
El barri de les Tres Torres estre-
na noves millores urbanes a l’en-
torn de la plaça de Manuel Cora-
chan i els carrers de Gironella i
Nena Cases. En tots els casos
s’ha reurbanitzat l’espai, amb la
millora total de la qualitat de l’es-
pai públic. Els nous espais es des-
taquen per la nombrosa presèn-
cia de jocs infantils i llocs per a la
trobada. A la plaça de Martí Llau-
radó, a més, s’hi ha instal·lat una
escultura de l ’autor que dóna
nom a la plaça, mort ara fa més
de mig segle i veí del barri. Una
festa popular celebrada el 13 de
desembre passat, amb una desta-
cada participació de les escoles
Nausica i Orlandai, va servir per
celebrar aquestes millores.

Tres Torres estrena unanova
escultura deMartí Llauradó

La Font delMont dóna la
benvinguda a la plaçamajor

MILLORA

La plaça de la Font
del Mont es remodela
completament

ELEMENTS

S’ha pavimentat l’espai,
decorat amb un disseny
d’América Sánchez

CAN RECTORET

Les obres del casal
de barri avancen
a bon ritme
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Pàg. 5Inauguració de l’escultura de Martí Llauradó “D’Alba”, el 13 de desembre.
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Festa d’inauguració de la nova plaça de la Font del Mont.
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TEATRE

Fins al 16 de gener
L’estel de Natzaret
Centre parroquial de Sant Vicenç de Sarrià
(c. Pare Miquel de Sarrià, 8).
Versió teatral dels Pastorets amb música en directe.
Preu: 14 ¤ (descomptes per a infants fins a 12 anys).

ACTIVITATS

Divendres 4 i 11 de febrer
1, 2, 3... acció!
20 h. Centre cívic Sarrià (c. Eduardo Conde, 22-42).
Cicle de cinema que ofereix pel·lícules alternatives que
reflecteixen formes de vida i problemàtiques molt rela-
cionades amb el món dels joves.

Dijous 10 de febrer
La patilla & la visceralidad
19.30 h. Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61).
Recital a dues veus ambMònica Caldeiro i Víctor LaGoun-
da a càrrec de la Xarxa de poesia urbana de Barcelona.

MÚSICA

Dijous 20 i 27 de gener
Tardes d’estàndards de jazz
18 h. Centre cívic Sarrià (c. Eduardo Conde, 22-42).
Concert de jazz inclòs al cicle d’Hivern fred-Jazz càlid.
Dels clàssics als més actuals, passant pel jazz vocal femení.

Divendres 21 de gener
Midnight Zombie Alligator
21 h. Centre cívic Elèctric
(ctra. Vallvidrera-les Planes, 6.5 km).
Concert de rock amb influències tan dispars com Led
Zeppelin, Black Sabbath i altres bandes clau dels 70 o
bandes més actuals comMelvins, Kyuss, Clutch o
Eternal.
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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

L A C O M U N I T A T É S C O S A D E T O T S

Participa en la teva comunitat i respecta
els acords que s’hi prenguin

És molt important que
assisteixis a les assem-

blees de la teva comunitat.
És allà on es prenen els
principals acords que afec-
taran l’organització de la
comunitat. La participació
de cada veí és fonamental
per mantenir un cert ordre
comunitari i evitar malen-

tesos. Si ets un llogater, és
important que estiguis as-
sabentat dels acords presos
en relació amb els temes de
convivència que t’afecten
(neteja, sorolls, ús d’espais
comuns, antena TV, etc.).
Per això, si no hi ha previst
un mecanisme d’informa-
ció, pots demanar-lo.

Dijous 3 de febrer
The piano has been drinking
20.30 h. Centre cívic Vil·la Florida (c. Muntaner, 544).
Jazz amb versions de TomWaits, Billie Holiday...

INFANTILS

Diumenge 23 de gener
El peix irisat
12 h. Centre cívic Vil·la Florida (c. Muntaner, 544).
Conte escenificat a càrrec de Tri-Nas Pallasses. A partir
de 3 anys. Preu: 3,50 ¤.

Divendres 28 de gener
PAD (Petits Artistes Digitals)
18.30 h. Centre cívic Elèctric
(ctra. Vallvidrera-les Planes, 6,5 km).
Amb motiu del Carnestoltes, els més petits confeccio-
naran màscares de forma digital amb ordinadors.

EXPOSICIONS

Fins al 29 de gener
Una ombra, una il·lusió
Centre cívic Casa Sagnier (c. Brusi, 51-61).
Amb motiu de la publicació del llibre homònim de José
Luis Ruiz Castillo, es presenta una exposició on els seus
poemes es fan visuals a través de dibuixos, escultures i
fotografies.

Del 31 de gener al 14 de febrer
Segones versions
Centre cívic Sarrià (c. Eduardo Conde, 22-42).
Exposició fotogràfica que mostra la majoria de situa-
cions que viuen les persones amb discapacitat.

