
L’olor dels torrons i els polvorons,
els llums als carrers i les cançons
tradicionals que amenitzen cada
racó de la ciutat anuncien ja l’arri-
bada del Nadal a Barcelona. Per
gaudir plenament de les festes, els
equipaments de Sarrià-Sant Ger-
vasi han organitzat activitats de
tot tipus on podreu viure el Nadal
en família. Fires d’artesans i artis-
tes, concerts, teatre, tallers de
dolços nadalencs, tallers infantils
o les tradicionals representacions
d’Els Pastorets són algunes d’a-
questes propostes. A més, no falta-
ran a la cita els Reis d’Orient i el
Pare Noel, els quals visitaran al-
guns dels espais del districte per
recollir les cartes i escoltar les peti-
cions dels més petits.

Sarrià-Sant Gervasi
viu el Nadal

PIONERA

La Puput es
la primera escola
bressol del barri

EIX CÍVIC

Aquest centre s’afegeix
a l’eix d’equipaments
del carrer Reis Catòlics

INVERSIÓ

S’ha destinat més de
2 milions d’euros
a construir el centre
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Representació dels “Pastorets” a Vallvidrera.

S’inaugura l’escola bressol
municipal de Vallvidrera
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INFANTILS

Dissabte 18 de desembre
Caga tió i carta
als Reis Mags
17.30 h. Centre cívic Elèctric (carretera de Vallvidrera a les
Planes, 6,5 km).
Activitat emmarcada a la guia d’activitats de Nadal
2010 del centre cívic.

Dimecres 29 de desembre
La carta als Reis
D’11 a 14 h. Centre cívic Vil·la Florida (c. Muntaner, 544).
Tallers, jocs i la visita d’un patge reial. Activitat infantil
amb la col·laboració del Col·lectiu de Gent Gran de
Vil·la Florida.

Dimarts 4 de gener
La corona del rei mag
11 h. Biblioteca Clarà (c. Doctor Carulla, 22-24).
Activitat infantil dins del cicle Lletra petita, inclosa al
programa Per Nadal qui a res no juga res no val. De 5 a
10 anys. Preu: 3,5 €.

EXPOSICIONS

Del 29 de desembre al 14 de gener
Territoris de la impermanència
Espai cultural Pere Pruna (c. Ganduxer, 130).
Reflexió plàstica sobre la contemplació, la memòria i
els límits de l’activitat simbòlica. Complementen l’expo-
sició les projeccions: Mustesydän (cor de tinta) i Hah-
mottua.

Fins al 30 de desembre
Aquí mai sobren les mans
Centre cívic Vallvidrera – Vázquez Montalbán
(c. Reis Catòlics, 16-34).
Mostra de la Federació Catalana del Voluntariat Social
que s’aproparà a la funció social i el voluntariat.
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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.

ALTRES SERVEIS

Escola Oficial d’Idiomes 93 241 16 33
Sant Gervasi
Copèrnic, 84.

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

Tots els veïns han d’estar
informats dels acords presos i del
funcionament de la comunitat

Perquè una comunitat es
mantingui organitzada,

cal que tots els veïns que hi
viuen estiguin assabentats
dels acords presos. Si no has
pogut participar en les as-
semblees de la teva comuni-
tat, sempre pots visitar un
membre de l’òrgan de go-

vern perquè et mantingui
informat de l’organització
comunitària. Quan arriben
nous veïns a l’escala, és
aconsellable que algú es res-
ponsabilitzi d’informar-los
de la normativa i el funcio-
nament de la comunitat de
veïns i veïnes.

Fins al 31 de desembre
Rierols
Centre cívic Sarrià (c. Eduardo Conde, 22-42).
Pintures a l’oli de Mireia Cifuentes.

Fins al 7 de gener
L’Arbre de Nadal
Centre cívic Vil·la Florida (c. Muntaner, 544).
Exposició participativa de Nadal.

ACTIVITATS

Dimecres 22 de desembre
El futur de bancs i caixes
19 h. Centre cívic Casa Orlandai (c. Jaume Piquet, 23).
Xerrada a càrrec de Francesc Moreno, professor de dret
mercantil (UB) i dret financer (UAB).

Dilluns 27 de desembre
Reis Mags d’Orient
17.30 h. Centre cívic Vallvidrera – Vázquez Montalbán (c.
Reis Catòlics, 16-34).

MÚSICA

Dijous 16 de desembre
La Foule
20.30 h. Centre cívic Casa Orlandai (c. Jaume Piquet, 23).
Jazz amb copa amb el duet La Foule.

Dijous 16 de desembre
Orquestra de cambra catalana
19.30 h. Espai cultural Pere Pruna (c. Ganduxer, 130).
Concert de Nadal a càrrec de Joan Pàmies.

