casa
Sagnier. La trobada del dia 8 organit-
zada pel grup de dones de l’Elèctric
amb sortida cultural, dinar i ball al
centre cívic i en col·laboració amb el
grup de dones de les Planes. La xerra-
da del 10 de març Una visió de la dona
actual: passat, present i futur al centre
cívic Pere Pruna. I les activitats de ta-
llers oberts i l’espectacle de narracions
Heroïnes quotidianes del 18 de març al
centre cívic Vil·la Florida.
Cal recordar que el 8 de març es com-
memora la lluita de la dona per la
seva participació i la seva igualtat
amb l'home. L’any 1908, més de 140
joves treballadores van morir en un
tràgic incendi a una fàbrica a la ciutat
de Nova York quan precisament es
manifestaven pels seus drets laborals.
Aquest succés va tenir gran repercus-
sió en la legislació laboral dels Estats
Units, i és en commemoració d’a-
quells fets que es va instituir el Dia
Internacional de la Dona.

Més informació:
www.bcn.cat/sarriasantgervasi

DONE S

Els equipaments del districte organitzen diverses activitats pel Dia de la Dona.
VICENTE ZAMBRANO
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E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

Mitre ha passat
de ser una auto-
pista urbana a un
carrer amable que
permet als veïns i

veïnes de banda i banda gaudir
de tot el barri. Fa només uns
mesos, les persones que vivien
en els nuclis del Farró i del Put-
xet tenien una barrera urbana
que impedia la connexió entre
el barri, ara només els separa
un carrer amb àmplies voreres,
amb verd i zones de trobada i
de joc per gaudir i passejar.
Just sota el carrer, a l’alçada del
recent estrenat jardí de Josep
Amat, hi ha un nou aparcament
municipal amb 254 places que
se sumen a les més de 1.000
places que el govern de l’alcalde
Hereu ha impulsat al nostre
districte en aquest mandat.
Aquestes actuacions tenen al
darrere el nostre model d’en-
tendre la ciutat, una ciutat per a
les persones, que dóna prioritat
als vianants per sobre el vehicle
i que recupera l’espai públic
com un espai de relació, troba-
da i d’orgull per a la ciutat, els
barcelonins i les barcelonines.

La reforma deMitre
uneix barris i persones

PSC. Sara Jaurrieta

Estem a quatre
mesos d’acabar el
mandat i lamen-
tablement podem
afirmar amb con-

tundència que els socialistes no
creuen en el districte. Diversos
projectes, llargament esperats,
una vegadamés no s’han dut a
terme, com la Biblioteca del dis-
tricte a Vil·la Florida, l’edifici
municipal de la plaça de Sarrià
o l’edifici de serveis socials del
districte, per esmentar-ne al-
guns. El malestar de la gent del
districte amb la inacció del go-
vernmunicipal ha portat a si-
tuacions com la celebració d’un
referèndum a Vallvidrera per
deslligar-se de Barcelona. En la
votació, tot i ser simbòlica, el
98% dels votants van votar que
sí. Aquest resultat és conse-
qüència de 32 anys de governs
socialistes que han oblidat els
compromisos adquirits, sempre
escassos, amb Sarrià-Sant Ger-
vasi. Ha arribat l’hora de corre-
gir aquests dèficits que pateix el
nostre districte. Si canviem el
Govern de Barcelona, el nostre
districte deixarà de ser castigat i
oblidat.

L’Ajuntament no creu
en el districte

CiU. Joan Puigdollers

Sarrià-Sant Ger-
vasi només ha re-
but un 4,6% de
les inversions del
GovernMunici-

pal, fet que contrasta amb el
dèficit d’equipaments que pa-
teix el districte i les necessitats
de millora de la via pública i el
transport. El GovernMunici-
pal, lluny d’ajudar a redistribuir
la riquesa entre els districtes,
ha augmentat la desigualtat en
un 15% durant aquest mandat.
A més, Sarrià–Sant Gervasi
continua patint l’increment de
robatoris amb violència que
afecten el comerç, un dels pi-
lars econòmics del districte
que, a més de patir la manca
d’inversions, pateix la crisi i la
delinqüència. Sarrià-Sant Ger-
vasi ha de centrar sus esfuer-
zos en prioridades como salir
de la crisis, crear ocupación, la
atención a las personas, firme-
za contra la delincuencia, una
inmigración integrada que
cumpla la ley, menos adminis-
tración y más sociedad apoyan-
do a los emprendedores. En de-
finitiva, recuperar la mejor
Barcelona, la ciudad de la que
nos sentimos orgullosos.

