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EDITORIAL
La notícia de l’adequació d’una gran cisterna a Be-
llesguard per fer-hi un equipament cultural ens ha 
semblat significativa per Sant Gervasi i l’hem desta-
cat en aquest nou número de la revista, en aquest 
cas a la contraportada acompanyada d’un reportatge 
fotogràfic. Volem fer el mateix amb altres notícies que 
donin protagonisme al barri. Ens cal la vostra col·la-
boració per tenir coneixement de les notícies locals 
que no solen tenir ressò a la premsa generalista.
Aquest febrer ens porta el Carnaval i les festes del rei 
Carnestoltes i a la revista se’n parla, com volem fer 
amb la majoria de festes populars que formen part 
de la tradició del país i, sobretot, dels barris de Sant 
Gervasi. Potser aquí no és la festa més popular però 
forma part destacada del calendari festiu.
Finalment comentar que s’han obert dues noves sec-
cions a la revista, que volem que tinguin continuitat. 
Una és “treballant a Sant Gervasi”, una secció de vida 
quotidiana a partir de la memòria fotogràfica que vol 
donar a conèixer activitats, feines i comerços molt ar-
relats al barri. L’altra és “explorar el jardí”, una secció 
que anirà descobrint els diversos parcs i jardins de 
Sant Gervasi tot proposant un itinerari que desco-
breix arbres monumentals, singulars o remarcables. 
Aquest itinerari el fem de la mà d’una especialista en 
la matèria. I també fem notar que un pit-roig visita 
la capçalera de la revista. És un ocell migratori, molt 
sociable i que li agrada molt remenar pels jardins, que 
anuncia l’hivern i el fred.

SUMARI
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agenda del 22/I al 18/II

Caps de setmana des del 
17 de gener fins a final de 
març, de 10 a 17 h
S’obrirà al públic els Jardins 
de Muñoz Ramonet (carrer 
Muntaner, 282), a l’espera 
que comencin les obres de 
rehabilitació i accessibilitat.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
- Ajuntament de Barcelona

GENER

dijous 22, a les 19 h 
Cuida’t: Trobada mensual 
d’intercanvi per a practi-
cants del reiki, amb Daniel 
Zaragoza. 
Centre Cívic Can Castelló

divendres 23, a les 19 h 
MúsiCa’t: Concert de bols ti-
betans, amb Teresa de Paz. 
Els bols tibetans són uns 
instruments musicals que 
per les seves característi-
ques acústiques i energè-
tiques, han estat utilitzats 
des de fa milers d’anys per 
harmonitzar espais, cerimò-
nies, persones, aliments i tot 
entorn que així ho necessiti. 
Centre Cívic Can Castelló
Cal inscripció prèvia

dissabte 24, a les 10 h
itinerari: La Barcelona 
maçònica, a càrrec de Li-
terat Tours. Què en sabem, 
de la maçoneria? És una 
institució filantròpica que 
treballa pel progrés moral, 
intel·lectual i material de la 
Humanitat?
Centre Cívic Pere Pruna
Durada de l’itinerari: 2 hores
Preu: 5,01 €
Inscripcions presencials o 
online

dissabte 24, a les 10:30 h
Cuida’t: Trobada mensual 
d’intercanvi per a practi-
cants de prana-violeta.
Mètode senzill de sanar el 
cos de bloquejos ener-
gètics, toxines, energies 
i emocions negatives tot 
proporcionant-li un flux de 
prana (energia vital) que 
cura el cos energètic i així el 

cos físic.
Centre Cívic Can Castelló
Inscripcions fins al dijous ante-
rior a l’activitat

dissabte 24, a les 11 h
Un univers de contes, amb 
Sherezade Bardají.
La paraula i les ombres 
xineses són les protago-
nistes d’aquest espectacle. 
Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Maragall
A partir de 3 anys

dilluns 26, a les 19 h
D’Arquímedes a Einstein 
amb experiments, amb  
Paula Navarro, física i 
divulgadora científica. Un 
repàs breu per la història de 
la ciència, des dels orígens 
fins a l’època del gran 
Einstein, que va significar 
una gran revolució científica 
en la societat del moment. 
Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Maragall
Aforament limitat

dilluns 26, a les 19:30 h
un té aMb Leonado: Alma 
Malher. Cicle de confe-
rències sobre 8 dones del 
segle xx que van marcar un 
canvi al món!
Espacio Con Sentido,
plaça Adrià
Preu: 15 €

dimarts 27, a les 17:30 h
Bèsties de quatre potes o 
més, amb Carles Alcoy.
Animalons rars de llocs dife-
rents surten arreu del món, 
i tenen cinc, sis, vuit o més 
potes! Contes de bestiaris 
de quatre continents. 
Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Maragall
A partir de 4 anys

dimeCres 28, a les 18:30 h
El procés de dol, xerrada 
sobre el procés dolorós nor-
mal després de la mort d’un 
ésser estimat que requereix 
una adaptació a la nova 
situació. La intensitat i dura-
ció depèn de molts factors. 
Ens ajudaran a detectar 

processos complicats, com 
prevenir-los i com fomentar 
un procés adequat de dol. 
Centre Cívic Can Castelló
amb la Fundación Infantil 
por la Protección Familiar
Cal inscripció prèvia

dijous 29, a les 19 h
Inauguració d´exposició: Es-
trada - Vilarrasa. Aquarel-
les, del 29 de gener al 13 de 
febrer. Estrada - Vilarrasa, 
és també acadèmic de la 
Reial Acadèmia Catalana de 
les Belles Arts de Sant Jordi.
Centre Cívic Pere Pruna

divendres 30, a les 11 h
Cuida’t: Parlem-ne. Espai 
dedicat a exterioritzar 
pensaments i sentiments. 
En cada sessió treballarem 
una sèrie d’emocions, les 
exterioritzarem, personifica-
rem i gestionarem.
Centre Cívic Can Castelló
amb la Fundación Infantil 
por la Protección Familiar
Trobades quinzenals fins el 
13 de març. 
Cal inscripció prèvia

dissabte 31, a les 11 h
Fun with us! (English class)
Come and spend a moment 
of fun with us! The Helen 
Doron English Bonanova 
team will tell us a very 
special story. Come and 
Join Us! Amb Helen Doron 
Bonanova English School
Biblioteca Sant Gervasi-Jo-
an Maragall
A partir de 4 anys

FEBRER

del 2 al 20 febrer

Exposició: Drets Compar-
tits. Ser ciutadà de la UE 
garanteix un seguit de drets 
que són importants en el dia 
a dia. La legislació europea 
garanteix des de principis 
tan fonamentals com el dret 
al vot o a la llibertat, fins a 
qüestions tan pràctiques 
com ara la indemnització 
per retard d’un avió o tarifes 
justes quan fas servir el 
mòbil. La UE vol que cone-
guem i exercim plenament 
i de manera quotidiana 
els drets que tenim com a 
ciutadans europeus.
Centre Cívic Can Castelló
Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports

del 2 al 28 febrer

Exposició fotogràfica: 
Turkanas, els oblidats de 
Kènia, de Pepe Gari, se 
centra a retratar la vida i 
les persones, d’una de les 
tribus més antigues, pobres 
i oblidades de Kènia. Una 
mirada al passat que mostra 
una realitat tan precària com 
profundament humana. 
Centre Cívic Vl·la Florida
Divendres 6, a les 17 h, projec-
ció del vídeo Into Kenia-Turkana

dilluns 2, a les 18 h
taLLer de desCoberta: Ins-
pector Sito, amb Núria 
Clemares. Vols participar 
en el nou cas de l’Inspector 
Sito a la Biblioteca?

Ets el nou ajudant de l’ins-
pector Sito i el sergent Mai 
Tinc-Po. 
Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Maragall
A partir de 6 anys
Cal inscripció prèvia

dimeCres 4, a les 19 h
FemFeina, xerrada amb 
Montserrat Izquierdo, di-
rectora de projectes, sobre 
aquesta comunitat que neix 
amb la voluntat d’apropar 
persones que necessiten 
ajuda amb persones que la 
poden oferir. Si vols conèi-
xer com funciona i perquè 
ens serveix, vine.
Centre Cívic Can Castelló
Cal inscripció prèvia

dimeCres 4, tarda

Conferència: Exposició 
objectiva de la situació del 
país, a càrrec del catedràtic 
Jaume Colomines.
Llar de Mn. Lluís Vidal
c. Bigai, 12, Tel.  93 417 82 36

dimeCres 4, a les 19 h
Quan el cos ens parla, 
amb Jordi Torner, metge i 
psicoanalista. Xerrada sobre 
els estats psicològics afec-
ten l’organisme. Els símp-
tomes corporals a vegades 
ens expliquen emocions. 
Com podem reconèixer que 
el que ens passa emocio-
nalment s’està expressant 
mitjançant el cos?
Centre Cívic Vl·la Florida

dijous 5, a les 17:30 h  
Com ens afecta la nova 
llei de pensions? Xarrada 
sobre el què cal saber i ens 
espera amb aquesta nova 
llei per tal de planificar-nos 
la vida amb garanties.
Casal de Can Castelló

divendres 6, a les 20 h
Conversa musical amb 
Ala Voronkova, Guerassim 
Voronkov i Maria Voronko-
va. Una manera diferent 
d’apropar-nos als diversos 
gèneres de la música clàs-
sica. Tot acompanyats per 
una violinista, un pianista i 
una narradora, ens apropa-
rem a la obra de diferents 
compositors i coneixerem 
aspectes de les seves per-
sonalitats.
Espai Putxet
Cal reservar plaça

divendres 6, a les 19 h
Concert de música clàssi-
ca amb l’escola municipal 
de música Can Ponsic
Centre Cívic Pere Pruna

dissabte 7, a les 10 h
ruta Literària: La jove Ro-
doreda, Itinerari teatralitzat 
amb d’Els Pirates Teatre. 
Passejarem pels espais 
on va viure i créixer Mercè 
Rodoreda, però també 
pels seus espais vitals (la 
infantesa, la guerra, l’exili...) 
i, sobretot, pels seus espais 
narratius (contes, novel·les, 
personatges, influències...).
Centre Cívic Pere Pruna
Preu: 5,01 €
Inscripcions presencials o 
online a https://inscripcions.
ccperepruna.cat/ccivic/

diumenge 8, a les 12 h
Truita d’estels, un conte 
amb titelles, cançons i 
música de viola en directe 
que ens proposa recuperar 
la il·lusió de mirar cap al cel 
amb ulls d’infant.
Centre Cívic Vl·la Florida
Preu: 3,51 €

dilluns 9, a les 19 h
Presentació del llibre 
L’Abans Sant Gervasi de 
Cassoles (1875-1975), 
amb Jesús Mestre Campi, 
una història gràfica. Amb 
projecció de fotografies 
històriques.
Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Maragall

noMenclàtor

El carrer de Tuset

El carrer Tuset formava part de l’antic camí de 
Barcelona a Sant Gervasi de Cassoles: era com si 
fos la porta de l’antiga vila i després s’enfilava pel 
carrer Alfons XII seguia pel carrer de Sant Gervasi 
de Cassoles fins a la plaça de la Bonanova, i 
finalment arribava a Bellesguard pel camí del 
cementiri que avui són els carrers de Sant Joan de 
la Salle i de Bellesguard. Era el camí principal per les 
comunicacions entra la ciutat i la vila des de l’edat 
mitjana fins a principis del segle XX. Per Tuset i Alfons 
XII passava l’antic tramvia de vapor.
Sembla que el nom prové de l’antic propietari, la 
família Tusquets, i d’aquest indret entra la Travessera 
i l’actual Diagonal era conegut com “el Camp d’en 
Tuset”, i era molt a prop del paratge conegut per La 
Granada. Tota aquesta zona al sud de la Travessera 
va formar part de la vila de Gràcia durant la segona 
meitat del segle XIX.
L’any 1879, tal com diu Jesús Portavella a Els carrers de 
Barcelona: Sant Gervasi, quan es va construir la via del 
tramvia a vapor, el propietari Lluís Busquets i Gualba 
va demanar permís per obrir un carrer de cinquanta 
pams la qual cosa va permetre transformar l’antic camí 
en un carrer regular. A partir de l’any 1904 hi circulava 
un tramvia elèctric, el número 17. L’indret tenia un 
caràcter de suburbi, amb horts, institucions socials, 
magatzems i alguna indústria però a partir dels anys 
vint es va urbanitzar ràpidament, seguint la dinàmica 
de la Diagonal. Els anys seixanta va viure un període 
singular en convertir-se en el centre de la “gauche 
divine” barcelonina i es van obrir locals emblemàtics 
com la discoteca Boccaccio o la Cova del Drac.

