
Els jardins de la Vil·la Florida,

finca que ocupa l’illa encaixonada

entre els carrers Muntaner, Bisbe

Sivilla, Sant Gervasi de Cassoles i

Reus, s’obriran ben aviat al pú-

blic. La previsió és que aquesta

mateixa tardor els voltants de

l’antiga masia ja s’hagin recon-

vertit en un espai d’oci per als

veïns de Sant Gervasi.

El que encara haurà d’esperar és

l’obertura del futur centre cívic

que s’ha d’instal·lar a l’interior de

l’edifici de la Vil·la Florida. Després

d’anys d’abandonament, l’estruc-

tura de l’immoble, tot un emblema

de la història del barri, està molt

debilitada i caldrà dur-hi a terme

treballs per assegurar-ne l’estabili-

tat i fer tasques de rehabilitació.

El Putxet trenca barreres
amb escales mecàniques

La finca està situada al núm. 548 del carrer Muntaner.

PRESENT

Des de juny funcionen
les escales del carrer
de Claudi Sabadell

FUTUR

D’aquí a dos anys
s’inauguraran les
del carrer de Roma

CONNECTIVITAT

Faciliten l’accés als
carrers República
Argentina i Balmes
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MOSTRA DE TEATRE EMERGENT

Dijous 18 de novembre

Inaguració
A les 20.30 h. Sala Luz de Gas (Muntaner 246)

Grup Æscena.

Bajarse al moro
A les 21.30 h. Sala Luz de Gas (Muntaner 246)

Grup Bajam. 

Divendres 19 de novembre

Por
A les 20 h. Sala Luz de Gas (Muntaner 246)

A càrrec de Casal.

El burgès gentilhome
A les 21.00 h. Sala Luz de Gas (Muntaner 246)

Pel grup Arlequins i Tribalins.

Dissabte 20 de novembre

Procés de selecció
A les 20 h. Sala Luz de Gas (Muntaner 246)

A càrrec de 5inc Teatre.

Plats combinats
A les 22 h. Sala Luz de Gas (Muntaner 246)

A càrrec de Pezzolino.

Diumenge 21 de novembre

Obra per concretar
A les 18.00 h.Sala Luz de Gas (Muntaner 246)

A càrrec de CAE Els Pirates.

Melocotón en almíbar
A les 20.30 h.Sala Luz de Gas (Muntaner 246) 

A càrrec de Confabulario. Seguidament,sorteig 

i cloenda.

Dijous 28 d’octubre

Cançons de mar i música catalana
A les 20 h, Espai Cultural Pere Pruna. Ganduxer, 130

Cor de noies de l’Escola de Música Can Ponsic. 

Dijous 18 de novembre

Música de cambra
A les 20 h, Espai Cultural Pere Pruna. Ganduxer, 130

Intèrprets: qlumnes del CEMB-Vallvidrera.

Dijous 18 de novembre

IV Cicle de concerts d’orgue
A les 19.30 h, Església dels Caputxins de Sarrià (Pl. de

Fra Eloi de Bianya, s/n)

Concert de Santa Cecília, per Carme Godall.

EL BATEC DE LES CULTURES

Dijous 14 d’octubre

Dret a l’alimentació 
Presentació d’un fulletó del mateix títol i col·loqui.

Divendres 15 d’octubre

L’or verd 
A les 20 h. Espai Cultural Pere Pruna (Ganduxer, 130)

Videofòrum amb un reportatge de France TV sobre els

vessants més polèmics de la biotecnologia.

Dijous 28 d’octubre

Dona i immigració
A les 19 h. Seu del Districte (Consell de la Vila, 7)

Taula rodona amb ponents especialistes en cooperació,

desenvolupament i gènere.

Divendres 5 de novembre

El hambre no aguanta más
A les 20 h. Espai Cultural Pere Pruna (Ganduxer, 130)

Cinemafòrum sobre aquesta pel·lícula que tracta de la

contradicció entre la sobreproducció d’aliments, el lliu-

re comerç i la fam al món.

Diumenge 17 d’octubre

Eugènia
A les 12 h. C. Cívic Vallvidrera (Reis Catòlics, 16-34)

Contes interactius d’arreu del món.

Dissabte 23 d’octubre 

Magiacadabra
A les 18 h. Espai Cultural Pere Pruna (Ganduxer, 130)

Espectacle de magia del mag Lari.

Dissabte 6 de novembre 

Història d’una deixalla
A les 18 h. Espai Cultural Pere Pruna (Ganduxer, 130)

Espectacle de pallassos.