La inversió quemereix
Sarrià-Sant Gervasi

PPC. Àngels Esteller

Barcelona disposa
d’una àmplia xar-
xa de 75 casals
públics de gent
gran, que arriben

al conjunt de barris de la ciutat.
En aquest mandat, hem inver-
tit més de 20milions d’euros a
remodelar-ne integralment una
desena, com el casal Can Caste-
lló a Sant Gervasi o Can Fàbre-
gas, a Sarrià, i construir nous
edificis per a 14 equipaments
més. Al costat de l’esforç inver-
sor en els espais, que ha supo-
sat també ampliar la xarxa en
tres equipaments de nova crea-
ció, hem impulsat un canvi de
model per modernitzar els usos
i el funcionament dels casals,
incorporant-hi la participació
de les persones usuàries en la
gestió, i aportant-hi prop de 50
professionals de la dinamitza-
ció social. Avui els casals, amb
unes 98.000 persones usuàries
al conjunt de la ciutat, oferei-
xen serveis d’orientació, activi-
tats d’oci, tallers molt diversos, i
aules d’informàtica per fer
front al repte de superar la frac-
tura digital que pateixen les
persones grans.

Nous casals per
a gent gran activa

ICV-EUiA. QuimMestre

A Esquerra ens
preocupen les
persones. Durant
aquest mandat
Esquerra ha

forçat el govern municipal del
PSC i ICV a aplicar les nostres
propostes a través dels Pressu-
postos; el resultat han estat
242 milions d’euros –decidits
per ERC– que han servit per
pal·liar els efectes de la crisi,
per potenciar la capitalitat de
Barcelona i per fer una Barce-
lona millor. Des de l’oposició
hem fet passes per defensar el
manteniment de l’Estat del Be-
nestar i cap a la consolidació
de Barcelona com a capital de
Catalunya a escala internacio-
nal. Algunes d’aquestes mesu-
res són: ampliació de les parti-
des per a beques de menjador
escolar, increment de les boni-
ficacions de l’IBI a les famílies
monoparentals i famílies nom-
broses, congelació d’impostos i
taxes durant els anys 2010 i
2011, gratuïtat dels equipa-
ments esportius municipals
per a les persones aturades,
duplicació de les ajudes per a la
rehabilitació,etc.

Suport a les persones

ERC. Ester Capella

Esport des
del segle XIX
Un viatge fotogràfic a la vocació
esportiva de Barcelona i dels
barcelonins des del final del se-
gle XIX, on no falta el record
dels Jocs Olímpics de 1992.
Amb textos de Carles Santaca-
na, professor d’Història Con-
temporània de la Universitat de
Barcelona.

Barcelona Esport
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 20 euros

LLIBRES

Mostres, concerts i narracions
celebraran el Dia de la Dona



MULT IMÈDI A

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

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

Sarrià
Canet, 4. Tel. 93 204 90 58

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

Barcelona Cultura

En el nou web de Barcelona Cultura tro-
bareu informació sobre tots els actes cul-
turals de la ciutat, amb notícies, vídeos
l’agenda i molt més.
www.barcelonacultura.bcn.cat/

Web de vacances d’hivern

En aquest espai trobareu tota la infor-
mació sobre les activitats que ofereix
l’Ajuntament durant les vacances d’hi-
vern dels nens i les nenes.
www.bcn.cat/vacanceshivern