A la fotografia, vista del carrer Tuset a principis del 
segle. En primer terme. s’hi veu l’Asil Duran, una 
institució per a nens orfes fundada per Toribi Duran el 
1890 i que es va transformar en un reformatori per a 
delinqüents menors d’edat. 
Postal del fons fotogràfic de l’Arxiu Històric del 
Centre Excursionista Els Blaus
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dimarts 10 a les 17:30 h
Aventura’t amb la Laia, 
amb motiu de les festes de 
Santa Eulàlia; amb ANIN.
Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Maragall
A partir de 4 anys
Aforament limitat

dijous 12, dijous gras

Vine a celebrar el carnaval 
amb el Mercat de Sant 
Gervasi. Concurs de truites 
amb 3 premis.
Mercat de Sant Gervasi

dijous 12, a les 11 h
PriMeres Passes: Moixaines i 
jocs dansats, amb Dansa-
lut. Proposta que treballa la 
música, el moviment i tots 
els sentits per poder viure 
un moment entranyable 
amb l’infant.
Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Maragall
Entre 6 mesos i 3 anys

dijous 12, a les 19 h
Conta’M una òPera: Norma 
de Bellini, xerrada-audició 
a càrrec de Pepe Reche, de 
MUSICoLòGICS. Una de les 
òperes més conegudes de 
Vincenzo Bellini és Nor-
ma, una tragèdia lírica en 
dos actes considerada un 
exemple de la tradició bel-
cantista. Va ser estrenada al 
Teatre de La Scala de Milà 
el 1831. Uns anys més tard, 
l’any 1835 es va estrenar 
a Catalunya al Teatre de la 
Santa Creu de Barcelona.
Centre Cívic Pere Pruna

dijous 12, a les 19:30 h
Maria Joao Moreno 
presenta Volteiro, concert 
musical amb temes originals 
que parlen de sentiments i 
experiències personals que 
revelen influències musicals 
molt diverses.
Centre Cívic Vl·la Florida

divendres 13, a les 20:30 h
Convesaciones significa-
tivas en el Putget. Tertulia 
y profundización del texto: 
“El hombre no puede recibir 

un don más grande que el 
de alegrar el corazón de 
alguien”.
Mas información: 93 209 95 80 
y 619 835 239
Assistencia libre

divendres 13, a les 19:30 h
ConCert: Òpera i Sarsu-
ela, amb els alumnes de 
l’Acadèmia Marshall. Farem 
un petit recorregut per les 
àries més conegudes de la 
història de l’òpera i també 
ens dedicarem a repassar 
els moments més destacats 
de la sarsuela.
Sota la direcció artística de 
Montserrat Aparici
Centre Cívic Pere Pruna

dissabte 14, matí

Vine a celebrar el carnaval 
amb el Mercat de Sant 
Gervasi. Concurs infantil 
de disfresses, amb diversos 
premis.
Mercat de Sant Gervasi

dissabte 14, a las 11:30 h
Celebrem Carnestoltes! 
Animació per grans i petits.
Celebrem l’arribada del Rei 
Carnestoltes tot cantant i 
ballant amb l’espectacle 
“Diversions”. Us esperem 
per divertir-nos, grans i pe-
tits al ritme de la música.
Disfresses, confeti i molta 
diversió! Veniu disfressats i 
disfressades!
A la placeta de l’Espai Putxet
Gratuït i per totes les edats

dissabte 14, a les 18 h
Espectacle familiar: Pe-

drol-Pedròs, animació, 
a càrrec de Campi qui 
Pugui. Per Carnestoltes us 
proposem una tarda molt di-
vertida per a tota la família. 
Veniu disfressats i cantareu, 
ballareu i saltareu! Sentirem 
les cançons de sempre 
amb música en directe i no 
podrem deixar de ballar!
Centre Cívic Pere Pruna
Preu: 3,51 €

dissabte 14, hora a determinar

Festa de Carnestoltes 
2015. Vine a riure i viure el 
Carnestoltes jove com mai 
abans ho has fet! Amb una 
activitat plena de colors i 
sorpreses que convertirà 
aquest dia en inoblidable!
Més informació a: http://
casaldejoves.casasagnier.net 
i dinamitzaciojoves.casasag-
nier@gmail.com

dilluns 16, a les 19 h
Filosofia i societat, nous 
reptes de futur, amb Lo-
redana Niculet, doctora en 
Filosofia de l’Art Reflexions 
entorn l’homo tecnologi-
cus a partir de Marshall 
McLuhan.
Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Maragall
Aforament limitat

dimeCres 18, a les 19 h 
doCuMenta’t: Moviendo 
montañas, presentació 
i debat a càrrec d’Anna 
Torrents i Laura Gómez, 
directores del documental. 
A vegades, moure munta-
nyes és molt més fàcil del 

que pensem. Només cal ser 
actius, definir bé els objec-
tius i tenir moltes ganes de 
canviar les coses. Això és el 
que vàrem aprendre d’una 
trobada amb joves d’Armè-
nia, Azerbaidjan i Geòrgia, 
que treballen cada dia amb 
les seves comunitats locals 
per transformar els conflic-
tes de la zona.
Centre Cívic Can Castelló
Cal inscripció prèvia

dijous 26, a les 19 h
Xerrada i exposició fotogrà-
fica: L’Avinguda secreta 
del Tibidabo. Un llegat 
històric, amb Gloria Soler i 
Eugènia Vidal Coneixerem 
l’actual avinguda del Tibi-
dabo a través d’un temps 
històric. Els seus orígens i 
la història d’aquesta via de 
la ciutat. Alhora un espai 
que amagat de l’agitació 
ciutadana encara és viu i 
conserva bona part del seu 
atractiu original.
Espai Putxet

agenda del 22/I al 18/II

Turkanas, fotografia de P. Gari

Moviendo montañas, un documental d’A. Torrents i L. Gómez

A l’AGENDA  
recollim les activitats 
que es fan al llarg del 
mes a Sant Gervasi.
Podeu fer arribar la vos-
tra proposta a:
jesus@el jardi.com 
Cal proporcionar la 
següent informació:
u data i hora
u  títol de l’activitat
u  subtítol o títol secun-
dari, si és el cas
u  breu descripció de 
l’activitat, amb noms 
propis (dels artistes, del 
grup, etc.)
u  lloc on es fa l’activitat, 
amb l’adreça
u  altres aclariments: 
durada de l’espectacle, 
a qui va dirigit (per 
exemple, públic infantil), 
organitzador de l’activitat
u  preu, si és el cas

Gràcies per la vostra 
col.laboració
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Concert coral a Sant Ildefons
Els dies a l’entorn de les festes de Nadal es fan concerts i altres 

manifestacions culurals com aquesta actuació de Contrapunto Vocale

BREUS

Donació al Centre d’Acollida Assís

u M. Antònia Font Fernández
El diumenge 11 de gener, el cor Contra-
punto Vocale va treure les carpetes de 
concert a la mateixa seu on assagen: la 
parròquia de Sant Idelfons. Des de casa 
seva, van acollir una bona colla d’orelles, 
i dic bona no sols per la quantitat de gent 
que hi havia, prou acceptable, sinó també 
perquè els oients vam ser tot orelles del 
principi al final.
El repertori constava de tres blocs. En pri-
mer lloc, van cantar quatre cançons d’es-
glésia: des de l’«O memoriale» de Cererols 
(segle svii) fins al «Sanctus‒Benedictus» de 
Vila (nascut el 1966). Tot seguit, van inter-
pretar sis cançons populars catalanes i ma-
llorquines, com ara La dama de Mallorca i 
La filadora. Finalment (segons el programa 
i malgrat que ja hem passat les festes), van 
delitar-nos amb tres nadales, entre les quals 
Ring Christmas bells. El final de veritat el 
van tancar El noi de la mare i Joan del Riu.
L’únic que vam trobar a faltar alguns oients 
és poder ubicar l’església que il·lustrava els 
programes. L’important, però, és que tots 

vam gaudir d’una bona estona gràcies al 
treball dels cantaires i del director, Josep 
Miquel Mindán, que, entre altres cors, en 
dirigeix un altre del barri: el Cor Albada.
Per saber més de Contrapunto Vocale, po-
deu anar a www.contrapuntovocale.cat.

Dones a la biblioteca
Fins al 24 de gener, la biblioteca Joan Ma-
ragall acull l’exposició «Sí, es va poder. La 
dona decideix, la societat respecta». L’ha 
coordinada l’artista Meca (Mrm), en col·la-
boració amb Transversales.net i Thefolio.
com. La llavor d’aquest treball data del 
març passat, quan una seixantena d’artistes 
i escriptors, així com algunes entitats soci-
als, van participar al projecte #NoLeyGllrdn. 
L’objectiu d’aquest projecte era manifestar 
el rebuig a l’avantprojecte de llei que restrin-
gia el dret de les dones a avortar. Un cop 
tombat, i com a crida per evitar iniciatives 
similars en el futur, es va gestar el treball que 
ara podem conèixer.
El que hi trobareu és una vintena de fotogra-
fies artístiques i pintures, quasi totes acom-
panyades d’un text que cita el testimoni de 
dones feministes. Perquè us en faceu una 
idea, just entrar veureu tres fetus engabiats, 
que representen la maternitat imposada. 
Com a colofó, hi ha dues vitrines amb al-
guns números de la revista Transversales, 
així com insígnies reivindicatives i punts de 
llibre. Si la selecció se us fa curta, podeu 
veure l’exposició completa a http://www.
trasversales.net/noleygllrdn.pdf. I, si voleu 
saber-ne més, podeu anar a http://www.ca-
ladona.org/. 

Quart Minvant

L’octubre de 2010 va néixer a la Casa Sag-
nier un projecte per experimentar en la li-
teratura col·laborativa, dirigida per Carme 
Rodríguez. Cinc persones arrelades al barri 
van seguir la proposta i el juny de 2011 van 
decidir anomenar-se Cataclic Sant Gervasi. 
Elles són Carme Andreu, Lila Fiorini, Maria 
Rosa Godes, David Hispano i Carmen Le-
mus. La primavera de 2014 es va publicar 
el seu primer llibre de ficció, Quart Minvant, 
a l’editorial Aurifany. És una història feta 
a deu mans sobre les conseqüències del 
malefici de Maddi la deessa de l’Amboto, 
muntanya de Zugarramurdi, sobre les do-
nes que al llarg de cinc generacions gesten 
l’estigma d’una taca que marcarà per sem-
pre més el seu destí.

u El jardí
Els dies 20 i 21 de desembre de 2014, Es-
pacio Con Sentido va organitzar un Mer-
cadillo Solidari a la seva seu de la plaça 
Adrià. Ara, a mitjans de gener, els respons-
ables de la iniciativa han anat a visitar el 
Centre d’Acollida Assís, a qui van triar com 
a entitat beneficiària de la recollida de din-
ers obtinguts durant el mercadillo, que en 
total has estat 740 €.
En aquests moments de crisi social, és 
important valorar la feina que fa el centre 
Assís perquè hi ha persones que tenen 
moltes necessitats. Més de 150 homes 
i dones (molts més homes, el 80%) acu-
deixen diàriament a aquest centre per 
rebre esmorzar, una dutxa calenta, roba i 
activitats com informàtica, tallers de tre-
balls manuals (de preciosos objectes que 
després venen allà on tenen cabuda), etc. 
I el més important: allà troben companyia, 
conversa, igualtat en el tracte,… i és el que 
els ajuda a seguir endavant amb una vida 
que “no els ha tractat gaire bé”.
Amb la visita a Assís s’ha parlat amb els 
professionals que hi treballen (molts fa 

més de 10 anys que col·laboren com a 
voluntaris…) i sobretot amb els que visiten 
el Centre com a usuaris: quines històries 
de vida…!! Així que sí, un cop més, des 
d’Espacio Con Sentido es reafirma que 
“ajudar sempre ajuda”: la tasca solidaria 
reconforta i a més, s’ha pogut deixar a As-
sís els diners i les 16 bosses de roba per a 

home que es van recollir en el mercadillo. 
I tot gràcies a les aportacions de la gent 
del barri amb el material que van portar i 
a la gent que va venir a comprar els seus 
regals de Nadal al mercadillo. Aquesta 
donació, doncs, ha estat possible gràcies 
a molta gent de Sarrià Sant Gervasi. Va per 
tots ells!

Vista del presbiteri de l’església parro-
quial de Sant Idefons, amb els cantaires 
del cor Contrapunto Vocale situat davant 
de l’altar. Entre ells i el públic, hi ha el 
director del cor Josep Miquel Mindán. 
Fotografia d’Aleix Fernandez

Centre Integral de Bellesa i Salut

C/ Arimon 18-20 | 08022 Barcelona | tel. 93 181 39 34
Dilluns-Divendres: 9:30 a 22:00 h. | Dissabte: 10:00 a 18:00 h. | Diumenge: 10:00 a 14:00 h.

Depilació definitiva
Làser Alejandrita

PER PUBLICITAT
 telèfon mòbil: 

637 96 16 17  
correu e.: 

marti@eljardisg.
com



GENER 2015 | EL JARDÍ DE SANT GERVASI8 EL JARDÍ DE SANT GERVASI | GENER 2015   9
articles

u El jardí
El calendari de festes de les comunitats 
tradicionals agrupa tots aquells actes en 
què es fa alguna celebració particular. 
Aquest calendari recull des de tradicions 
ancestrals, com són les festes dels sol-
sticis d’hivern i estiu que se celebren des 
de la prehistòria, fins a aportacions de 
les diverses cultures que han tingut in-
fluència al país, com la celta —Carnaval, 
Tots Sants—; la jueva —Pasqua, Pente-
costa—; la romana, que va començar a 
fer una sistematització d’aquestes tradi-
cions, fins a arribar al calendari litúr-
gic cristià que les ordenà i els donà un 
contingut de caràcter religiós i espiritual. 
Alhora, al llarg de la història cada país i 
cada comunitat afegeixen i singularitzen 
les celebracions que consideren més 
properes, fins a la confecció dels calen-
daris festius de caràcter eminentment lo-
cal. Aquests, des de finals de l’edat mitja-
na i sobretot a l’edat moderna, es reunien 
en la consueta, un llibre que cada esglé-
sia tenia i on es recollien les cerimònies i 
consuetuds litúrgiques amb la finalitat de 
fixar-les i uniformitzar-les. Les consuetes 
fetes a partir del segle XVII solen estar 
escrites en català i acostumen a destacar 
les particularitats del lloc.
Les festes de Carnaval o d’en Car-
nestoltes, situades entre els cicles de 

Nadal i de Pasqua, trencaven la dinàmi-
ca de les festes de marcat caràcter re-
ligiós. També és una celebració lunar i per 
aquest motiu no té una data fitxa al cal-
endari sinó que és una festa mòbil. L’arri-
bada del Carnestoltes portava disbauxa i 
uns pocs dies de festa, abans d’entrar a la 
llarga Quaresma. Tot i ser un moment ben 
cru de l’hivern, també és quan els dies 
s’allarguen clarament i el sol comença a 
escalfar; d’aquesta manera, aquesta fes-
ta també és una celebració que proposa 
renovació.
La setmana de Carnaval comença amb 
el Dijous Gras, que aquest any cau en el 
dia 12 de febrer, i és el dia de l’arribada 
del rei Carnestoltes que governarà al llarg 
d’aquesta setmana. També és el dia que 
es menja la truita amb botifarra d’ou. El 
dissabte és el dia que se sol fer la rua amb 
les comparses i els balls de disfresses, 
una altra de les característiques diferen-
cials d’aquesta festa. Abans de la Guerra 
Civil s’hi feien balls de disfresses en molts 
teatres i locals socials de Barcelona i Sant 
Gervasi, com els que es feien a l’Ateneu. 
Finalment el Dimecres de Cendre tan-
ca aquest cicle, amb l’enterrament de la 
sardina. També és tradició fer, aquest dia, 
una sardinada. Per uns pocs dies, aques-
ta festa permet la disbauxa i ser política-
ment incorrectes.

