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EDITORIAL
L’estiu ha començat amb una onada de calor com fa anys 
que no patíem. Potser per aquest motiu la imatge de la 
capçalera per aquesta estació tan calenta és una flor ben 
vermella, que substitueix a la papallona de la primavera.
Una part de la revista recorda les passades festes dels 
barris de Sant Gervasi, la del Turó Parc, la del Putxet i, so-
bretot la de la Bonanova que esdevé com la Festa Major 
de tot el barri. S’hi han acumulat moltes activitats de tota 
mena i dirigides a tots els sectors de públic. I la majo-
ria han estat de qualitat, cosa que diu molt dels esforços 
dels organitzadors, sobretot la Comissió de Festes i les 
associacions de comerciants i veïns del barri, amb el su-
port del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de l’Ajuntament 
de Barcelona. Són unes festes indispensables per anar 
teixint complicitats entre les entitats, els comerços de 
proximitat i el veïnat. I per anar creant un “caliu” de barri 
que és indispensable per aconseguir més sentiment de 
pertinença entre les comunitats que formen Sant Gervasi.
El jardí acaba amb aquesta revista, la número 9, la primera 
temporada amb la sensació haver entrat amb bon peu i 
amb la ferma voluntat de seguir a partir de setembre, des-
prés de descansar el mes d’agost. Volem repensar la revista 
per fer-la més atractiva, sostenible i propera als molt lectors 
que ens seguiu i que feu possible la seva continuïtat: sense 
el vostre interès, tampoc aconseguiríem la indispensable 
implicació del comerç i dels anunciants en el projecte. Tor-
narem amb més festes, aquesta vegada les del Farró que 
tindran lloc a mitjans de setembre. I, com sempre, aquesta 
festa ens reserva sorpreses ben agradables.
Molt bon estiu i gaudiu d’unes merescudes vacances!

SUMARI

ITALIA

ESTADES D’ESTIU PER A GENT GRAN

GAUDIREM DE 
L’ESTIU COM 
SI ESTIGUÉSSIM 
DE CREUER

Als Centres Residencials per a Gent 
Gran de Sanitas, t’oferim un programa 
d’estades temporals amb un gran 
equip de professionals per cuidar-te i 
una agenda estival d’autèntiques 
vacances.

1 dia gratuït a la setmana*

Informa’t sobre el nostre “ESTIU DE CREUER”

Tinguis o no una assegurança de Sanitas

Telèfon: 902 559 127

Whatsapp: 666 509 188

Web: veranosanitas.es

Centre Residencial
Altanova - Sant Gervasi 
Quatre Camins, 95
08022 Barcelona

* Oferta vàlida fins el 30 de setembre de 2015, segons disponibilitat de places. 1 dia gratuït per cada 7 dies d’estada 
consecutius. No acumulable a altres promocions.
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LLiurament de Les obres  
fins aL 30 de setembre

III certamen literari: Una his-
tòria evocadora. Resolució 
del concurs i lliurament de 
premis dijous, 22 d’octubre
Lliurament obres:  
Centre Cívic Can Castelló

JULIOL

fins aL 17 de juLioL

Exposició: Music & Art. Les 
obres exposades són una 
petita mostra dels treballs 
realitzats durant el curs  pels 
usuaris del Club Social de 
Sarrià - Sant Gervasi.  
Centre Cívic Can Castelló

de L’1 aL 24 de juLioL

Inauguració de l’exposició 
Mapes des-orientats, alum-
nes del Màster de Creació 
Artística de Belles Arts UB. 
Centre Cívic Pere Pruna
 
de L’1 aL 31 de juLioL

Namasté, exposició de 
dibuixos de l’artista Manoj 
Bunich, nascut a Bhaktapur, 
Nepal. L’objectiu d’aquest 
jove estudiant de 18 anys 
és arribar a desenvolupar la 
seva trajectòria professional 
en l’àmbit del disseny i les 
belles arts.
Centre Cívic Vil·la Florida

dijous 2, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Matthew Simon 
& Dave Mitchell, jazz. Altres 
concerts:  3 i 9 de setembre
Torre Bellesguard
Entrades: 19 €

dimarts 7, 14, 21 i 28 de 
juLioL, a Les 11h

Taller infantil: MiNiSurfeja 
amb la lectura, amb Mon 
Mas. De 3 a 6 anys.
Biblioteca Joan Maragall

7, 9, 14 i 16 de juLioL, a Les 
18:30 h 
Scratch: Crea el teu video-
joc, a càrrec de Joana Moll. 
Taller creatiu per aprendre 
les eines bàsiques per fer 
senzills videojocs utilitzant 
l’entorn de programació 

Scratch. 
De 12 a 17 anys.
Biblioteca Joan Maragall
Quota d’inscripció: 13 €

dimecres 8, 15 i 22 de juLioL 
a Les 11h 
Taller infantil: Surfeja amb la 
lectura amb Carles Alcoy
Biblioteca Joan Maragall
De 7 a 10 anys

dimecres 8, a Les 17:30 h
Contes refrescants, amb 
Gina Clotet. 
Biblioteca Joan Maragall
A partir de 4 anys

dimecres 8, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Steve de Swardt 
& Diego Zapata, blues. 
Altres concerts: 29 de juliol i 
12 d’agost
Torre Bellesguard
Entrada: 19 €

dimecres 8, a Les 21 h
Música als parcs de Sarrià 
- Sant Gervasi: concert de 
música clàssica amb  
Alè Quartet
Turó Parc

dimecres 8, a Les 21:30 h
Cinema a la fresca: El viento 
se levanta. Director: Hayao 
Miyazaki (Japó 2013)
Centre Cívic Vil·la Florida
125 minuts; animació

dijous 9,16,23 i 30 de juLioL, 
a Les 12h

Taller de còmic, amb Russa
Biblioteca Joan Maragall
De 11 a 14 anys

dijous 9, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Natsuko Sugoa 
& Iago Marta, jazz. 
Altres concerts: 20 d’agost
Torre Bellesguard
Entrades: 19 €

dijous 9, a Les 20 h
MacClure i Marisa  

Martín, clausura cicle-ho-
menatge Alícia de Larrocha.  
Acadèmia Marshall
Preu entrades: 15 €

divendres 10, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Alba Guerrero & 
Alberto Fernández, flamenc. 
Torre Bellesguard
Entrades: 19 €

dissabte 11, 10:30 i 13:30 h
El petit gimnàs. Dirigit a 
famílies amb bebès des del 
gateig fins als 3 -4 anys
creixambtraça
c/ Alacant, 30-32, 08022
Preu: 4 € el nen + 2 € l’adult

dissabte 11, 11 i 12:15 h
Taller: Un món de sensaci-
ons, amb Eva Ferran peda-
goga i tècnica en psicomo-
tricitat. Dirigit a famílies amb 
bebès des dels 2 mesos fins 
als 2,5 anys
creixambtraça
Preu: 15 € / família amb un fill. 
7,5€ / Segon fill

dissabte 11, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Cuba: Yadira 
Ferrer, músiques del món. 
Altres concerts: 1 d’agost
Torre Bellesguard
Entrada: 19 €

dissabte 11, a Les 21 h
George Mileson tribute to 
Bruce Springsteen.  
Concert especial tribut a 
Bruce Springsteen per la 
George Mileson Band.
Luz de Gas
Entrades: 14,50 € anticipades 
No està permesa l’entrada a 
menors de 18 anys

diLLuns 13, a Les 11 h
Vine a viure una aventura 
dels DinoCrocs. 
A partir de 3 anys.
Biblioteca Joan Maragall

dimarts 14, a Les 18:30 h 
Concert-performance:  

El bosc inventat, amb Lali 
Rondalla (cicle refresca’t). 
Centre Cívic Vil·la Florida 

dimecres 15, a Les 17:30 h
Spiral Tales: narració de 
contes en anglès a càrrec de 
Patricia McGill.
A partir de 4 anys.
Biblioteca Joan Maragall

dimecres 15, a Les 18 h
Berenar de comiat. Inau-
guració de la remodelació 
del pati. Tancament de la 
participació a la campanya 
“La fam no va de vacances”. 
Acte d’acomiadament per 
vacances, comptant amb 
l’assistència de mossèn 
Carles Sauró, rector de la 
parròquia.
Llar Mossèn Lluís Vidal
c/ Bigai, 12

dimecres 1, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Roger Torruella  
& Cesar Martos, blues.
També el 5 d’agost
Torre Bellesguard
Entrades: 19 €

dimecres 15, a Les 21 h
Música als parcs de Sarrià 
- Sant Gervasi: concert de mú-
sica clàssica amb D&B Duo
Turó Parc

dimecres 15 juLioL a 21:30 h
Carmen, de Georges Bizet, 
en directe des del Teatro 
Antico de Taormina
Repartiment: Elena Maxi-
mova (Carmen), Giancarlo 
Monsalve (Don José), Isabel 
Rey (Micaela) i Michael Bac-
htadze (Escamilo)
Cinesa Diagonal i Bosque 
Multicines
Entrades: 23.32 € (Cinesa 

Diagonal) i 20 € (Bosque 
Multicines)

dijous 16, a Les 11 h
Les formigues també ballen 
a càrrec d’Ada Cusidó.  
De 6 mesos a 3 anys.
Biblioteca Joan Maragall

dijous 16, a Les 18 h
Itinerari: Racons insòlits  
de Sarrià – Sant Gervasi:  
La finca Nena Cases, a  
càrrec de Sònia Fernández
Centre Cívic Pere Pruna
Preu: 5,01 € 

dijous 16, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Horacio Fumero 
& Pedro J. González, jazz. 
Torre Bellesguard
Entrada: 19 €

divendres 17, a Les 20 h
Concert del cor gal·lès St. 
Alban´s Senior Choir amb 
cançons tradicionals i obres 
clàssiques de Schubert i 
Mozart entre d’altres, sota la 
direcció de Paul Cook.
Centre Cívic Pere Pruna

dissabte 18, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Gipsy music: 
Biel Ballester & Leo Hi-
paucha, músiques del món. 
Altres concerts: 15 d’agost
Torre Bellesguard
Entrada: 19 €

dissabte 18, a Les 21:30 h
Clara Peya. El Grec Festival 
de Barcelona arriba a Luz de 
Gas de la mà de la prolífica 
cantant i pianista Clara Peya 
que presenta el seu nou 
treball, “Mímulus”. 
Luz de Gas
Entrades: 14 € anticipades,  
18 € taquilla  

dimarts  21, 19:30 h
Montse FM, cantant bar-
celonesa amb influències 
jazzístiques ens presenta el 
seu nou projecte i disc.
Centre Cívic Vil·la Florida 

dimarts 21, 19:30 h
Don Giovanni, de Mozart, 
des de l’Arena de Verona.
Posada en escena per 
Franco Zeffirelli, vestuari 
de Maurizio Millenotti, 
coreografia per Maria Grazi 
Garafoli i l’i·luminació per 
Paolo Mazon
Cinesa Diagonal
Entrades: 12,12 € 

dimecres 22, a Les 17:30 h
Frederick, sessió de contes 
amb Lídia Clua.
A partir de 4 anys.
Biblioteca Joan Maragall

dimecres 22, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Big Mama & 
Ricky Sabates, blues. 
Torre Bellesguard
Entrada: 19 €

dimecres 22, a Les 22 h
Cinema a la fresca: Dios 
mio pero qué hemos 
hecho. Director: Philippe de 
Chauveron (França 2014)
Centre Cívic Vil·la Florida
Durada: 97 minuts, comèdia

dijous 23, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Ramón Ángel & 
Ale di Costanzo, jazz. 
Torre Bellesguard
Entrada: 19 €

dijous 23, a Les 21 h
Concert del guitarrista 
Ricardo Marín, celebra 25 
anys al món de la música. 
Luz de Gas
Entrades: 15 €   
No està permesa l’entrada a 
menors de 18 anys  

divendres 24, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Anna Colom & 
Anna Casado & Gandom 
Garousi, flamenc.  
També el 14 d’agost
Torre Bellesguard
Entrada: 19 €

dissabte 25, a Les 21h 
El último tributo, concert de 
comiat especial de final de 
gira d’un grup referent del 
pop espanyol dels 80 i 90: 
 El Último de la Fila.
Luz de Gas
Entrades: 10 € anticipada,  
15 € taquilla.  No està permesa 
l’entrada a menors de 18 anys  

dimarts 28, a Les 21:30 h
Nits Gaudí Premium: Mis-
hima, amb David Carabén 
(veu i guitarra), Marc Lloret 
(teclats), Dani Vega (guitar-
ra), Xavi Caparrós (baix) i 
Alfons Serra (bateria).
Torre de Bellesguard
Preu de les entrades:  
25 € / 28 € / 32 € / 120 €

dissabte 27, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Brasil: Bossa 
Nova, amb Anna Luna, 
músiques del món. 
També el 8 d’agost
Torre Bellesguard
Entrada: 19 €

dijous 30, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Susana Shei-
man & Xavier Algans, jazz. 
Torre Bellesguard
Entrada: 19 €

divendres 31, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Víctor “el 
Tostao” & Óscar Martínez, 
concert de flamenc. 
També els dies 7 i 21 
d’agost, i l’11 de setembre
Torre Bellesguard
Entrada: 19 €