Diumenge 7 de novembre 

La caputxeta vermella
A les 12 h, al Pati de l’Escola Poeta Foix (Balmes, 298)

Teatre musical de la Cia. Artespettacolo

Diumenge 7 de novembre 

Màgia d’estrelles
A les 12 h, al Centre Cívic l’Elèctric 

(Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, km 6,5)

Màgia a càrrec del Mag Òscar.
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bcnrevistes@mail.bcn.es
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte
Pl. Consell de la Vila, 7.
Telèfon d’informació 010 
(preu de la trucada: 0,55 euros + IVA /cada 
3 minuts o fracció)

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, 98.
Centre Cívic Vallvidrera 93 406 90 53
Reis Catòlics, 22-34.
Casal de Joves Sant Gervasi 93 597 13 09
Pg. de Sant Gervasi, 49.
Espai Cultural Pere Pruna 93 418 65 37
Ganduxer, 130.

BIBLIOTEQUES

Bib. Collserola-Josep Miracle 93 406 91 11
Reis Catòlics, 16-34.
Biblioteca Pública Clarà 93 280 15 47
Doctor Carulla, 22-24.
Biblioteca del Centre Docent 93 254 09 07
d’Ensenyament Sup. Abat Oliba
Bellesguard, 30.
Biblioteca La Llotja 93 417 38 40
Ciutat de Balaguer, 17.

SERVEIS SOCIALS

C. Serveis Socials Sant Gervasi 93 217 24 47
Saragossa, 74
C. Serveis Socials Sarrià 93 291 65 45
Salvador Mundi, 6 bis.
C.S.S. Sarrià (annex Les Planes) 93 204 86 04
Ctra. Vallvidrera a Barcelona, 6.
C.S.S. Sarrià (annex Vallvidrera) 93 406 84 53
Reis Catòlics, 2.

GENT GRAN

Casal de Gent Gran Sant Gervasi 93 434 06 70
Bertran, 41.
Casal de Gent Gran Via Augusta 93 203 21 43
Via Augusta, 317.
Casal de Jubilats 93 417 82 36
Mossèn Lluís Vidal
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.
Llar Jubilats Sant Ildefons 93 200 75 15
Marià Cubí, 111.
Club de l’Avi Parròquia 93 203 52 52
Maria Auxiliadora
Pg. Sant Joan Bosco, 70.

ALTRES SERVEIS

Arxiu Municipal de Districte 93 205 42 54
Eduardo Conde, 22-42.
Agència Tributària 93 280 49 39
Rda. General Mitre, 29-31.
Centre de Normalització 93 217 87 23
Lingüística (Gràcia-Sarrià)
Príncep d’Astúries, 45 2a

GUÀRDIA URBANA

Unitat Territorial Sarrià-Sant Gervasi
Av. Josep Vicenç Foix, 55.
Emergències 092
Tràmits (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 22
Accidents (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 17

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Mossos d’Esquadra 088
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Bonaplata 93 204 22 88
Bonaplata, 54-58.
CAP Marc Aureli 93 202 30 19
Marc Aureli, 18-20.
CAP Sant Elies 93 209 02 60
Sant Elies, 42.
CAP Sant Gervasi 93 212 00 84
Pg. de Sant Gervasi, 83-85.
CAP Vallvidrera 93 406 84 53
Reis Catòlics, 2.
Centre de Dia de Salut 93 200 69 92
Mental Les Corts-Sarrià
Escoles Pies, 28.
Centre Geriàtric Municipal 93 254 13 13
Sant Joan de la Salle, 42.
Hosp. Sant Gervasi-La Rotonda 93 417 04 00
Pg. Sant Gervasi, 51-53.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW
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C
oincidint amb la festa

major del barri, els veïns

del Putxet van sortir al carrer

per estrenar les noves escales

mecàniques del carrer de

Claudi Sabadell. La majoria ja

les havien provades, perquè

feia setmanes que estaven en

període de proves. 

Les noves escales mecàni-

ques estan instal·lades en

tres trams, i van des de l’avin-

guda de la República Argenti-

na fins al carrer de Portolà.

Funcionen en sentit ascen-

dent, i s’han complementat

amb la construcció d’escales

estàtiques –les de sempre–

situades en un costat del car-

rer. L’obra, iniciada al setem-

bre i enllestida el mes de

maig, incorpora els nous sis-

temes antisoroll: les escales

funcionen a marxa lenta i

s’acceleren quan algú les tre-

pitja. D’aquesta manera, s’e-

viten els molestos brogits

que solen fer aquestes mà-

quines quan engeguen des de

zero. D’altra banda, la reurba-

nització del carrer ha inclòs

també l’enjardinament del

voltant de les escales i la

plantació de nou arbrat. 

Les escales del carrer de

Claudi Sabadell no seran les

úniques que s’inauguraran en

el present mandat: el primer

trimestre de l’any que ve co-

mençaran els tràmits per ad-

judicar les obres d’unes esca-

les mecàniques al carrer de

Roma, que substituiran les

actuals de pedra. Segons ex-

plica la regidora del Districte,

Katy Carreras-Moysi, “serà

una operació idèntica a la del

carrer de Claudi Sabadell”,

fins i tot –números rodons–

en pressupost: una mica més

d’un milió d’euros. 