Dimecres 22 de desembre
Concert de Nadal
18 h. Centre cívic Elèctric (carretera de Vallvidrera a les
Planes, 6,5 km).
Concert a càrrec del grup de coral de les Planes.
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Belén Ginart

Viure en contacte amb la
natura és un privilegi

de què els veïns de Collsero-
la gaudeixen intensament.
Com a contrapartida, la me-
nor densitat de població
respecte a altres indrets de
Barcelona pot dificultar l’ac-
cés a determinats serveis.
Fins aquest curs, els veïns
del barri de Vallvidrera, Ti-
bidabo i les Planes no dis-
posaven de cap escola bres-
sol municipal on portar els

fills. Aquesta mancança ha
quedat corregida amb l’o-
bertura de l’escola bressol
La Puput, un dels cinc equi-
paments educatius per als
més menuts que es cons-
truiran a Sarrià-Sant Gerva-
si durant aquest mandat.
La nova escola, que té capa-
citat per a 81 alumnes, va
obrir portes el passat mes
de setembre i va ser inaugu-
rada oficialment el 19 de
novembre per l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu.

Situada al número 38 del
carrer Reis Catòlics, La Pu-
put segueix el model arqui-
tectònic de les noves esco-
les bressol munic ipals:

espais diàfans i amplis, mol-
ta llum natural i una gran
àrea consagrada al joc i l’es-
barjo a l’aire lliure, amb jar-
dins, patis i terrasses. Ubi-
cada en un edifici de planta
baixa i primera, ha requerit
una inversió de 2.274.287
euros. Pel que fa al projecte
educatiu del centre, en sin-
tonia amb un model con-
sensuat per a totes les esco-
les bressol municipals de
Barcelona, s’hi garanteix l’a-
tenció a la diversitat; s’hi
promou el joc, la interacció i
l ’aprenentatge en pet its
grups d’infants; s’hi fomen-
ta la comunicació amb la fa-
mília, i s’hi estimula el con-

tacte amb el món dels lli-
bres . En el marc del P la
d’Escoles Bressol Municipal
2007-2011, ja s’han inaugu-
rat al districte les escoles El

Tramvia B lau, E l Putxet
(que va substituir l’antiga
escola Bip), Can Canet i ara
La Puput. Per al proper curs
és prevista la inauguració
de l’escola bressol Can Cara-
lleu.
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L’escola bressol La Puput, el dia de la inauguració.

La Puput és la nova escola bressol

municipal de Vallvidrera, el

Tibidabo i les Planes. Té dues

plantes, capacitat per a 81 infants

i ha suposat una inversió de més

de dos milions d’euros

Vallvidrera guanya 81 places
d’escola bressol amb La Puput

CIUTADANS OPINEN

Gisela Pairó
Periodista

Em sembla molt bé. Les
instal·lacions són molt
adequades, amb molta
llum i de bona qualitat.
Els nens estan amb uns
professionals molt bons
que els ajudaran a
desenvolupar-se.

Mireia Ferrer
Fisioterapeuta

Vaig escollir l'escola per-
què era publica i perquè
diuen que és millor que
la privada. Al principi
ens va costar una mica,
perquè hem de fer mol-
tes combinacions per
arribar-hi, però ara
estem encantats.

Miriam Arboix
Periodista

Doncs estic encantada,
és una escola molt maca
i molt pràctica i el barri
necessitava una escola
bressol com aquesta. Jo
tinc un fill que hi va.

Víctor Martí
Transportista

Fantàstica, és en un lloc
immillorable, amb mag-
nífiques vistes i les ins-
tal·lacions són de prime-
ra. N’estem molt satis-
fets i la nena hi va molt
contenta.

Sergi Moreno
Dissenyador gràfic

Està molt bé, és molt llu-
minosa. Tinc una altra
filla que va a l'escola
Nabí i així les tinc molt a
la vora. L'escola és molt
espaiosa i la línia educa-
tiva sembla bona.

Diego Boada
Economista

Em sembla molt bé, és
un espai modern, net,
segur, molt ben arreglat i
amb totes les moderni-
tats. És una escola bres-
sol model situada en un
entorn molt maco.

Què l i s emb l a l a n ova e s c o l a b r e s s o l mun i c i p a l L a Pupu t ?

El curs vinent
s’inaugurarà
l’escola bressol
Can Caralleu

RE IS CATÒL ICS , COR C ÍV IC DEL BARR IA
El carrer Reis Catòlics s’ha convertit en el cor cívic de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Al

carrer hi ha un edifici d’habitatges socials amb un aparcament, locals comercials i una plaça

cívica, tot a punt de finalitzar.Al front hi ha l’antic mercat,ara utilitzat per a assajos teatrals, i

al seu costat el centre d’atenció primària del barri. Al final del carrer hi ha el centre cívic

Vallvidrera-Manuel Vázquez Montalbán, la Biblioteca Collserola-Josep Miracle, la nova esco-

la bressol La Puput,el camp de futbol i l’escola Nabí.