AGOST

dijous 6, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Marina Tuset & 
Tom Amat, concert de jazz. 
Altres concerts: 13 agost
Torre Bellesguard
Entrades: 19 €

dissabte 8, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Brasil (Bossa 
Nova): Anna Luna & Danilo 
Pinheiro, músiques del món.
Torre Bellesguard
Entrades: 19 €

dimarts 18, a Les 21:30 h
Nits Gaudí Premium: Andrea 
Motis i Joan Chamorro, 
artistes revelació del jazz 
català, arriben acompanyats 
per Josep Traver a la guitarra. 
Torre de Bellesguard
Preu de les entrades:  
25 € / 28 € / 32 € / 120 €

dimecres 19, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Chino & Blas 
Picón, concert de blues. 
Altres concerts: 26 d’agost 
Torre Bellesguard
Entrades: 19 €

dissabte 22, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Música eslava 
i balcànica: Iulian Gogu & 
Olga Mensein, músiques 
del món. Altres concerts: 29 
d’agost i 12 de setembre
Torre Bellesguard
Entrades: 19 €

dimecres 27, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Fredrik Carl-

quist & Dave Mitchell, jazz. 
També el 10 de setembre
Torre Bellesguard
Entrada: 19 €

dissabte 28, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Cristian Cosano 
& Daniel Candel, flamenc.
Altres concerts: 4 setembre
Torre Bellesguard
Entrades: 19 €

SETEMBRE

de L’1 aL 10 de setembre,  
de 9 a Les 13:30 h
Casal d’Estiu, amb Eva Fer-
ran, pedagoga i psicomo-
tricista. Uns matins lúdics, 
plaents, distesos... 
Dirigit a infants de 3-6 anys
creixambtraça
Preu: 280 € (4 setmanes)

de L’1 fins aL 20 de setembre

Període de matriculació dels 
cursos de postgrau de la 
Fundació Vidal i Barraquer:
— Màster universitari en 
psicologia general sanitària  
— Màster en psicoteràpia 
psicoanalítica 
— Expert universitari en 
psicoteràpia focal i breu
— Màster en espiritualitat 
transcultural
— Seminaris oberts de 
psicopatologia clínica
Fundació Vidal i Barraquer
c/ Sant Gervasi de Cassoles 
88-90 Tel. 93 434 00 01 
http://www.fvb.cat

deL 2 aL 30 de setembre

Exposició: On tinc el cap?, 
a càrrec de Ferran Viladevall. 
que recull una col·lecció de 
retrats hiperrealites a llapis. 
Centre Cívic Vil·la Florida 

deL 3 aL 18 de setembre

Exposició: Traç: tècniques i 
tallers, a càrrec dels profes-
sors de l’escola Traç.
Centre Cívic Pere Pruna

dimecres 2, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Cita a ciegas, 
concert de blues.
Torre Bellesguard
Entrades: 19 €

dissabte 5, a Les 19:30 h
Nits Gaudí: Edurne Arizu i Ca-
rola Ortiz, músiques del món.
Torre Bellesguard
Entrades: 19 €

deL 7 aL 23 de setembre

Exposició: Silvia Conti.  
Presentació del treball 
d’aquesta artista. 
Centre Cívic Can Castelló

deL 11 aL 13 de setembre

Festa Major del Farró. 
Oranitza: Associació de 
Veïns i Comissió de Festes 
del Farró

dimarts 15, a Les 21:30 h
Nits Gaudí Premium: Jarabe 
de Palo. Pau Donés com-
partirà les millors cançons 
de la seva llarga trajectòria 
professional. 
Torre de Bellesguard
Preu de les entrades:  
25 € / 28 € / 32 € / 120 €

deL 14 septiembre aL 15 octubre, 
diLLuns de 12 a 13:30 h
Curs de massatge infantil, 
amb Eva Ferran. 
Dirigit a pares i mares amb 
nadons d’1 a 9 mesos.
creixambtraça
Preu: 70 € (4 sesiones de 1:30 h)

dimecres 16, a Les 17:30 h
Melocotón Grande: els seus 
contes i manualitats, un 
taller per gaudir en família. 
Biblioteca Joan Maragall

divendres 18, a Les 17:30 h
Taller familiar: Dinocrocs. 
Contes en anglès amb l’es-
cola d’idiomes DinoCrocs. 
Centre Cívic Pere Pruna

Més informació d’aquests 
activitats i d’altres, i enlla-
ços a internet, al web:
eljardidesantgervasi.cat

agenda del 8/VII al 20/IX

JUBILACIÓN - NUEVO PROYECTO 
y POR REMODELACIÓN Av. PAU CASALS

 hasta -60%Dto.
Y AGOTAR EXISTENCIAS

Aceptamos sus viejas Joyas de Oro
como abono a cuenta de modelos nuevos

L/V de 10-14h y 16’30-20H. (3 PK ZONA)
T: 93 200 87 87

JOIES-RELLOTGES-PLATA-REGALS-COMPLEMENTS
AV. PAU CASALS, 20 - 08021 BARCELONA

¡LIQUIDACIÓN TOTAL!

És un carrer modern, ja que no es va urbanitzar abans dels 
anys quaranta i, d’alguna manera, esdevé l’eix del qual po-
dríem considerar l’eixample de la Bonanova. Bona part de 
la superfície que ocupa aquest carrer era la finca de can 
Mandri, amb un gran mas sota mateix del passeig de la 
Bonanova, que va subsistir fins als anys quaranta. Era una 
finca agrícola i, a part d’horts i vinyes, també es dedicava 
al conreu de flors. Bona part del traçat actual del carrer 
coincidia amb el torrent de Betlem o de Vilana que venia 
des de Bellesguard, i que en aquesta part rebia el nom de 
torrent d’en Mandri. Era un torrent cabalós que a l’arribar a 
la falda del turó de Modolell girava cap a ponent, encercla-
va el turó i seguia per l’actual carrer de Calvet. A finals del 
segle XIX es va construir el convent de les Concepcionistes 
davant mateix de can Mandri, però al costat de ponent del 
torrent, i a sota, la finca coneguda com de Can Altimira. 
El 1926 l’Ajuntament de Barcelona aprovà un projecte de 
modificació del Pla d’Enllaços, en la part que afectava la 
finca de Can Mandri. Aquesta modificació va comportar 
el traçat del carrer de Mandri, amb una amplada de 25 
metres i que seguia el torrent. Tot i aquesta previsió urba-
nística, el carrer encara va tardar unes dècades a cons-
truir-se; després de la Guerra Civil s’acaba de delimitar i 
comencen a construir-se les primeres cases, sobretot a 
prop del passeig de la Bonanova. Els anys quaranta en-
cara hi havien molts espais oberts, que s’utilitzaven com 
a horts o com a camps de futbol: el FC Sant Gervasi i el 
Bonanova CF tenien els seus camps en aquesta zona, 
sota mateix de la masia de Can Mandri. 
Entre els anys cinquanta i setanta s’acaba d’urbanitzar el 
carrer i va quedar soldat amb l’urbanisme més antic al vol-
tant del carrer del Camp, a la part de Llevant, i del carrer 
Ganduxer per Ponent, formant aquesta mena d’eixample 
prou harmoniós en quedar una via principal que recull molt 
comerç de proximitat al mig. Avui, el carrer Mandri és un 
eix comercial potent i permet una mobilitat fàcil als vehicle 
tant en el sentit nord sud com a la inversa. Sembla que la 
dedicatòria del carrer correspon a Josepa Mandri i Rifós 
(segles XVIII-XIX), darrere pubilla de l’heretat Can Mandri.

Fotografia cedida per Teresa Laplana Balaguer. És veu un 
hort que hi havia al carrer Mandri cap el 1940. Al darrere es 
veuen edificis del carrer Ciutat de Balaguer amb Arimon.

noMenclàtor

el carrer De ManDri
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notícies del barri

Consell del Districte 
Sarrià - Sant Gervasi
u El jardí
Després de les eleccions del 24 de maig 
s’havia de constituir el nou Consell del Dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi, format per 19 
consellers: 10 de CiU, 3 de Ciutadans, 3 del 
PP, 2 de Barcelona en Comú i 1 ERC. Fins al 
moment no es coneix el nom de la majoria 
d’aquests consellers ni quan es constituirà 
el nou Consell de Districte. Sí que és coneix 
qui serà el nou regidor, Gerardo Pisarello, 
primer tinent d’alcalde de Barcelona i res-
ponsable de l’àrea d’Economia del nou con-
sistori, i la nova gerent Amàlia Gago. 

La biblioteca  
de la llum
u El jardí
En el marc de la celebració del primer any 
de la biblioteca, el dia 15 de juny es va fer 
una xerrada sobre l’arquitectura de la bibli-
oteca Sant Gervasi-Joan Maragall, a càr-
rec dels seus arquitectes: Toni Casamor i 
David Baena, de BCQ Arquitectes.
Pel que fa al nombre de visitants, en aquest 
primer any la Biblioteca ha rebut 316.756 
persones (des del 19 de juny de 2014 al 
30 d’abril de 2015). Això vol dir una mitja-
na de 1.100 persones per dia; els dies de 
més afluència són els dilluns i els dimarts.
La biblioteca ha fet 5.239 carnets nous i 
n’ha duplicat 1.021 d’usuaris que el tenien 
d’altres equipaments i se l’han fet de nou.
En aquest període s’ha fet 92.848 préstecs, 
i els formats més prestats han estat el cine-
ma, la música, el còmic infantil i la novel·la 
estrangera. La biblioteca ha realitzar diver-
ses exposicions de fons seguint el calen-
dari festiu i les efemèrides i l’actualitat.
Uns dies abans, el 10 de juny, la biblioteca va 

rebre una nova distinció: el Premi Catalunya 
Construcció. Aquests premis, que organitza 
el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona per 
12è any consecutiu, tenen com a objectiu re-
conèixer l’esforç de professionals i empreses 
del procés constructiu i premiar les persones 
que, amb el seu treball, contribueixen a mi-
llorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la 
innovació i la seguretat en la construcció.  
El jurat ha premiat la candidatura formada 
per Francesc Medina, Natàlia Crespo, Da-
vid Baena, Toni Casamor, Manel Peribáñez 
i Maria Taltavull per la direcció d’execució 
de la Biblioteca Joan Maragall, al barri de 
Sant Gervasi de Barcelona. En el seu vere-
dicte, el jurat ha destacat “la consecució 
d’una obra complexa amb un elevat nivell 
de qualitat, ben construïda i executada 
que, malgrat les dificultats i els impedi-
ments provocats per la crisi del sector, han 
aconseguit uns bons resultats de planifica-
ció i cost, així com una obra de gran quali-
tat arquitectònica”.
També s’ha distingit la Remodelació del 
passeig de Sant Joan.

Farra cinèfila al Farró: 
una interpretació
u Maria Antònia Font Fernández
Els dijous de juny a la ciutat han estat 
moguts, visuals, cinèfils: sota el lema The 
Heart of the Matter, Jessica Murray ha 
amenitzat quatre vetllades de projeccions 
gratuïtes a l’aire lliure. La de Sant Gervasi, 
«En moviment», va tenir lloc el 25 de juny a 
la plaça de Sant Joaquim, i hi van col·labo-
rar l’Associació de Veïns i Comissió de fes-
tes del Farró i el Centre Cívic Casa Sagnier.
Arribo poc abans de l’hora i ja hi ha força 
gent: la plaça de Sant Joaquim és un racó 
entranyable que faria bona parella amb el 
carrer homònim de Gràcia. Hi ha alguna 
parada per sopar lleugerament (a l’estil fes-
ta major) i moltes cadires, ordenades a da-
vant i escampades a darrere. I força jovent, 
cosa que, com a jove que sóc, m’anima.
Al llarg de poc més d’una hora, se succe-
eixen tretze projeccions. Algunes, sobretot 
les últimes, crec que les entenc, però n’hi 
ha d’altres que em creen un buit que no 
sé com interpretar. No és que em deixin 
sense paraules, és que quasi no n’hi ha. 
«En moviment», es titula la sessió. En alguna 
projecció s’hi sent soroll de vies i s’hi veuen 
desplaçaments en tren. El tren, un espai de 
tothom i de ningú, impersonal. La càmera 
s’atura allà on també s’hi para el temps: 
som desconocidos íntimos, que diu una 

projecció: compartim uns mateixos espais, 
però aquests espais només són de transi-
ció, purs vestíbuls. No ens coneixem. Cono-
cer sin conocerse. I don’t need to know you.
Efectes ètnics a part, també hi ha movi-
ment idiomàtic: català, castellà i anglès 
conviuen com un acord de música. Com 
un acord que admet dissonàncies, i ara 
penso en el jove català que predica la sim-
plicitat vivint en un camió. Sempre en dan-
sa, sempre en moviment.
Enmig del moviment, però, queda una pre-
gunta a l’aire, que té a veure fins on volarà: 
comencem a no saber comunicar-nos amb 
paraules? Les paraules, com en el tren, es-
tan condemnades a ser pensaments embo-
tits com sardines? Els ciutadans del futur es 
comunicaran amb imatges congelades?
Ho congelo aquí. Vejam quines respostes 
líquides se li acudiran al lector. I dic líqui-
des perquè, segons Zygmunt Bauman, vi-
vim temps líquids.