Segons recorden a l’Associa-

ció de Veïns i Amics del Put-

xet, la reclamació de les esca-

les mecàniques va començar

l’any 1997. El barri tenia des-

nivells pronunciats que feien

difícil accedir a segons quins

punts. En el cas de Claudi Sa-

badell, i fins la instal·lació de

les escales mecàniques, molts

veïns d’edat avançada evita-

ven l’ascens pel carrer, tot

fent una llarga marrada a tra-

vés d’altres vials amb menys

pendent. 

“Les escales han de ser el co-

mençament de grans coses a

fer”, deia el mateix dia de la

inauguració el president de

l’Associació de Veïns i Amics

del Putxet, Francesc Ribera.

“Hem estat una mica deixats

de la mà de Déu –assegura-

va– i ara ja ens toca”. Segons

explica la regidora del Dis-

tricte, les escales mecàniques

estan molt unides a la creació

d’un edifici d’equipaments al

carrer de Marmellà, que in-

clourà aparcament, polies-

portiu, casal de barri i l’escola

bressol que es traslladarà des

del carrer d’Agramunt fins a

les noves instal·lacions. Quan

quedarà enllestit? “El projec-

te encara s’està redactant

–diu Katy Carreras–, però tot

plegat s’acabarà durant el

present mandat”. El 2007 és,

doncs, la data límit.
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Pujar el carrer Roma es podrà fer també amb escales mecàniques el 2006.

El passat mes de juny 

s’inauguraven les escales del

carrer de Claudi Sabadell, que

apropen el Putxet a Vallcarca.

D’aquí a dos anys estaran llestes

les del carrer de Roma, que 

facilitaran l’accés des de Balmes

El Putxet millora els seus accessos
gràcies a les escales mecàniques

C IU TA DA N S OPINE N

Carles Gràcia
Advocat

“Les escales em van
molt bé. Abans havia 
de fer el mateix trajecte cami-
nant i em cansava molt. Ara
vaig a comprar pa i llestos. A
més, han posat flors...”

Esther Romero
Mestra i directora d’una
fundació privada

“És una d’aquelles
demandes que esperaven
satisfacció; tant la gent gran
com les mares que tenim
nens petits, que ens trencà-
vem l’esquena pujant les
escales.”

Francesc Ribera
Pres. de l’Associació de
Veïns i Amics del Putxet

“Les escales eren necessàries
perquè el barri té molts pen-
dents i hi ha molta gent gran.
Ara hi ha nous projectes a
executar, perquè després de
molts anys, al barri ja li
toca.”

Montserrat Guàrdia
Infermera

“Es veu que hi ha alguns dies
que les escales no
funcionen. Avui mateix ja
s’han parat. Diuen que hi ha
molt de gamberrisme,
i ja he vist pintades.
Però, és clar, com es pot
evitar això?”

Emma Ferret i Laura
Mare

“Quan les van posar,
la meva filla Laura sempre
volia pujar-hi. Ens agraden
les escales, però trobem a
faltar que també facin
el trajecte de baixada, per 
a la gent gran.”

C o m  h o  v i u e n  e l s  v e ï n s  d e l  b a r r i  d e l  P u t x e t

PUTXET: PROJECTES D’AQUEST MANDATA
• Escales mecàniques del carrer de 

Claudi Sabadell (ja inaugurades)

• Escales del carrer de Roma (2006)

• Edifici d’equipaments al carrer de

Marmellà 

• Inclourà: aparcament, poliesportiu,

casal de barri i escola bressol
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C U LT U R A

Pilar Fernández

J
acint Verdaguer, Joan

Maragall, Guillermo

Díaz-Plaja, Joan Llarch, J.V.

Foix, Jaume Pla, José María

Valverde, Joan Brossa i José

Agustín Goytisolo, tenen en

comú la seva absència, ha-

ver-se dedicat en vida al

món de les lletres i haver

viscut en allò que actual-

ment és el districte de Sa-

rriá-Sant Gervasi. També

són les primeres figures li-

teràries que formen part de

la Xarxa del Patrimoni Lite-

rari de Sarrià-Sant Gervasi,

la qual s’ha creat fa poc amb

l’objectiu de donar a conèi-

xer la riquesa literària nas-

cuda al districte, així com els

espais físics que van ser font

d’inspiració.

A més d’aquesta intenció di-

fusora, la Xarxa també vol

ser un referent per a perso-

nes que busquin assessora-

ment sobre fons literaris.

Per a aquesta funció disposa

de tres mitjans: una pàgina

web, una guia de lectura i les

rutes literàries. Sota el nom

d’Itineraris Literaris, el web

(www.bcn.es/itinerarislitera-

ris/ o bé www.bcn.es/sarria-

santgervasi) ens dóna infor-

mació bàsica de cada un dels

nou autors i ens convida a

fer recorreguts per espais

que van tenir importància

en les seves vides o en les

seves obres. La guia aporta

una informació bibliogràfi-

ca completa de les obres

que es poden consultar a

les dues biblioteques del

distr icte. Finalment, la

Fundació J.V. Foix, el Mu-

seu Casa-Verdaguer i l’Ar-

xiu Maragall organitzen ru-

tes literàries guiades.