VICENTE ZAMBRANO



SARRIÀ-SANTGERVASI4 Desembre 2010

ENT I TAT S

DanielVenteo

Ales portes de la celebra-
ció del seus primers

deu anys d'existència, la
Fundació Assís engega una
campanya de sensibilització
ciutadana per donar a
conèixer la institució al con-
junt de la societat i alhora
aconseguir recursos per al
seu sosteniment econòmic.
Es tracta, en paraules del
president de l'entitat, Pauli-
no Rodríguez Pita, de "tenir
una presència més àmplia
al districte, donar-nos a
conèixer encara més i apro-
fundir la implicació dels
veïns de Sarrià-Sant Gerva-
si en un projecte de solidari-
tat com el nostre". Per una
altra part, l'aportació de
fons econòmics, coincidint
amb l'arribada del Nadal, és
fonamental per incremen-
tar l'activitat d'un centre
d'acollida de les característi-
ques de l'Assís, que treballa
amb les persones sense sos-
tre. Les aportacions poden
ser puntuals o bé de manera
més estable com a socis que

hi contribueixen de manera
periòdica, fet que dóna més
seguretat de cara a projectar
noves activitats i serveis.
La campanya d'Assís té com
a lema "Què et costa aju-
dar". Hi participen nombro-
sos comerços dels barris de

Sarrià-Sant Gervasi, on es
posen a la venda "produc-
tes" que es poden adquirir
per un import de 2 euros.
En realitat, el que es compra
no és el producte en si ma-
teix, sinó un recipient
simbòlic buit, ja que el pro-
ducte va destinat als usuaris

del centre d'acollida. "La
idea és comprar envasos o
productes buits per omplir
els dels més necessitats", ex-
plica Paulino Rodríguez.
Aquests productes estan re-
lacionats amb les quatre ne-
cessitats principals que ate-
nem a Assís: l'habitatge, la
salut, el vestuari i l'alimen-
tació.
Es dóna el fet, també, que la
mateixa campanya és en si
un acte de solidaritat cap a
la Fundació Assís, ja que ha
estat concebuda altruista-
ment per la prestigiosa
agència de publicitat inter-
nacional DDB Tandem.

Més informació:
Fundació Assís
C. Tres Reis, 5
www.assiscentreacolli-
da.org

Una de les botigues que col·labora amb la campanya.

L’objectiu és
recaptar fons per
al centre d’acollida
de la fundació

Un recipient buit
amb un import de
dos euros i una
pregunta:què et
costa ajudar? És la
campanya de la
Fundació Assís per
ajudar les persones
sense llar

Dos euros per ajudar
les persones sense sostre

Imatge de l’edifici de la Clínica Plató els anys vint del
segle passat. (Foto: Arxiu Hospital Plató.)

Els orígens
de l’Hospital Plató
La Clínica o Institut Policlínic Plató el van crear el 1925 els
doctors Joan Puig-Sureda Sais, Francesc Gallart Monés,
Jacint Revéntos Bordoy, Joan Codina Altés i Emili Roviral-
ta Astoul, amb l’objectiu de fer canviar l’assistència sanità-
ria privada en un moment en què aquesta assistència era o
bé de caràcter benèfic i molt vinculada a diferents ordes re-
ligiosos o bé sanitat privada on la gent amb diners rebia as-
sistència particular. Les intervencions o es feien al domicili
mateix, o es llogaven quiròfans per a aquesta funció. Els
malalts, si no sorgien grans complicacions o patien alguna
malaltia infecciosa, passaven la convalescència o el procés
postoperatori a casa seva mateix. Per tal de millorar aques-
ta assistència, el fundadors de la Clínica Plató es fixaren en
la Clínica Mayo de Rochester (Minessota), dels Estats
Units, on els doctors Codina i Gallart es desplaçaren per
conèixer-ne el funcionament. Amb aquests antecedents i la
voluntat dels fundadors, van crear, amb la nova clínica,
una nova manera d’entendre i practicar la medicina.
Aquest projecte, en el qual una de les coses més impor-
tants era el treball en equip, partia també de certs canvis
importants com allotjar els malalts i proporcionar-los, a
ells i als metges que els tractaven, tot un seguit de mitjans
per a la curació i per a la seva comoditat. A més a més, tot
això es deslligava de qualsevol orde religiós. L’entitat creada
per tirar aquest projecte endavant rebé el nom de CMQ
(Clínica Médico-Quirúrgica) San Gervasio al qual s’afegí el
títol registrat de Platón, S. A., perquè estava situada en el
carrer que duia aquest nom a Sant Gervasi.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 256 27 22

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Ofereixen qualitat a preu raonable.

Coffeing és un local que va obrir el juny pas-
sat per respondre els desitjos de molta

gent del barri. Hi podem fer el cafè, i esmor-
zar, berenar i menjar productes de qualitat i
delicadeses a un preu més que raonable. El Sal-
vador Vendrell col·labora també de l’històric
bar Marcel i va veure que alguns dels seus
clients trobaven a faltar al barri un local amb
un servei més exclusiu. A Coffeing, gaudirem
d’un ambient distès i d’un espai lluminós que
obliguen a deixar fora els maldecaps. Tenen
públic de totes les condicions: des de la gent

d’oficines fins als joves que estudien a les esco-
les del voltant. Al migdia i al vespre, podem fer
un menú de degustació de productes exquisits,
com els ibèrics, els foie, els fumats, els format-
ges, que es deixaran acompanyar d’un bon vi o
cava. Els dijous i els divendres a la nit podem
fer també una copa després de sopar en un
ambient molt relaxat.