També hi ha  
compositores
u Maria Antònia Font Fernández
Normalment, i alguns ho hauran de reco-
nèixer a contracor, quan parlem de mestres 
parlem de mestres homes (que també n’hi 
ha) i de mestres dones; quan parlem de 
metges també hem de pensar en les met-
gesses; quan diem advocats en principi no 
fem fora les advocadesses de la conversa; 
si algú diu que té tres fills no té per què ma-
tisar que un en realitat és una noia... Però 
quan pensem en compositors, difícilment 
evoquem alguna compositora: Nannerl 
Mozart i Anna Magdalena Bach, per posar 
dos exemples coneguts, són a l’ombra del 
germà i de l’espòs respectivament.
És per això que, sense que serveixi de pre-
cedent, cal parlar de dones compositores: 

no n’hi ha hagut gaires, i les poques que hi 
ha hagut no són gaire reconegudes. El «Ci-
cle de Música de dones compositores» s’ha 
proposat donar a conèixer l’obra d’algunes 
creadores. I, des d’aquesta petita tribuna, 
una servidora vol estendre aquesta crida.
Doncs bé, una d’aquestes compositores 
injustament ignorades és Margarida Orfila 
(Maó, 1889 - Barcelona, 1970). Al Centre 
Cívic Pere Pruna, que per aquelles casuali-
tats de la vida és a prop del carrer de Maó, 
el divendres 26 de juny vam poder escoltar 
una selecció de peces per a piano (Isabel 
Fèlix) i violí (Laura Gaya). La música d’Orfila 
recorda autors coetanis com ara Debussy. 
No debades, aquesta compositora estava 
al dia del que es feia arreu d’Europa. També 
sense que serveixi de precedent, copio el 
títol d’una peça dedicada a cadascun dels 
seus fills: Petites semblances per a piano, 
Op.24 (1930). Ofrena als meus fills. I - Fre-
deric. Caràcter seriós, reposat, amb sentit 
profund i visió equilibrada de les coses. 
II - Margarida. Temperament voluntariós, 
apassionat i una mica personal. III - Joan. 
Llest i d’admirable comprensió, encara que 
un xic tossudet. IV - Francisco. Un burleta i 
un gran cor. V - Carme. La petita… i ja està 
dit tot: és la petita.
Deixant de banda que Orfila sigui un home 
o una dona... és una música que val la pena 
de conèixer i d’escoltar, equiparable a la de 
tants compositors que sí que han passat a 
la Història de la Música. Francament, aquest 
concert va ser una experiència positiva.

el racó Dels veïns

Bertrand i Serra 11

u Miquel Vidal
Aquest edifici forma conjunt amb altres dos 
de color vermell que segon tinc entès són 
edificis singulars i s’havien de respectar 
els colors originals per normativa. Sembla 
que s’han venut i el nou propietari ha de-
cidit pintar-lo de gris trencant l’estètica de 
l’edifici i del conjunt cosa que crec que no 
pot fer, de fet el veïnat està bastant molest.

El jardí ha rebut aquest missatge que l’ar-
quitecte Salvador Torrents, a la pàgina 10, li 
serveix per fer una reflexió.

Centre Integral de Bellesa i Salut

C/ Arimon 18-20 | 08022 Barcelona | tel. 93 181 39 34

Horari d’Agost:
Dilluns a Divendres, de 10:00 a 20:00h.

Dissabte, de 10:00 a 18:00h. (Diumenge tancat)

OBERT TOT L’ESTIU!

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
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reportatge

u Jesús Mestre Campi
Al carrer Iradier 9-11 hi ha una tor-
re construïda a principis del segle 
XX què fa la funció de comissaria 
dels Mossos d’Esquadra. Havia 
estat un doble habitatge d’una 
família benestant, molt espaiosa, 
que després de la Guerra Civil la 
policia espanyola va utilitzar com 
a comissaria. Molts veïns encara 
recordem quan anàvem allà, amb 
un cert temor, a fer o renovar el 
carnet d’identitat. Es coneixia 
que al soterrani hi havia cel·les 
per detinguts i, fins i tot, algunes 
de seguretat i d’aïllament.
Tal com El jardí ha comprovat amb 
la visita que els mossos ens han 
facilitat a la comissaria d’Iradier, 
de la mà del caporal Xavier Boned, les coses 
han canviat molt. Ara d’edifici fa goig i se li 
fa un manteniment impecable; però les cel-
les encara hi són i fan de testimoni d’altres 
temps. Avui en dia no s’utilitzen, ja que per 
la seva antiguitat no s’ajusten a la normativa 
interna de qualitat en la detenció. Si cal de-
tenir preventivament a algú, se l’ha de portar 
a la caserna de les Corts, especialment equi-
pada per aquesta funció. A la planta baixa 
de l’edifici, hi ha les estances d’atenció al 
públic, el despatx del cap de l’Àrea Bàsica 
Policial (ABP) de Sarrià-Sant Gervasi i les ofi-
cines dels agents encarregats de les Relaci-
ons amb la Comunitat. Al primer i segon pis 
hi ha els despatxos de les diferents unitats, 
tants els agents que van d’uniforme com els 
de paisà, sales de reunions i una sala on és 
fan els brífings abans d’alguna operació. I 
més a munt, encara hi podem trobar el “mu-
seu”, una sala on es conserva una mostra 
de les eines i materials que els delinqüents 
utilitzen en les seves accions. 
Conversem amb Jordi Silva Campañón, 
l’inspector en cap de la comissaria. 

Quines són les funcions dels Mossos 
d’Esquadra amb un territori com el dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi? 
Sobretot la de ser la “policia integral”, cosa 
que vol dir donar resposta a totes les inci-
dències del telèfon d’emergències 112. Per 
aquesta tasca hi ha les patrulles de reacció, 
mentre que les patrulles de proximitat són 
més dirigides cap a serveis ja planificats 
prèviament. També hi ha les patrulles de 
paisà que poden intervenir en actuacions ‘in 
fraganti’ si hi ha un fet delictiu. Finalment la 
Unitat d’Investigació fa un seguiment i cer-
ca la resolució del gruix de delictes que hi 
ha al districte. Per altra banda, hi ha l’Ofi-
cina de Relacions amb la Comunitat (ORC) 
que fa tasques d’informació i prevenció als 
centres escolars, instituts, centres cívics, 
associacions del barri, etc. I al vestíbul de 
la comissaria hi ha l’Oficina de Denúncies 
que està oberta les 24 hores, tant per a gent 
del districte com de qualsevol altre lloc de 
Catalunya. També hi ha el Grup d’Atenció a 
la Víctima que el constitueix agents especi-
alitzats a donar suport i auxili sobretot pel 
que fa a les víctimes de la violència de gène-
re. La comissaria representa els mossos en 
l’àmbit institucional en els actes que es fa-
cin al Districte i també ha d’estar a punt pels 
serveis especials de ciutat i de Catalunya; 

per exemple, grans investigacions, serveis 
excepcionals d’ordre públic —com la recent 
celebració dels títols del Barça—, etc., que 
requereixen la mobilització de molts agents. 

Quina tipologia de delictes hi ha a Barce-
lona i als barris de Sant Gervasi? 
El delicte estrella són els furts, sobretot al 
centre de la ciutat, xarxes de metro... Aquí, 
a Sant Gervasi, el que preocupa més són els 
robatoris dins de domicilis. Són delictes que 
poden donar molts beneficis als delinqüents 
i, generalment, no els fan grups molt orga-
nitzats. Les porteries s’obren molt fàcilment, 
i dins de l’escala hi ha un camp d’acció on 
és molt difícil d’actuar. Cada dia n’hi ha, so-
bretot els caps de setmana. De vegades no 
sabem exactament quan s’ha fet el robatori. 
Els delinqüents intenten que no hi hagi gent 
al domicili. No volen trobar gent, ja que a es-
cala judicial és molt diferent si en un robatori 
hi ha violència o només força a les coses. 
Els delinqüents cerquen joies, diners, iPads, 
mòbils, coses petites fàcils d’amagar. Tam-
bé ens hem trobat amb estafes, com les que 
s’han fet a partir dels contractes de manteni-
ment de calderes de gas, etc.; un presump-
te instal·lador cobrava al moment 100 € per 
contracte. Es van moure molts diners i era 
difícil de demostrar que fos un delicte. S’ha 
d’estar alerta amb qui et ve a fer una revi-
sió, un manteniment, etc. cal verificar que 
són de la companyia que diuen. Igualment hi 
ha delictes informàtics, sobretot denúncies 
per compres a internet. Però aquests temes 
van a una unitat central especialitzada. Els 
hackers són molt difícils de seguir.

Hi ha la col·laboració del veïnat amb la 
vostra feina? 
Aquesta col·laboració és fonamental per fer 
bé la nostra feina, i cada vegada n’hi ha més. 
Volem que la informació flueixi entre mossos 
i veïns, i intentem que hi hagi una complici-
tat: estem oberts a rebre qualsevol informa-
ció dels veïns i a fer acta de presència al lloc 
on se’ns demani. En l’àmbit de districte, la 
col·laboració amb l’Associació de Comerci-
ants i Veïns del Turó Parc considerem que 
és exemplar. No fa gaire vam fer unes de-
tencions a partir d’un missatge provinent del 
Turó Parc: ens van enviar la foto d’un vehicle 
sospitós i, a partir de la matrícula, ho investi-
guem amb els agents de paisà i trobem que 
hi ha una persona que està buscada per fer 
robatoris violents i una altra amb cinc ordres 

de detenció pendents. Si la ciutadania vet-
llés per la seguretat, posaríem moltes més 
dificultats als delinqüents i es guanyaria molt 
en l’àmbit de seguretat ciutadana. Enviant 
un WhatsApp o un correu electrònic, es pot 
iniciar una investigació policial.

Aconselleu algunes recomanacions de 
caràcter preventiu?
La seguretat comença per un mateix. En el 
cas dels furts, sempre hi ha una deixadesa 
de la víctima. Si un té cura de les seves co-
ses, impedeix la majoria dels furts. Donem 
moltes facilitats, deixem en safata la possi-
bilitat que ens agafin la càmera fotogràfica, 
el mòbil, el moneder... S’ha de tancar la por-
ta amb clau i no es pot deixar diners o joies 
de valor a casa. O a l’interior d’un vehicle. 

Cal fer algun dispositiu especial a l’estiu?
A l’estiu augmenten molt els furts a les zo-
nes turístiques i en el cas del districte, és 
el Tibidabo i el Tramvia Blau. Però el prin-
cipal problema és l’augment dels robatoris 
a habitatges. El mes d’agost, el districte és 
gairebé un desert, cosa que també és més 
fàcil localitzar un possible delinqüent.

Teniu la caserna en una torre típica de 
Sant Gervasi; us hi sentiu còmodes?
És un edifici molt bonic, té molta gràcia, 
ja que és com un palauet i disposa de 
molts metres quadrats. Té inconvenients 
en l’àmbit de seguretat, ja que no es va 
fer per ser una comissaria. És única, està 
molt ben construïda, millor que les que es 
fan actualment, però no té els requisits 
normals d’una comissaria dels mossos. Hi 
ha uns terrenys reservats per fer una co-
missaria nova al carrer dels Quatre Camins 
però no se sap quan es podrà construir.

Hi ha coordinació amb la Guàrdia Urbana? 
A Ciutat Vella és on la Guàrdia Urbana té 
més activitat a nivell de seguretat ciutadana. 
Aquí les seves intervencions són sobretot en 
matèria de trànsit, compliment de les orde-
nances municipals, etc. Hi ha coordinació 
per fer patrulles mixtes a les festes majors, 
fires al carrer i altres esdeveniments lúdics; 
també en els controls i si cal fer un segui-
ment a zones d’oci nocturn, com passa a la 
zona entre Travessera i la Diagonal. De vega-
da també fem accions conjuntes a centres 
escolars on se’ns informi que pot haver pro-
blemes de drogues a la sortida de l’escola.

Visita als mossos del carrer Iradier
El novembre farà 10 anys que els Mossos d’Esquadra van fer el desplegament  
a Barcelona, on han esdevingut un cos de seguretat ciutadana de proximitat

C/ Copèrnic,  30-32
08021 Barcelona ·  Te l f .  93 362 49 10
informacio@residencia laugustapark.com
www.res idencia laugustapark.com

C/ Valeta d’Arquer,  30-34
08017 Barcelona ·  Te l f .  93 254 05 70
informacion@bel lesguardpark.com
www.bel lesguardpark.com

C/ Teodora Lamadr id 7-15
08022 Barcelona ·  Te l f .  93 418 78 65
informacio@residencia lsantgervas iparc.com
www.res idencia lsantgervas iparc.com

Consells de seguretat 
de cara el bon temps
Amb l’arribada del bon temps i l’èpo-
ca vacacional, com cada any, els mal-
factors incrementaran la seva activitat 
delictiva de robatoris a domicilis. 
El fet que fem més vida fora del domi-
cili, que deixem finestres obertes per 
la calor o que marxem de vacances 
fora del domicili, fa que les possibi-
litats de patir un robatori augmentin 
exponencialment.
És hora doncs, de recordar els con-
sells de seguretat bàsics per prevenir 
aquests tipus de robatoris que afec-
ten  pisos i cases indistintament. 
És temps de recordar que la seguretat 
comença per un mateix i que els de-
linqüents aprofiten qualsevol descuit  
per apropiar-se d’allò que no és seu.
Malauradament, molts cops, els po-
sem les coses massa fàcils. Es pro-
dueixen molts robatoris a domicilis en 
què la porta d’entrada està tancada 
de cop, sense donar volta de clau. 
El fet de tancar de cop afavoreix la 
feina als delinqüents que, amb una 
radiografia, una targeta o alguna eina 
punxeguda, poden obrir la porta del 
domicili fàcilment.
En altres ocasions, deixem finestres 
o balconades obertes que són aprofi-
tades pels lladres per entrar al nostre 
domicili. 
Finalment, cal recordar que encara es 
produeixen les estafes amb engany 
d’operaris diversos (gas, aigua, llum, 
reformes...) que fan revisions que no 
toquen o en nom d’una companyia. 
En aquest sentit, sigueu desconfiats 
amb qualsevol persona que es pre-
senti al domicili sense avisar. No els 
obriu la porta i, sobretot, no els deixeu 
entrar a casa. 
Recordeu que la seguretat comença 
per un mateix

I us aconsellem:

u Quan sortiu de casa tanqueu la 
porta amb clau i no deixeu finestres 
obertes

u Instal·leu mesures de seguretat 
segons les vostres possibilitats; 
reixes, alarma, caixa forta...