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El Centre Esportiu Putxet és
unes de les principals instal·la-

cions esportives municipals de Sar-
rià-Sant Gervasi que tenen com a
principal raó de ser el benestar dels
seus usuaris.
Segons els responsables d’aquest es-
pai esportiu, “volem aturar el cansa-
ment diari i les preocupacions de
cada persona que ve al nostre centre.
Aquí gaudiran de les instal·lacions es-
portives amb més metres quadrats
orientats al benestar personal”.
Per complementar la gran quantitat
de serveis que s’ofereixen al centre,
s’ha iniciat un procés d’implantació
de noves activitats.
Així, s’ofereixen, sense estar incloses
a la quota, classes de Bollywood, Me-
ditació, Gimnàstica Abdominal Hipo-
pressiva (GAH)-Esquena sana, junta-
ment amb uns cicles gratuïts de
xerrades.

Amb el Bollywood, els interessats po-
dran aprendre coreografies de les
danses índies; amb la Meditació es

podran trobar un espai de silenci in-
terior on asserenar la ment i desen-
volupar l’atenció plena. Amb la GAH-
Esquena Sana, aprendran una nova
manera de treballar la musculatura

abdominal i a tenir cura del sòl pèlvic
i l’esquena. Finalment, amb el cicle de
xerrades del Mètode Grinberg,
aprendran a utilitzar el poder innat
del cos per recuperar-se d’una lesió,
operació, malestar o dolor.
Totes les activitats estan adreçades
únicament als usuaris del centre, més
grans de 16 anys.

Més informació:
Putxetsport
C.Marmellà, 23
Telèfon: 93 115 19 90
www.putxetsport.com

El benestar personal,
la salut, la diversió, la
imatge, la relaxació dels
seus usuaris són les
aspiracions satisfetes en
aquest centre esportiu
del Putxet

Danses de Bollywood,
Meditació,GAH i xerrades
gratuïtes,entre les noves
activitats impartides

Classe de dansa de Bollywood.

El Centre Esportiu Putxet amplia
la seva oferta d’activitats

CAROLINA GARCIA
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D.R.
L’Ajuntament ha obert una casa
d’acollida d’urgències per a les do-
nes que pateixen violència masclis-
ta i per als seus fills i filles. El cen-
tre té deu habitacions i pot acollir
fins a 27 persones. És per a una es-
tada curta –no més de dues setma-
nes. Té per objectiu proporcionar
un espai de seguretat i suport a la
dona, per tal que pugui reflexionar
sobre la seva situació i sobre les di-
ferents alternatives possibles, aju-
dar-la perquè pugui explicar-la als
seus fills i filles, si en té, i assegurar
la cobertura de les seves necessi-
tats bàsiques d’allotjament, manu-
tenció i salut. Amés, té la funció de

proporcionar-li atenció educativa i
psicològica mentre dura l’acolli-
ment d’urgència, de manera com-
plementària amb l’atenció social i
jurídica que proporciona l’Equip
d’Atenció a les Dones (EAD).
L’acolliment d’urgència és un servei
per a la dona maltractada que ha
decidit abandonar d’immediat la
seva llar i hi ha risc que la persona
agressora la pugui localitzar i ame-
naçar o agredir a ella, als seus fills o
a les persones del seu entorn dis-
posades a acollir-la.

Més informació:
Telèfon d’urgències:
900 900 120
A partir de març:
Equip d'Atenció a les Dones
C. Garcilaso, 23-27
Tel. 93 243 37 10
www.bcn.cat/dones

Casa d’acollida d’urgències
per a les donesmaltractades

S ERVE I PÚBL IC

VICENTE ZAMBRANO



Aquest any se celebra el centenari
del mercat de Sarrià. Quines són
les principals activitats que orga-
nitzen amb motiu d’aquest esde-
veniment?
El proper 12 de febrer, dia de Santa
Eulàlia, es descobreix una placa amb
motiu del centenari. A més, fem un ta-
ller per als infants cada segon dissabte
de mes; i els dijous, les parades oferei-
xen una sèrie de productes amb des-
compte (“preu centenari”, en diem).
Cada mes sortegem vals de compra i te-
levisors. I al desembre rifarem un cotxe.
El mateix desembre, que és quan s’es-
cau exactament el centenari –el mercat
de Sarrià va obrir les portes del 23 de
desembre del 1911–, farem una cele-
bració. També estem preparant un llibre
que explicarà la història del mercat.
Parli’ns una mica de la història
d’aquest mercat situat al cor de
Sarrià.
Va construir-se quan Sarrià encara era
un municipi independent a l’hort de la