Les previsions apunten al

fet que en el futur s’aug-

mentarà el nombre d’autors

i s’ampliaran els continguts

de la xarxa, perquè d’escrip-

tors que hagin nascut, vis-

cut o mort a les antigues vi-

les de Sarrià i de Sant

Gervasi, n’hi ha molts, pot-

ser, tal com indica la vídua

de Goytisolo, Asun Caran-

dell, “perquè hi ha hagut

més gent acomodada, que

tenia més temps”.

La Xarxa del Patrimoni Lite-

rari està formada pel Dis-

tricte de Sarrià-Sant Gerva-

si, la Biblioteca de Catalunya

(a través de l’Arxiu Joan Ma-

ragall) i el Museu d’Història

de la Ciutat (a través del

Museu-Casa Verdaguer).

També en són membres la

Fundació Brossa i la Funda-

ció J. V. Foix, així com fami-

liars d’escriptors vinculats al

districte. De fet, han estat

molts els familiars que hi

han contribuït amb els seus

coneixement de les obres,

però també amb les seves

anècdotes. Per exemple, grà-

cies a la vídua de Goytisolo

sabem que l’autor de Pala-

bras para Julia jugava a fut-

bol en l’equip Tres Torres,

amb el qual va guanyar

molts trofeus que encara

avui es poden veure al bar

Mestres, del carrer de Ver-

gós. “José Agustín era molt

bon futbolista. La d’espor-

tista, n’és una faceta que no

li vaig perdonar que deixés”,

es lamenta amb un somriu-

re l’Asun Carandell.

En el futur
s’augmentarà el
nombre d’autors 
i els continguts

Sarrià-Sant Gervasi es reclama com
a bressol literari de Barcelona

Al bar Mestres hi ha trofeus de futbol guanyats per l’equip on

jugava José Agustín Goytisolo. A la dreta, la seva vídua Asun.

A B A N S  I  A R A

La Plaça Bonanova,
un canvi radical 
L’actual disseny de la plaça Bonanova, inaugurada el mes

d’octubre de l’any passat, presenta una gran superfície de

2.100 metres quadrats guanyats per als vianants. 

Avui dia, a sota de la plaça hi ha un aparcament subterra-

ni amb capacitat per a 329 cotxes. Calia fer-ho per cobrir

les necessitats de la vida actual al barri, i especialment,

dels residents. Abans, a la superfície de la plaça hi havíen

conviscut els tramvies, els carros, els cotxes i la gent. Tot

ha canviat molt comparat amb els anys 30. Per començar,

ni l’església és la mateixa. El temple original va ser

malmès durant la Guerra Civil i es va haver d’enderrocar

per construir-hi un de nou. La imatge que avui coneixem

de l’església de la Bonanova es va anar perfilant al llarg

dels anys 50 i 60 amb la construcció de la nau central, la

façana i, finalment, una nova torre que li ha acabat do-

nant el seu aspecte actual. 

Abans Així era la plaça en els anys 30.

Ara Una plaça més ordenada.
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N O T Í C I E Sf
Homenatge a Vázquez Montalbán 
El Centre Cívic de Vallvidrera, que porta el nom del

desaparegut escriptor Manuel Vázquez Montalbán,

ha instaurat el 17 d’octubre, dia de la seva mort, com

a Dia Vázquez Montalbán. Enguany l’homenatge

tindrà caràcter gastronòmic i aquest dia es podran

tastar al centre cívic receptes extretes del llibre Las

recetas de Pepe Carvalho, elaborades per veïns i fa-

miliars de l’escriptor. També es farà una lectura de

fragments de la seva obra amenitzades per alguna

actuació artística. 

El Batec de les cultures, directe al cor
Aquesta tardor, la Plataforma d’Entitats Solidàries de

Sarrià-Sant Gervasi han programat de nou El batec de

les cultures, una cita amb la cooperació i la solidaritat

que s’iniciarà el 14 d’octubre amb la presentació del

fulletó Dret a l’alimentació (sobirania i seguretat ali-

mentària), a l’Espai Cultural Pere Pruna. La progra-

mació també inclou videofòrums sobre biotecnologia

i sobre producció d’aliments, una taula rodona sobre

la dona i la immigració, xerrades sobre els medica-

ments que no curen i els subsidis agraris i un especta-

cle infantil per explicar el circuit d’una deixalla.

Nova guia útil de Sarrià-Sant Gervasi
El Districte acaba d’editar la Guia de Sarrià-Sant Ger-

vasi, una publicació útil amb la història dels seus bar-

ris, l’organització municipal, les dades de població, el

comerç, els equipaments i serveis públics i els espais

verds, amb un apartat dedicat a Collserola, especial-

ment a Vallvidrera i el Tibidabo. A més, la guia conté

adreces i telèfons de les associacions de veïns i un llis-

tat de les festes tradicionals i de les fires d’artesans i

mostres de comerç. S’hi s’inclou també un plànol de

Sarrià, Sant Gervasi, Vallvidrera i les Planes.