u No deixeu accedir desconeguts a 
la finca ni al domicili

u Desconfieu de revisors dels dife-
rents serveis (llum, aigua, gas) si es 
presenten sense avisar. Contrasteu 
si toca la revisió trucant a la vostra 
companyia

u No pagueu reparacions en efectiu  
si els operaris us ho demanen

u Si sou víctimes d’un fet delictiu 
truqueu al 112 i/o presenteu la cor-
responent denúncia a comissaria

A l’esquerra, la comissaria d’Iradier i, a la dreta, Jordi Silva, cap d’ABP del districte. Fotografies de Xavier Boned
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RÀPID MODOLELL
www.cerrajeriamodolell.com

Reparació de calçat I Duplicat de claus I Comandament  
de pàrquing I Obertura de portes I Claus Fichet 787, Soler,  

Sidese I Instal·lació, canvi i reparació de panys I Centre 
Tècnic SAG Seguridad i DOM I Receptors de Comandaments  

I Claus i comandaments per cotxes i motos
c Modolell, 57, local 4 Barcelona

DLL 16-20 h DM-DV 9-14 h   I  16-20 h DS 10-13:30 h
dilluns matí tancat

articles

Cremes solars
u Marc Talló i Neus Mestre
Arriba l’estiu i amb les altes tem-
peratures i la calor, ve de gust refres-
car-nos a la piscina o a la platja. L’al-
tre dia, a la Barceloneta, vam sentir 
dos banyistes que debatien si valia la 
pena utilitzar protecció solar. Segura-

ment intuïu que sí, però de què ens protegeixen les cremes 
solars?, quines són les conseqüències de no utilitzar-les?, 
i quin factor cal utilitzar?
Doncs bé, el sol emet diferents tipus de raigs, entre 
aquests els ultraviolats, que no podem veure però que 
són perillosos! Els raigs ultraviolats que ens arriben són els 
raigs UVB i UVA. Els raigs UVA són de menor energia, però 
poden penetrar més capes del nostre cos. En canvi, els 
raigs UVB, tot i tenir més energia, travessen menys capes. 
Podríem dir que els raigs UVA són corredors de fons, que 
fan més quilòmetres a menor velocitat; mentre que els 
raigs UVB són bons en els 100 m llisos, van ràpid però no 
assoleixen grans distàncies.
Com a conseqüència, els raigs UVB poden fer-nos molt mal 
allà a on arriben, a les capes de sota la pell. Aquests són els 
que causen el bronzejat, però també les cremades i les ir-
ritacions de pell. Els raigs UVA no tenen conseqüències tan 
agressives a curt termini, però poden modificar les cèl·lules del 
nostre organisme, tot causant càncer o envelliment de la pell.
Doncs bé, per evitar lesions a la pell i també càncer de 
pell és molt important poder-nos protegir d’aquests raigs. 
La nostra pell té mecanismes per protegir-nos d’aquestes 
radiacions però no són suficients en dies en què arri-
ben molts raigs solars (característics al Mediterrani). Les 
cremes de sol contenen filtres químics, substàncies que 
poden absorbir la radiació ultraviolada (UVB/UVA) i con-
vertir-la en radiacions que no poden penetrar la pell (en 
modifiquen l’energia i la capacitat de penetració).
Quan vam haver convençut als banyistes de la importància 
de les cremes, ens van preguntar pel factor de protecció 
solar (FPS), que es recomana: 8, 25, 30 o 50 FPS? La nu-
meració ens indica el temps que podem estar exposats 
al sol sense cremar-nos. A major FPS, més temps podem 
estar sota el sol sense perill. Ara bé, cada persona té una 
sensibilitat diferent del sol: hi ha qui es crema més ràpid i 
hi ha qui és més resistent. Ara bé, els números 25, 30, 50 
no signifiquen els minuts que estem protegits del sol, sinó 
que ens indiquen quantes vegades més estàs protegit del 
sol en cas de no utilitzar crema solar. Per exemple, hi ha 
qui pot estar sota el sol durant 5 minuts sense perill de 
cremar-se. Per aquesta persona, un FPS de 30 significa 
que estarà protegida dels raigs UVA/B durant 30x5 minuts, 
un total de 150 minuts.
Per ser sincers, saber quant de temps estem naturalment 
protegits pot ser una mica complicat i de vegades el càlcul 
que us hem explicat no és tan exacte. Així que nosaltres 
simplement optem per un factor alt i així t’has de preocu-
par menys estona a tornar-te a aplicar la protecció! És cert 
que un bon bronzejat sempre llueix més i que posar-se la 
crema pot fer mandra, però penseu en la vostra salut.
Bon estiu i ja sabeu, protegiu-vos!

Marc Talló Parra i Neus Mestre Farràs són biòlegs humans
propostes a naturalmentcuriosos@gmail.com

u El jardí
El dimarts 30 de juny, en l’espectacular marc de l’Audito-
ri de La Pedrera del Passeig de Gràcia, es va presentar 
l’Anuari dels valors 2014, una iniciativa de la Fundació 
Carulla, amb seu a la part alta del carrer Aribau.
Vivim, des de fa uns quants anys, una crisi que no només 
afecta l’economia i les finances. Més aviat hauríem de 
parlar d’una concurrència de situacions crítiques que 
afecten àmbits especialment sensibles de la convivèn-
cia, com ara el social, el polític, l’institucional, el territori-
al o l’ètic. Segon es desprenen de les dades de l’Anuari 
dels valors 2014. Crisis i canvis. Cap a noves respostes, 
que ha fet un seguiment de les notícies aparegudes als 
mitjans, el 2014 pot ser que hagi marcat el final d’un ci-
cle i l’inici d’un trànsit cap a una nova etapa de canvis 
en què, entre tots, intentem convertir les velles crisis en 
noves oportunitats. 
L’acte va ser presentat per Germán Ramón-Cortés, presi-
dent de la Fundació Catalunya La Pedrera, Carles Duarte, 
director de la Fundació Carulla, i Àngel Castiñeira, director 
de la Càtedra Lideratges i Governança Democràtica d’ES-
ADE, i responsable de la coordinació d’aquest volum en 
el qual també hi han intervingut, entre altres autors i insti-
tucions, Pau Mas, Teo Mellén, Marta Olivé i Lluís Sáez.
A continuació hi va haver un diàleg entre Albert Sáez, 
subdirector d’El Periódico de Catalunya, i Begoña Ro-
man, professora del Departament de Filosofia de la Uni-
versitat de Barcelona, centrat en els continguts de l’Anuari 
i entorn de les diferents crisis que afecten el país a hores 
d’ara, que va ser moderat per Pau Mas. Aquest diàleg 
també posa de manifest que una possible sortida a les 
múltiples crisis que s’han encadenat es pot trobar en la 
societat civil que s’està mobilitzant i fa sentir cada vega-
da més la seva veu guanyant autoritat i lideratge fora dels 
circuits institucionals. Una de les conclusions a la qual 
s’arribà és la necessitat de trobar nous valors, ja que la 
crisi que estem vivint ha comportat també una crisi de 
legitimitat i, com va dir Albert Sáez, al final s’ha convertit 
en una crisi moral. Repensar els valors, doncs, també ens 
ha d’ajudar a superar-la.

FunDació carulla

Anuari dels valors
“Avui en dia la gent coneix  
el preu de tot i el valor de res”,
Oscar Wilde

naturalMent curiosos

u Salvador Torrents i Vergés 
Quan ens reunim els arquitectes, 
mensualment en grups de treball de 
cadascun dels districtes de la ciutat, 
surten temes molt diversos que tenen 
tots a veure amb la ciutat i els ciuta-
dans. I el denominador comú que 
sempre està present, perquè ho cop-

sem, és que el ciutadà  necessita de la mà de l’arquitecte 
o de l’arquitecta, fruit de la seva preparació humanística, 
artística i tècnica, i de la seva sensibilitat.
Aquest preàmbul té a veure amb la voluntat dels arquitec-
tes de protegir la identitat arquitectònica i urbanística 
dels nostres barris.
Evidentment, cadascun dels temes en els quals treballem, 
primer els hem d’estudiar seriosament, amb intensitat, 
aprofundir, perquè hem d’aportar la millor solució per a la 
ciutat i per tant, a la fi, per al ciutadà, havent tingut pre-
sent, sobretot, que la proposta aportada hagi considerat el 
protegir la identitat arquitectònica, si es tracta d’un edifici o 
d’una construcció en general i urbanística si es tracta d’un 
espai públic, com parcs i jardins, però també privats.
Al carrer Bertrand i Serra hi ha uns edificis aïllats construïts 
el 1952 que estan qualificats pel Pla general metropolità de 
20a/8, edificació aïllada, no catalogats. En aquests últims 
anys s’han anat rehabilitant les façanes de cadascun d’ells, 
per separat, en moments diferents, mantenint a priori l’har-
monia degut a la seva volumetria, pràcticament igual, però 
sobretot per la unitat en el color. L’últim edifici en què s’han 
rehabilitat les façanes s’ha canviat de color, perdent-se 
la unitat del conjunt inicial. Com deia, són edificis no ca-
talogats, però no per això s’hauria d’haver deixat perdre 
l’harmonia que han tingut fins ara, però també és cert, que 
mentre no es rehabilitaven no afavorien al paisatge de l’en-
torn on s’ubiquen.
En el carrer Bertran, hi ha un edifici entre mitgeres, de l’any 
1920, no catalogat, que ve qualificat pel Pla general metro-
polità de 13b, densificació urbana semiintensiva, que pot 
desaparèixer si s’enderroca i es construeix segons permet 
la normativa vigent. Ens podem trobar que perdem un va-
lor de barri per no protegir la seva identitat arquitectònica. 
Hi ha d’haver sempre un equilibri d’interessos. Per això la 
conveniència de la participació, el més àmplia possible 
tant per part de l’administració com de les institucions i 
com, sobretot, dels ciutadans a l’hora de fer actuacions 
que afecten a la identitat arquitectònica i urbanística del 
barri, del districte, de la ciutat.
M’agradaria aprofundir més en tot l’exposat, però amb la 
voluntat de treballar sempre en positiu i en equip tots els 
estaments i persones —ciutadans—, implicats i implicades.
Anirem parlant-ne.

Salvador Torrents i Vergés és responsable de la Seu de Sarrià 
- Sant Gervasi i vocal de la Junta de Demarcació de Barcelona 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

coac sarrià-sant Gervasi

La identitat arquitec-
tònica i urbanística 
dels nostres barris

Anuari dels valors 2014. 
Crisis i canvis. Cap a  
noves respostes
Àngel Castiñeira (dir.), Pau 
Mas, Teo Mellén, Marta 
Olivé i Lluís Sáez
Col·lecció Observatori 
dels Valors, Editorial Bar-
cino, Barcelona 2015

ASSESSORAMENT I GESTIÓ
INDÚSTRIES, COMERÇ I PARTICULARS

Constitució Societats · Nòmines · Seguretat Social

Autònoms · Treballardors Llar · Pensions

Acomiadaments · I.V.A. · E. Objectiva i Directa

Herències · Renda · Comptabilitat

Balmes, 291 1r 1a (Plaça Molina)
08006 Barcelona
n.sarais@sarais.net
T 93 209 41 00 · F 93 209 49 65
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COMPRAR - VENDER - ALQUILAR

Cecília d’Urgell: el periple d’una dona a l’edat mitjana

JARABE DE PALO15 SETEMBRE

MISHIMA
ANDREA MOTIS I 
JOAN CHAMORRO

18 AGOST

28 JULIOL
ELS AMICS DE LES ARTS30 JUNY

BLUESDIMECRES
JAZZDIJOUS

FLAMENCDIVENDRES
DISSABTE MÚSIQUES DEL MÓN

NITS PREMIUM

25/06 - 12/09

WWW.NITSGAUDI.COM

50% de descompte a les nits gaudí utilitzant aquest promo code: 0032
10% de descompte a les nits premium utilitzant aquest promo code: 0032PREMIUM

al comprar les entrades a la nostra pàgina web: www.nitsgaudi.com

visita guiada

Dissabtes 
12h castellà
diumenge
12h català
PVP: 16€  8€

visita àudio
guiada

de dimarts a diumenge
de 10h a 15h
última entrada 14.30h
PVP: 9€  4,50€

www.bellesguardgaudi.com
C/ Bellesguard nº 16-20, 08022, barcelona

TORRE BELLESGUARD
ANTONI GAUDÍ

de descompte 
VISITA GUIADA
ÀUDIO GUIADA

50% 

VÀLID FINS EL 31/12/2015
IMPRESCINDIBLE RESERVAR AL:  93 250 40 93 
 RESERVA@BELLESGUARDGAUDI.COM

històries de Bellesguard

u Esteban Galindo
A la cambra del rei, la sala més noble de la torre Belles-
guard, es procedia, la matinada del 24 d’octubre de 1460, 
a la lectura del testament de la noble Cecília d’Urgell. Aquell 
edifici tan especial s’avenia amb la grandesa de Cecília. 
Els seus marmessors repassaven el que havia estat la vida 
d’una de les gran dones del seu temps. Cecília d’Urgell i de 
Cabrera va néixer l’any 1380, filla de Pere d’Aragó i d’Urgell 
i de Margarida de Montferrat. Els Urgell posseïen un poder 
econòmic i polític de primer ordre. El seu germà Jaume va 
casar-se amb Isabel d’Aragó, filla de Pere III, germana del 
rei Martí, i a qui també va nombrar lloctinent de Catalunya, 
càrrec reservat fins llavors, al successor al tron.  
Fins i tot, la mateixa Cecília va estar triada com a candida-
ta per a casar-se amb el propi rei l’any 1409, però sembla 
ser que no la van escollir per no donar encara més poder a 
la família dels Urgell, decidint-se el monarca per Margarida 
de Prades. Però no només es va veure perjudicada per 
aquesta decisió. Ella va viure els anys transcendentals de 
la mort del rei Martí sense que aquest aconseguís nome-
nar un successor, veient-se arrossegada per la caiguda 
del seu germà, sofrint detencions, presó i una vida errant 
i miserable després del Compromís de Casp, amb la pèr-
dua dels seus béns i confiscació del comtat.
Les penúries econòmiques de Cecília es van alleugerar en 
el moment de casar-se amb Bernat de Cabrera l’any 1420. 
Bernat ja havia volgut casar-se amb Cecília abans, però la 
mare de Cecília, Margarida de Montferrat, s’hi va oposar 
per no trobar-lo un candidat a l’alçada.
Durant aquesta època medieval, el casament era vist com 
un contracte polític i econòmic amb la finalitat d’enfortir 
aliances i garantir les propietats de les grans famílies. Si 
el pare de la núvia no trobava un bon marit o el dot no era 
suficient, a aquesta dona només li restava la vida monàs-
tica. Les possibilitats econòmiques de la família eren fo-