Torna el rei Carnestoltes
La setmana del 12 al 19 de febrer  
hi ha les festes de Carnaval a Sant Gervasi

La función del disfraz  
en el desarrollo del niño
u Cristina Turú
En estas fechas, tan próximas al carnaval; 
los niños empiezan a planear y a solicitar 
sus disfraces. A la mayoría de niños les 
gusta mucho disfrazarse, de hecho hay 
niños que no solo se disfrazan en celebra-
ciones especiales; sino que utilizan el dis-
fraz como forma de juego habitual. 
Es beneficioso que el niño se disfrace, 
cambie de rol y de identidad durante un 
rato. De este modo dan rienda suelta a su 
creatividad, aprenden jugando y estimu-
lan su imaginación. 
Disfrazándose interpretan otros perso-
najes, empatizando y poniéndose en su 
lugar, ensayan otra personalidad,  otra 
manera de actuar y de sentir, viendo el 
mundo desde otro punto de vista. 
La fantasía es natural y saludable para el 
equilibrio emocional del niño, por lo que 
debemos permitirle explorar nuevos mun-
dos, imaginar y crear. A través del disfraz 
el niño también puede expresar sus sen-
timientos y su manera de ver el mundo; 
por lo que debemos respetar las preferen-
cias que exprese a la hora de disfrazarse. 
A través del  disfraz el niño también imita 
la realidad, aspecto que puede ayudar-
nos a descubrir cómo percibe a los adul-
tos o posibles problemas en su ambi-
ente. Cuando el niño interpreta a papá, a 
mamá, al profesor, a un compañero, etc., 
reproduce los comportamientos que ob-
serva en ellos. Si los observamos y anali-

zamos dicha información, podremos con-
ocer como el niño percibe determinadas 
situaciones y podremos ayudarle.  
Programar de que se va a disfrazar este 
año por carnaval puede ser un excelente 
ejercicio para su hijo, ya que aprenderá a 
negociar, a tomar decisiones, a reflexionar 
para decidir de qué disfrazará, para final-
mente, el día de la celebración poder de-
sarrollar un juego individual o en grupo con 
otros niños, utilizando otros roles, reglas y 
normas alejadas de las habituales. 
También podemos realizar el disfraz en 
casa, involucrando al niño en la confec-
ción del mismo. De este modo poten-
ciaremos la creatividad, planificación y 
ejecución del mismo. Realizando este 
tipo de actividades manuales el niño per-
fecciona su psicomotricidad y aprende a 
esforzarse para conseguir sus objetivos. 
Si un niño no quiere disfrazarse de algo, 
no debemos obligarlo a hacerlo. El niño 
se tiene que sentir a gusto y seguro con 
el disfraz, por lo que debemos evitar que 
se sienta ridículo o forzado.  
Animar a disfrazarse a nuestro hijo y com-
partir con él sus intereses, sin duda será 
una actividad beneficiosa para ambos.

Cristina Turú es psicóloga

La Odontología en 3D es 
como ver la vida en colores

Los novedosos avances tecnológicos ya están 
incorporados con la tecnología en 3 Dimensio-
nes y digital en el campo de la medicina en ge-
neral y también en la odontología en la CLÍNICA 
DENTAL BARENBLIT, en especial para los im-
plantes dentales y sus prótesis. 
¿De donde venimos?
La CLÍNICA DENTAL BARENBLIT comenzó hace 
60 años, en 1955, fundada por la Dra. Ofelia Sc-
heinin de Barenblit quién ya fue pionera en su 
tiempo por ser odontóloga siendo mujer, por  su 
carácter personal y con los últimos avances de 
la época aportando una filosofía conservadora 
respecto a la metodología de aquellos tiempos, 
haciendo énfasis en la prevención especialmen-
te de los pacientes infantiles, hoy en día,  somos 
un equipo multidisciplinario encabezado por el 
Dr Pablo Barenblit Scheinin, hijo de la Dra. Sc-
heinin, y docente de la Universidad de Barcelona 
así como co-Director del Master de Implantolo-
gía y Prótesis de la misma Universidad.
¿Qué especialidades de la odontología tene-
mos?
En la clínica dental Barenblit ofrecemos odonto-
logía general, higienes por odontólogos, pediá-
trica, estética , problemas articulares, además 
de cirugía y prótesis con o sin implantes.

¿Qué novedades tenemos?
En la CLÍNICA DENTAL BARENBLIT, hemos ido 
implementando los distintos procesos en los 
diagnósticos y tratamientos con recursos nove-
dosos como el mundo digital y de las 3 Dimen-
siones, incrementando así la calidad y seguridad 
de los estudios y con una mejora considerable 
en la predictibilidad y la calidad de las prótesis 
dentales, los implantes dentales, cirugía oral y 
tratamientos que se apoyan en estas técnicas 
para su más precisa localización.
¿Cómo se implementa la tecnología digital en 
los diagnósticos?
Por medio de maquetas tridimensionales indivi-
duales para cada persona, en la CLÍNICA DEN-
TAL BARENBLIT podemos hacer estudios pre-
vios a los tratamientos que mejoran y suponen 
una más larga duración.
¿Cómo se implementa la tecnología digital en 
los tratamientos?
Con las guías quirúrgicas, en la CLÍNICA DEN-
TAL BARENBLIT podemos colocar implantes 
dentales con lo que se llama técnica mínima-

mente invasiva o como dicen quienes lo han vi-
vido “implantes sin cirugía”, ya que no suele re-
querir ni siquiera suturas. A más, podemos hacer 
una cirugía virtual sobre un modelo informático y 
comprobar cómo sería el resultado real.
¿Cómo se implementa la tecnología digital en 
las prótesis?
Mucha gente cree que todas las “fundas” o pró-
tesis dentales son similares, pero en la CLÍNICA 
DENTAL BARENBLIT nos preocupamos por la 
excelencia profesional y por eso utilizamos los 
sistemas de última generación de CAD CAM

¿Qué son los sistemas de CAD CAM aplica-
dos en la odontología?
Se trata de unos escáner de máxima precisión 
que digitalizan o sea convierten los modelos 
tridimensionales de las bocas y dientes en mo-
delos de trabajo en el ordenador, donde se pue-
de diseñar de forma virtual las distintas prótesis 
dentales que luego un robot de alta precisión 
fabrica a medida y exclusivamente para cada 
persona la pieza que hemos diseñado. Como se 
pueden imaginar, la calidad de ajuste y precisión 
que se obtiene nunca la pudimos ni pensar!! es 

muchísimo mejor y mayor que con los métodos 
convencionales artesanos, consiguiendo hasta 5 
micras de ajuste!! (0,005 de milímetro)
¿Cuál es la moda actual en estética dental?
El estudio digital de la sonrisa: utilizamos la tec-
nología digital de la imagen para realizar diferentes 
esbozos de como dar forma, color y posición a los 
dientes respecto la cara, aumentando el éxito final.
¿Y lo último en moldes?
Impresoras 3D para la obtención de modelos de 
diagnóstico y de trabajo previo o de laboratorio.
¿Y respecto a los materiales?
Coronas cerámicas con los últimos materiales 
como el disilicato de Litio y el Circonio. 
¿Estamos lejos?
Creemos en una relación de proximidad y pro-
curamos movernos con recursos técnicos y 
humanos de nuestro entorno, lo que se deno-
mina Km. 0, por lo que creemos que somos una 
clínica dental del barrio para la gente del barrio 
con recursos humanos y tecnológicos de primer 
nivel.  També el  laboratori dental amb el que co-
laborem es proper i especialitzat en diseny 3D. 
¿Sólo trabajamos con pacientes privados?
No. Prestigiosas compañías de salud confían en 
nuestro equipo, por lo que pueden visitarse tam-
bién aquellas personas afiliadas a las pólizas de 
medicina general de  Adeslas, Medi fiatc, Asefa 
o Assistència Sanitaria Colegial que cubren las 
visitas de revisión y algunas de las pruebas com-
plementarias para diagnosticar enfermedades.

Neuropsicologia,  Odontologia,  Psicologia  infancia  i 
adolescència,  Psiquiatria,  Traumatologia,  Unitat  de 
Nutrició,  Unitat  d'atenció  a  l'adolescent,  Unitat 
d'atenció  al  nen  adoptat,  Unitat  de  patologies  del 
creixement  i  Unitat  del  diagnòstic  i  tractament  de 
trastorns de desenvolupament.

Els Premis Excel·lència Professional del Col·legi Oficial 
de  Metges  de  Barcelona  (COMB)  es  concedeixen 
anualment  des  de  fa  11  anys  i  reconeixen  a 
professionals  que  han  destacat  per  la  seva 
excel·lència,  pel  seu  recorregut  professional, 
honestedat,  compromís,  altruisme  i    integritat. 
També  es  valora  el  lideratge  i  l’excel·lència  dels 
metges  que  treballen  en  equips  multidisciplinaris 
com  és  el  cas  del  Servei  de  Pediatria  de  l’Hospital 
Universitari Quirón Dexeus.
El  premi  s’ha  entregat  en  un  acte  celebrat  el  passat 
desembre  amb  la  participació  de  l’alcalde  de 
Barcelona, Xavier Trias, i el president del COMB, Jaume 
Padrós,  que  va  declarar  que  “en  l’actual  context  de 
crisis, aquests premis posen de relleu la importància de 
la reivindicació del professionalisme i de la qualitat del 
sistema sanitari”. 

Un equip per la salut infantil

L´equip del Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari 
Quirón  Dexeus  disposa  d´especialistes  en  tots  els 
àmbits de  la pediatria  i  les  seves àrees específiques: 

El Servei de Pediatria de 
l’Hospital Universitari Quirón Dexeus 
guanya un dels Premis Excel·lència 
Professional del COMB

L’equip de pediatria premiat està dirigit pel Dr. Vicente Molina

Pediatria,  Urgències,  Neonatologia,  Hospitalització, 
Alergologia,  Cirurgia  pediàtrica  i  neonatal,  Cirurgia 
plàstica,  Cirurgia  urològica,  Dermatologia,  Dietètica  i 
nutrició,  Endocrinologia,  Fisioteràpia  respiratòria, 
Genètica,  Hematologia,  Logopèdia,  Malformacions 
cranials, Massatge  infantil,  Neurocirurgia,  Neurologia, 

C/ Anglí 31, 2ª planta
08017 Barcelona 
Tel.: 93 205 57 57 

C/ Sabino de Arana 5-19,
 planta 0 consulta 4
08028 Barcelona
Tel.: 93 546 01 26  

H.U. Quirón Dexeus
C/ Sabino Arana 5
08028 Barcelona

PAIDO - Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Quirón Dexeus

CONSULTA URGÈNCIES 24HCONSULTA

info@paidodex.com · www.pediatriadexeus.com · www.quiron.es/es/barcelona_dexeus

Un equip de pediatria 
excel·lent

Nuevas tecnologías aplicadas en la
CLÍNICA DENTAL BARENBLIT 

EN PRIMERA HIGIENE BUCAL
REGALO: CEPILLO CON PASTA DE DIENTES ESPECIAL PARA CADA CASO
*PRIMERA VISITA SIN CARGO PARA EL PACIENTE

  * NO INCLUYE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS NI RADIOGRAFÍAS

VALE POR 
50% 
DESCUENTO

c/Mandri, nº41, bajos
info@clinicadentalbarenblit.com

934.177.804 o 615.954.652
www.clinicadentalbarenblit.com

CONSULTA MÉDICA
u Tratamiento de HERNIA DISCAL, mediante  

técnica percutánea mínimamente invasiva,  
con control de rayos X, sin necesidad de ingreso  

y con el alta médica en 4 horas.  

u Tratamiento del dolor: 
  - Tratamiento de la rodilla con el método  

ORTHOKINE, clínicamente probado  
y avalado por el Ministerio de Sanidad

  - Triple tratamiento OZONOTERAPIA:  
Paravertebral, Intradiscal y Autohemoterapia  

El Dr. Jaume Soler i Subirats es 
un referente en la especialidad 
de Traumatología y Reuma-
tología. Dirige la Unidad de 
Cirugía Mínimamente Invasiva. 
Es licenciado en Medicina con 
la calificación de sobresaliente 
en la Universidad de Barcelona. 
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u Fotografies: Javier Sardà; textos: Jesús Mestre
Les tintoreries són uns comerços estretament vinculats 

a la vida del barri: els seus clients solen ser el veïnat més 
proper i la delicada feina que realitzen els porta a mantenir 
una relació gairebé de confidencialitat amb la clientela.

En Miquel Torres i la Rosa González van obrir la 
tintoreria del carrer Teodora Lamadrid 22, l’any 1952. 
Era un matrimoni jove, de poc més de trenta anys, que 
emprenien una aventura incerta. Van començar vivint 
a la mateixa botiga, una pràctica habitual en molts 
comerços de la ciutat de l’època. Coneixien l’ofici i 
van saber invertir en una maquinària que s’adequava 
a les limitacions d’espai del local que era a l’hora, lloc 
de treball i d’habitatge. També acceptaven feines de 
costura que delegaven a tercers.