Coffeing
C. Marià Cubí, 159
Telèfon: 93 200 66 04

E L TAULE L L

Cafetejar, fer un mos i relaxar-se

Joan Anton Font

LLUÍS CLUA

LLUÍS CLUA
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Fira de Nadal dels Brocanters
Del 4 al 19 de desembre té lloc una nova edició de la
Fira de Nadal dels Brocanters a la Diagonal, en el
tram comprès entre la plaça Francesc Macià i el
carrer de Beethoven. Aquesta fira tradicional, que
arriba a la 43a edició, és una cita ineludible per als
amants i curiosos de les antiguitats, el col·leccionis-
me i la decoració. S’hi pot trobar una varietat molt
àmplia d’objectes i per a totes les butxaques.

Noves urgències a l’Hospital Plató
L’Hospital Plató va inaugurar el passat 30 d’octubre
el nou servei d’urgències d’utilització pública, el qual
va entrar en funcionament el novembre. Amb la re-
estructuració i l’ampliació, s’incrementa la capacitat
de l’hospital, que podrà atendre unes 25.000 visites
l’any davant les 8.000 que atenia fins ara. Les noves
instal·lacions són més àmplies, més lluminoses i es-
tan equipades amb les últimes tecnologies.

Distinció als salesians de Sarrià
El Districte de Sarrià-Sant Gervasi ha concedit als sa-
lesians de Sarrià la màxima distinció a les institu-
cions de llarga trajectòria al barri. La regidora, Sara
Jaurrieta, va ser l’encarregada de lliurar el guardó en
l’acte de cloenda del 125è aniversari que van celebrar
a l’octubre les Escoles Professionals Salesianes, el
col·legi salesians Sant Àngel i l’Escola Universitària
Salesiana de Sarrià (EUSS).

1r Concurs Fotogràfic Craywinkel
El 19 d’octubre es van lliurar els premis del 1r Con-
curs Fotogràfic Craywinkel, organitzat per l’associa-
ció de veïns i veïnes Craywinkel, Barnavasi i el Dis-
tricte. L’acte va tenir lloc al centre cívic Casa Sagnier,
on es van exposar les fotografies del concurs. El pri-
mer i segon premi van ser per a Àlvar Lincoln; el ter-
cer premi i un accèssit per a Albert Fernández, i l’al-
tre accèssit, per a Francesc Guivernau.

Recital de Rosa Novell a l’Arxiu Joan Maragall el 10 d’octubre.

Vespres amb música i poesia de Joan Maragall
Daniel Romaní

L’any 2011, que ja tenim a
tocar, es compliran cent

anys de la mort del poeta, pro-
sista, articulista i advocat Joan
Maragall (1860-1911).
Amb aquest motiu s’ha prepa-
rat un programa amb propos-
tes com edicions especials, ac-
tes acadèmics, exposicions,
rutes literàries, espectacles,
lectures o activitats educati-
ves (www.joanmaragall.cat).

Una d’aquestes iniciatives és
“Els Dimarts de Maragall:
vesprades musicals i poèti-
ques”, organitzada per l’Arxiu
Joan Maragall.
La propera sessió d’“Els Di-
marts de Maragall” tindrà lloc
el 14 de desembre a les 19.30
hores. Constarà d’un recital de
cançons amb textos de Joan
Maragall a càrrec del pianista
Jordi Armengol i del Quintet
Vocal dirigit per Glòria Coma i

Pedrals. L’escriptor Jaume Tra-
bal introduirà l’acte. També
s’hi interpretaran nadales tra-
dicionals. L’entrada és lliure i
l’aforament limitat.
L’Arxiu Joan Maragall es tro-
ba al carrer Alfons XII, 79. És
la casa on Joan Maragall va
passar els darrers dotze anys
de la seva vida. Actualment
aplega una important col·lec-
ció de l’obra de l’autor de Cant
espiritual.

Desembre 2010

NOT ÍC I E S

Sonia Doctor

Ja fa dies que les olors dels
dolços nadalencs, els car-

rers il·luminats i les cançons
tradicionals ens anuncien l’ar-
ribada de les festes. Un any
més, Sarrià-Sant Gervasi viu el
Nadal a tots els equipaments
del districte, on s’han organit-
zat activitats per a tota la fa-
mília. Fires artesanes, concerts
de Nadal –com el de l’Orques-
tra de la Cambra Catalana al
centre cívic Pere Pruna–, acti-
vitats infantils o representa-
cions teatrals són algunes d’a-
questes propostes.