namentals en aquells moments. Per evitar la fragmentació 
de la fortuna familiar s’establí un hereu únic com a forma 
més normal de transmetre el patrimoni, de manera que 
les filles quedaven apartades normalment de l’herència si 
tenien un germà mascle. El dot marital, que fins llavors ga-

rantia que la dona fos ben tractada, va desaparèixer. Fou 
la dona qui aportà un dot, i aquest era administrat pel seu 
marit, qui en rebia els seus fruits, atès que havia de servir 
per sostenir les càrregues del matrimoni. La dona era vista 
més com una càrrega que no pas com una ajuda. 
Però la situació de la dona es va anar complicant encara 
més. Els drets feudals legitimaven abusos per part dels 
senyors als seus serfs tant sobre la seva persona com 
les seves propietats, anomenats “mals usos”, molts dels 
quals afectaven de manera especial a les dones, com el 
control de la virginitat, el dret de cuixa, l’alletament dels 
fills dels senyors, etc. A tot plegat, s’afegeix que a aques-
ta època medieval, l’església presentava a la dona com 
l’encarnació d’Eva, per tant, pecadora. En contraposició 
es mostrava la dona casta, prudent, treballadora, honra-
da, callada, bella i culta. Aquesta havia de viure a l’espai 
privat, a la casa, on s’havia d’encarregar de la cura i edu-
cació dels seus fills. Només en el cas que fossin dones 
de classe alta es podien fer càrrec de l’organització del 
personal de servei i de l’economia domèstica. 
Tornant a la nostra protagonista, Cecília, veiem com al ca-
sar-se amb un Cabrera, una altra gran família catalana del 
moment, va poder recuperar el seu estatus social. Possi-
blement, amb la intenció de retornar el prestigi perdut a la 
seva persona, el dia 11 de febrer de 1446, compra la torre 
Bellesguard, aquella casa que havia estat residència de 
reis. Allà va anar a viure fins a la seva mort l’any 1460. Amb 
la lectura del seu testament, Cecília nomenava hereu de la 
torre Bellesguard el seu fillastre Bernat Joan de Cabrera, 
volent mantenir el que havia estat seu reial com a propie-
tat de la família, cosa que efectivament va aconseguir  ja 
que Bellesguard va romandre en possessió dels Cabrera 
durant 123 anys, fins a l’any 1569. 

Esteban Galindo forma part de l’Equip de Recerca Bellesguard

Fragment del retaule de l’església parroquial d’Albesa. El feren 
realitzar els pares de Cecília, Pere d’Urgell i Margarida de 
Montferrat i hi figuren els seus escuts. Foto: Virgínia Costafreda
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u Fotografies: Javier Sardá; textos: Jesús Mestre
La família Escudé Zapater va iniciar la relació amb el 

barri l’any 1956. Mariano Escudé Escudé, fill petit d’una 
família de pagesos que treballava les seves terres de 
Bellpuig, a Lleida, sempre va mostrar inquietud per conèixer 
i aprendre coses fet que el va portar a ser molt aficionat a la 
lectura. Aquesta afició la van heretar les seves filles, actuals 
propietàries del negoci de papereria i llibreria, conegudes 
com les Doritas de la papereria. Fins a 1956 Mariano va 
compaginar els treballs en el camp amb la fabricació de 
sabates en un petit taller del poble. En morir el pare, la casa 
familiar de Lleida la va heretar el germà major, motiu que 
li va portar refer la seva vida a Barcelona, on va començar 
oferint servei de sabater en un local situat al carrer Teodora 
Lamadrid número 35, que compartia amb dues dones que 
feien sargits de mitges.

Durant els primers anys a Sant Gervasi, Mariano va 
complementar la seva activitat amb la de “lloguer de fotono-
vel·les i TBO” a dones de servei domèstic que cuidaven dels 
nens i freqüentaven el local. El 1957 es va casar amb Dorita 
Zapater. El matrimoni Escudé Zapater va tenir dues filles, 
la Mercè en 1961 i la Victòria en 1964, que van començar 
ajudant els seus pares els dissabtes al matí, alternant un 
cadascuna. No seria fins als anys setanta que Dorita, amb 
les filles ja criades, va començar a treballar en la llibreria que 
portava el seu nom. Dorita s’ocupava de l’atenció al públic i 
Mariano de la logística, que cada dia es complicava més per 
la varietat de productes. En 1966 va decidir ampliar l’activitat 
de llibreria amb venda de productes de papereria, i van obrir 
una nova botiga en un edifici veí, al número 29. El treball a la 
papereria i la llibreria creixia exponencialment, i el que va co-
mençar com un complement de la seva activitat de sabater 
va passar a ser l’activitat principal; el servei de sabater el van 
tancar el1970, quan van incorporar productes de quiosc a 
la llibreria, amb venda de periòdics i les poques revistes que 
s’editaven llavors. D’aquesta època també va ser l’inici del 
servei nou al barri, les fotocòpies a l’instant amb un aparell 
Olivetti que utilitzava paper especial en bobina. Aleshores no 
hi havia distribució als punts de venda, i Mariano i Dorita re-
collien cada setmana les revistes en un magatzem del carrer 
Hospital, i els periòdics a l’estació de ferrocarrils del Putxet.

L’any 1977 van tancar la merceria del costat de la 
llibreria, al mateix edifici, i van decidir ampliar el seu negoci 
unificant els dos locals, com segueix fins avui. L’ampli 
espai del nou local va permetre una entrada on exposar les 
noves capçaleres de periòdics i revistes de forma visual i 
accessible als clients. Va permetre incorporar més gam-
ma de productes, com la venda de plomes i bolígrafs de 
gamma alta en un expositor de vidre, la secció de cromos 
de temporada i una gran varietat de llaminadures i xiclets. El 
1981 va morir Mariano amb 55 anys. La Mercè va deixar els 
estudis per ajudar a la seva mare en la part administrativa 
del negoci, mentre que Victòria va deixar la feina d’aprenent 
de perruqueria per ajudar en la papereria. Dorita va ajudar 
fins a quedar-se cega per dos despreniments de retina, 
el 1988. Les nétes de Mariano han estudiat i treballen en 
temes que no tenen relació amb la papereria, perquè tenen 
la possibilitat d’escollir el seu propi futur.

treballant a Sant Gervasi

La papereria Dorita: ‘Las Doritas de la Papeleria’
El nou local va permetre una entrada on exposar les noves capçaleres de periòdics i revistes  
de forma visual i accessible als clients
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A dalt, la Mercè i la Victòria Escudé, les “doritas”,  
responsables avui dia de la gestió de la llibreria 
del carrer Teodora Lamadrid. A sota, a l’esquer-
ra, Dorita Zapater i Mariano Escudé a la mateixa 
llibreria, cap als anys vuitanta. A la dreta, el taller 
de ràpid que en Mariano tenia al mateix carrer, 
abans d’obrir la llibreria. A baix, a l’esquerra, vista 
actual de les prestatgeries de la papereria i, a la 
dreta, la mateixa llibreria els anys setanta.

TABERNA&RESTAURANTE

lamalquerida

ESPECIAL MENU DIARIO Y CARTA
                        

PLATOS, TAPAS Y RACIONES
CARNES Y PESCADOS

VINOS,VERMUT,CERVEZAS
                       

RESERVAS-GRUPOS  Y CELEBRACIONES
C/Sant Elies,11/19-BCN-

TLF-935139584-648.451.765- 
FACEBOOK-Lamalquerida.BCN

Horario-08:00-17:00/cenas con reserva

records de la Festa Major 2015
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Concert jove a la Bonanova

El divendres 12, la plaça de la Bonanova va 
acollir un concert on va destacar l’actuació del 
grup Rumb al Bar, una formació amb joves del 
barri. Ho va organitzar l’AEIG Joan Maragall - 
Santa Maria, i l’AEIG Santa Agnès

Les colles castelleres   
de Guissona, de Cornellà i la 

Jove de Barcelona van fer vibrar 
la plaça de la Bonanova.

Dissabte 20: 
Sopar popular i ball

La plaça de la Bonanova va viure un 
espectacular fi de festa que van culmi-
nar amb el castell de focs que, com és 

tradició, “va incendiar la parròquia”.  
Abans un sopar basat amb una 

magnífica fideuada, truita de patates 
i  frankfurt, alhora que la Llar Country 
Bonanova feien una demostració de 

Line Dance. I, després, el ball amb 
l’orquestra Krater.  

Dissabte 13
Festa infantil i tast  
al Mercat de Galvany

Una vintena d’entitat 
de Sant Gervasi - La 

Bonanova es van trobar 
i es van poder conèixer  

una mica més en la 
Mostra d’Entitats 

organitzada per l’AV 
de Sant Gervasi de 

Cassoles. Talleristes del 
centre cívic i alumnes 
de l’escola Thuya van 

animar la trobada.

Dissabte 13:
Mostra d’Entitats 
a Vil·la Florida

Diumenge 14:
Castells

Dimecres 17:
Jazz i botifarra amb Lucky Guri  
i el Sextet Dixiland Band

Un dels moments més 
esperats de la Festa 
Major és el concert de 
Lucky Guri a la plaça 
de Frederic Soler. És 
el “jazz amb botifarra” 
doncs una estona abans 
Barnavasi organitza la 
tradicional botifarrada 
de Sant Gervasi.  
Aquest any s’ha cele-
brat la 18à edició.
El Sextet Dixieland 
Band, formada per 
músics de prestigi com 
el trompetista Josep M. 
Farràs,  el trombó de 
vares Joan Masats o el 
baix i vocalista Artur Re-
gada, van acompanyar 
un any més a Lucky Guri, 
pianista i veí del barri.

Oper&Jazz amb Monik Bargalló

El dijous 18, al jardí del Pere Pruna es va viure un concert sorprenent i que 
no va deixar a ningú indiferent, en el qual la cantant Monik Bargalló i la seva 
banda van fusionar l’òpera amb la riquesa vocal del jazz.
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u Jesús Mestre Godes
En pocs anys de diferència es van constru-
ir a la falda de Collserola tres grans col·le-
gis. Per ordre d’antiguitat, el primer que es 
va aixecar va ser el Col·legi de la Bonano-
va, (1889), després el dels Jesuïtes, (1892) 
i el darrer, el dels Escolapis, (1894). Sor-
tosament, els tres continuen; és més, tots 
ells han incrementat  i millorat les seves 
perspectives en el món de l’educació. Cal 
remarcar, però, que a Jesuïtes i Escolapis, 
si bé el creixement urbanístic ha arribat al 
seu gran perímetre original, s’ha fet ma-
jorment amb cases unifamiliars, conser-
vant un cert aïllament, certa autònoma 
tranquil·litat en el seu entorn. En canvi, el 
Col·legi de la Bonanova, el dels Germans 
de la Salle, tot i conservar, també, el seu 
recinte original, no deixa d’estar dins una 
gran densitat d’habitatges i amb un gran 
tràfec, originat a la Plaça de la Bonanova, 
tocant a l’entrada dels jardins que condue-
ixen al edifici noble del col·legi.
La Salle Bonanova és el que està més in-
tegrat  en el barri de Sant Gervasi. I aquest 
escrit vol rememorar alguns aspectes de 
la vida que un pàrvul extern va portar al 
Col·legi de la Bonanova, de l’organització 
originalment francesa —fundada per Joan 
Batista de La Salle— i que havia estat 
prohibida i expulsada de França al darrer 
quart del segle XIX. Originalment, doncs, 
van ser germans francesos foragitats del 
seu país els qui s’instal·laren a la Bonano-
va, a Sant Gervasi.