Fins al 3 de febrer
Arquitectures de llum
Centre cívic Elèctric (ctra. Vallvidrera-les Planes, 6,5 km).
Pintura de Lluís Rodríguez de Llauder Santomà.
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Daniel Romaní

La Font del Mont és un nu-
cli de cases situat al ves-

sant barceloní de Collserola,
entre la carretera de Vallvidre-
ra al Tibidabo i la carretera de
les Aigües. És una zona d’allò
més tranquil·la, a la qual no
arriba el brogit de la gran ciu-
tat. La banda sonora habitual
en aquest indret és la piuladis-
sa d’ocells que voletegen entre
la frondosa i variada vegetació.
La plaça de la Font del Mont
ha estat tradicionalment la
“plaça major” dels veïns d’a-
quest petit nucli. És en aquest
espai on a finals d’agost tenen
lloc cada any uns quants actes
de la Festa Major del barri,

una festa molt participativa,
que compta amb espectacles
atractius (a la darrera Festa
Major de la Font del Mont es
va representar el popular mu-
sical Mar i cel, basat en l’obra
d’Àngel Guimerà, amb música
d’Albert Guinovart, a càrrec de
la companyia Fontmontina).
Però aquesta plaça era de ter-
ra, de manera que si plovia
quedava plena de fang i a més
tenia un fort desnivell. Ara
aquestes dues deficiències
s’han corregit: la plaça s’ha pa-
vimentat amb formigó i hi ha
molt poc desnivell. A més, s’ha
soterrat la instal·lació elèctrica
i s’ha fet un llarg banc per seu-
re-hi. El ciutadà que vagi en

aquest espai per primera vega-
da quedarà sorprès per les
nombroses marques que hi ha
sobre el nou paviment. De
lluny semblen petjades d’ani-
mals del bosc, però en realitat
és una marca que simbolitza, a
través d’una sèrie de punts
–n’hi ha uns 1.500 en total–,
la cruïlla on es troba la plaça.
Aquesta marca feta de punts

ha estat dissenyada per Amé-
rica Sánchez, dissenyador de
prestigi, que va ser l’autor del
logotip de la candidatura dels
Jocs Olímpics de Barcelona
del 1992.
El passat 19 de desembre, va
tenir lloc una festa popular
de celebració de la renovació
d’aquest espai, amb xocolata-
da i música interpretada pel
grup Folkserola, que va fer
ballar bona part dels assis-
tents. A més, es va descobrir
la placa de la plaça de la Font
del Mont. Ara aquest espai ja
té aquest nom al nomenclà-
tor de la ciutat. “L’espai pú-
blic és per sentir-nos còmo-
des”, va afirmar la regidora

del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi, Sara Jaurrieta, que
va assistir a la festa. La regi-
dora va subratllar que aquest
espai ciutadà “té molts usos:

el cultural, el cívic i l’espor-
tiu”. D’ara endavant, les per-
sones que hi passen tot fent
fúting, que són moltes, po-
dran seure i descansar una
estona en aquesta plaça aca-
bada de renovar.
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La regidora Sara Jaurrieta amb veïns i veïnes de la Font del Mont.

La plaça de la Font del Mont,

l’espai de trobada dels veïns

d’aquest nucli de Collserola,

s’ha renovat: s’ha pavimentat

–el desnivell és ara molt menor–,

s’han soterrat els fils elèctrics i

s’ha fet un llarg banc

Els veïns i veïnes de la Font del Mont
ja tenen un bon espai de trobada

C IU TA DA N S OPIN E N

Anna Maria
de Perelló
Jubilada

Tot el que siguin millo-
res sempre van bé, però
tot i que estem molt
contents, penso que la
podien haver fet més
llarga i amb una mar-
quesina per no mullar-
nos quan plou.

Balbina Sanchis
Administrativa

Perfecte, és una plaça
que ens servirà molt
per a la Festa Major.
Aquí fem el teatre i
abans era tot de pedra i
hi havia molt de desni-
vell. Ara també va bé
per als cotxes i les bici-
cletes.

Antoni Navarro
Jubilat

Ha quedat molt millor
del que estava abans.
Ara està asfaltat i arre-
gla molt l’entrada al
barri. També cada any
es munta teatre i anirà
molt millor per fer l’o-
bra.

José María
Cuevas
Tècnic d’electro-
domèstics

Molt bona. Abans esta-
va molt malament i
quan feien la Festa
Major no s’hi podia
ballar. La il·luminació i
l’oficialitat de la plaça
també està molt bé.

América Sánchez
Dibuixant

Estupendo, porque al
menos no se han hecho
tonterías, se ha limpia-
do el espacio y ayudará
a la gente a reunirse.
Para la gente que vive
aquí es ideal que esté
más acondicionado.

Enriqueta Mill
Jubilada

La veritat és que ja ens
tocava. Aquí sempre
quèiem quan ballàvem
per la Festa Major, i a
més les obres han anat
molt ràpides,

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e l a n ova p l a ç a Fon t d e l Mon t ?