Com cada any des de fa prop
d’una dècada, Els Pastorets de
Vallvidrera oferiran una nova
adaptació de la coneguda obra
de Folch i Torres els dos caps
de setmana anteriors al Nadal,
amb una versió dirigida tant a
gent gran com als més petits,
amb nous personatges i esce-
nes inèdites. Els grups de tea-
tre i l’orfeó del centre parro-
quial protagonitzaran també

l’obra L’Estel de Natzaret, amb
una funció amb música d’or-
questra i cors en directe al tea-
tre de Sarrià.
Pel que fa als infants, una de
les activitats més originals l’or-
ganitza el centre cívic Pere
Pruna, dues sessions de cine-
ma mut amb narracions en di-
recte de contes de fades i de la
tradició oriental, els dies 21 i
28 de desembre. Els més pe-
tits també podran gaudir de
tallers molt diferents a la Casa
Sagnier: construcció de tite-
lles, hip-hop o teatre en
anglès. A més, el Pare Noel
serà el convidat especial del
tren de l’Oreneta el proper 19
de desembre al matí, on reco-
llirà totes les cartes dels nens i
nenes que visiten aquest cir-
cuit i els donarà caramels.
I pensant en les famílies amb
més dificultats, l’associació de
veïns del Putxet organitza una
recollida de menjar i joguines
noves el proper 18 de desem-
bre, perquè aquest Nadal cap
nen es quedi sense regal.

Amb els carrers
il·luminats,el Nadal
treu el cap amb
activitats per a tota
la família.A més,
aquest any el Pare
Noel pujarà al tren
de l’Oreneta el 19
de desembre

Recepció als Reis Mags a la seu del Districte de les Corts.

Fires, concerts, teatre
i contes per viure el Nadal

UN PASSEIG PER LES FIRESA
Les fires artesanes ja són cita assegurada en el calendari

nadalenc. Els dies 11 i 12 de desembre podreu apropar-

vos a la 8a Fira d’Artesans i Artistes de Vallvidrera, on

podreu trobar tot el necessari per viure el Nadal a casa.

Tambédiumengepodreuparticipar almercat d’intercan-

vi, al centre cívic L’Elèctric, un espai on els diners no tin-

dran cap valor i on podreu intercanviar productes de tot

tipus. El cap de setmana següent és el torn de la 35a Fira

de Nadal de Sarrià i de la mostra de productes artesans

del Putxet.A més,del 13 al 31 de desembre el centre cívic

CasaOrlandai organitza Regalart,una fira d’obra original

de petit format on els Reis d’Orient podran agafar algu-

nes idees per regalar a tots aquells que aquest any hagin

estat bons minyons.

SALESIANS

ARXIU

PEPA ÁLVAREZ



SARRIÀ-SANTGERVASI6 Desembre 2010

Belén Ginart

Quan recorre els passadissos i les
aules de l’institut Menéndez y

Pelayo, la professora Marta Ponti se
sent orgullosa i afortunada. L’emo-
ciona ser conscient que els gairebé
80 anys d’història de l’edifici estan
íntimament relacionats amb els
principals esdeveniments socials i

polítics del país. I que la línia pe-
dagògica del centre és deutora de la
vocació progressista i catalanista
dels seus fundadors. Vol que els
alumnes puguin conèixer aquesta
història per poder sentir-se, com
ella, orgullosos del lloc on estudien.
I per això, de bracet amb el profes-
sor Antoni Bardavio i amb la total

implicació de l’AMPA, ha promogut
una guia didàctica del centre que és
en real itat un ver itable l l ibre
d’història no només del Menéndez y
Pelayo, sinó de Catalunya i Espanya
al llarg de l’últim segle. El quadernet
es presentarà a la sala d’actes de
l’institut el 15 de desembre vinent.
Ponti té molt clar que aquest treball
no s’hauria pogut fer en solitari. A
més de l’AMPA, hi han col·laborat
els professors del centre, la Univer-
sitat Autònoma i l’Ajuntament. Pon-
ti remarca també que la idea d’ini-
ciar aquest exercici de memòria
històrica va sorgir amb motiu del
75è aniversari del centre, fa tres
anys. “Ja hi havia molta feina feta,
com un vídeo molt ben treballat, i
ens va servir de base.” El juny pas-
sat, Ponti va tenir ocasió d’assajar la
guia amb els alumnes. Aquella prova
pilot va servir per perfeccionar el
document. Explorar-lo significa fer
un viatge per Barcelona, des de la
República fins a l’actualitat. I anar-
se amarant d’informació d’una ma-
nera lúdica, participativa i que acon-
segueix transmetre l ’orgul l de
participar en el dia a dia de l’institut
Menéndez y Pelayo.

EDUC AC IÓ

La professora Marta Ponti (esquerra), amb alumnes de l’institut.