La vida d’un pàrvul amb  
els germans de La Salle
Encara que el petit pàrvul, que era jo, hi va 
anar a una data no gaire allunyada de la 
construcció del Col·legi, l’octubre de 1933, 
la veritat és que només recordo haver ting-
ut un germà francès, que precisament, era  
el professor de la Langue Française. Com 
que era un col·legi religiós, tots els educa-
dors eren de l’ordre de Sant Joan Baptista 
de la Salle i anaven vestits amb hàbit negre, 
destacant-hi dos grans rectangles blancs, 
que descansaven damunt del pit. Per això  la 
gent, popularment, els hi deien els del pitet...
Quan vaig iniciar la meva vida d’estudiant 
jo tenia vuit anys i vaig passar de l’esco-
la de pàrvuls de Sarrià al grandiós edifi-

ci de la Bonanova. Va ser un dels xocs 
que vaig haver d’assimilar. Altres novetats 
foren de graduació superior: per exemple,  
un altre noi de Sant Gervasi i jo, érem, 
sobre un total de 25 alumnes, els únics 
estudiants externs de la classe; la resta 
eren interns, és a dir vivien en el mateix 
col·legi. Alguns, els de Barcelona, sobret-
ot, els venien a buscar el dissabte a la 
tarda i els tornaven el diumenge, també 
a la tarda. Aprofito per dir que nosaltres 
només teníem festa el dijous a la tarda; el 
‘dissabte anglès’ encara era desconegut 
pels germans... Val a dir que sempre em 
vaig sentir integrat amb la totalitat de la 
classe, malgrat la meva timidesa. Va anar 
molt bé l’espai que cada classe tenia per 
jugar, naturalment a futbol, i que ajudava 
molt a precipitar l’amistat.
Durant els tres cursos que hi vaig anar van 
ser uns anys de bon record. Per això em 
sap greu que, el juny de l’any 1936 al aco-
miadar-nos —quasi tots amb la papereta 
de Aprobado en el examen de Ingreso—  
cap estudiant ja no va poder seguir el nou 
curs en el Bonanova: el juliol començava 
la Guerra Incivil, el col·legi ocupat, els ger-
mans que estaven de vacances, potser 

van salvar la vida, però altres potser la per-
deren aquí... I jo ja noi vaig anar-hi més.
Tornant als meus tres anys al Bonanova, 
diré que si bé el Col·legi havia d’adap-
tar-se a la normativa educativa general 
espanyola, a les classes, s’hifeien  moltes 
intrusions franceses que si bé no érem 
capaços de valorar-les, moltes han calat i 
ens han servit de més grans. Per exemple, 
els germans donaven importància a la llen-
gua francesa i això va ser un ferm pilar per 
a més endavant. Junt amb la llengua, la 
cultura francesa, encara que també cal dir 
que el fet que l’ensenyessin en castellà —
tot es feia en castellà— potser no li varem 
saber donar tot el valor que tenia en el seu 
moment, però que ara, beneïm.
Personalment, hi va haver un altre import-
ant llegat, el religiós. A casa, cal dir-ho 
clar, no eren gent d’església... Tot i això, 
curiosament, van triar un col·legi religiós 
per a la meva educació. L’ensenyament al 
Bonanova comportava una part d’adoc-
trinament cristià, però sense barrejar-lo 
mai en els estudis. Hi havia invitacions 
personals: “Voldries, un dia a la setmana, 
perdre la meitat de l’esbarjo, o tot, per anar 
a resar, tot sol, a la capella?” I jo vaig ser 

un dels que l’aprofitaven... jo, que mai a 
la meva vida havia resat ni un parenostre 
abans d’anar a dormir.
El dijous a la tarda era festa, ja ho he dit. 
Però no volia pas dir que no anéssim —els 
externs— al Bonanova. Si feia bo, anàvem 
a visitar tota la classe llocs propers: a Sant 
Josep de la Muntanya o altres llocs més 
o menys religiosos, i sempre hi anàvem 
a peu i en fila. Altres vegades pujàvem al 
Tibidabo —grande successo— o a l’hiv-
ern o quan plovia, anàvem a les golfes del 
col·legi, on hi havia el teatre. I ens passa-
ven algunes pel·lícules de riure o es feien 
algunes representacions dramàtiques pels 
alumnes més grans.

Temps de lleure al col.legi

Quan ja feia bon temps, alguns dijous 
anàvem a jugar a futbol, en un camp 
de debò. Sortíem en fila del col·legi, 
travessàvem el passeig de la Bonanova i 
baixàvem cap el que avui és el carrer Bi-
gai i ja trobàvem un camp obert, part del 
qual el Futbol Club Sant Gervasi l’havia 
condicionat com a camp de futbol, amb 
porteries i tot. Hi havia molt poca pro-
fessionalitat; més o menys, tots corríem 
darrere la pilota, sense respectar gaire si 
érem defenses o davanters... sota un sol 
dominador de l’espai i que ens feia suar la 
cansalada...
Probablement ja estava acordat amb els 
germans, però sempre hi havia un bon sen-
yor que en unes galledes amb gel tenia unes 
quantes begudes a refrescar i quan el germà 
tocava el xiulet que acabava el partit, tots 
estàvem assedegats i  ens llançàvem, pa-
gant, sobre les gasoses, les Orange Crush 
i altres marques que no recordo. Si, però, 
que recordo molt bé la marca de refrescs 
que ningú volia: la Coca-Cola!  
A l’arribar al final de la nostra vida, la ment 
tria, inevitablement, els records que hi han 
tingut. Els vells vivim el present però no 
deixem de mirar enrere i escollir, tot re-
cordant, els temps i els fets que han estat 
decisius, per una o altra qüestió, i sobret-
ot els que atenyeren a la nostra formació. 
És un goig recordar els tres anys que vaig 
passar amb la gent del pitet.      
                                                                    
Jesús Mestre i Godes és escriptor

memòria viscuda

Un record d’infància
La Salle Bonanova, un col.legi molt integrat en el barri de Sant Gervasi

Fotografia de final de curs, de principis dels anys cinquanta, amb els alumnes ben  
col·locats per l’ocasió, en un dels patis del Col·legi de la Bonanova.  
Fotografia cedidad per Joan Vallés Asens

Divendres 19
Una nit de Circ:
Sopar de Gala i  

Homenatges  
de Sant Gervasi

Els jardins de Vil·la Florida van ser 
l’escenari del Sopar de Gala, a càrrec 

del restaurador Lluís Juanet. Entre 
plat i plat, hi va haver actuacions de 

circ amb els clowns i malabaristes 
Ramiro i Dico, del grup Elegants.

La vetllada va acabar amb la cerimò-
nia d’homenatges a persones, comer-
ços i entitats de l’any a Sant Gervasi. 
Enguany les distincions has estat per  
la Tintoreria Torres (la Isabel Torres va 
recollir el guardó), a Joan Josep Del-

màs (de la ferreteria Delmàs del carrer 
Mandri) i a la Conxita Santidrian, 

persona molt vinculada a l’Associació 
de Veïns i a Vil·la Florida. 
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gent gran / festes populars

La fisioteràpia a la malaltia d’Alzheimer
En fases avançades de la malaltia, són evidents les rigideses  
articulars i musculars, i la pèrdua de l’equilibri 

u Laura Gálvez 
A l’Alzheimer com a altres malalties neuro-
degeneratives, es va produint un deteriora-
ment de les neurones. Aquest deteriorament 
acaba afectant les funcions cognitives, físi-
ques i conductuals de la persona. La fisi-
oteràpia tracta la malaltia des del punt de 
vista físic, tot ajudant a millorar la qualitat de 
vida de la persona amb el principal objectiu 
de mantenir la seva autonomia i prevenir al-
tres patologies associades a l’Alzheimer.
Només en fases més avançades de la ma-
laltia, són evidents les rigideses articulars i 
musculars, la pèrdua de l’equilibri i posterior-
ment la marxa. Tot i així degut a altres malal-
ties que pot tenir la persona poden sorgir 
complicacions que comportin una falta de 
salut al sistema musculoesquelètic com frac-
tures, lumbàlgies, cervicàlgies, ciàtiques... 
Per aquest motiu una fisioteràpia prematu-
ra ajuda a allargar l’aparició del signes pro-
pis de  l’Alzheimer en fases posteriors, com 
també, la prevenció i tractament d’aquestes 
patologies adquirides al llarg de la vida.
El tractament amb fisioteràpia consisteix a 
mantenir  la persona el més activa possible 
tenint en compte les seves limitacions i so-
bretot respectant el dolor. És especialment 
important mantenir una activitat física dià-
ria, com pot ser caminar, desenvolupar les 

feines de la llar amb supervisió o, com fem 
des del Centre de Dia, tallers de psicomo-
tricitat o gimnàstica. Aquest tallers són una 
manera lúdica d’exercitar analíticament  la 
musculatura més atrofiada i relaxar la que 
pot estar més tensa, a més a més, es con-
soliden les relacions interpersonals amb els 
components del grup i indirectament es 
treballa la memòria amb la seqüència dels 
exercicis plantejats.El treball muscular té 
especial importància ja que degut a aques-
ta rigidesa es veu afectat per compressió, el 
sistema vascular (artèries i venes), essencial 
per a la nutrició del sistema nerviós central i 
la connexió entre les neurones.

Com hem dit abans és essencial preservar 
l’autonomia de la persona i per tant la seva 
capacitat de fer les activitats de la vida dià-
ria com poden ser la higiene personal, men-
jar sola i caminar. Si aquestes capacitats es 
perden serà necessària l’ajuda d’un altre i la 
persona doncs, passarà a ser dependent. 
Un cop arribem a la dependència total, es 
consideren per perduts en gran majoria els 
patrons motors i l’esquema corporal de la 
persona fet que l’impossibilita a tornar a fer 
les seves activitats bàsiques. Per aquest 
motiu el programa de tractament sempre 
intentarà actuar el més aviat possible abans 
d’arribar a aquest point of no return.
No només és important l’acció del fisiotera-
peuta en l’àmbit físic, sinó també dels famili-
ars i cuidadors que treballen com un equip i 
ajuden a aconseguir els objectius plantejats.

Laura Gálvez és fisioterapeuta 

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

Turó Parc

Homenatge a Pau Casals

u Jesús Mestre Campi
La tarda era insegura, amb nuvolades ju-
gant amb el sol i alguna ventada nerviosa i 
amenaçant. Finalment, una estona abans 
de l’inici de la Diada Pau Casals - Ciutat de 
Barcelona, la pluja va començar a caure. Era 
la tarda del 16 de juny i molta gent ja havia 
ocupat bona part de les cadires que s’ha-
vien posat a la part alta del Turó Parc, on 
també hi havia un gran escenari que havia 
d’encabir els 39 violoncel·listes que s’havien 
convocat per homenatjar el mestre. Pels en-
torns, sota els arbres, també estava ple de 
músics, molts d’ellscarregant un violoncel 
que finalment no van poder tocar.
Els paraigües ocupaven tota l’escena, quan 
representants de l’Ajuntament de Barcelona i 
de la Fundació Pau Casals comunicaven que 
es veien obligats a suspendre el concert per-
què les condicions ambientals no permetien 
als músics tocar els instruments. Però que 
intentarien mantenir els parlaments previstos 
—o no— en el programa. I aleshores, sota 
un paraigües, va sortir Marta Casals Istomin. 
La seva determinació i el seu posat valent 
potser van fer escampar la pluja però a poc 
a poc els paraigües es van tancar i, amb un 
català excel·lent, aquesta dona nascuda a 

Puerto Rico va fer una exaltada i al mateix 
temps molt ben documentada semblança 
de Pau Casals, el seu marit, i la seva vincu-
lació amb la ciutat... sobretot el 16 de juny 
de 1934 quan la ciutat va declarar Casals fill 
adoptiu. Per aquest motiu es vol que cada 
any, per aquesta data, es faci un acte d’ho-
menatge al mestre, i al Turó Parc.
El parlament de Marta Casals va animar a la 
gent allà reunida: havia valgut la pena anar-
hi. I tot seguit va sortir Martí Carnicer i Vidal, 
alcalde del Vendrell, ciutat on va néixer Pau 
Casals i seu de la Fundació. I tot seguit, tot 
i que no estava previst en el programa, va 
parlar Ada Colau, en la seva intervenció pú-
blica com a nova alcaldessa de Barcelona. 
Colau va sentir-se molt còmode parlant d’un 

activista com a Pau Casals, fundador de 
l’Orquestra Obrera de Concerts que, més 
endavant, va acabar sent l’Orquestra Ciutat 
de Barcelona. I es va comprometre a treba-
llar perquè es mantingui la Diada. Tot seguit, 
els Nens del Vendrell van aixecar una torre 
castellera, i un quartet de violoncels van in-
terpretar El Cant dels Ocells, una música ín-
timament vinculada al mestre. L’acte va aca-
bar amb l’ofrena floral al monument de Pau 
Casals, a l’avinguda de Pau Casals.

El mestre del xel·lo 

Com si ploressin d’alegria els arbres  
                   gronxaven les gotes de pluja. 
El mag del parc, de puntetes,  
                             sense dir res escoltava.
La musica s’alçava i esfereïa el cor. 
 “Mestre, si ens veus, som aquí per tu“

Pentagrama d’alegria,
oda, nota, simfonia. 
La lluna canta amb clau de sol 
‘nanes’ dolces al bressol.

El xel·lo que per tu tan dolçament sospira,
fusta que entre les mans és alegria.
Dins l’ànima amagues la terra  
                                                 del Vendrell
que portes amb l’orgull,
marcada amb foc a flor de pell 
Ciutadà de l’univers, no hi ha fugida 
per a tu no hi mort,
la vida és sempre harmonia.

La llum de la tardor de juny trenca  
                                                     la foscor. 
La columna de les ànimes, els castellers, 
                                                      s’enfilen.
Els peus a la teva terra, sang i espina, 
alçant la mà fins al cel
entre els teus ocells, et criden. 
Mestre que heu vençut el temps,  
                                           amb melangia, 
música es  la vostra veu feta de vida. 
Cordes de gola de fusta
que a tu ens lliguen, 
amb notes que són els somnis 
desperts de la fantasia.

Els arbres queden amagats en el silenci, 
Un grup de gent porta unes flors. 
Ja no plou, més enllà el Mestre roman   
                                                      assegut,
l’eternitat l’envolta, la vida l’acull. 
Les notes del xel·lo pengen dels núvols 
mentre que els ocells canten els arpegis 
                                                      de la nit 
i  una melodia suau
ens torna a la realitat. 
Mercès Mestre.

Roser Díaz Martí
Turó Parc, 16 de juny del 2015

A dalt i a l‘esquerra, la intervenció plena 
d‘energia de Marta Casals. A l‘esquerra, de 
dalt a baix, l‘alcaldessa Ada Colau, l‘alcalde  
Martí Carnicer i la gent sota els paraigües.