El19 de desembre
va descobrir-se la
placa de la plaça
de la Font del Mont

AVANCEN LES OBRES DEL CASAL DE CAN RECTORETA
Les obres del casal de barri Can Rectoret avancen a bon ritme i és previst que que-

din enllestides a la primavera. El nou edifici, situat al carrer Via Làctia, 4, té quasi

400 metres quadrats. Acollirà, a més del casal de barri, l’associació de veïns Can

Rectoret. L’equipament se suma a dos espais municipals més de les Planes: el cen-

tre cívic l’Elèctric i l’Oficina de Collserola.

ÓSCAR GIRALT
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Daniel Romaní

El debat sobre el pressu-
post d’aquest any va

centrar bona part del dar-
rer Consell Plenari del Dis-
tricte de Sarrià-Sant Gerva-
si, celebrat el passat 2 de
desembre. El pressupost
del Districte per a aquest
2011 és de 20.397.558 eu-
ros. Tot i que baixa un
1,67% respecte al del 2010,
“creix l’apartat destinat a la
reactivació econòmica”, va
afirmar la regidora del Dis-
tricte, Sara Jaurrieta, que
també va fer especial èmfa-
si en el fet que “el Districte
ha fet la inversió més alta
de la seva història en
aquest mandat. Això ha es-
tat possible perquè Barce-

lona és la ciutat menys en-
deutada de l’Estat”. Imma
Clarà (ICV-EUiA) va posar
de manifest que amb
aquest pressupost “es blin-

den les polítiques socials, la
promoció econòmica i el
foment de l’ocupació”. Car-
les Esquerra (CiU) va afir-
mar, en canvi, que “aquest
pressupost no s’adapta al
canvi de model productiu
que la ciutat necessita”. Àn-
gels Esteller (PP) va mani-
festar que “s’ha reduït la

partida d’inversions”, cosa
que la regidora, Sara Jaur-
rieta, va contraargumentar
dient que això és lògic, per-
què l’Ajuntament es troba
en el darrer tram del man-
dat i la majoria d’obres ja
han estat realitzades o s’es-
tan acabant.
Al mateix Consell Plenari
es van presentar dues me-
sures de govern: una sobre
els camins escolars –és pre-
vist obrir deu nous camins
escolars al districte aquest
any 2011– i una altra sobre
la guia de bones pràctiques
d’activitats, accions o pro-
jectes adreçats a dones i a
la igualtat de gènere. A
més, es va aprovar el Pla de
futur de Vallvidrera, el Ti-
bidabo i les Planes 2010-
2020, que inclou un total
de 109 mesures per a la mi-
llora d ’aquest barri, les
quals han estat debatudes i
consensuades.

Un moment del darrer Ple del Districte de l’any 2010.

El Ple aprova el
Pla de Vallvidrera,
el Tibidabo i les
Planes 2010-2020

El pressupost del Districte d’aquest any és
demés de 20milions d’euros en despesa
corrent.Creix l’apartat destinat a la reacti-
vació econòmica i la cobertura social

El debat sobre el pressupost
centra el Consell Plenari

Josep Balasch i Solà, Francesc Derch i Alio i Feliu
Martí i Urpí, els tres alcaldes enterrats a Sant Gervasi.
(Foto: Balasch i Derch, arxiu JMC i Martí cedida per
Elvira Serra.)

El cementiri de Sant
Gervasi i els graciencs
A l’extrem més alt del poble de Sant Gervasi, al peu de la
serra de Collserola, l’any 1853 s’hi va inaugurar el cementi-
ri de Sant Gervasi. A la mateixa època, a la vila de Gràcia,
llavors en plena expansió urbana, també s’hi va voler cons-
truir un cementiri, aquest a tocar de la riera de Sant Mi-
quel, on avui hi ha l’escola JosepMaria Jujol. Tot i la volun-
tat dels graciencs per tirar endavant aquesta construcció,
les autoritats governatives no el deixaren construir, perquè
ja no volien nous cementiris dins dels nuclis urbans.
Els graciencs, encara no annexionats a Barcelona, cercaven
un lloc on ser enterrats més a prop de la vila, perquè el ce-
mentiri nou, el del Poblenou, que fou el primer cementiri
general que la ciutat de Barcelona obrí muralles enllà, els
quedava molt lluny. Aquest cementiri s’havia construït
anys abans a fi d’eliminar els petits cementiris parroquials
que hi havia dins de la ciutat.
És per això que molts graciencs escolliren el nou cementiri
del poble veí, com a lloc on reposar després de la mort.
Unes d’aquestes persones foren tres alcaldes de Gràcia: Jo-
sep Balasch i Solà, cinc vegades alcalde i qui va inaugurar el
1864 la torre del campanar de la plaça de la Vila; Francesc
Derch i Alio, capitost de la Revolta de les quintes de 1870 a
Gràcia i darrer alcalde d’aquesta població abans de l’anne-
xió a Barcelona el 1897, igual que Sant Gervasi, i Feliu
Martí i Urpí, alcalde de Gràcia entre 1881 i 1883, que res-
taurà el 1882 la torre del campanar malmesa per l’exèrcit
durant la revolta esmentada. Tres nínxols que han perdu-
rat en el temps i que es poden veure en aquest cementiri.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 256 27 22

J. M. ContelÀ L B UM HI S TÒR IC

Té més de cent anys d’història.