A finals dels anys cinquanta van comprar una 
màquina de neteja en sec que els va permetre ser més 
eficients en la feina. Tot i així, la matinada del divendres 
9 de març de 1962 hi va haver un gran enfonsament 
a la cruïlla dels carrers Teodora Lamadrid i Castanyer, 
un esllavissament provocat per una mina d’aigua que 
seguia la llera de l’antic torrent de Castanyer. El mateix 
dia va desaparèixer dins de la foradada que es va fer 
una persona, Leoncio Miranda un obrer de l’empresa 
que va anar a fer les primeres feines d’apuntalament 
dels edificis 10 i 12 del Castanyer, els més afectats. 
Tant la tintoreria com la botiga de queviures del costat 
van quedar molt malmeses, i la nova màquina de neteja 
en sec es va enfonsar i va quedar inservible. Segons va 
informar La Vanguardia en les setmanes següents, no 
es va trobar el cadàver de Miranda.

Com a conseqüència de l’enfonsament, la botiga de 
queviures es traslladà a un altre lloc del mateix carrer i la 
tintoreria es va ampliar. Rosa González va dirigir el negoci 
fins a gairebé la seva mort, el 1994, i després la va suc-
ceir la filla, Isabel Torres, que el mena actualment.

La tintoreria fa neteja i planxat de vestits delicats, 
tant d’home com de dona, tractament de pells i neteja 
de catifes, tot i que aquestes darreres tasques actu-
alment es fan en tallers especialitzats. Segueixen fent 
l’especialitat de neteja i planxat de vestits delicats com 
els de núvia, de nit o de gales especials.

treballant a Sant Gervasi

La Rosa i la Isabel, tintoreres
Des de principis dels anys cinquanta, al carrer Teodora Lamadrid,

hi ha la tintoreria de la família Torres que dóna un servei molt apreciat al barri

Creem testos flotants per a les 
teves petites plantes o cactus. El 
mode més original de reutilitzar 
ampolles de vi decorant l’espai 
que tu vulguis.

Utilitza el codi “jardi” i l’enviament serà gratuït: www.floatingislands.es

Al costat, Rosa González el juny de 1993; 
a baix, la seva filla Isabel Torres l’any 2015, 
totes dues a la tintoreria del carrer Teodora 
Lamadrid. A sota, publicitat de la tintoreia de 
finals dels anys cinquanta, presentant la nova 
màquina de rentat en sec, i una fotografia de 
la família Torres González el maig de 1966, 
davant mateix de la tintoreria.
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creixambtraça
Acompanyar  
l’infant a créixer

A creixambtraça tenim 
dues vessants d’acció. 
L’enfocada a pares i ma-
res amb fills i filles de 0 
a 6 anys, i una altra tasca 
adreçada a adults, tant si 
son pares i mares com si 

no ho son.
Podem assessorar i acompanyar en consul-
ta individual i/o familiar en situacions com:
- Si voleu resoldre els dubtes que trobeu en la 
criança i tenir recursos davant les dificultats 
en les vostres relacions pares-fills.
- Si voleu acompanyar el creixement fill/a amb 
Flors de Bach i restablir el seu equilibri psico-
lògic i emocional en: situacions d’estrès amb 
els canvis propis del desenvolupament, pressió 
escolar, canvi de domicili, arribada d’un germa-
net, pors, inseguretats, timidesa, nerviosisme...
- Si desitgeu acompanyar el vostre fill/a sa fent 
un seguiment del seu desenvolupament mo-
tor pas a pas, per tal que no se salti cap etapa 
i afavoreixi la seva maduració global.
- Si heu tingut un fill/a prematur que necessi-
ta estimulació precoç per tal d’activar el sis-
tema nerviós i facilitar la maduració del seu 
cervell i millorar mobilitat.
- Si busqueu un reforç terapèutic per al vostre 
fill/a amb dificultats motores, neurològiques, 
genètiques... i voleu estimular-lo amb un entre-
nament adequat satisfent les seves necessitats 
especials i despertant les capacitats latents.
- Si necessiteu d’un fisioterapeuta i/o kinesiòleg

Eva Ferran Font
Directora de creixambtraça 
www.creixambtraça.com 
932 546 766 o  628 638 289

Javier García Cañete
El 2015 acaba de empezar, y con él, los habi-
tuales propósitos de año nuevo: estudiar idi-
omas, dedicar más tiempo a la familia, poner 
en orden las finanzas personales, y cómo no, 
los auténticos clásicos: hacer ejercicio y adel-
gazar. No es de extrañar que cada año muc-
has personas se planteen por estas fechas 
empezar a practicar deporte para tener más 
salud y perder algo de peso, con las fiestas 
Navideñas aún por finalizar, estos días con-
centran muchas celebraciones coronadas 
por opíparas comidas a las que es difícil decir 
que no. Como resultado, la ingesta de calorí-
as se dispara, y nuestra mala conciencia nos 
susurra al oído “¡hay que hacer algo!”. Pues 
bien, además de tu conciencia, me tienes 
a mí, tu entrenador personal, Javier García 
Cañete ( javientrenadorpersonal.com)
Te voy a proponer trabajar conmigo este 
2015, en tu mismo barrio, en las renovadas 
instalaciones de la Salle Sport & Fitness, un 
centro de primer nivel. Ahí será donde vamos 
a empezar ese cambio que tanto ansías. 
Pero si aún tienes dudas de porqué deberías 
incluir el deporte y una vida más sana en tus 
propósitos de año nuevo, aquí están cuatro 
poderosas razones por las cuales deberías 
dejar entrar el deporte en tu vida, ¡no importa 
la época del año!

El deporte te ayuda a desconectar
Cuando no estamos realizando ninguna ac-
tividad física, el cerebro consume una gran 
proporción de la energía del cuerpo, en torno 
a una quinta parte de la energía total. De ahí 

que cuando no estamos haciendo otra cosa, 
la mente se nos “dispare” y empecemos a 
darle vueltas a todo. Pero una vez que nu-
estros músculos se activan, estos empiezan 
a pedirle a nuestro organismo más energía, 
más oxígeno. Una manera que tiene el cuer-
po de conseguir la energía extra que nece-
sitan los músculos es “cerrando” áreas del 
cerebro que no son importantes para la acti-
vidad que estamos haciendo en ese momen-
to, y redirigiendo la energía restante hacia 
los músculos. Así que cuando decimos que 
“desconectamos” de nuestros problemas 
mientras hacemos deporte, ¡es literalmente 
cierto! El cerebro desconecta lo que no es 
prioritario en ese instante, como esos pe-
queños dolores de cabeza cotidianos que a 
veces nos fastidian la existencia.

El deporte hace que quememos calorías
Cualquier actividad física genera un mayor 
gasto de calorías al acelerar nuestro meta-
bolismo. Esto sucede en especial con el ejer-
cicio aeróbico: correr, nadar, montar en bici 

de manera suave. El organismo experimenta 
una serie de adaptaciones que nos hacen 
más eficientes (órganos como el corazón o 
los pulmones necesitan trabajar menos para 
un mismo esfuerzo): se reduce la presión 
sanguínea, mejora la función pulmonar, cir-
culando sangre más oxigenada, que además 
llega mejor a donde se necesita, pues au-
menta el número de capilares.  Y lo mejor 
de todo es que acostumbraremos a nuestro 
cuerpo a utilizar las grasas como combusti-
ble en primer lugar. 

El deporte genera endorfinas
Las endorfinas son los opiáceos naturales 
del organismo, son proteínas que se generan 
en la hipófisis y su función es actuar como 
analgésico natural, además de estimular la 
actividad de los centros de placer en el ce-
rebro. ¿Recuerdas esa sensación placentera 
y tranquila que te invade después de realizar 
un esfuerzo? Pues las responsables son las 
endorfinas, “la hormona de la felicidad”, la 
responsable del “chute o subidón del depor-

tista”. Está comprobado que alguien que re-
aliza una actividad física de manera regular, 
cuando se ve privado de esta por cualquier 
motivo, experimenta una especie de “síndro-
me de abstinencia” que conlleva malestar fí-
sico y mental. Sensaciones que desaparecen 
cuando volvemos a practicar deporte. O sea, 
el deporte genera droga, ¡pero droga buena! 

El deporte nos obliga a dedicarnos tiempo
Necesitamos tiempo, que nunca nos sobra, 
para practicar una actividad deportiva. A 
veces lo cambiamos por tiempo de sueño y 
viendo menos a la familia y amigos. Pero ya 
sea mucho o poco tiempo del que dispon-
gamos, cuando conseguimos ese momento, 
“es nuestro momento”, solo para nosotros. 
Es en esos momentos cuando dejamos de 
lado todas las cosas que nos han sucedido 
durante el día y nos dedicamos a pasar un 
buen rato y a mejorar nuestras capacidades 
físicas. En definitiva, creamos tiempo que 
dedicamos a cultivar nuestra salud física y 
mental. ¡Y mi cometido es acompañarte y 
hacer que cada minuto cuente!

Un año Nuevo comienza 
y con él las innumerables 
promesas de comenzar 
con una actitud diferen-
te: perder esos kilitos de 
más, hacer ejercicio, dejar 
de fumar, comenzar esas 
clases de música, de idio-

mas, o de arte que siempre has dejado atrás, 
compartir más tiempo con la familia y con 
los amigos.
Con estas promesas buscamos realizar acti-
vidades que por cuestión de tiempo hemos 
dejado de lado, pero que en el fondo siem-
pre hemos querido realizar. Sin duda todas 
estas actividades estarían enfocadas a me-
jorar nuestra calidad de vida, a proporcionar-
nos un mayor bienestar. 
El bienestar se define como la búsqueda 
consciente de un estado avanzado de salud 
física, psicológica y espiritual. Podríamos 
verlo como la forma de adoptar un estilo de 
vida sana con el objetivo de lograr un estado 
óptimo del funcionamiento de nuestro cuer-
po. No obstante, dedicamos gran parte de 
nuestra vida trabajando para tener suficiente  
para nuestra jubilación y no pasar necesida-
des, pero solemos obviar la inversión más 
importante de todas – la de nuestra salud.  
¿Cómo quieres que sean tus últimos 10 años 
de vida? ¿Querrás tener la vitalidad que ne-
cesitas para realizar todas las actividades 
que siempre has soñado? 
Puedes dar unos pasos sencillos para res-
tablecer y mejorar el funcionamiento de tu 
cuerpo y así sentirte mejor, rendir más y sa-
car el mejor provecho a tu vida. La clave está 
en enfocar más energía a tu salud y empezar 
a realizar pequeños cambios - comer mejor, 
beber agua, descansar, mantenerte activo, 

divertirte, evaluar tus prioridades. Asumir bu-
enos hábitos de salud suele ser más sencillo 
si incorporas la ayuda de tu quiropráctico o 
la del especialista de salud de tu elección.
La Quiropráctica ayuda a que tu sistema ner-
vioso funcione de forma óptima al mejorar 
el funcionamiento de tu columna vertebral, 
ofreciéndole así a tu cuerpo la mejor opor-
tunidad posible para gozar de una mejor ca-
lidad de vida y procesar mejor los cambios 
mencionados. 
Evidentemente como seres humanos experi-
mentamos un proceso de envejecimiento in-
herente a nuestra naturaleza, pero este proce-
so puede ser más armónico si invertimos a lo 
largo de los años en nuestra salud. Podemos 
elegir tener un estilo de vida sano, un estilo de 
vida que permita minimizar el impacto del ine-
vitable paso del tiempo. Prestando atención 
a nuestra salud y bienestar podemos mejorar 
significativamente nuestra calidad de vida y la 
forma en que disfrutamos de ella. 
Si deseas obtener más información te invita-
mos a nuestra charla de salud gratuita este 
jueves 29 de enero de 2015 a las 19.00 ho-
ras. Si empezamos a dar pequeños pasos 
ahora, en nuestro presente,  gozaremos de 
grandes beneficios en nuestro futuro. ¡Aní-
mate! Tu salud depende de ti.

Pablo Martínez Jarque
Quiropráctico
c/ Castanyer 4-6
93 328 33 82 
www.equilibriumquiropractic.es
Facebook: equilibriumquiropractic

Javier, entrenador personal
Cuatro razones para entrenar conmigo este 2015 

Century 21 Alpha
Suggeriments per 
vendre la casa (I)

Equilibrium Centre Quiropràctic
Tu salud depende de ti

Si has decidit vendre la 
teva casa, aquests suggeri-
ments et poden ajudar:
1.- Optimitza el preu de 
venda: el preu es probable-
ment el paràmetre més im-
portant. Avui dia en un mer-

cat dominat per l’oferta, son els compradors qui 
determinen el valor final. Ells compararan casa 
teva amb altres ofertes similars i si el preu no 
es atractiu passaran al següent immoble. Quan 
més temps estigui un pis al mercat més difícil 
serà la seva venda ja que els compradors po-
den pensar que pot tenir algun problema.
2.- Prepara la casa per ensenyar-la. T’aconse-
llem que treguis el màxim de coses de l’entrada 
de casa teva perquè sembli més espaiosa. Obre 
les finestres cada dia, això ajuda a eliminar olors 
i evita senyals d’humitat. Encén tots els llums i 
obre cortines i estors. Treu els mobles que so-
brin, les habitacions semblaran més grans. Ne-
teja a fons el pis, sobretot banys i cuina. Si cal, 
pinta la casa en tons clars. I no t’oblidis de tenir 
els armaris ben organitzats, així demostraràs 
l’espai que té casa teva per desar coses.
3.- Maximitza la presència al mercat: avui dia, el 
trobar compradors qualificats requereix quelcom 
més que posar un cartell o un anunci a internet. 
Així doncs hauràs d’invertir en fer publicitat del 
immoble a diversos mitjans, encarregar unes fo-
tografies i vídeo professionals que destaquin el 
millor de casa teva i ser actiu a les xarxes socials 
per donar a conèixer el teu immoble.