rectoria de la parròquia de Sant Vicenç
de Sarrià. L’hort va quedar separat de la
parròquia quan l’any 1909 va obrir el
passeig de la Reina Elisenda fins a Pe-
dralbes. El mercat va ser projectat pels
arquitectes Marcel·lí Coquillat i Arnau
Calvet, seguint l’estil modernista, molt
ben acceptat a l’època.
Aquests cent anys d’història del
mercat deuen ser plens d’anècdo-
tes. En recorda alguna?
Una que he sentit explicar, i que parla
molt bé de la qualitat i fama que sem-
pre han tingut els nostres productes, és
que antigament el mercat obria també
els diumenges i els dies de festa, i la
gent de Barcelona que anava a les Pla-
nes o a Vallvidrera a fer una costellada
aprofitava el seu pas per Sarrià per
comprar la carn de xai o les botifarres.
Vostè hi té parada al mercat de
Sarrià?
Sí, és una parada d’aviram i de carnis-
seria. La van obrir els meus sogres
l’any 1960. La que després ha estat la
meva dona ja hi treballava quan tenia
14 anys: els dissabtes hi anava a nete-
jar els pedrers dels pollastres. Tot el
que jo sé de la carnisseria m’ho ha en-
senyat el sogre!

Fa quatre anys, elmercat de Sarrià
va reformar-se completament.
Què en destacaria, de les millores
que s’hi han fet?
Ara tenim calefacció, aire condicionat,
uns bons accessos –ara és adaptat a les
persones amb mobilitat reduïda–, no-

ves cambres frigorífiques, tres ascen-
sors, una bona il·luminació, la coberta
–amb aïllant tèrmic– i les façanes reha-
bilitades, un pàrquing gratuït per als
clients… El canvi ha estat realment im-
portant. És un altremón!
Heu notat un augment de les visi-
tes des que s’ha reformat?
Sí, la major part de parades tenen més
vendes després de la reforma. I la gent
jove torna a venir.

Se’n fa ús del servei a domicili?
Està funcionant molt bé. Des de fa
uns mesos se n’encarrega l’empresa
Compraservei, que ofereix lliura-
ments al matí i a la tarda. Vull desta-
car que també té una funció social:
proporciona feina a persones amb
discapacitats.
En altres temps éreu els mateixos
venedors els qui fèieu el reparti-
ment, oi?
Sí, jo vaig fer-me un tip de recórrer
Sarrià repartint la compra! Fa molts
anys que oferim el servei de reparti-
ment. Aquest és un barri en què hi ha
tradició de repartir la compra. Abans
venia a comprar al mercat la senyora
acompanyada de la senyora del servei
i li portaves a casa la compra. O bé
l’encarreguen per telèfon, i ja saps de
quina manera vol tenir tallada la carn
cadascú: si prima, gruixuda o mitja-
na. Ara amb el repartiment arribem a
tot arreu, fins i tot a Vallvidrera, on el
mercat fa temps que està tancat.
Quins són els racons del barri més
entranyables per a vostè?
Doncs diré un que està precisament al
costat del mercat: la plaça de Sant
Gaietà, un espai petit i molt acollidor.

ENTR EV I S TA Artur Àngel , pres ident de l ’assoc iac ió de venedors del mercat de Sar r ià

Artur Àngel ha viscut en primera persona la transformació del mercat de Sarrià.

Artur Àngel és president de l’associació de

venedors del mercat de Sarrià, que aquest

any celebra el seu centenari. Hi té una parada

d’aviram i de carnisseria

“El proper 12 de febrer,
dia de Santa Eulàlia,
es descobreix una

placa ambmotiu del
centenari delmercat”

Daniel
Romaní

“La gent jove ha tornat
al mercat de Sarrià”

JOSEP MARIA CONTEL
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