El forn Vallvidrera té més de cent anys
d’història i és d’aquells establiments

que mantenen viu el valor de la tradició. És
un forn acollidor, petit, amb caliu, que con-
serva l’aspecte antic en una època domina-
da pel disseny. El Pere Beltran va entrar-hi a
treballar amb només 12 anys i més enda-
vant es va fer càrrec del negoci. Ell treballa
a l’obrador, mentre que la seva esposa, la
Carme Montoya, ens atén des de darrere el
taulell. Elaboren el pa artesanament i en
destaquem les barres del diumenge, que

atreuen gent de les localitats del voltant,
tot i ser un forn al servei principalment del
barri. Recentment, han establert un servei
de pastisseria per satisfer els desitjos de la
clientela, i els diumenges i festius també
fan plats precuinats. Segons la Carme, Vall-
vidrera és un barri especial, que manté el
tarannà de poble. Tothom es coneix i s’esta-
bleix una relació molt estreta entre la gent.

Forn de pa Vallvidrera
C. Alcalde Miralles, 4

E L T A U L E L L

El forn que dóna caliu a Vallvidrera

Joan Anton Font

LUIS CLÚA

LUIS CLÚA
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Més verd a la plaça Cirici Pellicer
La plaça Cirici Pellicer tindrà més espais verds i una
nova zona de jocs infantils després de la remodelació
que s’hi està fent, amb una inversió de 342.000 eu-
ros. La plaça està situada entre els carrers Eduardo
Conde i Cardenal Vives, i es troba a la vora dels jar-
dins Vil·la Cecília, Vil·la Amèlia i a prop del centre cí-
vic i de l’espai de gent gran de Sarrià. Les obres fina-
litzaran aquest any.

Nou web i calendari per al 2011
El web del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
(www.bcn.cat/sarria-santgervasi) s’ha renovat per
oferir una informació més clara i atractiva als usua-
ris, amb vídeos, galeries d’imatges i enllaços a Twit-
ter i Flickr. Des d’aquest nou web es pot descarregar
el calendari de Sarrià-Sant Gervasi per al 2011, amb
fotografies d’edificis, escultures, jardins, racons cu-
riosos i paisatges singulars del districte.

Sarrià recupera els seus gegants
Van deixar de sortir al carrer els anys noranta i van
tornar a ballar de nou l’octubre passat, a la darrera
Festa Major. Els gegants de Sarrià, construïts el 1977
per Miguel Marcet, han tornat a la vida del barri.
L’Ajuntament ha recuperat aquestes dues figures, les
úniques de Barcelona amb una doble cara, una de
pagès i una altra de menestral. Només els fa falta un
nom. Els veïns l’escolliran ara.

L’edifici d’Hort de la Vila, desallotjat
La casa del número 29 del carrer Hort de la Vila, ocu-
pada des de feia set anys, es va desallotjar a principi
de desembre. En el futur, l’Ajuntament construirà un
nou equipament per al barri de Sarrià en aquest edi-
fici, d’acord amb la voluntat dels veïns. El proper pas
és que els propietaris de l’edifici el lliurin a l’Ajunta-
ment, tal com està acordat.

Carril bici al passeig Santa Eulàlia.

Sarrià-Sant Gervasi estrena un nou carril bici
Beatriu Sanchís

La xarxa de carril bici es va
estenent a Sarrià-Sant

Gervasi. Ja es troba plena-
ment operatiu el nou tram
corresponent al passeig de
Santa Eulàlia, incloent-hi el
pas de la ronda de Dalt.
Aquest nou carril bici s’inicia
a l’avinguda Diagonal i conti-
nua per Doctor Fleming, Àn-
gel Guimerà, Via Augusta,
Vergós, els carrers del nucli

antic de Sarrià, la plaça Sarrià
i el Parc Joan Raventós fins al
passeig Santa Eulàlia. En
aquest passeig s’ha fet un car-
ril amb dos sentits de circula-
ció. També s’ha pavimentat la
zona de sauló existent a la vo-
rera costat Llobregat i s’han
col·locat les senyalitzacions
pertinents. Més endavant, el
carril travessarà General Vives
per unir Santa Eulàlia amb el
Parc Joan Raventós. Pel que

fa al tram del carrer Major si-
tuat entre Reina Elisenda de
Montcada i Pedró de la Creu,
només s’hi col·locarà senyalit-
zació vertical perquè el carrer
ja és de plataforma única. En-
tre les finalitats dels carrils
bici cal destacar la pacificació
del trànsit, donar opcions i
animar la ciutadania a fer ser-
vir les bicicletes com a mitjà
de transport net, saludable i
alternatiu al cotxe.