E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

Augmentem la xarxa
d'instal·lacions
esportives al districte
PSC. Sara Jaurrieta

Amb l'obertura
del nou complex
esportiu munici-
pal del Putxet, el
districte guanya

una nova oferta a la xarxa pú-
blica esportiva. Això forma
part de l'aposta del Govern
municipal per dotar d'equipa-
ments esportius de proximitat
els diferents barris de la ciu-
tat. Estem treballant en el fo-
ment de l'esport entre el veï-
nat de Sarrià-Sant Gervasi
invertint també en la renova-
ció dels equipaments, com és
el cas de la instal·lació de la
gespa artificial al camp de fut-
bol de Vallvidrera o de l’última
tecnologia incorporada a la
piscina del complex esportiu
de Can Caralleu. Amb l’oferta
d’una xarxa esportiva de quali-
tat amb preus públics volem
facilitar que els barcelonins i
barcelonines accedeixin més
fàcilment a una activitat es-
portiva i fomentar així els hà-
bits saludables i la millora de
la seva qualitat de vida.

Per tenir llibertat
necessitem seguretat
CiU. Joan Puigdollers

La seguretat serà
una qüestió prio-
ritària en la polí-
tica de govern de
CiU: la gent s’ha

de sentir segura. La inseguretat
és la principal preocupació al
nostre districte, un dels més
castigats de Barcelona i que
darrerament ha estat notícia
per la mort d’una dependenta
al carrer Muntaner. Segons
l’enquesta de victimització de
l’Ajuntament de Barcelona de
juliol de 2010, l’índex de victi-
mització del districte el 2009
era dels 25,9%, davant el 22,2
de 2008, i per sobre de la mitja-
na de la ciutat, que l’any 2009
era del 25,6%, enfront del 20,1
de 2008. Els delictes contra la
seguretat personal acaparen
més de la meitat d’aquest indi-
cador i han augmentat del
12,3% al 15,5% en el darrer
any. El 32% dels agredits són
joves entre 16 i 29 anys, però
l’increment més fort ha estat
entre els més grans de 65 anys,
que ha passat del 10,44% al
17,53%. El 83,1% dels enques-
tats perceben que la seguretat
segueix igual o ha empitjorat
respecte al 2009.

Més seguretat
per al comerç de barri
PPC. Ángeles Esteller

Sarrià-Sant Ger-
vasi va patir fa poc
més d’un mes l’as-
sassinat d’una for-
nera al carrer

Muntaner i aquest ja no és un
fet aïllat. Cal endurir les penes
davant el creixement de robato-
ris a comerços augmentant la
seguretat als sectors que més
pateixen la delinqüència i no
promovent una reforma del
codi penal tímida, parcial i insu-
ficient com a la que van donar
suport Hereu i Trias. Des del PP
proposem que per als robatoris
en locals oberts al públic s’impo-
sin penes de 4 a 7 anys de presó,
i no de 2 a 5 anys com finalment
han pactat PSOE i CiU. També
demanem augmentar el nombre
d’agents per arribar a 4.000
mossos i un Pla de Seguretat per
a Barcelona, conjunt amb la Ge-
neralitat, per lluitar contra la de-
linqüència. Sarrià-Sant Gervasi
no es una excepción a otras peti-
ciones barcelonesas como luchar
contra la crisis aumentando la
atención a las personas, con más
equipamientos y servicios socia-
les, y con una inmigración orde-
nada que cumpla la ley y respete
a la ciudad y el país que la acoge.

Cultura
de proximitat
ICV-EUiA. Quim Mestre

En aquest man-
dat culminarem
el desplegament
d’un pla d’im-
plantació de bi-

blioteques que arribarà prope-
rament als quaranta
equipaments repartits per tots
els districtes. Es tracta d’una
aposta per acostar la cultura a
la ciutadania i fer-la permeable
a les seves demandes i necessi-
tats. Una aposta que s’ha de-
mostrat exitosa: avui un 45,8%
de barcelonins i barcelonines
tenen carnet de la xarxa de bi-
blioteques, on es fan anual-
ment prop de 4,4 milions de
préstecs i més de 23.000 visi-
tes diàries. Les biblioteques de
Barcelona són centres culturals
de proximitat que expressen
valors: l’accés universal al co-
neixement; el compromís amb
la inclusió de col·lectius vulne-
rables a través d’iniciatives
com la lectura a domicili per a
persones grans; l’impuls d’au-
les d’alfabetització digital; la
programació d’activitats, o el
lligam de les biblioteques amb
el territori, treballant en xarxa
amb escoles, equipaments so-
cials i teixit associatiu.

Collserola,
mans a la feina
ERC. Ester Capella

Collserola ha es-
tat declarada
Parc Natural, la
qual cosa ens
brinda l’oportu-

nitat històrica de posar-hi or-
dre. Ordre en els límits dels
barris limítrofs amb el parc,
en els barris que són dins del
parc, en el tractament dels
equipaments previstos i en la
gestió. ERC va proposar que
s’iniciessin els preparatius per
declarar Zona No Urbanitza-
ble els límits externs del futur
parc natural de Collserola.
Proposta que se suma a la que
ja vam fer abans perquè s’estu-
diés la tramitació i aprovació
d’un instrument urbanístic re-
gulador d’usos en els àmbits
llindars del parc natural per a
aquelles activitats que puguin
generar un ús intern i una mo-
bilitat concentrada i excessiva.
Veurem si l’actitud del govern
municipal està en la línia de
fer que aquesta declaració de
parc natural sigui realitat o
de seguir com fins ara i que
tot plegat sigui un posat per
no fer-hi res.