Biel Cadilla

E
ls operaris encarregats

de la neteja de la Vil·la

Florida recuperaran de la

runa més d ’un bressol.

Aquestes i altres restes són

les que encara omplen aques-

ta vella i fràgil masia i donen

fe del seu passat, fins fa vint

anys, com a Escola de Pueri-

cultura, l’últim ús que se li

recorda. Ara, després d’anys

d’abandó i deteriorament,

aquesta casa situada al nú-

mero 548 del carrer Munta-

ner es prepara per ser ella

mateixa el bressol del que ha

de ser, a partir de l’any vi-

nent, el futur centre cívic de

Sant Gervasi.

Ara per ara, el més immediat

és l’obertura al públic, aques-

ta mateixa tardor, dels jar-

dins que envolten la casa, que

han de convertir-se en un es-

pai d’oci per als veïns. Durant

l’estiu s’han fet les tasques de

neteja d’aquest espai verd, in-

closa la retirada dels arbres

morts. Parcs i Jardins treballa

en la redacció d’un pla per a

aquesta zona d’esbarjo. Pel

que fa a la resta, s’ha sanejat

el mur perimetral de la finca,

que estava caient, i s’estudien

les tasques de rehabilitació

oportunes.

L’estat de l’edifici és pitjor

del que es pensava inicial-

ment. Després d’acollir l’Es-

cola Canigó, la Clínica Cata-

lunya i l’Escola de Puericul-

tura (tancada fa més de vint

anys), la finca ha passat per

anys d’abandonament, du-

rant els quals ha sofert in-

cendis i inundacions, ha es-

tat refugi de rodamons i ha

patit actes de vandalisme.

Segons l’estudi que s’ha fet

de l’estructura de l’edifici

aquest presenta risc d’ensor-

rament i caldrà assegurar-ne

l’estabilitat. 

El projecte del que ha de ser

el nou centre cívic de Sant

Gervasi, reclamat des de fa

anys pels veïns, tot just ha

començat. Encara està en

fase d’estudi, però és proba-

ble que les instal·lacions acu-

llin també una biblioteca.

Aquest edifici  del  carrer

Muntaner continua essent

conegut popularment com la

Casa dels Gats, felins que en

custodien bé la porta i han

trobat en la finca un recer

ben confortable.  Queden

lluny els anys en què se la co-

neixia com la Casa del Pouer,

un home important en

aquell indret, el qual la va fer

construir, a finals del segle

XVIII, en un lloc ben estratè-

gic del poble d’aleshores: la

torre tenia la porta principal

al carrer Major i estava ben a

la vora de l’Ajuntament i de

l’Església. Les reformes que

s’hi van fer posteriorment,

l ’any 1902, van fer de la

Vil·la Florida un exemple de

l’arquitectura modernista de

transició cap al Noucentis-

me. Probablement, gràcies a

això el solar va ser catalogat

com a equipament públic i fa

un any, mitjançant una

sentència d ’expropiació

forçosa, es va evitar que la

casa fos enderrocada per

construir habitatges al solar.

La Vil·la Florida fa el primer
pas per ser un centre cívic

La finca havia 
estat una escola
bressol abans de
tancar portes

Una zona verda
enjardinada serà 
la catifa que 
condueixi fins al
nou equipament
de Sant Gervasi

Aviat està previst obrir al públic els jardins de la masia.

U
na selva amazònica

inundada de 1.000 m2,

un mur geològic format per

set grans talls de roca de pro-

cedència diversa, el Planetari

i l’entrada amb una gran esca-

la helicoidal són alguns dels

atractius del nou museu de

ciència de la Caixa, que ha

passat a denominar-se Cos-

moCaixa Barcelona.

El centre dirigit per Jorge

Wagensberg té una superfi-

cie de 50.000 m2 i està pen-

sat per a tota mena de pú-

blic, amb una àmplia oferta

científica i educativa, on el

visitant podrà gaudir de con-

ferències, tallers, cursos i de-

bats, a més d’espectaculars

exposicions temporals.

Els iguanos i La línea roja.

Com fer fusta sense malme-

tre el bosc inauguren aquest

apartat temporal. La primera

està protagonitzada per un

dels grups d’esquelets de di-

nosaures més conservats del

món. La segona té com a fi-

nalitat aconseguir que el vi-

sitant prengui consciència de

la pèrdua de la biodiversitat.

El projecte del nou edifici,

obra dels arquitectes Esteve i

Robert Terrades, s’ha disse-

nyat en funció de la museo-

grafia, respectant l’entorn  i

deixant veure bona part del

museu des de fora gràcies a

unes zones de transparència.

Fins al  mes de gener es

podrà visitar gratuïtament.
El centre acull una recreació de la selva amazònica de 1.000 m2.