Gener 2011
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DanielVenteo

“Barcelona té una plaça /
que es diu Martí Llau-

radó / on s’hi juga i s’hi passeja
/ i també s’hi pren el sol...".
Amb aquests versos musicats
els alumnes de les escoles Nau-
sica i Orlandai van donar la
benvinguda, el passat 13 de
desembre, a la millora dels en-
torns de la plaça Manuel Cora-
chan i dels carrers Gironella i
Nena Cases. A la jornada, es va
inaugurar una escultura de l’ar-
tistaMartí Llauradó, que va ser
veí del barri i que avui dóna
nom a la plaça situada a la cruï-
lla dels carrers Castellnou i
Tres Torres, on es troba situa-
da l’obra.
En paraules de la regidora de
Sarrià-Sant Gervasi, Sara Jaur-
rieta, la participació dels nens
en l’acte d’inauguració de la
nova plaça és especialment

emotiva perquè van ser uns al-
tres alumnes els que van con-
tribuir al seu disseny i concep-
ció ara fa una dècada. "Aquest
és un acte bonic, amb la parti-
cipació destacada dels més pe-
tits, però també dels seus pa-
res i els seus avis, un acte
intergeneracional, que és una
mostra de quines són les per-
sones que utilitzen i estimen la
ciutat".
Les actuacions infantils i de
música de jazz en directe, a

més de la xocolatada per a tot-
hom, van convertir la jornada
festiva en una reivindicació de
l’ús cívic de l’espai públic dels
barris de la ciutat. La transfor-
mació urbanística dels entorns
de la plaça Corachan ha

permès la renovació integral de
l’espai públic, amb una nova
pavimentació, tant de la calça-
da per a vehicles com de les
voreres per als vianants, la re-
novació de tota la xarxa d’en-
llumenat, així com la reorde-
nació i substitució de l’arbrat
malmès, la neteja de pintades
a les façanes i la instal·lació de
nou mobiliari urbà per fer més
amable l’estada.

El barri de les Tres
Torres ha renovat els
entorns de la plaça
Manuel Corachan i
dels carrers Nena
Cases i Gironella

El carrer Gironella, després de la remodelació.

Nous espais públics a l’entorn
de la plaçaManuel Corachan

LLAURADÓ, VEÍ DEL BARRIA
L’escultor Martí Llauradó i Mariscot va viure entre els

anys 1903-1957.Veí del barri, la seva obra se situa entre

el noucentisme d’inspiració mediterraneista i l’expres-

sionisme. L’escultura que ara embelleix la plaça que

porta el seu nom es titula D’Alba. Aquesta obra d’art

públic evoca una figura femenina amb el cos nu en

plena expressivitat corporal. La cançó infantil interpre-

tada pels alumnes del barri va emocionar, especialment

el fill de l’escultor, participant destacat de l’acte d’es-

trena de la plaça i l’escultura.

ALBERT ARMENGOL

LUIS CLÚA

LUIS CLÚA

El desembre es va
celebrar la millora
i es va inaugurar
l’escultura “D’Alba”,
de Martí Llauradó



BelénGinart

Conèixer quin és el projecte educatiu
del centre, com són les seves ins-

tal·lacions i quines activitats s’hi fan
són elements bàsics perquè els pares
puguin escollir l’escola que considerin
més adequada per als seus fills. Per
això, els centres educatius finançats
amb fons públics (els centres públics i

els concertats) organitzen cada any jor-
nades de portes obertes a fi que les fa-
mílies els puguin visitar i establir un
primer contacte amb els seus responsa-
bles. D’aquesta manera se’ls facilita l’ob-
tenció de la informació que consideren
necessària sobre cada centre abans d’i-
niciar el procés de preinscripció. Al dis-
tricte, les jornades de portes obertes hi

tindran lloc al llarg d’ aquest mes de ge-
ner (la gran majoria dels centres les fan
durant la segona quinzena). Abans d’or-
ganitzar la visita, les famílies han de
conèixer quina és la seva àrea de proxi-
mitat, és a dir, quins centres els corres-
ponen en funció de la ubicació del seu
domicili. Aquesta informació es pot
consultar al web del Consorci d’Educa-
ció, que a més la comunica per carta a
les famílies amb nens de P3. Hi ha al-
tres qüestions importants a l’hora d’es-
collir escola, com el nombre de places
disponibles, els criteris d’admissió, les
activitats complementàries i extraesco-
lars o l’adscripció dels centres a altres
centres educatius per a la continuïtat
dels estudis. El web w110.bcn.cat/por-
tal/site/Sarria-SantGervasi ofereix el
calendari de les jornades de portes
obertes dels centres educatius públics.
Les escoles bressol de Sarrià-Sant Ger-
vasi faran les jornades de portes ober-
tes a l’abril.