Festa Major 
al Putxet
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Imatges de la Festa Major del Putxet: de dalt 
a baix, concert de guitarra clàssica a la plaça 
M. Manent, el diumenge 7, i botifarrada i ball 
al parc del Putxet, el dissabte 13 de juny

AJUDES TÈCNIQUES (compra i lloguer)  
ORTOPÈDIA ESPORTIVA  

MITGES DE COMPRESSIÓ  
DESCANS I PODOLOGIA I CALÇAT 

TAPS DE BANY A MIDA

Horari:
de dilluns a divendres de 8:30 a 20:30 h

dissabtes de 9 a 13:30 h
Marc Aureli, 42-44 I o8006 BARCELONA I Tel./Fax 93 201 64 96 

ortopediaventura@gmail.com

Curs “Pas a Pas amb el teu fill” 

(0-3 anys)

(3-6 anys)

(5-10 anys)

Curs “El Jardí de les Emocions”

Mindfulness per a nens/nenes

MATRÍCULA
GRATUÏTA!!
 NOMÉS FINS 

AL 31 DE 
JULIOL 

DE 2015

Per a pares i mares  que desitgen conèixer i compren-
dre com  funciona el món infantil i acompanyar amb 
empatia i intel.ligència emocional els seus �lls.

creixambtraça
Com pots entendre 
millor els teus fills?

Pensar que els in-
fants, un cop ca-
minen i ja comencen 
a entendre tot allò 
que els diem, els 
podem tractar com 
adults en petit, amb 

les mateixes exigències i esperant d’ells 
respostes immediates a les nostres de-
mandes i tal  com ho esperem d’un adult, 
comporta un patiment innecessari  tant 
per als grans com per als petits. Dels 0 a 
6 anys, especialment, cal tenir cura de no 
demanar-los més enllà del que poden fer o 
respondre d’acord amb la seva maduresa, 
ja que estan assentant les bases de la se-
guretat i la confiança plena.
Quan insistim a un nen abans dels dos anys 
“a la boca no” quan tot ha de passar per 
ella, perquè està aprenent a relacionar-se 
amb els objectes i el món; quan abans 
dels tres no parem de dir “no toquis” això 
o allò (quan no suposa un perill) en l’etapa 
de major necessitat d’explorar-ho tot; quan 
fa una rebequeria i les nostres paraules són 
de rebuig i d’amenaça “si no et portes bé 
m’enfadaré” perquè desconeixem que les 
rebequeries són necessàries per a la iden-
tificació del JO intern i  són sinònimes d’au-
toafirmació i creixement; quan davant una 
caiguda al parc explotem “si no passa res, 
vinga, no ploris” enlloc de validar el seu 
sentiment i comprendre’l; quan volem que 
comparteixi les seves joguines abans que 
tingui la maduresa suficient per poder-ho 

fer; quan pega els altres i el castiguem al 
“racó de pensar” perquè reflexioni sol quan 
el que necessita és que algú l’acompanyi i 
l’ensenyi a veure l’altre i les conseqüències 
de la seva acció; quan ens costa posar lí-
mits perquè ens sentim culpables o tenim 
por al rebuig per part del nostre fill o quan 
no li expressem de forma clara quines són 
les nostres pròpies necessitats… Quan 
això ens passa, és perquè ens cal conèixer 
millor com funciona un nen. A fer de pares 
ningú no ens n’ha ensenyat.
Per tant, què us pot ajudar a entendre i  re-
lacionar-vos millor amb els vostres fills?:
— Informar-vos sobre els processos del 
desenvolupament infantil.
— Practicar una actitud de “presència” vi-
vint l’aquí i l’ara des del “no judici” (tal com 
ens ho ensenyen els menuts).
— Tenir cura del llenguatge verbal i no ver-
bal per tal de validar les emocions de l’in-
fant, mai per atacar la seva conducta.
— Oberts i compromesos a aprendre i a 
créixer juntament amb els fills, reconeixent 
els vostres patrons de comportament i en-
trenant-vos per a comunicar-vos amb intel-
ligència emocional.
A creixambtraça oferim cursos molt re-
lacionats en aquesta línia de creixement i 
acompanyament de pares i fills.

Eva Ferran, pedagoga i psicomotricista
Carmelo Montesinos, fisioterapeuta i 
kinesiòleg
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Jazz a la plaça Adrià

El dimecres 17 de juny hi va haver l’ac-
tuació de l’Abel Jazz a la plaça Adrià, a 
Monterols, amb l’espectacle Érase un 
hombre a un piano pegado. Música, 
humor i elegància són les claus de la 
proposta d’aquest show singular, molt 
més que un concert i molt més que un 
monòleg. Va ser organitzat pel Centre 
Cívic Can Castelló, com la seva aporta-
ció a la Festa Major de Sant Gervasi.

A partir de dimecres 16 de setembre: 
Inscripcions activitats i tallers de tardor.
A partir de les 10 del mati podreu 
apuntar-vos als tallers i/o activitats que 
hem preparat per a aquesta tardor. 
Inscripcions on-line a https://cancaste-
llo.inscripcionscc.com/ccivic/

De l’1 al 31 d’agost Can Castelló 
romandrà tancat per vacances

Can Castelló

u Consell de Direcció de Can Castelló
Som el Centre Cívic Can Castelló, un equi-
pament municipal del barri de Sant Gerva-
si-Galvany. Des de fa ja vuit anys que ens 
dediquem a fomentar la difusió i la  promo-
ció la cultura i lleure entre els nostres usuaris, 
veïns del barri i els barcelonins en general. 
Aquesta tardor celebrem el III Certamen 
Literari. Convoquem aquest certamen 
amb la finalitat de promoure, potenciar i 
divulgar el coneixement de la nostra histò-
ria, descobrir el plaer d’escriure, desenvo-
lupar la creativitat, donar l’oportunitat de 
plasmar al paper sentiments i/o emocions 
i per motivar l’ús del llenguatge escrit com 
a mitjà d’expressió i comunicació. 
A la primera convocatòria el tema propo-
sat va ser la “Llegenda de Sant Jordi”, a la 
segona “Històries d’herois del 1714”.  
En aquesta tercera convocatòria sota el 
tema “Una història evocadora”  ens  agra-
daria que la gent de Sant Gervasi-Galvany 
participeu explicant-nos una història real 
o inventada. Una història viscuda en pri-
mera persona, com a testimoni, narrador 
o creador.  Tot si val, anècdotes,  l’escola, 
els amics, la tradició, les festes, els es-
ports, els llocs per a ballar, etc... Histò-
ries personals d’un passat més o menys 
llunyà,  però sempre amb el barri com a 
protagonista d’on es desenvolupa l’acció. 
Aquest certamen vol, a més a més de fer-
te escriure, recollir una part de la història 
col·lectiva viva que es renova i perpetua, 

alhora que crea un espai de participació i 
comunicació que referma el sentiment de 
pertànyer a una comunitat que pot con-
vertir-se en un pont per anar construint el 
futur del propi barri.
També som presents a les xarxes socials. 
Cada setmana al Facebook i al Twitter del 
centre podreu trobar informació sobre la 
història d’alguns edificis emblemàtics del 
barri, anècdotes curioses que han passat, 
fotografies antigues que mostren com 
era el barri i endevinalles o enigmes que 
posen a prova el coneixement dels segui-
dors. Us convidem a participar seguint 
l’etiqueta #IIICertamenLiterari.
Estem molt il·lusionats en fer d’aquesta 
tercera edició un gran recull de relats so-
bre Sant Gervasi-Galvany. Us animem a 
participar amb la vostra història i guanyar 
un dels 3 premis. El dijous 22 d’octubre es 
donarà a conèixer la resolució del concurs 
i es realitzarà el lliurament de premis com 
a reconeixement a la feina feta.

Els treballs els podeu lliurar fins al 30 de 
setembre del 2015, al Centre Cívic Can 
Castelló, C/Castelló, 1-7. 
Consulteu-ne més informació a http://cci-
vics.bcn.cat/cancastello/pagina/9417

Centre Cívic Can Castelló
carrer Castelló, 1-7
Tel.: 93 241 78 74
infocancastello@gmail.com 
ccivics.bcn.cat/cancastello

Una història evocadora
Un certàmen literari que vol recuperar la memòria històrica del barri 

Ara que ja ha arribat la 
calor, convé tenir a mà 
aquestes idees que ens 
ajudaran a estalviar di-
ners en la factura de la 
llum i a pasar un millor 
estiu.

Utilitzar tendals, persianes i cortines
Els sistemes tradicionals i més senzills són, 
en ocasions, els més eficaços. Mantenir la 
casa a semipenombra durant les hores de 
més calor és molt efectiu, encara que con-
vé fer-ho amb teixits i materials lleugers i no 
massa foscos. És recomanable emprar ten-
dals en les hores de major irradiació i, en al-
tres moments, recórrer a cortines i persianes. 
Teixits suaus i lleugers
Els teixits lleugers, com el lli o la gasa resulten 
molt agradables a l’estiu. Convé utilitzar roba 
confeccionada amb ells o amb cotó fi, a més 
d’emprar calçat que transpiri.
Pel que fa a la casa, es poden cobrir els sofàs 
i butaques amb teles clares de teixits suaus. I 
respecte a la roba de llit, també és aconsella-
ble que sigui clara i lleugera.
Utilitzar ventiladors
Són una solució tradicional però efectiva i 
econòmica. Un ventilador mou l’aire calent, 
però l’aire en ser remogut es refreda una mica 
i proporciona una sensació de entre tres i qua-
tre graus menys. Tenir-ne diversos col·locats 
en llocs estratègics pot ser una bona solució.
Els ventiladors de sostre s’han de fixar perquè 
girin cap a l’esquerra, d’aquesta manera tira-
ran l’aire calent cap al sostre. També hi ha ven-
tiladors amb aigua polvoritzada, nebulitzadors 

d’aigua o ventiladors evaporatius, que perme-
ten un refredament de la temperatura ambient.
Crear corrents d’aire
Quan fa calor, el més habitual és obrir totes les 
finestres de la casa perquè entri aire, però així 
només s’aconsegueix més calor dins que fora. 
Les finestres per les quals sortirà l’aire s’han 
d’obrir per complet. Cal intentar que les finestres 
de sortida siguin les que donin directament al 
carrer, on el moviment d’aire és més gran. Les 
finestres per les quals entra l’aire s’han d’obrir 
només una mica. Les finestres que millor ser-
veixen com a entrada d’aire són les que donen a 
patis interiors, on el moviment de l’aire és menor.
Col·locar làmines solars als vidre
Les làmines solars són una solució molt efec-
tiva, ja que reflecteixen la llum i la calor i la 
redueixen fins a un 82%. Gràcies a aquestes 
làmines es manté més estable la temperatura, 
el que suposa estar més fresc.
Utilitzar les plantes estratègicament 
Els patis plens de plantes, a més de resultar 
bonics, refresquen. Entre altres plantes, es-
pecialment les enfiladisses com les heures, 
col·locades a la paret que rep de forma di-
recta el sol, proporcionen frescor i eviten que 
penetrin el sol i la calor.
Recordeu que ens podeu enviar tots els vos-
tres dubtes referits al món immobiliari al mail: 
jbarcelona@c21alpha.es
Josep Barcelona

Century 21 Alpha
Les millors idees per refrescar-se 
sense aire condicionat

u Elena Alcalde i Àngels Garriga
Innea proposa millorar les habilitats socials 
dels nens de primària i secundària a través 
del joc durant aquest estiu. El centre barce-
loní especialitzat en el diagnòstic i tracta-
ment dels Trastorns d’Aprenentatge (TA) i del 
TDAH, posa en marxa unes sessions grupals 
durant el mes de juliol per a treballar a tra-
vés de “role playing”, jocs o vídeos, aspectes 
com la integració al grup d’iguals, l’adquisició 
de tècniques per a aprendre a relacionar-se 
amb els companys i els adults o la millora de 
la seguretat en un mateix. 
La falta d’habilitats socials és l’absència 
d’eines per a establir relacions amb l’en-
torn, un problema cada cop més present als 
nens d’avui en dia com a conseqüència, en-
tre d’altres factors, de l’abús de videojocs  i 
la prevalença de trastorns d’aprenentatge i 
conducta. Quan un nen no té habilitats soci-
als, és molt probable que s’aïlli perquè no sap 
com relacionar-se ni amb els seus companys 
ni amb els adults més propers, que tingui una 
autoestima molt baixa i no es valori a si ma-
teix, etc. Si no s’actua durant la infància i 
s’ajuda a que el nen desenvolupi eines so-
cials, aquesta falta d’habilitats li pot acabar 
provocant complicacions a nivell escolar, 
social i, en un futur, també professional.  
“Volem oferir a nens amb problemes per a 
relacionar-se un espai on puguin interactuar 
amb altres nens al seu propi ritme i on, a tra-
vés del joc, siguin ells mateixos els que hagin 
de trobar alternatives vàlides als seus com-
portaments” explica l’Elsa Martín, psicòloga 
del centre.