L’InstitutMenéndez y Pelayo
escriu la seva història

Sense presses
Fins i tot en una ciutat tan den-
sa com Barcelona és possible
trobar oasis de calma. Barcelona
sense presses proposa 23 itinera-
ris per descobrir-los i per desco-
brir també una manera diferent,
més tranquil·la, de relacionar-se
amb el temps i l’espai urbans. El
llibre s’ha publicat en català i en
castellà.

Barcelona sense presses
Barcelona sin prisas
Autora: Isabel de Villalonga
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 19 euros

LLIBRES

LLUÍS CLUA



SARRIÀ-SANTGERVASI 7Desembre 2010

MULT IMÈDI 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

Amb nom i cognoms

L’Ajuntament s'obre als ciutadans i ciuta-
danes a través de la veu dels seus treba-
lladors. Al nou bloc L'Ajuntament amb
nom propi, els professionals de l'admi-
nistració de la ciutat prenen la paraula
per explicar la seva feina.
w1.bcn.cat/blog/

Cap als Jocs del 2022

El web oficial de la candidatura
Barcelona-Pirineu 2022 informa sobre
les dates que marcaran el calendari de la
precandidatura perquè Barcelona esde-
vingui aspirant a seu olímpica. També
s’hi pot consultar el programa esportiu
dels Jocs Olímpics d'Hivern i les princi-
pals modalitats dels campionats.
w1.bcn.cat/candidatura2022/

wPOL I E SPORT IU

DanielVenteo

Amb la inauguració oficial del nou
centre esportiu municipal, el

barri del Putxet fa un pas endavant
en la dotació d’equipaments de quali-
tat. Aquest va ser un compromís de
l’Ajuntament fet realitat, per la qual
cosa tots ens alegrem”, va afirmar
Francesc Ribera, president de l’asso-
ciació de veïns. El sentiment de satis-
facció era compartit pels centenars de
persones que van participar, el passat
9 d’octubre, en la inauguració i jorna-
da de portes obertes que va comptar
amb la participació de la regidora del
Districte, Sara Jaurrieta, i l’alcalde de
la ciutat, Jordi Hereu. En paraules de
l’alcalde Hereu, “les actuacions fetes
en aquest mandat al barri són es-
tratègiques i marquen un abans i un
després en la història urbana del Put-
xet i Farró".
El nou equipament, gestionat per la
Federació Catalana de Basquetbol,
està situat al número 25 del carrer

Marmellà. Les seves instal·lacions
ofereixen activitats físiques i terapèu-
tiques que destaquen per la seva no-
vetat i incorporen les últimes tendèn-
cies esportives, amb dues piscines

cobertes i diverses sales d’exercici fí-
sic. És un centre pensat perquè hi pu-
gui arribar el màxim nombre de per-
sones, tant pel fet de ser accessible
com pels seus preus, que afavoreixen

l’accés de les famílies amb preus re-
duïts per a nens i descomptes a partir
del tercer membre de la família. Els
nous espais esportius es troben re-
partits pels 5.000 m2 del nou edifici,
perfectament integrat en la caracte-
rística morfologia del parc del turó
del Putxet.
A tocar del centre esportiu, s’hi tro-
ben el nou aparcament soterrat per
a residents, la nova escola bressol
municipal, ja en funcionament, i
l’Espai Putxet.

Més informació:
CEM Putxet
Marmellà, 23. T. 93 115 19 90

Una jornada de
portes obertes va donar
la benvinguda a les
noves instal·lacions
del centre esportiu
municipal Putxet

Els preus afavoreixen
l’accés de les famílies
amb reduccions i
descomptes

Jordi Hereu i Sara Jaurrieta, durant la inauguració del centre.

Entra en funcionament el nou
centre esportiumunicipal Putxet

VICENTE ZAMBRANO

Belén Ginart
Aquest curs, els escolars catalans
tindran una setmana de vacances
d’hivern el mes de març. El nou
calendari lectiu, que s’apropa al
model seguit a molts països euro-

peus, planteja noves necessitats a
les famílies. A fi de contribuir a
conciliar els horaris laborals dels
adults amb les vacances dels pe-
tits, l’Ajuntament de Barcelona ha
previst un programa d’activitats

lúdiques, culturals i de lleure, com
també un sistema de beques i
ajuts per facilitar-hi l’accés a les
famílies amb menys recursos. El
ventall d’activitats, que s’articula
a través de diverses entitats i as-
sociacions de la ciutat, preveu
propostes setmanals (casals, es-
ports, tallers especialitzats) i pun-
tuals als museus, biblioteques i
altres equipaments municipals.
Les beques per a les activitats de
les vacances d’hivern cobriran
entre el 30% i el 90% del cost to-
tal per infant, en funció de la
renda familiar. Les famílies inte-
ressades s’hauran d’adreçar direc-
tament a les entitats organitza-
dores a partir del 17 de gener per
formalitzar la preinscripció i re-
collir un imprès d’ajut, el qual
s’haurà de tornar emplenat al
punt unitari de tramitació de be-
ques del districte.