Més informació:
www.edubcn.cat
www.gencat.cat/preinscripcio
Telèfons 010 (Preu de la trucada: 0,46 euros

establiment de trucada, IVA inclòs. 0,06 euros

minut, IVA inclòs, tarifat per segons) i 012

E D U C A C I Ó

Un grup de pares i mares visiten una escola del districte a la jornada de portes obertes.
PEPA ÁLVAREZ
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Hem elaborat els
Plans de Futur
de cada barri del
districte. Uns
plans, prioritaris

per als Consells de Barri, que
marquen els principals objec-
tius a assolir en la propera dè-
cada, i que dibuixen a partir
d’una diagnosi les necessitats
més rellevants dels diferents
barris. Amb l’horitzó de l’any
2020 s’ha treballat pensant
com es vol que sigui el distric-
te del futur pel que fa a ser-
veis, equipaments, espai pú-
blic, mobilitat, urbanisme i
habitatge, ocupació, comerç,
prevenció, convivència i segu-
retat, participació i associacio-
nisme. Aquests documents
són fruit de la implicació i el
treball de les moltes persones i
entitats que han participat en
la seva redacció i als quals cal
agrair la seva implicació i com-
promís. L’alcalde, Jordi Hereu,
liderarà l’acció del govern a
partir d’aquest important ins-
trument que ha estat el fruit
de l’esforç col·lectiu de tota la
ciutadania i que ens recorda
que la ciutat la construïm dia
a dia entre tots.

Comencem l’any
amb els Plans de
Futur dels barris
PSC. Sara Jaurrieta

Convergència i
Unió vol agrair a
tots els ciuta-
dans del districte
la seva participa-

ció en les eleccions catalanes
celebrades el 28 de novembre
de 2010. Sarrià-Sant Gervasi
ha estat el districte de Barcelo-
na en què la participació ha es-
tat més elevada, el 73,47%, i
un dels territoris de Catalunya
on s’ha votat més. Això és una
bona notícia perquè posa de
manifest la implicació dels ciu-
tadans en la celebració d’unes
eleccions. CiU també vol
agrair la majoritària votació a
la seva proposta: el 51,97%
dels vots emesos al districte
han estat per a la candidatura
que lidera Artur Mas. La sego-
na força política ha estat el
Partit Popular ja a molta
distància, seguida de PSC, ICV,
ERC i SI. En nom del Xavier
Trias i del Grup municipal de
CiU a Barcelona volem donar-
vos les gràcies a tots els ciuta-
dans i ciutadanes, sense im-
portar quina opció heu votat,
per la vostra massiva partici-
pació a les eleccions al Parla-
ment de Catalunya.

Agraïment de CiU
als electors

CiU. Joan Puigdollers

Aquest any 2011
comença enca-
rant la recta final
del mandat socia-
lista a l’Ajunta-

ment. El canvi a Barcelona
vindrà marcat per la força del
Partit Popular treballant des
dels districtes. Els ciutadans de
Sarrià-Sant Gervasi pateixen les
traves que posa el GovernMu-
nicipal per sortir de la crisi i fo-
mentar la creació d’ocupació.
Els emprenedors, els comer-
ciants i els autònoms necessi-
tenmenys traves burocràtiques
i menys pressió fiscal per poder
dinamitzar l’economia, aug-
mentar la competitivitat i crear
llocs de treball. L’atur a Barcelo-
na supera les 100.000 persones
i duplica la taxa de 2007, dades
quemostren que el canvi liderat
pel PP ja és un fet. Sarrià-Sant
Gervasi necesita mejores políti-
cas para luchar contra la delin-
cuencia conmás Guardia Urba-
na yMossos, además demás
recursos para la atención a las
personas, conmás equipamien-
tos y servicios sociales, y con
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete la ciu-
dad y el país que les acoge.

L’any del canvi

PPC. Àngels Esteller

La nova contrac-
ta de neteja i re-
collida de residus
és un dels salts
més importants

que ICV-EUiA hem impulsat
des de l’Àrea de Medi Ambient.
Un any després del desplega-
ment, el balanç és molt positiu.
A la ciutat, ja hi recollim el 43%
de la brossa orgànica –132.000
tones en total–, amb una quali-
tat mitjana del 79,6%. La dis-
tribució territorial és força ho-
mogènia, amb alguns districtes
situats ja en l’horitzó que mar-
ca l’Agència Catalana de Resi-
dus per a 2012. En d’altres,
com Sarrià-Sant Gervasi, hi
hem d’incidir per millorar en-
cara més la recollida selectiva.
L’anàlisi de la brossa ens ofe-
reix un observatori d’hàbits
que ens permet focalitzar bé
les accions. La contracta ha sig-
nificat també una aposta per
l’estalvi d’aigua potable, gràcies
al reg amb recursos freàtics, i
per l’eficiència, amb una flota
de vehicles més gran, però
menys contaminant i menys
sorollosa. A més, hem generat
ocupació, amb 283 nous llocs
de treball directes.

Bon balanç de
la recollida orgànica

ICV-EUiA. Quim Mestre

Al darrer Ple del
Districte de Sar-
rià-Sant Gervasi,
hi va ser aprovat
el Pla Futur

2010-2020 per a Vallvidrera,
el Tibidabo i les Planes. És ben
veritat que ens ha costat déu i
ajuda arribar fins aquí, però fi-
nalment hi hagut acord. És un
gran pas tot i que, com ERC va
advertir, aquest pla neix sense
la necessària previsió econò-
mica per desplegar-lo i això
no és una bona notícia. Algu-
nes de les previsions priorità-
ries del Pla, com ara els arran-
jaments de carrers i vies de
Vallvidrera (carrers Casetes,
Pelfort, Casafranca, etc…) o
l’increment en més de 100
places d’aparcament als en-
torns de la plaça de Vallvidre-
ra, són compromisos assumits
pel govern de l’Ajuntament a
instància d’ERC. Des
d’Esquerra esperem que amb
el Pla Futur 2010-2020 el Go-
vern deixi enrere la política
d’incompliments amb Vallvi-
drera i honori els pactes subs-
crits. La ciutat es construeix
des del diàleg.