El nou Cosmocaixa fa transparent la ciència
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E Q U I P A M E N T S

Núria Mahamud

P
oques biblioteques te-

nen el privilegi d’estar

enmig d’un bosc. La Bibliote-

ca Collserola-Josep Miracle

pot pressumir de tenir unes

magnífiques vistes al Parc de

Collserola. Tot i que és petita,

té prop de 15.000 docu-

ments, dels quals 12.500 són

llibres, gairebé 1.000 són ví-

deos i DVD, 1.250 CD i 300

suports multimèdia.

Enguany la biblioteca celebra

el centenari del naixement de

l’escriptor Josep Miracle, a

qui deu el nom, el qual va

viure a Vallvidrera, molt im-

plicat en la seva vida cultural.

Els seus hereus van donar a la

bilioteca un fons de 300 docu-

ments entre els quals desta-

quen els llibres d’aquest filòleg

i escriptor, a més de primeres

edicions de l’Editorial Selecta i

una col·lecció de novel·la es-

trangera traduïda al català en

els anys 30. Durant tot el mes

de juliol, l’espai li va dedicar

una exposició.

Des de la seva inauguració el

maig de 2002, la Biblioteca

Collserola-Josep Miracle ha

estat el motor de la vida cul-

tural del barri i ha organitzat

activitats infantils en dates

com Sant Jordi, Carnestoltes,

la Festa Major o Nadal.

Al igual que altres bibliote-

ques de la xarxa de Barcelo-

na, la biblioteca ofereix un

servei de préstec gratuït de

llibres propis a particulars i

entitats, però també facilita

llibres d’altres biblioteques,

amb abonament parcial del

transport, i el seu fons bi-

bliogràfic es pot consultar

per internet. A més, s’oferei-

xen cursos a personalitzats,

com el d’introducció a inter-

net, especialment adreçat a

gent gran. La biblioteca tam-

bé acull el Club de Lectura de

Novel·la Històrica, de places

limitades, sessions periòdi-

ques com la narració de con-

tes i relats per nens, joves i

adults o l’activitat familiar

“Cartes al Món”, que potencia

la relació entre pares i fills i

ajuda a narrar contes a casa

(un dimarts al mes a les

17.30 h).

L’horari d’obertura del centre

és dimarts i dissabtes al matí

de 10 a 14 h i totes les tardes

de dilluns a divendres de 16 

a 21 h.

Una petita biblioteca amb vistes
privilegiades al Parc de Collserola

Enguany se celebra
el centenari de
l’escriptor 
Josep Miracle

El centre té més de
15.000 documents 
i organitza cursos,
narracions de 
contes i tertúlies

La biblioteca està situada sota el Centre Cívic Vallvidrera.

U
s agradaria tastar un gelat de coca de

Sant Joan, de fruites, de sacher o de

tarta tatin? Us heu menjat mai una piràmi-

de? Les de la Vall del Nil poden ser molt in-

digestes, però a la pastisseria Canal els agra-

da ser innovadors i han creat nous sabors

de gelats que no trobareu enlloc més i pas-

tissos de forma piramidal amb tres tipus de

mousse de xocolata o amb xocolata amb

gerds i vainilla o amb forma més tradicional

fets amb cremós de mandarina i pa de pes-

sic amb espècies. La innovació i la renovació

són una constant a la Pastisseria Canal, en-

cara que s’hi conserven les tradicions i, per

tant, també hi trobareu els tortells de reis i

les coques i pastissos de tota la vida. El lo-

cal, situat al carrer Muntaner, molt a prop

de la plaça Bonanova, està dissenyat perquè

els elements decoratius siguin els mateixos

dolços, i és presidit per una llarga taula on

es poden menjar tranquil·lament acompan-

yats de cafè o té. Que vagi de gust!

E L  T A U L E L L

Pastisseria Canal, dolça innovació amb un punt de modernitat

A l’obrador, els pastissers fan amb cura una de les seves creacions.

S E R V E I  P Ú B L I CS E R V E I  P Ú B L I C

N.M.
Restaurar una façana, un

pati de llum o una paret

mitgera, fer obres al vestí-

bul o les escales, arreglar

un terrat... Mantenir en

bon estat de conservació

els edificis és una obliga-

ció legal inclosa en les Or-

denances municipals de

caràcter urbanístic i pai-

satgístic, a més d’una ma-

nera d’allargar la vida del

patrimoni i de garantir la

seguretat dels vianants.

Però també pot ser molt

costós. L’Institut del Pai-

satge Urbà i la Qualitat de

Vida té en marxa una

campanya d’assessora-

ment tècnic i administra-

tiu i d’ajuts econòmics,

compatibles amb els que

dóna la Generalitat, que

permeten als propietaris

d’habitatges mantenir i

millorar l’aspecte i l’estat

de conservació de l’exte-

rior i l’interior dels seus

edificis. Abans de sol·lici-

tar-los s’han de tenir en

compte alguns aspectes,

com que no poden

instal·lar-se antenes ni

aparells d’aire condicio-

nat, alarmes o quadres

elèctrics a les finestres,

balconades o façanes de

l’edifici. L’objectiu és ga-

rantir la composició

harmònica dels edificis 

i per aquest motiu no

s’admeten actuacions in-

dividuals, com el canvi de

fusteries o persianes de

colors o característiques

diferents a la resta de la

façana. Per demanar les

subvencions cal que hi

hagi acord entre els pro-

pietaris de l’immoble i se-

guir una sèrie de tràmits

relatius al pressupost, a

l’inici i final de les obres 

i la supervisió dels tècnics

municipals. 