Josep Barcelona
Gerent de Century 21 Alpha
932 402 272
jbarcelona@c21alpha.es

Con nuestro Plan de Acción tenemos la mejor fórmula de 
comercialización para tu inmueble. ¿Te apuntas? VENDE tu piso

serveis immobiliaris

TORRE MODERNISTA 
VALLVIDRERA
150m² 2 plantas, 3hab, 
2baños

495.000€

A
B
C
D
E
F
G

LUZ Y AMPLITUD 
EN GANDUXER
198m², 4hab, 3+1baños

780.000€ 

en trámites

CONFORT Y AMPLITUD 
SANT GERVASI
226m², 6hab, 3+1baños, 
pkg

795.000€ 

A
B
C
D
E
F
G

CALIDEZ EN LES CORTS
AV. SARRIA
109m², 3hab, 1+1baños, 
pkg

350.000€ 

en trámites

CASA DISEÑO PASSATGE 
MULET
270m² en 3 plantas, 5hab, 
2+1baño

1.750.000€ 

A
B
C
D
E
F
G

PISO DE DISEÑO 
EN SABINO DE ARANA
150m², 2hab, 3baños

780.000€

A
B
C
D
E
F
G

clientes
internacionales

Fotografía
 y vídeo

profesional

MLS
un solo interlocutor,
muchas posibilidades.

Vivendex
Magazine

Equipo en 
formación
constante

Somos diferentes,
hacemos cosas diferentes,
nos interesan lAS
personas como

La inmobiliaria diferente que hará tu vida más facil
¡DESCUBRE VIVENDEX!

¡Síguenos!

www.vivendex.com

93 418 49 48

OFICINA CENTRAL C/ Folgueroles 17-25 local 2   08022 Barcelona | t. 93 418 49 48
DELEGACIÓN REUS C/ Ample, 46 bis    43202 Reus | t. 977 08 97 29

DUPLEX DISTINGUIDO
PEDRALBES
390m², 5hab, 2+2baños, 
pkg+trastero

en trámites

A consultar

LUZ A RAUDALES 
REP. ARGENTINA
72m², 3hab, 1baño, 
trastero.

en trámites

289.000€
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Barnavasi,
l’Eix Comercial 
de Sant Gervasi

Comerç de qualitat a la part alta de la ciutat

Eix Comercial 
de Sant Gervasi
adreça d'atenció
Septimània, 31 bxs. D6
08006-Barcelona

telèfon: 93 217 61 79
horari d'atenció: de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h.
e-mail: barnavasi@eixosbcn.org
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històries de Cassoles

u Mercè Ferrer
Al lloc on avui hi ha el Parc de Monterols 
vivien fins a la Guerra Civil, la família Escolà 
Gil. L’any 1945 la seva propietària, Manuela 
Gil Llopart, va donar la meitat de la finca a 
l’Ajuntament per tal de fer el parc i poder 
urbanitzar la resta, que es va convertir en 
carrers nous i parce·les. Això va permetre 
a la família tirar cap endavant als difícils 
temps de la postguerra.
Des del segle X hi ha documents que 
parlen d’aquest lloc, anomenant-lo Els 
Monterols incloent probablement el Turó de 
Modolell. El segle XII es va establir la famí-
lia Monterols. Evidentment el nom, el van 
prendre de la finca que ja es deia així abans 
que ells arribessin. Aquesta família va viure 
aquí fins al segle XVI. Després la propietat 
va pertànyer a Renat Boixadors, probable-
ment un parent dels Monterols, que no la 
va tenir gaire temps i el 1582 la va vendre a 
Pere Galvany, un propietari de terres veí. La 
finca va ser dels Galvany fins al 1781 que la 
van vendre a Pau Romeu i Miró, dit Pau de 
les Veles, mestre veler de la Barceloneta. 
Entre 1781 i 1789 segons un document 
d’aquesta data, Pau de les Veles va cons-
truir la Torre tal com la va conèixer la família 
Escolà Gil. Es va bastir sobre una edificació 
anterior de la qual tenim alguns indicis.
Els Romeu van romandre aquí durant tres 
generacions. El quart d’ells, Pau Romeu 
i Serrallach molt jove encara no va poder 
fer front als deutes i va vendre la finca a 
Josepa Serra i Cabanyes. Josepa esta-
va casada amb Pere Gil i Babot, un dels 
grans naviliers catalans de l’època, i per 
mitjà d’aquest es va fer la venda a 1833. 
Els Romeu estaven emparentats amb els 
Serra: la germana de Josepa Serra estava 
casada amb un dels Romeu, que era capità 
d’un vaixell de Pere Gil. La Torre es va com-
prar amb diners del pare de Josepa, Josep 
Serra i Riba, però la va gestionar sempre en 
Pere Gil. Era una finca dedicada a la pro-
ducció de vi a més de tenir un ús senyorial. 
Dels onze fills de Pere Gil i Josepa Serra, 
cinc van arribar a adults. Pere, el gran, va 
ser banquer a París i va fundar la Banca Gil. 
Josep, va viure a Barcelona i es va encar-
regar d’un altre gran projecte de la família: 
La Sociedad del Gas. El tercer fill, Pau, 
també va ser banquer i va viure a París tre-
ballant amb el seu germà Pere com a ban-
quer. Va morir el 1896 i al seu testament va 
deixar l’ordre de liquidar la Banca Gil i de 
fer donació de la meitat dels diners de la 
liquidació per fer l’Hospital de Sant Pau. El 
quart, Leopold, era enginyer i va treballar a 
la Sociedad del Gas, i el petit, Claudi, era 
també enginyer i es va dedicar a negocis 
de mines i ferrocarrils.
Quan Josepa Serra va morir el 1858, la 
Torre va passar a la seva germana Eulàlia 
Serra, que va vendre l’usdefruit de la finca 
a Josep Gil i Serra amb dret transmetre’l 
als seus hereus. En Josep era solter però 
convivia amb una dona francesa, Josepa 
Asperó i Blanc. En morir l’Eulàlia (1876) va 
deixar la Torre als germans Gil. Amb tot, 
l’ús de la finca el va tenir en Josep fins que 
va morir un any més tard (1877) deixant 
la propietat de la finca als seus germans i 

El turó de Monterols i la història de la família Gil
Els arxius familiars poden aportar una valuosa documentació que ens permet  

conèixer millor la història del barri o de la ciutat, en aquest cas de la zona de Monterols

l’usdefruit a la seva amant. Això va provo-
car un llarg procés entre els germans Gil i 
Josepa Asperó, la qual finalment, el 1886,  
va renunciar als seus drets a la Torre a can-
vi d’una pensió.
En recuperar l’ús de la finca, Leopold Gil 
i Serra va fer obres, acabant de convertir 
l’antiga finca agrícola en una mansió de luxe. 
Va fer un llac a la part alta del Turó que s’om-
plia amb una bomba des d’un pou proper. Al 
llac va plantar lotus (d’aquí ve el nom de Villa 
Lotus que va tenir la finca durant un temps). 
Probablement també era obra seva el Terrat 
de les Plantes sobre la Cisterna i una galeria, 
que la família en deia la gruta, que tancava 
aquest terrat per la banda nord amb un aca-
bat de pedretes propi de l’època. També va 
plantar cupressus -xiprers de Monterrey- en-
tre els garrofers que hi havia a la part alta del 
Turó. Al Leopold, li agradava molt la Torre i, ja 
vidu, la seva filla petita, la Manuela, l’acom-
panyava sovint en les seves excursions, ca-
minant o a cavall, per aquesta finca o d’altres 
que també tenia. A la mort de Leopold el 
1911, la finca va passar a la Manuela.
Manuela Gil s’havia casat amb Lluís Escolà i 
vivien al Passeig de Gràcia. A la Torre hi ana-
ven només a l’estiu. Però el 1918 la família 
es va traslladar a viure tot l’any a la Torre per 
tal d’aconseguir una millora en la salut dels 
seus fills. Des de l’any 1918 al 1936 la famí-
lia va viure feliç a la Torre voltats de jardins 
i animals, especialment aus de corral, a les 
quals Manuela Gil era molt aficionada.
El matrimoni Escolà-Gil tenia previst donar 
una parcel·la del terreny de la Torre a cada 
fill perquè s’hi fes una casa.  Quan la filla 

De la Torre al parc 
de Monterols

La Torre dels Gil, construïda a finals del 
segle XVIII per Pau de les Veles, era un 
edifici de tres plantes i torratxa. A la plan-
ta baixa, hi havia l’entrada principal i de-
pendències de servei. Al costat d’aques-
ta planta i aprofitant el desnivell existent 
hi havia una gran cisterna que s’omplia 
amb l’aigua de la mina del Frare Negre, 
que era propietat de la finca. A la prime-
ra planta hi havia el vestíbul, sala, saleta, 
menjador i despatx, a més d’uns quants 
dormitoris. Una galeria amb arcs envolta-
va la casa per tres dels seus costats. Hi 
havia també terrasses sobre els espais de 
servei de la planta baixa, i al mateix nivell, 
un jardí al qual en deien el Terrat de les 
Plantes que cobria una gran cisterna. Al 
fons d’aquest jardí  hi havia una galeria 
coberta amb un acabat de pedretes en-
ganxades que en deien La Gruta. A la 
segona planta hi havia els dormitoris, un 
espai de jocs per als nens, la planxa i la 
cuina, comunicada amb el menjador al 
pis de sota amb un petit ascensor acci-
onat manualment. Envoltant el conjunt, 
una gran terrassa que cobria la Galeria. Al 
damunt de tot, hi havia la Torratxa, com a 
record dels temps que la casa va ser una 
edificació aïllada, necessitada de vigilàn-
cia. La Torre estava tancada amb un do-
ble recinte de murs. Un, que tancava tota 
la finca i un altre més reduït, que tancava 
la casa i els horts.
Quan la família va tornar després de la 
Guerra Civil, la Torre havia quedat inha-
bitable i l’Ajuntament projectava fer un 
parc allí. Durant sis anys la família es va 
oposar, però finalment van comprendre 
que no hi havia cap més alternativa que 
accedir a fer la donació dels terrenys 
del Parc i urbanitzar la resta. Hi havia un 
projecte que respectava la casa i tam-
bé el llac, però el que es va executar va 
ser el de l’arquitecte municipal Joaquim 
Sellés (1940), bastant més agressiu, que 
va destruir la casa per donar més ampla-
da al carrer Alfons XII, convertint-lo en el 
carrer Atenes. Al desembre de 1945 van 
començar a enderrocar la casa. Només 
ha quedat l’antiga Cisterna i uns quants 
murs de la Planta Baixa al carrer Atenes, 
13, a l’interior del local del taller de res-
tauració Mis Queridos Muebles. És tot el 
que ens ha quedat de la propietat que va 
ser dels Gil, els Romeu, els Galvany, els 
Boixadors i els Monterols. 

Fotografies de l’arxiu de la família Gil.
1- Vista de la Torre i el parc de principis dels 
anys quaranta; a primer terme es veu el car-
rer Balmes. 2- Vista de la façana principal de 
la casa, els anys vint. 3- Secció transversal 
de la Torre, realitzada per Mercè Ferrer.  
4- Vista d’un indret del parc, amb un gran 
garrofer, el 1912. 5- M. Teresa i Joan al terrat 
de les Plantes el 1935, amb les cases de 
Francesc de P. Nebot a Balmes 360-364, al 
fons.

gran, la Maria Teresa, es va casar amb Joan 
Masriera, li van donar la parcel·la correspo-
nent a Muntaner 440. En Joan era arquitec-
te i es va encarregar de la construcció de 
l’edifici. La seva construcció es va acabar 
mesos abans que comencés la Guerra Civil.
A l’estiu de 1936 la família Escolà-Gil esti-
uejava a Caldetes. Allí van anar els milici-
ans de la FAI a buscar Lluís Escolà. Havien 
entrat a la Torre i no van trobar els diners. 
Es van emportar el Lluís tancant-lo casa 
seva. El Lluís va comprendre que allò aca-
baria malament i es va poder escapar per 
una petita porta de la casa que als milici-
ans els hi havia passat desapercebuda i 
reunint-se amb el seus van anar a viure 
a Reus, on Lluís Escolà tenia un germà. 
Durant la Guerra Civil la Torre va ser ocu-
pada per las Mujeres Libres, un col·lectiu 
anarquista que es va encarregar de l’orga-
nització de la Granja-Escuela Sant Gervasi.