Nou Pla de Futur
per a Vallvidrera

ERC. Ester Capella

Portes obertes als centres
educatius públics i concertats

Un segle de passió
per la neu
Història de l’esquí a Catalunya du-
rant els últims cent anys: des de la
fascinació dels pioners que puja-
ven a Núria a peu al principi del
segle XX fins a les escapades en
600 al Pirineu dels seixanta. I
amb una mirada cap al futur: el
projecte Barcelona 2022 per orga-
nitzar els JocsOlímpics d’hivern.

100 anys d’esquí a Catalunya
Passions de neu
Autor: Antoni Real
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TV3 i Cossetània
PVP: 43€

L L I B R E S



M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info barris”: divendres a les 14.40 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

Portal mòbil

La informació de Barcelona i els serveis
municipals, la podeu consultar al mòbil.
Si voleu saber com fer gestions i dema-
nar informació a través del mòbil, visiteu
aquest portal. També hi trobareu aplica-
cions per al vostre smart-phone.
www.bcn.cat/mobil

Activa’t per l’ocupació

Aquest web ofereix recursos d’orientació
i recerca de feina. Des de millorar el per-
fil professional fins a informació sobre
diferents sectors econòmics; tot ho tro-
bareu en el web del programa conjunt de
Barcelona Activa i el Servei d’Ocupació
de Catalunya.
www.barcelonactiva.cat/barcelo-
nactiva/cat/oportunitatsprofessio-
nals/activat/

w
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DanielVenteo
El nou Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació és una iniciativa con-
junta de l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya i el
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
que ofereix una primera atenció
qualificada i gratuïta per informar
els ciutadans sobre tots els seus
drets legals davant de qualsevol
conflicte entre particulars, amb
excepció de les qüestions laborals,
que ja disposen de serveis d’aten-
ció especialitzada. Aquesta atenció
es farà determinant el nivell
d’urgència del tema plantejat i de-
rivant-lo al servei més adequat, ja
sigui municipal o no.
És una iniciativa per apropar la
justícia i la resolució alternativa
de conflictes al conjunt dels bar-
celonins. Es tracta de proporcio-

nar un primer consell orientador i
informar sobre els llocs on es pot
acudir com a ciutadà en cada cas
concret, i fins i tot la possibilitat
d’acudir als tribunals o de recór-
rer a les vies extrajudicials de re-
solució de conflictes com la me-
diació, la conciliació i l’arbitratge.
També ofereix informació dels re-
quisits per accedir a l’assistència
jurídica gratuïta, si és el cas.

Més informació:
Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació
Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de Sant Miquel, 3
08002 Barcelona

Telèfon: 010
Preu de la trucada: 0,46 euros establiment

de trucada (IVA inclòs). 0,06 eurosminut

(IVA inclòs) tarifat per segons.

S E R V E I P Ú B L I C

Enmarxa el nou Servei d’Orientació Jurídica

CAROLINA GARCIA

P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

Des del 20 de desembre s’estan
fent diverses obres de millora al

centre esportiu municipal Can Cara-
lleu, entre les quals destaca el canvi
de la gespa del seu camp de futbol.
Es preveu que les obres estiguin en-
llestides el mes de febrer.
L’Ajuntament va aprovar una ajuda
de 450.000 euros per a la remodela-
ció del camp de futbol, el qual ja te-
nia gespa artificial des de 1999.
Les actuacions consistiran en la ins-
tal·lació de gespa artificial d’última
generació, acompanyada amb dimi-
nutes boletes de cautxú, un material
molt menys abrasiu que la sorra i
que farà que la pràctica del futbol si-
gui molt més confortable per als ju-
gadors i jugadores. A més, els usuaris
de Can Caralleu veuran millores i re-
formes tant en els vestidors dels ju-
gadors i dels àrbitres com també en
un nou edifici a l’entrada que posarà
més ordre als accessos, i que es pre-
veu tenir a punt per al mes de març.

Núria Sabartés, directora del centre,
explica que “els caps de setmana, és
necessari millorar l’accés i la circula-

ció del públic als partits de futbol,
respectant els espais de pràctica es-
portiva dels abonats al centre. Així,
s’obrirà un nou accés per al públic i
es construirà una grada per als es-

pectadors, i hi guanyarem tots”. Les
reformes del terreny de joc beneficia-
ran tots els usuaris, però especial-
ment els jugadors de les diferents ca-
tegories de futbol del centre
parroquial Sarrià, que gaudiran d’u-
na millora excepcional del camp on
fan els entrenaments i juguen els
partits de competició.