La tramitació es pot fer a

través de l’OAC del dis-

tricte, al 010 (0,54 euros

cada 3 minuts) i l’Oficina

de la Campanya de l’Insti-

tut Municipal del Paisatge

Urbà (Avda. Drassanes, 6-

8, pl. 20). Algunes tràmits

simplificats també es po-

den fer través de la web

www.bcn.es/paisatgeur-

ba/index.htm.

Mantenir en bon estat els edificis és allargar la seva vida.

Què cal fer per aconseguir
ajuts per a la rehabilitació
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P O L I E S P O R T I U

Pere Paredes

E
l Trofeu Internacional “Ciutat

de Barcelona” de tennis taula,

que es disputarà al novembre al

Pavelló C.E. Jesús i Maria del Dis-

tricte de Sarrià Sant Gervasi, serà

la mes gran oportunitat per veure

en acció als millors jugadors d’a-

quest esport, tant d’aquí com de

l’estranger. 

Ramon Rodríguez, president de la

representació territorial de Barce-

lona de la Federació Catalana de

Tennis Taula, afirma que l’esdeve-

niment “serà la millor manera de

conèixer i disfrutar el tennis taula,

perquè el millor del millor, ve a ju-

gar a Barcelona”. Francesc Boluda,

Director de l’escola de Tennis Taula

i de la promoció de les pistes del

Pavelló Reina Elisenda, destaca la

tasca que la territorial barcelonina

està portant a terme amb l’objectiu

de promoure aquest esport. “Do-

nem classes a la gent gran, tenim

escola per a nois i noies dels 8 als

18 anys, un servei d’entrenament

personal amb monitor, classes per

perfeccionament del joc, organit-

zem el Tennis Taula al carrer du-

rant la Festa Major del barri, els

Jocs Escolars de Barcelona, un Tor-

neig de Noves Generacions, Opens

de Barcelona i de Catalunya en to-

tes les categories”, explica. Boluda

assegura que el tennis taula “no és

un esport gens car. Només necessi-

tes unes bambes, una pala d’inicia-

ció i una taula”. Una pràctica tant

assequible ha portat a nivell inter-

nacional a nois com David Torres,

Marc Duran, Jordi Piella i Oriol

Monzo que formen l’actual selecció

catalana de Tennis Taula”.

El trofeu “Ciutat de
Barcelona” reunirà el
millor d’aquest esport 
al Pavelló Jesús i Maria

La Federació Catalana de Tennis Taula està promovent la pràctica d’aquest esport.

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Sarrià-Sant

Gervasi

Cada dimecres a les 13.35 h. 

Canal 39 UHF. 

RÀDIO

Ràdio Bonanova - 102.4 FM

Sant Eusebi, 54 Tel. 93 202 34 36

Ràdio Ambiente Musical

103.5 FM

Beethoven, 11, 1r 1a

Tel. 93 200 68 66

COM Ràdio – 91.0 FM

Freqüència Barcelona

BCN (de dilluns a divendres, de 13 a 14

hores)

L’espai d’informació local de Barcelona

PUBLICACIONS

La veu de Sarrià

Canet, 8. Tel. 93 204 40 26

Revista de Barcelona

Juan de Sada, 28, entl. 

Tel. 93 339 32 00

Sant Gervasi Informació

Septimània, 37 baixos

Tel. 93 217 61 79

INTERNET

La web de les Rutes Literàries

El Districte ha programat unes rutes

literàries (veure pàg. 5), que poden ser

consultades a través d’aquesta web. Hi

podem trobar els itineraris per barris i

informació complerta sobre les rutes

dedicades a Foix, Verdaguer i Maragall.

La pàgina permet també consultar la

guia de lectura dels escriptors que han

viscut a Sarrià i a Sant Gervasi.

www.bcn.es/itinerarisliteraris

Grup de Muntanya de Sarrià

Web del Grup de Muntanya de Sarrià,

on a més de fotos d’excursions dels socis

s’inclou la progra-mació de les properes

sortides per Catalunya i França.

www.grupmuntanyasarria.tk

w

Sarrià-Sant Gervasi serà al novembre
capital internacional del tennis taula

E L  L L I B R E

Els carrers de
Barcelona:
Sant Gervasi
Jesús Portavella i Isidoro

Arxiu Municipal del Districte de

Sarrià-Sant Gervasi. PVP: 12 €

ISBN 84-7609-739-5

Coneixes d’on vé el nom

del teu carrer? Saps qui

era el personatge que li

dóna nom?