Mercè Ferrer està recollint els arxius de la família 
Gil i els seus descendents
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I aquest mes  
de gener…

DiVErdRidIvEnDrES: activitats gratuï-
tes i per públic familiar cada divendres 
de mes a partir de les 17:30 h

Aquest gener el Casal Infantil de la 
Casa Sagnier: 
16 de gener: Multikids, el joc de les 
emocions.
activitat recomanada a partir de 5 anys
23 de gener: Divercinema, activitat 
recomanada a partir de 3 anys 
30 de gener: Ludoteca, activitat reco-
manada per a tots les edats

Sessió Verkami: dimarts 20 de gener 
a les 19 h: coneix de primera mà la 
plataforma més coneguda de crowd-
funding

Xerrada: Com tenir cura de la teva 
boca a l’embaràs i del nadó durant el 
primer any: dijous 22 de gener a les 
18 h

Cineknitting: amb llicència per tri-
cotar. Dijous 29 de gener a les 18 h. 
Us proposem que veniu a veure una 
pel·lícula i que ho feu com a casa, 
amb el vostre cistell de mitja i ganxet. 
Activitat gratuïta.

casa sagnier

Permeteu-me una breu presentació. Sóc 
en Brusinet: un follet del tipus invisible, 
amb botes de punxa, samarreta verda i un 
capell de color ben excèntric. Fins aquí, 
tot ben normal. Però la meva aportació 
al món i, en particular, a la humanitat del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, és que 
llegeixo el pensament aliè. Així, a l’engròs 
i sense malícia. I per un voler de no se sap 
qui, tinc el do d’estirar el fil de les idees 
dels altres i veure-les de punta a punta. 
I aquesta feina que alguns poden titllar 
de màgica, la faig per encàrrec dels qui, 
aquests dies de tions i neules, m’han de-
manat els meus serveis: el Casal Infantil 
de la Casa Sagnier. 
Per això, ara sóc al vestíbul de la Casa 
Sagnier. A banda i banda, gent que passa 
amb l’agenda de tallers en mà. Presses, 
preguntes, inscripcions. Enfilo les escales 
del centre cívic i entro a la ludoteca del 
Casal Infantil. No hi ha ningú. Però per l’ai-
re, hi suren els bons propòsits dels nens 
i nenes que, fins fa quatre dies, jugaven 
mentre esperaven amb il·lusió el Nadal: 
‘Vull que tot el món estigui content’, ‘Que 
la meva cosina no es posi mai més malal-
ta’, ‘M’agradaria que la meva germana no 
cridés tant!’. Camino una mica més per 
la ludoteca, i en recullo d’altres: ‘Desitjo 
viatjar a Suècia per veure la meva famí-
lia’, ‘No vull que els meus avis es morin‘. 
Surto i, passadís enllà, vaig a petar a la 
Galeria: un lloc tranquil on deu màquines 
de cosir esperen, impacients, que comen-
cin els tallers tèxtils d’aquest hivern. Tres 
senyores xerren al voltant d’una d’elles, 
mentre cusen i enfilen una conversa ani-
mada. Com que no em veuen puc saber 
què rumien de cara al nou any: ‘Com 
m’agradaria poder decorar l’Aula Oberta 
de Costura!’, ‘D’aquest any no passa que 
aprenc a fer ganxet...’
I alehop!, en un obrir i tancar d’ulls em 
transporto fins a la planta baixa, desti-

nació Casal de Joves. Aterro a l’Espai de 
Trobada i, mentre observo com quatre 
adolescents s’entretenen amb el futbolí –
goool!; que no tiu!, que així no s’hi val!-, 
aviat puc saber què barrinen: ‘Molaria un 
nou Espai de Trobada’. Desembutxaco 
la llista dels de Casal Infantil i veig que 
encara em falta per saber els propòsits 
del PIAD i del PIJ. Som-hi, doncs. El Punt 
d’Informació Juvenil ho té molt clar: ‘Que 
vinguin més joves per consultar-nos en 
assessoria laboral, de mobilitat, d’estu-
dis…’ Per no parlar del Punt d’Informació 
i Atenció a les Dones: ‘Que les dones del 
barri segueixin participant, ajudant-se i 
empoderant-se’
Doncs bé, l’informe en qüestió ja està en-
llestit: 15 pàg. escrites amb Arial 12, tapa 
dura inclosa. I com a bon professional, 
ho envio als del Casal Infantil, via correu 
certificat.  Un informe exhaustiu i altament 
favorable pel que fa als nous propòsits del 
2015 on, a part de les gràfiques típiques 
d’aquests documents (barres, format-
gets…) els adjunto la factura de la meva 
feina, mentre penso que algú, algun dia, 
tindrà el bon propòsit de no incrementar 
més l’impost pels autònoms que, com 
servidor, treballen per compte d’altri…

Il.lusions òptiques / inspiracions
El pintor Àngel Párraga “Angelpa” mostre les 
seves pintures a la Casa Sagnier entre els 
dies 8 de gener i el 3 de febrer. Angelpa ha 
pintat al llarg de tota la seva vida i la seva 
feina s’han valorat des de molt jove. Si bé va 
trigar a donar a conèixer les seves obres, és 
el 2000 quan reprèn aquesta única i plena 
dedicació a la seva veritable passió, l’art de 
pintar. És un pintor que treballa a partir de la 
inspiració que li provoca les obres de grans 
autors, impulsant així la seva afició per pro-
moure la creació d’un estil propi. La temàtica 
de la seva obra és variada i de diferents es-
tils, encara que sempre amb la presència de 
la figura com a principal motiu. Alguns dels 
seus treballs presenten una doble imatge i 
perspectiva en la mateixa obra. Per poder 
apreciar aquesta peculiar qualitat de la pin-
tura d’Angelpa, s’ha de visualitzar primer 
de prop i després allunyar-se del quadre: es 
veuran dues “pintures” diferents en una sola. 
La tècnica habitualment és oli sobre tela. 
Més informació: www.cuadros-angelpa.com

Casa Sagnier
c. Brusi, 51-61 08006 Barcelona
93 414 01 95
ccivics.bcn.cat/casasagnier

ASSESSORAMENT LABORAL - FISCAL - COMPTABLE
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES 

ASSESSORS - FINQUES  

carrer Madrazo 54
Ronda de Sant Pau 25-27 5-2
Tlfn: 93 441 06 43 - 93 414 46 91
Fax:  93 170 29 53
E-mail: info@assessorsmorera.cat
web: www. assessorsmorera.cat

DES DE 1968

A propòsit dels propòsits
Un follet màgic elabora un informe exhaustiu sobre  
els nous propòsits del centre cívic de cara al 2015

explorar el jardí

u Maria Josep Tort
Proposem una passejada pel Turó Parc tot observant les 
espècies d’arbres més remarcables, i els conjunts ve-
getals que configuren. Hi ha arbres que són anteriors al 
parc d’atraccions inaugurat fa un segle, com les alzines 
més velles, alguns pins blancs, el garrofer i els ullastres, 
espècies autòctones del territori. N’hi ha d’altres que 
són plantades de fa un segle, com el conjunt de plata-
ners, però la majoria, algunes exòtiques, són de l’època 
de l’actual parc, dissenyat per Nicolau M. Rubió i Tudurí, 
els anys trenta, com ara les palmeres, el passeig de les 
magnòlies, les casuarines i, sobretot, les alzines esculpi-
des de l’entrada.

Espècies d’arbres remarcables

1 Alzines esculpides - Quercus ilex
Just a l’entrada principal del parc trobem 56 magnífiques 
alzines alineades en quatre parterres que han estat poda-
des en forma de cilindre. 
L’art d’esculpir arbres i arbust, la topiària, és una pràctica 
que ve de lluny i consisteix a podar i mantenir una plan-
ta amb una forma decorativa, retallant periòdicament els 
brots que sobrepassen el perfil de l’escultura vegetal.

14 Alzina - Quercus ilex 
Tres alzines remarcables pels seus corpulents troncs, la 
densa capçada i el bon estat de conservació estan situ-
ades a l’àrea infantil, al bosquet d’alzines i al costat de 
l’espai d’ombra. 
L’alzina és un arbre típic de l’Europa mediterrània, fa 
grans boscos a la franja costanera, el seu fullatge es 
persistent i la seva fusta, d’una gran duresa, s’ha utilit-
zat durant segles per a produir carbó d’altíssima qualitat. 
Antigament les glans més dolces es menjaven torrades 
com a fruits secs o se’n feia farina per elaborar un pa de 
baixa qualitat. 

13 Ullastre - Olea europaea var. sylvestris
A l’àrea infantil trobem dos ullastres molt ufanosos que 
són bastant vells atenent a la dimensió del tronc i a la 
torsió que presenten. La capçada arrodonida és atapeïda 
de fulles lanceolades que tenen el revers esblanqueït.
L’ullastre és la varietat silvestre de l’olivera, normalment 
es troba en estat arbustiu a tota l’àrea mediterrània i fa 
alguna incursió a l’interior. És molt resistent a la sequera i 
les seves olives tenen un contingut molt escàs en oli. 

12 Washingtonia
Un conjunt de sis washingtònies molt robustes amb fulles 
en forma de ventall amb un pecíol d’un metre de longitud. 
Poden arribar als 25 metres d’alçada i algunes s’eixam-
plen a la base a conseqüència del mateix pes de la pal-
mera. Originàries dels Estats Units i de Mèxic, són molt 
apreciades com a planta ornamental en jardineria i es 
planten a la xarxa viaria com arbres d’alineació.

Itinerari entre els arbres del Turó Parc

4 Pi blanc - Pinus halepensis 
Dos enormes pins blancs s’eleven per sobre de la vege-
tació del voltant buscant la llum; possiblement s’acosten 
als cent anys de vida.
El pi blanc és un arbre que s’estén per a tota la conca 
mediterrània dins el país de l’alzinar fins als 1.200 mes-
tres d’alçada. Resisteix molt bé les sequeres extremes i 
necessita una gran insolació. És una espècie oportunista 
que envaeix fàcilment territoris abandonats i desplaça al-
tres arbres de creixement més lent.

9 Platan - Platanus hibrida 
En arribar a la praderia trobem un conjunt de plàtans, alguns 
dels quals s’ordenen alineats al voltant de la part superior 
de l’estany. Tres d’ells tenen dimensions remarcables.
Els plàtans són arbres grans, corpulents amb branques 
molt massisses i amb una escorça grisenca que es des-
prèn en forma de plaques irregulars. Els plàtans s’utilitzen 
sovint a les ciutats per l’extraordinària ombra que projec-
ten i com arbres d’alineació.

8 Palmera - Phoenix canariensis 
Un grup de palmeres a l’extrem del passeig dels til·lers, 
una de les quals és destacable per les seves dimensions 
i bon estat de conservació.
Originària de les illes Canàries, és l’espècie de palmera 
més utilitzada en jardineria a l’àrea mediterrània. Els seus 
fruits no són gustosos ni molsuts. Des de fa temps l’ho-
me lluita per a combatre una gravíssima plaga de l’esca-
rabat morrut que està reduint inexorablement el nombre 
d’exemplars existents. 

10 Garrofer - Ceratonia siliqua 
És un arbre centenari catalogat com arbre d’interès local, 
es calcula que és de l’any 1900. 
El garrofer és un arbre genuïnament mediterrani, de fulla 
persistent amb una capçada força irregular. El seu fruit, la 
garrofa conté un 50% de sucres i un 10% de proteïnes per 
la qual cosa va ser consumida intensament per l’home en 
èpoques de fam. Avui s’utilitzen com a farratge pel bestiar.

Maria Josep Tort és biòloga i especialista en arbres singulars

1 Alzines esculpides
2 Pebrers
3 Baladres
4 Pins blancs
5 Arbres de l’amor
6 Tipuanes
7 Magnòlies
8 Palmeres

9 Platans
10 Garrofer catalogat
11 Albers
12 Washingtonia
13 Ullastres
14 Alzines
15 Bellaombra
16 Casuaries i xiprers
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1 ullastre; 2 alzines modelades per l’home; 3 garrofer 
catalogat, i 4 àlbers i platans a l’entorn de l’estany. 
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gent gran

Què és el projecte Radars? 

Els beneficis de l’Artteràpia en el malalt d’Alzheimer
La intervenció de l’art com a teràpia pot ser una forma d’estimulació completa

Una xarxa de prevenció per a la gent gran que volen continuar vivint a casa

u El jardí
La iniciativa té com a objectiu vertebrar 
una xarxa comunitària per donar suport 
a la gent gran que viu sola al barri. És, 
doncs, una xarxa de prevenció que bus-
ca la participació i la implicació voluntà-
ria del veïnat, comerços, entitats socials 
i professionals dels serveis socials vincu-
lats als barris. Aquest projecte l’impulsa 
l’Ajuntament de Barcelona, les entitats del 
tercer sector i la ciutadania per prevenir 
l’exclusió social d’aquest col·lectiu vulne-
rable. Actualment, a Barcelona, el projecte 
Radars arriba a 15 barris de la ciutat.
Moltes persones d’edat avançada han es-
collit continuar vivint a casa seva, soles o 
acompanyades, de vegades pel fort senti-
ment de pertinença al barri i al seu entorn 
més proper. I així voldrien seguir vivint la 
resta de la seva vida. El projecte Radars vol 
contribuir al benestar d’aquestes persones 
i, si cal, millorar la seva qualitat de vida si 
viuen soles, evitar-ne l’aïllament i donar-li 
suport perquè puguin ser autònomes. Així, 
aquest projecte és sobretot de prevenció 
i suposa un treball de xarxa que implica 
a molts agents del barri, sobretot la xarxa 
d’entitats i els serveis socials municipals, 
que són els encarregats de la coordinació.
Un d’aquests radars funciona en el barri 
de Sant Gervasi-Galvany, on hi ha un ele-
vat percentatge de gent gran. Segon les 
dades estadístiques municipals de 2013, 
al Galvany hi viuen 6.019 persones majors 
de 75 anys, cosa que suposa un 12,9% del 
total de la població, percentatge superior a 
la mitjana de la ciutat què és el 11,7%. Les 
persones majors de 75 anys són les desti-
natàries directes del projecte Radars. El seu 

funcionament i actuació és el següent. Des 
del projecte es demana als “radars” que es-
tiguin atents a la dinàmica diària de les per-
sones grans que coneixen i que, si detecten 
algun canvi en la seva rutina diària, en el seu 
comportament o en el seu aspecte, es posin 
en contacte amb el projecte.
Als “radars” se’ls facilita un número de te-
lèfon del centre de serveis socials corres-
ponent al seu barri i una adreça de correu 
electrònic perquè puguin comunicar-ho. 
No els suposa cap esforç, ja que tan sols 
cal observar amb una mirada sensible i 
respectuosa amb la privacitat de les per-
sones grans.
Les persones grans que han estat detecta-
des, ja sigui a través del porta a porta o del 
contacte d’un “radar”, són valorades pels 
professionals dels Serveis Socials, que in-
tervenen conjuntament amb la xarxa del 
barri en cas de necessitat.
El procés es completa amb el suport d’una 
Plataforma de Seguiment Telefònic, en 