Més informació:
CEM Can Caralleu
C. Esports, 2-8
93 203 78 74
www.claror.cat/cancaralleu.htm

El centre esportiu
municipal Can Caralleu
reforma el camp de
futbol i les entrades
i sortides del complex

EL camp és el terreny
de joc habitual dels
jugadors del centre
parroquial Sarrià

El camp de futbol de Can Caralleu tindrà nova gespa aquest any.

Nova gespa artificial imillores
al centre esportiu Can Caralleu

PEPA ÁLVAREZ



Quan i com es va crear l’escola Po-
eta Foix?
Abans de la guerra ja hi havia una insti-
tució que es deia “Escuelas Pedago-
gium”. Després, l’octubre de 1941, es va
obrir el grup escolar de nenes i pàrvuls
Argentina, una escola pública munici-
pal, que es va inaugurar oficialment el
12 d’octubre, amb les escoles Perú i
Uruguai, en un acte conjunt en el nos-
tre pati al qual assistiren els cònsols d’a-
quests països.
I després?
El 1976, hi va haver un conflicte quan
els propietaris van voler recuperar la
finca, per fer-hi pisos, atès que l’Ajunta-
ment n’era llogater. Hi va haver una re-
acció immediata d’oposició tant de les
famílies com de l’Associació de Veïns de
Sant Gervasi, i fins i tot el pintor Anto-
ni Tàpies va escriure una carta de su-
port, un document que guardem en el
centre. Al final es va aconseguir que l’A-
juntament indemnitzés la propietat i
l’escola continués.

De quan és l’escola actual?
El 1986, es va inaugurar el centre amb
l’estructura actual, una ampliació im-
portant de superfície, però que respecta
la torre modernista on va començar l’es-
cola, obra de Carles Folchs i Álvarez,
que va guanyar el premi FAD d’arqui-
tectura.
I el nou nom?
El 1989, es va produir la fusió entre les
escoles Uruguai i Argentina, que va do-
nar el nom de República Argentina-
Uruguai. Però aquest nom no lligava
amb la realitat del centre, ni amb l’en-
torn del barri. Finalment, el 1999, des-
prés de posar diferents noms sobre la
taula, escollírem el nom de Poeta Foix.
Què em pot dir del centre?
Aquest és un centre amb un bons resul-
tats acadèmics i des de l’any 2000 som
escola mostra de les proves de com-
petències bàsiques. Formem part d’una
mostra de 156 centres de Catalunya en-
tre públics, concertats i privats.
Què són les competències bàsi-
ques?
És la capacitat d’utilitzar els coneixe-
ments i les habilitats en situacions que
requereixin la intervenció de coneixe-
ments de diferents matèries –seria una

mica com si agaféssim un alumne, el
poséssim a la plaça Catalunya i, amb els
coneixements que hagués après, resol-
gués tot sol com tornar a casa sense
acompanyament.
I els resultats?
De la mitjana de resultats d’aquestes
156 escoles, en surt la marca que
serveix per valorar els resultats de
competències de totes les escoles de
Catalunya. Pel que fa al nostre cen-

tre, la mitjana sempre ha estat per
sobre del 83%. El juliol es van publicar
els resultats d’una avaluació d’àmbit es-
tatal de l’educació primària feta el 2007,
de la qual vam formar part com a mos-
tra, i els resultats obtinguts en totes les
competències estan per damunt de la
mitjana de Catalunya.

Quins projectes tenen?
Fem especial èmfasi en l’aplicació de
les noves tecnologies lligades al conei-
xement de l’anglès, que es dóna des de
P-3. El centre té un pla experimental
de llengua anglesa durant tot l’itinerari
de l’escola.
I la relació amb els altres col·legis
del barri?
Tenim una relació molt bona amb la
resta de les escoles públiques de la
zona, amb les quals fem una coordina-
ció periòdica. Les escoles tenim la nos-
tra particularitat, però penso que això
no és suficient i hem d’estar relacionats
amb els altres centres públics per gene-
rar un intercanvi d’informació i opinió,
així com propostes de treball i accions
conjuntes. A més de la coordinació amb
les direccions dels instituts per a dife-
rents assumptes, entre els quals el
traspàs de primària a secundaria.
Quan hi haurà jornada de portes
obertes?
El dimecres 26 de gener, de 15 a
16.30 hores, per veure el funciona-
ment del centre en horari lectiu, i per
a les persones que no puguin venir
aquest dia, el dissabte 29 de gener de
12 a 14 hores.

E N T R E V I S T A M à r i u s P l a , d i rector de l ’escola Poeta Foix

Màrius Pla en el pati de l’escola Poeta Foix.

L’escola Poeta Foix, al barri del Putxet i Farró,

està instal·lada en un conjunt d’edificis al mig

dels quals hi ha una torre modernista.

És un edifici que des de fa dècades està destinat

a l’ensenyament.Màrius Pla n’és el director

“Els resultats que hem
obtingut en totes

les competències estan
per damunt de la mitjana

de Catalunya”

“Som un centre
amb bons resultats
acadèmics”

JOSEP MARIA CONTEL
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