Ajuts a les famílies per
a les vacances d’hivern

S ERVE I PÚBL IC

ANTONIO LAJUSTICIA
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Què li ha semblat ser guardona-
da amb la Medalla d’Honor de la
ciutat?
M’ha fet molta il·lusió, perquè des-
prés de cinquanta anys de dedicar-
me a la música, la medalla és un re-
coneixement al meu esforç per
difondre la música i sobretot la mú-
sica coral.
Com va començar en aquest
món?
A casa tots eren músics, tenia ger-
mans més grans que feien violí i pia-
no i llavors, quan jo tenia cinc anys,
la mare em va posar a estudiar piano
i vaig aprendre abans les notes que
les lletres.
I després?
Vaig continuar en l’acadèmia Mar-
shall, on vaig estudiar piano, compo-
sició i harmonia amb el mestre
Montsalvatge, direcció coral amb el
mestre Ribó i vaig començar a cantar
en la Coral Polifònica del Guinardó.
També vaig estudiar història de la

música, a la Universitat de Barcelo-
na, amb el mestre Oriol Martorell.
Ha donat classes també?
M’he dedicat a la docència durant
uns cinquanta anys. He donat clas-
ses de piano i guitarra.
I ara?
Sóc organista de l’església de Santa
Maria de Palau-solità i Plegamans
des de fa uns trenta anys. També
vaig fundar la coral de l’escola de Je-
sús Maria de Sant Gervasi i el cor
Cantilena. Assajàvem al centre cívic
de Sarrià, on també fèiem els assaigs
dels cors de Santa Cecília.
Què són els cors de Santa Cecí-
lia?
Són un conjunt de cantaires de dife-
rents corals de Sarrià i Sant Gervasi
que cada any participen en un con-
cert dedicat a aquesta santa, que a
més és la patrona de la música.
Com funciona aquest concert?
Aquest és un concert que cada any
organitzem el 22 de novembre a l’es-
glésia de Santa Cecília, on participen
cantaires provinents d’entre sis i deu
corals.
I la programació?
En la primera part, les diferents co-

rals que participen canten un parell
de cançons cada una i a la segona es
fa una obra gran com la Missa de la
Coronació, de Mozart; l’Himne, de
German Better Her; la Missa Solemne
de Santa Cecília, de Charles Gounod;
el Te Deum, de M. A. Charpentier; el
Magnificat, d’Antonio Vivaldi; la can-
tata de BWV, de Johann Sebastian
Bach, o la Cançó d’amor i de guerra, de
R. Martínez Valls, que és la que hem
representat en més ocasions, o el
concert de Verdi amb motiu del cen-
tenari de la mort del compositor.

Qui ho dirigeix?
Jo amb altres directors preparem les
obres d’aquestes cantates, que des-
prés han estat dirigides per gent
com Juan Giral i Conchita García;
com a solistes l’Eduard Giménez, la
Lluïsa Figueroa, la Carme Hernán-
dez, la Rosa Maria Ysàs, el Vicenç

Esteve, el Daniel Mas, i a l’orgue
hem tingut sempre José Antonio
Mur. Normalment sempre ho hem
fet amb orgue i en alguna ocasió
també amb algun piano. També un
parell de vegades s’ha fet amb l’or-
questra del Col·legi de Metges amb
els directors Herman Bieg i Eugenio
Malm.
I a Palau-solità i Plegamans?
Sóc una de les cofundadores, fa tren-
ta-cinc anys, de les nits musicals, un
festival amb quatre o cinc concerts
de música clàssica que organitzem al
voltant de la festa de Santa Maria el
8 de setembre. Aquest festival és el
segon més antic de Catalunya, el pri-
mer és el de Torroella de Montgrí...
Per què porta penjada al coll
aquesta clau de Sol?
La vaig fer per a l’homenatge que
van oferir-li, fa més de quaranta
anys, al mestre Enric Ribó, els seus
exalumnes i admiradors. Com que
també sóc orfebre, una de les coses
que ideàrem fou una clau de Sol.
Feta de bronze, es va repartir entre
tots els assistents a l’homenatge
com a record. Més endavant em vaig
fer aquesta que duc damunt.

ENTR EV I S TA Beneta Oromí , música i Medal la d ’Honor de Barce lona

Beneta Oromí, al seu pis de Sant Gervasi.

Amb 82 anys,Beneta Oromí encara es manté

activa. El 24 de novembre, aquesta veïna de

Sarrià-Sant Gervasi va rebre la Medalla d’Honor

de Barcelona per la seva dedicació a difondre la

música

“El mestre Montsalvatge
em va ensenyar piano,

composició i harmonia ”

“Vaig aprendre
abans les notes
que les lletres”

Josep Maria
Contel

JOSEP MARIA CONTEL