què participen voluntaris i voluntàries de 
les entitats del barri que fan un seguiment 
de manera continuada de la persona gran 
detectada.
A la Taula de Sant Gervasi-Galvany hi par-
ticipen l’Associació de Veïns Sant Gervasi 
Sud, el CAP Adrià, el Casal de Gent Gran 
Can Castelló, el Casal de Sant Ildefons, 
el Centre d’Higiene Mental Les Corts, la 
Creu Roja, l’Hospital Plató, PADES Sud 
– Pere Virgili, la Parròquia Mare de Déu 
de Núria, la Parròquia Sant Ildefons, els 
Serveis Socials Sant Gervasi, l’Església 
Evangèlica Bautista Piedra de Ayuda, el 
Centre de Dia La Magnòlia, i la Direcció 
de Serveis a les Persones i al territori del 
Districte Sarrià-Sant Gervasi.
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dimeCres 21, a les 17:30 h
Cinefòrum amb la pel·lícula de la Diana 
Durbin: Loca por la música.
Llar de Mn. Lluís Vidal
c. Bigai, 12 baixos

divendres 23, de 10 a 12:30 h
Cançons de falda i contes, amb els in-
fants de p3, p4 i p5 de l'Escola Augusta.
Una bona manera de posar en valor el 
paper de les persones grans, mentre es 
comparteixen experiències enriquidores 
de joc i tertúlies amb els infants. 
Casal de Can Castelló

dimeCres 28, a les 18 h
Cantada com a final del temps nadalenc, 
a càrrec de la coral "Mata de jonc"
Llar de Mn. Lluís Vidal

divendres 30, a les 17:30 h
Tarda d’Òpera: Carmen de Bizet, a càr-
rec de Joan Casanovas 
Casal Llar mare de Déu de Gràcia
pl. Lesseps, 25 baixos

febrer

dilluns 9, a les 11h

passejades urbanes: Sant Gervasi i zona 
alta. Nivell de dificultat baix – 1,5h 
Casal de Can Castelló

dijous 12, a les 17:30 h  
Tradicions: Festa de carnestoltes
Casal de Can Castelló

dimeCres 18, a les 17:30 h  
La revoltosa cine forum de sarsuels
Llar de Mn. Lluís Vidal

Membres de la plataforma del segui-
ment telefònic dels radars de Galvany. 
Fotografia cedida per la Taula Sant 
Gervasi - Galvany

u Neus Rodriguez
La pràctica de l’expressió artística com a 
teràpia que pretén incidir en el curs clínic 
de diverses patologies greus no és una 
novetat. Durant molts anys hem descartat 
la possibilitat que les demències pogues-
sin obtenir algun benefici de l’estimulació 
cognitiva o de les tècniques de psicoes-
timulació en general. Actualment, estem 
convençuts de l’eficàcia d’aquests pro-
grames.
La intervenció de l’art com a teràpia, en 
aquells pacients que es troben en con-
dicions de realitzar-la (demències inci-
pients, sense dèficit motor que incapa-
citi la tasca, etc.), constitueix una forma 
d’estimulació completa. A més de la 
seva eficàcia sobre el manteniment de 
les funcions cognitives que es posen en 
funcionament al portar-la a terme, la seva 
pràctica incideix directament sobre l’es-
tat emocional del malalt.
L’artteràpia, com a qualsevol tècnica útil 
per reduir l’ansietat del malalt, pot contri-
buir a què la progressió de la malaltia es 
dugui a terme d’una manera menys con-
flictiva, i en aquest sentit, estem incidint en 
el curs clínic del malalt. És una tècnica lí-
cita de ser aplicable; alguns malalts poden 
ser capaços d’expressar-se mitjançant el 
color o el traç senzill, i no obtenir benefici 

d’altres programes que requereixen d’una 
certa capacitat de raonament verbal i ju-
dici, i sobretot que impliquen la utilització 
de memòria, capacitats totes elles que es 
veuen compromeses molt aviat en les de-
mències primàries.
Algunes publicacions han apuntat al fet 
que el cultiu d’habilitats artístiques en di-
verses de les seves modalitats constitueix 
una forma eficaç d’intervenció educativa, 
donat que contribueix a enriquir la capa-
citat d’iniciativa, d’imaginació i comuni-
cativa del pacient afectat per un procés 

de deteriorament cognitiu. Així mateix, la 
participació en activitats de forma grupal 
fomenta la interacció social, permet que 
sentiments d’autoestima, de utilitat i auto-
nomia aflorin i que el pacient es descobrei-
xi certs potencials ignorats fins al moment.
Per tal que la intervenció educativa sigui 
de qualitat, l’educador ha de dominar la 
tècnica a desenvolupar i ser capaç de 
crear un clima sensible, creatiu i socialit-
zador. És molt important que es generi una 
complicitat terapeuta-pacient, una empa-
tia, quelcom natural, per tal d’acompa-

nyar el malalt en el procés de creació del 
quadre, permetent l’aflorament dels seus 
sentiments i emocions. La conjunció en-
tre la tècnica i el clima fa que el malalt se 
senti agent i receptor de la satisfacció que 
produeixen els seus quadres, augmentant 
així la seva autoestima. Aquests pacients 
esperen rebre respostes a les seves pors 
i angoixes, és per això que l’educador ha 
de saber conduir les situacions per crear 
un clima favorable i despertar sentiments 
encara vius que renaixeran quan la perso-
na pugui contemplar el que ha creat amb 
les seves pròpies mans.
El despertar d’aquests sentiments fan que 
el propi professional gaudeixi de l’èxit de la 
persona i de les seves resultes.

Neus Rodriguez és la directora de la Fundació 
Uszheimer

Fundació Uszheimer
Unitat socioeducativa d’alzheimer
Passatge Forasté 11-13
08022 Barcelona
Tel.: 93 418 65 65
info@fundaciouszheimer.org
http://fundaciouszheimer.org
http://www.premisoletura.com

CENTRE INTEGRAL D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA
El més innovador centre neurorehabilitador de Barcelona que ofereix 
Tractaments personalitzats i Tallers de memòria a preus sense competència

Dificultats 
d’orientació i 

d’atenció

Pèrdues 
inicials de 
memòria

Estrès, 
ansietat, 
apatia.

Dificultats 
cognitives

Balmes 256, 08006 Barcelona · T. 935 477 180 · info@centrodenken.com · www.centrodenken.com

Visiti’ns sense 

compromís

i l’informarem

af_A5_denken_cat.indd   1 14/01/15   12:07

CLÍNICA DEL DOLOR
TAC - ALTA TECNOLOGÍA

Tratamiento de la hernia discal, 
fractura vertebral,  ciática y otras  

causas de dolor de espalda.

UTILIZACIÓN DEL TAC PARA  
LA REALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES.  

MAYOR PRECISIÓN. MENOS RIESGO  
DE COMPLICACIONES.  

SIN NECESIDAD DE QUIRÓFANO. 

CONSULTE

Dr. AMADEO 
MUNTANÉ SÁNCHEZ

Tel: 
659 259 968

Mail: 
muntanesanchez@yahoo.es

WEB:
www.doctormuntane.es

activitats Del
22 / i al 20 / ii / 2015
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BABADOOK
Gènere: Terror
Calificació: Més de 16 anys
Versió: VOSE
Director: Jennifer Kent
Actors: Essie Davis (Amelia) 
Noah Wiseman (Samuel) 
Daniel Henshall (Robbie) 
Hayley McElhinney (Claire)
Durada: 93 min
Distribuïdora: Eone
Sinopsi: 
Sis anys després de la 
violenta mort del seu 
marit, Amelia (Essie Davis) 
continua perduda inten-
tant educar Samuel (Noah 
Wiseman), el seu fill de sis 
anys, que viu aterrit per un 
monstre que se li apa-
reix en somnis i amenaça 
amb matar-los. Quan un 
inquietant llibre de contes 
anomenat The Babadook 
apareix a casa seva, Samu-
el es mostra convençut que 
el Babadook és la criatu-
ra sobre la qual ha estat 
somiant. Quan els seus al-
lucinacions entren en una 
espiral fora de control, es 
torna impredictible i violent. 
Amèlia, molt espantada pel 
comportament del seu fill, 
es veu forçada a medicar-
le. Però quan comença a 
entreveure una presència 
sinistra al seu voltant, Ame-
lia a poc a poc s’adona que 
allò sobre el que Samuel 
l’ha estat advertint pot  
ser real...
BALMES, CINESA DIA-
GONAL

EL HOBBIT: LA 
BATALLA DE LOS 
CINCO EJÉRCITOS
Gènere: Fantàstic
Calificació: Més de 12 anys
Versió: VOSE
Director: Peter Jackson
Actors: Martin Freeman, Ian 
McKellen, Richard Armi-
tage, Luke Evans, James 
Nesbitt, Aidan Turner, 
Evangeline Lilly, Ken Stott, 
Graham McTavish, Jed 
Brophy, Stephen Hunter, 
John Callen, Adam Brown, 
Dean O’Gorman, William 
Kircher, Peter Hambleton, 
Mark Hadlow, Cate Blanc-
hett, Lee Pace, Orlando 
Bloom, Hugo Weaving, Billy 
Connolly, Christopher Lee, 
Stephen Fry, Ryan Gage, 
Ian Holm, Sylvester McCoy, 
Manu Bennett
Durada: 144 min
Distribuïdora: Warner Bross

Sinopsi: 
Després d’haver recuperat 
el regne del drac Smaug, 
la Companyia ha desenca-
denat, sense voler, una po-
tència maligna. Un Smaug 
enfuriat vola cap a la Ciutat 
del Llac per acabar amb 
qualsevol resta de vida. 
Obsessionat sobretot amb 
el regne recuperat, Thorin 
sacrifica l’amistat i l’honor 
per mantenir-ho mentre que 
Bilbo intenta frenèticament 
fer-li veure la raó per la qual 
el hobbit pren una decisió 
desesperada i perillosa. 
Però hi ha encara majors 
perills per davant. Sense 
l’ajuda aparent del mag 
Gandalf, el seu gran enemic 
Sauron ha enviat legions de 
Orcos cap a la Muntanya 
Solitària en un atac furtiu. 
Aleshores els nans, elfs i 
homes han de decidir si 
unir-se o ser destruïts. Bilbo 
es trobarà així en la batalla 
èpica dels Cinc Exèrcits on 
el futur de la Terra Mitjana 
està en joc. 
BOSQUE, CINESA DIA-
GONAL

INTERSTELLAR
Gènere: Ciencia-ficción
Calificació: Més de 12 anys
Versió: VOSE
Director: Christopher Nolan
Actors: Matthew McCo-
naughey (Cooper) 
Jessica Chastain, Anne  
Hathaway, Michael Caine, 
Bill Irwin, Casey Affleck, 
Topher Grace, David  
Oyelowo, Michael Caine, 
John Lithgow, Ellen Burstyn

Durada: 168 min
Distribuïdora: Warner Bros
Sinopsi: 
Interstellar narra las aven-
turas de un grupo de ex-
ploradores que hacen uso 
de un agujero de gusano 
recientemente descubierto 
con el propósito de superar 
los límites hasta ahora 
conocidos por la Humani-
dad y conquistar las vastas 
distancias a la que abre 
paso el viaje interestelar. 
BALMES

JAUJA
Gènere: Drama
Calificació: Més de 12 anys
Versió: VOSE
Director: Lisandro Alonso
Actors: Viggo Mortensen, 
Viilbjørk Mallin Agger, Ghita 
Nørby
Durada: 108 min
Distribuïdora: Noucinemart
Sinopsi: 
A l’antiguitat, es creia 
que Xauxa era una terra 
mitològica d’abundància i 
felicitat. Es van emprendre 
moltes expedicions per 
intentar trobar el lloc i com-
provar-ho. Amb el temps, la 
llegenda va créixer despro-
porcionadament. Indiscuti-
blement, la gent exagerava, 
com de costum. L’únic 
que se sap amb seguretat 
és que tots aquells que 
van intentar trobar aquest 
paradís terrenal es van 
perdre. La interacció de 
l’individu amb un paisatge-
de contorns encetats remet 
a aquells escenaris naturals 
tan fabrils d’alguns films de 

Herzog. En realitat, però, 
Jauja s’assembla a tantes 
coses que en realitat no se 
n’assembla a cap.
BOLICHE

MR. TURNER
Calificació: Més de 12 anys
Director: Mike Leigh
Actors: Timothy Spall, 
Jamie Thomas King, Roger 
Ashton-Griffiths, Robert 
Portal, Lasco Atkins
Durada: 149 min
Distribuïdora:  Wanda 
Vision
Sinopsi: 
Biografia sobre el pintor 
britànic, J.M.W. Turner 
(1775-1851). Artista reco-
negut, il·lustre membre de 
la Royal Academy of Arts, 
viu amb el seu pare i la 
seva fidel majordoma. És 
amic d’aristòcrates, visita 
bordells i viatja freqüent-
ment a la recerca d’ins-
piració. Malgrat la seva 
fama, també és víctima de 
les burles del públic i del 
sarcasme de la societat. 
Profundament afectat per 
la mort del seu pare, deci-
deix aïllar-se. La seva vida 
canvia quan coneix a Mrs. 
Booth, propietària d’una 
pensió familiar a la vora 
del mar. La pel·lícula fa una 
detallada descripció de la 
vida quotidiana anglesa i 
de Londres a la primera 
meitat del segle XIX, i les 
dificultats a les quals ha 
d’enfrontar-se un innovador 
i creador en relació a la 
societat en la qual viu.
GRAN SARRIÀ

Un moment del rodatge de la pel·licula Mr. Turner, dirigida per Mike Leigh i protago-
nitzat per l’actor Timothy Spall, sobre els darrers 25 anys de la vida del pintor anglès 
J.M.W.  Turner. Fotografia cedida per la distribuïdora Wanda Vision.

cuina de mercat

Però a més la pasta té una sèrie de beneficis que tots co-
neixem i en podríem treure més profit:
u Es conserva durant molt temps, és més, no té una data 
de caducitat concreta, de la mateixa manera que el llegum 
o l’arròs.
u En pot menjar qualsevol membre de la família indepen-
dentment de la seva edat.
u Es pot menjar freda, calenta, en sopa... i combinada 
amb tot tipus d’aliments: carn, peix, verdura, llegums, frui-
ta, làctics...
u Cau igual de bé si es menja per dinar com per sopar (cap 
estudi ha pogut demostrar el contrari).
u Pot ser un àpat senzill de fàcil preparació com esdevenir 
el plat més gurmet en una diada senyalada.
u I per últim, i prou interessant per si sol, la pasta és un ali-
ment econòmic que tothom pot portar a taula assegurant 
una dieta saludable al 100%.