Monografia sobre els

carrers, tant des del

punt de vista del

nomenclàtor com del

traçat urbanístic.

L'estudi estableix també

una correspondència

entre els aproximada-

ment 240 carrers actuals

i els noms anteriors. 
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Com és que tothom li diu Rosín?

En aquesta casa, els meus avis vivien

al pis de dalt de tot, i els pisos de sota

eren per estiuejants. De petita, alguns

d’aquests estiuejants em van co-

mençar a dir Rosín i em va quedar el

nom. 

Vostè ha estat i és una persona

amb moltes ganes de fer coses.

Jo he estat una persona molt treballa-

dora. Els meus pares ho eren i com

que he vist tanta activitat, es veu que

l’he heredada.

Acabada la guerra, aquí dalt no hi ha-

via res per al jovent. Quan hi havia

manera de cooperar en alguna cosa,

sempre mirava de fer-ho

Això la va portar a cantar al cor i

a les caramelles...

Hi havia un capellà que era molt bona

persona, però que no tenia empenta.

I jo que, de petita havia vist com la

meva mare i la meva tia eren del cor

parroquial, juntament amb un noi

que sabia tocar el piano, vam parlar

amb el capellà i vam organitzar el cor. 

Ja no canta al cor, però sí que es-

criu poesies.

Sí, però això m’ho guardo per mi

(riu). 

Avui dia continua cooperant...

A vegades algú em demana que l’en-

senyi a fer punt o alguna altra cosa.

Va ser molt maco quan em van venir

a buscar per “Reviure la Memòria”.

Persones grans ens trobàvem amb jo-

ves que ens preguntaven com havíem

viscut, com era tot abans de la guerra,

etc. Avui tinc el meu fill amb leucè-

mia i això m’ha privat de participar

més en aquestes coses.

Vostè també ha fet d’això un cert

compromís social...

Havia estat la presidenta de la Taula

contra el Càncer. Ho vaig deixar des-

prés de tretze anys perquè darrera-

ment no podia complir amb els com-

promisos que suposava, precisament

per la malatia del meu fill.

La Rosín ha contribuït a aconse-

guir millores per als seus veïns.

Vaig estar insistint que aquí dalt ne-

cessitàvem un centre cívic per a la

gent gran, a més de l’Associació de

Veïns que també hi treballava. Cada

vegada que em trobaba a baix, a Sa-

rrià, amb els responsables del Distric-

te, els ho deia. Ara ja hi ha el centre

cívic, hi ha una biblioteca fabulosa,

maca perquè sí!

Vallvidrera és una mena de Barce-

lona diferent?

Era un poble poble. Tots ens conei-

xíem. Porta sí, porta no, tots érem

família. Ara tot i essent part del dis-

tricte cinquè, encara té una mica de

poble.

Aquesta personalitat pròpia es

manté?

Sí, però el que passa és que la vida ha

canviat moltíssim. Matrimonis joves,

que tots dos treballen, que passen el

dia a fora, dinen a fora, compren a

fora, etc.

Com és la vida aquí per als nou-

vinguts?

Moltes persones que venen a viure

aquí dalt, els agrada i s’hi queden.

Aquí no hi ha tant de trànsit. Passes,

coneixes algú, el saludes, hi conver-

ses... Però també hi ha persones que

no s’hi troben prou a gust perquè fal-

ten alguns serveis.

Què hi falta?

Un estanc i una peixateria. Amb la

manca d’una botiga de peix, tot el co-

merç de Vallvidrera hi perd, perquè

molta gent baixa a altres llocs i aprofi-

ta per comprar-ho tot.

Vostè se sent una mica història

viva de Vallvidrera?

Me’n fan ser, i m’agrada. Sobretot

quan vaig a l’escola per explicar als

nanos com es vivia abans, les cases i

les masies que hi havia, les botigues,

els carrers. Tot això m’ho fan reviure i

sentir-ho. 

Com pot servir l’experiència de la

gent gran als joves ?

L’experiència, l’ha de viure cadascú

per si mateix, però la gent gran ha

viscut molt, sobretot els que hem vis-

cut abans de la guerra, durant la gue-

rra i la postguerra i hem vist com ha

canviat la vida. 

Una guerra canvia les persones?

Fa que donis importància a les coses

que realment valen la pena.

E N T R E V I S T A R o s a  P o n s à ,  l a  R o s í n .  8 0  a n y s  d ’ h i s t ò r i a  v i v a  d e  Va l l v i d r e r a

La Rosín, ajuda cada dia a la botiga del seu fill, Albert.

“Vallvidrera encara té
una mica de poble”
Dona polifacètica, una de les ànimes d’aquest

poble enfilat a la muntanya de Collserola, que

també és Barcelona. Mai no ha volgut limitar-se 

a passar per la vida i ha desplegat tanta activitat

cívica com ha pogut.

“Els meus pares eren
molt treballadors i com

que vaig veure tanta
activitat, es veu que 

jo l’he heredada”

Dídac Boza
Periodista