Daniel Bottini és fabricant de pasta fresca

ESPAGUETI 
A LA CARBONARA

Ingredients:
400 g d’espagueti (100 g per persona) 
1 pot de nata líquida 
4 tires de bacó 
1 ou 
1 ceba 
nou moscada o menta fresca 
sal 

Preparació:
Coem la pasta en aigua salada bullint durant uns 10 o 12 
minuts. 
Mentrestant, en una paella gran sofregim la ceba picada 
i el bacó amb un rajolí d’oli d’oliva a foc lent fins que la 
ceba quedi transparent.
Una vegada fets els espaguetis, en una olla amb aigua 
abundant, els escorrem i els aboquem en la paella i re-
movem. 
Batem l’ou i l’afegim per damunt dels espaguetis, remo-
vem i afegim la nata líquida, empolsem una mica de nou 
moscada pel damunt i tornem a remoure de nou fins que 
vegem que la pasta tingui una aparença enganxosa. Tam-
bé si pot afegir menta fresca, picada ben petita, subtituint 
la nou moscada.

LA PASTA, NO ENGREIXA! 
I ÉS BEN SALUDABLE

u Daniel Bottini
La pasta no només no engreixa, ara en parlarem, sinó 
que a més se’n recomana la ingesta en molts casos per 
a millora de la salut tal com per combatre nivells alts de 
colesterol, estats d’estrès i situacions d’angoixa o depres-
sió, fins i tot per prevenir casos d’obesitat. La pasta és un 
aliment no només recomanat a nens i joves els quals ne-
cessiten una bona font d’energia, sinó també per a adults 
que volen cuidar la seva salut.
No us heu preguntat mai “si els italians mengen pasta 
cada dia, com no hi ha més italians grassos?” La resposta 
no té misteri: la pasta no engreixa. 
Algunes dades que us poden interessar: 100 grams de 
pasta en sec, de sèmola de gra dur, conté al voltant de 
350 calories, per sota de les 400 calories recomana-
des per àpat, i aquestes contenen: carbohidrats: 70 g, 
proteïnes: 12 g, fibra: 5 g, sucre 2,5 g, greixos 1,5 g, 
a més de ferro, calci, iode, zinc, sodi entre altres vita-
mines E i B. 
En una dieta equilibrada i saludable el 100%, la nostra 
ingesta hauria d’estar repartida de la següent mane-
ra: 50/60% carbohidrats + 25/30% greixos + 15/20% 
proteïnes. Els problemes comencen quan invertim els 
percentatges.
Científics de tretze països han signat un consens interna-
cional sobre els carbohidrats i els beneficis que aporten 
per a la salut, amb el qual volen posar l’accent en què no 
engreixen ni són responsables de l’obesitat (subscrit a Rio 
de Janeiro en el marc del IV Congrés Mundial de Pasta, 
amb l’Organització Mundial de la Salut).
Però tornant a la pasta, potser no sabíeu que: 
u És un poderós saciant i evitarà que tinguem gana durant 
diverses hores, ajudant-nos a no menjar fora d’hores. u 
Aliment de fàcil digestió, millor “all dente” poc feta, resulta 
ideal per a estomacs delicats.
u Té un alt contingut en midó la qual cosa ajuda a millorar 
l’estat d’ànim. 
u És una bona font de carbohidrats complexos que, a dife-
rència del pa o altres, requereix poc oxigen perquè el cos 
els processi: ideal per a estudiants en època d’exàmens o 
adults en etapes d’estrès.
u Cal tenir en compte també que el seu índex glucèmic és 
més baix que el de l’arròs. 

A dalt, treballs de presparació de la pasta fresca. A sota,  
a l’esquerra, cintes i a la dreta, macarrons.
Fotografies d’Andreu Revilla

LA CANÇÓ D’AUTOR ARRIBA  
A SANT GERVASI AMB EL FESTIVAL 
BARNASANTS 

La sala Luz de Gas acollirà els concerts de 
Marwan, Sílvia Comes i Maria de Medeiros

u Sandra Tello
El festival de cançó d’autor BarnaSants va donar el 
tret de sortida a finals de gener i s’allargarà fins al mes 
d’abril. Sota el lema ‘Volem el pa sencer’, l’organitza-
ció ha dedicat la 20a edició a Ovidi Montllor, coincidint 
amb els 20 anys de la mort del cantautor d’Alcoi i refe-
rent del gènere als Països Catalans. Enguany el festival 
creix fora de Barcelona i inaugura seus a les Illes Bale-
ars i al País Valencià, però bona part de la programació 
se centra a la ciutat on va néixer. En el cas de Sant 
Gervasi, la sala Luz de Gas s’encarregarà d’acollir tots 
els recitals que proposa el BarnaSants. 
El dissabte 7 de febrer el cantautor madrileny Marwan 
presentarà el seu últim disc Apuntes sobre mi paso por 
el invierno (autoeditat, 2014). És una de les veus més 
reconegudes en el circuit estatal i també ha tingut molt 
bona rebuda a l’Amèrica Llatina. 
L’amor i la dolçor de l’esplendorosa Sílvia Comes om-
plirà la vesprada del divendres 13. La cantant i guitar-
rista compleix 30 anys dalt dels escenaris i oferirà l’es-
pectacle de format senzill Comes Love. Veu, guitarra i 
les percussions de Fani Fortet a mercè de les paraules 
de diversos autors com ara Cernuda, Sílvia Bel o Joan 
Vinyoli. L’endemà la portuguesa Maria de Medeiros 
conjugarà jazz, pop i la música brasilera a través del 
seu tercer disc Pájaros eternos (Timit, 2012), el primer 
treball en què l’artista ens brinda temes propis. 
L’argentí Edgardo Cardozo actuarà per primera vega-
da a Barcelona el divendres 20 gràcies a la complicitat 
entre el festival de cançó i el cicle Hamaques, organit-
zat per la Casa Amèrica Catalunya. Després de militar 
a Puente Celeste, mític grup de folklore de Buenos Ai-
res, Cardozo es llança en solitari i presentarà el debut 
6 copas. El dissabte 21 serà el torn del gadità Javier 
Ruibal, una nit de flamenc, rock, jazz i ritmes caribenys 
de la mà d’un músic veterà amb més de deu discos al 
mercat. L’incombustible Javier Krahe tancarà els re-
citals d’aquest mes el dimarts 27: cançons i poemes 
plens de crítiques àcides i humorístiques amb l’amor i 
el desamor en el punt de mira.
Tots els concerts seran a la sala Luz de Gas a les 21 h 
i el preu de les entrades oscil·la entre 10 i 20 euros.

Sílvia Comes i Fani Fortet en concert. Fotografia de Juan Miguel 
Morales - BarnaSants
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DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ACOMPANYAMENT FAMILIAR

C/Alacant, 30-32 · 08022 · BARCELONA · Tel. 254 67 66  · www.creixambtraça.com · info@creixambtraça.com

PROMOCIÓ!

elPETIT 6€
MATÍ O TARDA

Moure’s en llibertat

Vine a 

afavoreix el desenvolupament 

pels petits de casa passatemps
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SUDOKU SOPA DE LLETRES

En aquesta sopa de lletres trobareu el nom (o part del nom) de 23 places de Sant Gervasi,  
dues en diagonal (dotze en horitzontal, nou en vertical i dos en diagonal).

Adrià
Boston
Cardona
Castelló
Central
Doctor Andreu
Emili Mira
Ferran Casablancas
Figuerola
Francesc Macià
Frederic Soler
Freixas
Joan Llongueras
Joaquim Folguera
(John F. ) Kennedy
Mañé i Flaquer
Molina
Rosa Sabater
(Sant) Gregori 
   (Taumaturg)
Sant Joaquim
Torre
(Ventura) Gassol
Wagner

Solució:

Solució:

   

 
  

    Vine i descobreix 

l’extensa gamma de productes Safaja. 

T’oferim precuinats elaborats 

amb les millors matèries primeres, 

                    conservant la cuina tradicional.

*PRESENTA 

aquest anunci 

i  T’OBSEQUIEREM 

amb una 

DEGUSTACIÓ! 

Amigó, 23 - 08021 Barcelona

Telèfon: 93 129 10 49
Mobil: 688 243 535
e-mail: amigo23@safajabotigues.com

Horari:

Dilluns Tancat

De Dimarts a Divendres  
matins de 9.30 a 15 h 
tardes de 17.30 a 21 h

Dissabtes i Diumenges 
de 10 a 14.30 h*promoció vàlida fins el 15/02/15
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El Dipòsit d’aigua del Rei Martí, a Bellesguard
L’Institut de Cultura de la ciutat farà un centre cultural en un edifici singular 

u Jesús Mestre
Poc abans de Nadal, Jaume Ciurana tinent 
d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creati-
vitat i Innovació, i Joan Puigdollers, regidor 
del districte de Sarrià-Sant Gervasi, feien 
una roda de premsa conjunta en la qual 
donaven a conèixer una gran cisterna de 
gairebé 600 metres quadrats que, per mo-
tius diversos, havia quedat mig oblidada 
en un terreny sense edificar proper a la tor-
re de Bellesguard. També informaven de la 
intenció de fer-hi un equipament cultural 
públic per la part nord del barri de la Bo-
nanova tot i que amb projecció de ciutat.
La cisterna és francament singular i con-
figura, sense dubtes, un espai màgic. Un 
espai amb moltes reminiscències d’his-
tòriques. Bellesguard, un dels llocs amb 
documentació escrita més antic de Sant 
Gervasi, és un indret on abundava l’aigua 
—d’excel·lent qualitat— tant per superfí-
cie per les dues rieres que l’emmarcaven 
com pel subsòl per l’existència de fonts, 
brolladors i mines. A l’antiguitat hi va haver 
un presidium o fortificació romana que feia 
ús d’aquesta riquessa, i a l’edat mitjana la 
presència d’aigua abundant que s’havia 
de gestionar, va propiciar que si fes una 
torre de guaita, un castell i, a finals del se-
gle XIV, el palau del rei Martí d’Humà. 

Segons Manuel Medarde, arqueòleg i 
membre de l’equip de recerca de Belles-
guard, s’ha verificat per fons documentals 
que al segle XVI hi havia una gran cisterna 
i posteriorment es van fer conduccions que 
portaven l’aigua fins a la plaça de la Bona-
nova, on es distribuïa pel municipi de Sant 
Gervasi de Cassoles. Segurament el dipòsit 
que encara existeix va ser una remodelació 
d’aquesta cisterna, feta a mitjans del segle 
XIX. L’any 1852, quan es va construir l’ac-
tual cementiri sobre Bellesguard, va caldre 
modificar el traçat d’una mina, cosa que po-
dia comportar fer la nova cisterna i portar 
l’aigua a la plaça Bonanova, on el 1862 es 
va inaugurar una nova font pública.
Es indubtable l’interès de potenciar Belles-

Es vol fer una intervenció 
mínima, acondicionar 

l’espai i preservar  
el dipòsit tal com és.

contraportada

guard, un dels indrets més bells de Sant 
Gervasi i de Barcelona. Ara que s’ha obert 
al públic la visita a la torre Figueres, una 
joia del modernisme i un dels edificis amb 
més contingut que va construir Antoni 
Gaudí, fer un jardí públic sobre el dipòsit és 
un gran encert. També obre expectatives 
destinar a ús cultural la cisterna, sobretot 
per fer-hi activitats especials com ara con-
certs —probablement l’acústica és molt 
bona—, actuacions teatrals, performance, 
etc., però de caràcter ocasional. Tots dos 
equipaments es potenciaran mútuament.
Segons ens confirma Carles Esquerra, 
gerent del districte de Sarrià-Sant Gerva-
si, s’ha previst un pressupost global d’1,7 
milions d’euros, i les obres d’aquest equi-
pament començaran abans de l’estiu i es 
preveu que acabin a finals de 2015. La in-
tenció és tan sols fer una intervenció mí-
nima, condicionar l’espai i preservar el di-
pòsit tal com és. Tot i així, caldrà obrir una 
entrada des del carrer Bellesguard que fo-
radarà el dipòsit. Aquest fet pot ser el més 
polèmic de la intervenció tot i ser indispen-
sable pel seu condicionament que preveu 
fer uns serveis mínims: lavabos, cafeteria, 
etc. És indubtable que el projecte potenci-
arà Bellesguard i que el barri i la ciutat gau-
diran d’un nou centre cultural ben singular.

Imatges de l’estat  
actual del dipòsit 
d’aigua del rei Martí, 
a Bellesguard,  
encara amb la 
presència d’aigua 
en alguna part. 
L’estructura és de 
columnes de maó 
i volta catalana.  
Fotografies de  
Javier Sardá
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