Experimentar per a millorar les relacions 
socials
L’innovador de l’activitat proposada per innea 
és la manera en que s’abordaran els proble-
mes de relació d’aquests nens perquè l’ob-
jectiu és aconseguir que treballin l’adquisi-
ció d’habilitats socials sense pràcticament 
adonar-se’n, per tant, es important que s’ho 
passin bé a les sessions i tinguin ganes 
d’anar-hi. Tenint en compte això, a cada ses-
sió es duran a terme jocs en grup, activitats 
de “role playing” i anàlisi de vídeos. 
Així, a través de jocs gru-
pals es fomentarà la co-
operació i el treball en 
equip, ajudant a nens 
amb problemes d’impul-
sivitat o hiperactivitat a 
auto-controlar-se per tal 
d’assolir el seu objectiu. 
Un bon exemple és el joc 
de “La Teranyina”, que 
consisteix a passar-se 
un cabdell de llana al dir 
el nom del company i 
aguantar-lo fins crear una 
teranyina. Després, l’única manera de des-
fer l’entramat de fils és recordant, un per un, 
l’ordre, el nom i algun altre atribut dels seus 
companys. D’aquesta manera, mentre els 
nens juguen estan treballant l’escolta ac-
tiva, la memòria, i establint llaços amb els 
seus companys sense adonar-se’n. El prin-
cipal problema que tenen aquests nens és 
que són rebutjats per la resta de companys 
perquè no són conscients dels límits, no sa-

ben respectar les regles dels jocs i, moltes 
vegades, les seves conductes són agressi-
ves perquè no saben com gestionar les rela-
cions interpersonals. Precisament, l’objectiu 
és que la psicòloga del centre -que dirigirà 
totes les sessions- pugui guiar a aquests 
nens i donar-los pautes i tècniques per en-
frontar-se a aquest tipus de situacions sen-
se reaccionar a la defensiva quan succeeixi 
algun tipus de conflicte.  
Una altra de les activitats proposades és el 
“role playing”, que consisteix en actuar en 

funció del personatge as-
signat. D’aquesta manera, 
cada nen es veurà obligat 
a reaccionar d’una mane-
ra totalment diferent a la 
seva, treballant la seva 
capacitat de concentra-
ció i buscant per si sol 
diferents maneres d’en-
carar un incident. Tal com 
expliquen des del centre, 
quan és el nen el que re-
flexiona i troba una millor 
manera de reaccionar a un 

fet concret, és molt més fàcil que l’apliqui al 
seu dia a dia i , a més, l’ajuda a augmentar la 
seva autoestima. Tenint això en compte, du-
rant les sessions també es veuran vídeos de 
personatges famosos, o fragments de sèri-
es que agradin als nens per tal d’analitzar 
la seva capacitat de comprensió i d’atenció. 
Amb això, es vol fer reflexionar als nens so-
bre quines actituds adopten els seus perso-
natges favorits davant dels conflictes que 

sorgeixen i com poden ells incorporar-les en 
el seu dia a dia a l’escola o amb la familia. 
Les sessions es duran a terme durant tot el 
mes de juliol, 1h a la setmana, i estan pensa-
des per a les franges d’edats on més neces-
sàries són les habilitats socials: nens de 7 a 
12 i adolescents de 13 a 15 anys. Les activitats 
es realitzaran a innea, que compta amb una 
sala de jocs on duu a terme diferents teràpies 
amb els seus pacients durant la resta de l’any. 

Aprofitar l’estiu per a preparar el curs 
següent
A més de les sessions per a millorar les habi-
litats socials, el centre també ofereix una aula 
de reforç escolar per ajudar a fer els deures 
d’estiu. Tal com ja va fer l’estiu passat, la 
psicopedagoga d’innea serà l’encarregada 
d’ajudar als nens que s’apuntin a aques-
ta activitat a repassar les assignatures del 
curs anterior i a assolir tècniques d’estudi 
de cara al nou curs. Aquesta activitat és una 
continuació de les sessions que molts nens 
ja realitzen al centre durant la resta de l’any, i 
que han ajudat tant a pacients amb trastorns 
com la dislèxia, la discalcúlia o la disgrafia, 
com a nens amb problemes escolars a portar 
al dia les assignatures de l’escola. En concret, 
durant aquest estiu l’aula de reforç és farà de 
dilluns a dijous, durant 2 h per la tarda.
Per apuntar-se a qualsevol de les activitats 
proposades per aquest juliol es pot contac-
tar al centre a través de la seva pàgina web, 
www.inneainstitut.com, trucant al telèfon 
932 490 544, o bé acudint al propi centre 
situat al passeig de Sant Gervasi, 12-14

innea. Institut de Neurometria Aplicada
Les habilitats socials dels nens a través del joc durant aquest estiu
El centre proposa unes sessions grupals amb nens de primària i secundària durant el juliol

Botiga especialitzada en tot tipus de labors, 
tenim teles, fils, accessoris, kits...  
Donem classes de costura, 
punt de creu, patchwork 
a mà i a màquina, 
ganxet, mitja, 
llenceria, 
puntes de coixí, etc. 

Laforja, 26
Tel.: 93 215 91 37   

Provença, 256
Tel.: 93 488 27 94

Per a més informació:
info@puntdona.com

Botiga en línea:
www.puntdona.com

Es formen grups 
a partir de 6 alumnes 

en la tècnica que es demani. 
Es pot venir encara que 

no se sàpiga cosir. 

- Cartuchos para impresoras
- Copistería (A partir 50 copias, B/N 0,05€, color 0,25€)
- Trabajos especializados para empresas

(cartas, tarjetas de visita, regalos empresa,...)
- Venta material informático
- Consultoría informática

(Diseño web - logos, Marketing promocional, videos corporativos)
- Impresoras y Copiadoras multifunción (Compra o renting)
- KYOCERA Reseller
- DHL Service Point y KIALA (envío y recepción) 

Ahorro de hasta un 70% en cartuchos 
compatibles y reciclados.

Más de 1500 clientes particulares y empresas

C/Santaló 118. 08021 Barcelona  ·  barcelonasantgervasi@tiendascolorplus.com  ·  TLF: 936242071 

Síguenos en:

www.tiendascolorplus.com
www.jsvnet.org

REVISIONES Y REPARACIONES COCHE Y MOTO
NEUMÁTICOS PARA COCHE Y MOTO

ITV, CAMBIO DE ACEITE, ETC.
MEJOR PRECIO GARANTIZADO

1. Entra a www.eljardidesantgervasi.cat 
2. Introdueix el teu correu electrònic a la dreta 
del web a l’apartat de Newsletter 
3. Rebràs 11 comunicacions a l’any! Una cada 
mes. Pots donar-te de baixa quan ho desitgis.

Vols rebre per correu electrònic cada 
número de El jardí de Sant Gervasi? 
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u Peire Bremon
Ha sortit la primera síntesi biogràfica 
completa sobre un personatge cabdal de 
la nostra història contemporània. Es tracta 
de Josep Pijoan i Soteras (Barcelona 1879- 
Lausana 1963), de qui existien estudis 
aprofundits dels seus anys a Catalunya 
—correspondència amb Joan Maragall, 
articles a La Veu de Catalunya, converses 
amb Josep Pla— i que fou conegut aquí 
pels seus dos llibres biogràfics, tots dos 
de l’any 1927, El meu Don Joan Maragall 
i Mi Don Francisco Giner. Està vagament 
relacionat a la memòria de les generacions 
de mitjana edat i d’edat avançada amb 
els volums blaus de la gran Summa Artis, 
gran enciclopèdia d’història de l’art dels 17 
primers volums de la qual ell va ser l’autor.
En els primers anys del segle XX, el 
jove arquitecte i poeta Josep Pijoan 
va freqüentar la casa de Sant Gervasi 
de Joan Maragall, al carrer d’Alfons XII. 
Amistat intensa i productiva, recípro-
cament estimulant. Aquella primera 
dècada decisiva per a Catalunya, Josep 
Pijoan esdevingué un dels més íntims 
col·laboradors d’Enric Prat de la Riba, 
president de la Diputació. La seva 
immensa obra d’iniciativa cultural és 
difícil de qualificar i de quantificar. Però va 
quedar estroncada per un cúmul de motius 
personals i desavinences en el terreny 
cultural i polític. L’any 1910 marxava a 
Roma per engegar l'Escuela Española de 

Historia y Arqueología, auspiciada  per 
la col·laboració de l’Institut d’Estudis 
Catalans i la Junta de Ampliación de 
Estudios de Madrid. El retorn ja no va ser 
possible i el 1913, amb la marxa de Josep 
Pijoan i la seva família cap al Canadà, 
s’iniciaven 50 anys d’autoexili. D’aquesta 
etapa de la vida de Pijoan no se’n sabia 
gairebé res, llevat dels seus volums 
d’Historia del Arte, de la Historia del 
Mundo, i de la Summa Artis, de què ja hem 

parlat. El llibre que ara apareix,   completa 
amb densitat de referències biogràfiques 
i en una síntesi difícil, l’atzarosa vida 
errant d’aquest català del barri de Santa 
Caterina que va ser “literalment” universal, 
cosmopolita, de projecció internacional.
Però molt oblidat i menystingut al seu propi 
país. El seu temperament, sovint impulsiu i 
molt exigent, li va crear moltes antipaties 
i va ser una personalitat incòmoda per 
a un cert catalanisme autocomplaent 

i destructor dels lideratges d’una 
certa alçada. Amic de Cambó i alhora 
d’idees socialitzants i estatalitzadores, 
religiosament heterodox, es va fer quàquer 
i va tenir un paper molt important en els 
ajuts que van arribar durant la Guerra Civil 
espanyola des dels Estats Units. 
Els autors del llibre, Pol Pijoan i Pere 
Maragall, han basat el seu treball en les 
cartes enviades per Josep Pijoan a una 
multitud de corresponsals, a part de les 
referències que ja existien dels seus anys 
catalans en els estudis esmentats.
En el cas dels autors del llibre es produeix 
una feliç confluència d’interessos: Pol 
Pijoan, fill d’un nebot de Josep Pijoan ha 
estat molts anys investigant i acumulant 
tota la informació disponible, i Pere 
Maragall partia d’una biografia iniciada pel 
seu pare Jordi Maragall Noble pels anys 
60, i que es publica ara com a annex del 
llibre, en la part final.
Un llibre, doncs, que omple un buit 
important sobre un personatge que per 
generació i per singularitat  cal posar a 
l’alçada d’Eugeni d’Ors, Gaziel o Francesc 
Pujols, aquests ja més recuperats.

Pol Pijoan i Pere Maragall: 
Josep Pijoan. La vida errant d’un 
català universal, Edicions Galerada, 
Barcelona, novembre 2014,  
312 pàgines 

explorar el jardí

u Maria Josep Tort
El bosc Bertran compren una extensíssima àrea de terreny 
forestal situada al costat del parc del Putxet en el qual hi 
ha sis finques amb sis grans torres, una de les quals des-
taca per la presència d’una gran casa palauet d’estil neo-
clàssic revestida per buguenvíl·lees i un jardí impressionant 
de dues hectàrees, propietat de la família Bertran. Des de 
l’any 1861 quan es va construir la casa, el jardí, un dels més 
antics i ben cuidats de la ciutat de Barcelona, ha sofert suc-
cessives modificacions. La darrera, el 1962, va ser projecta-
da per l’arquitecte i paisatgista Nicolau Rubió i Tudurí que li 
va conferir l’actual estil de caire romàntic i isabelí. 
Accedim a la finca pel carrer Musitu a través d’un corredor 
de buguenvíl·lees. La casa, situada al bell mig d’un terreny 
en pendent divideix el jardí en dos espais diferents, el situat 
davant la façana principal que conté una gran esplanada de 
gespa, amb ciques i palmeres arrenglerades que s’enfilen 
gairebé per sobre dels quatre pisos de la casa, i un gran 
estany central ple de nenúfars amb tres escultures neoclàs-
siques que s’emmirallen a l’aigua. Al final de l’esplanada un 
passeig de llorers i castanyers molt ombrívol, ens condueix 
a la sortida al carrer del Putxet.
Darrere la casa s’estén un jardí  de petits turons entapissats 
per una tendra i molsuda gespa, en la que despunten pins, 
xiprers i alguns exemplars de velles i altíssimes alzines. Un 
petit rierol brolla per un dels turons fins desaiguar en una 
petita bassa que s’endinsa a l’interior d’una cova.
Al final del jardí, un túnel excavat a la roca ens porta a una 
antiga pedrera de parets verticals revestida per una vegetació 
espontània on destaca un altíssim llorer. Es diu que durant la 
Guerra Civil aquesta pedrera s’utilitzava com a refugi antiaeri.

Oliveres centenàries  -  Olea europea
A la façana lateral del palauet trobem dues oliveres cente-
nàries vingudes d’Eivissa. Tenen el tronc sinuós i retorçat, 
ple d’esvorancs, aparentment robust però possiblement 
buit per dins, les cicatrius de branques caigudes pel pas del 
temps són evidents. De la part superior de la soca creixen 
branques joves que s’enfilen dretes conformant una capça-
da força ufanosa malgrat l’edat de l’arbre. 
Originària del pròxim Orient, l’olivera és l’arbre icònic de la 
conca mediterrània, del seu fruit l’oliva se n’extreu l’apreciat 
oli verge que constitueix la base indiscutible de la dieta me-
diterrània. Les seves propietats excepcionals per a la cuina 
i el preuat valor dietètic dels productes que conté, fa que 
molts l’anomenin “l’or líquid”.

Un jardí privat: el Bosc Bertran

L’olivera és l’arbre cultivat i l’ullastre la varietat salvatge. És 
verd tot l’any, les fulles són lanceolades, dures i verdes a 
l’anvers i blanquinoses al revers, amb un tronc  tortuós  ra-
bassut, ampla a la base i molt irregular com la capçada. Es 
cultiva a tota la conca mediterrània per a la seva resistència 
a la sequera i als ambients salins, s’adapta a tot tipus de 
sols. L’olivera es distribueix només a la conca mediterrània i 
en alguns indrets de clima benigne de Califòrnia, Xile i Perú. 
La seva fusta, dura i de bon poliment és molt apreciada en 
ebenisteria i marqueteria.

Braquiquíton  -  Brachychiton populneus
En una plaça de sauló pròxima a l’entrada de la casa, 
s’eleva un exemplar robust i molt vell, potser centenari, 
amb una capçada densa  i arrodonida que projecta un 
magnífic rodal d’ombra.

A B

DC

El braquiquíton és un arbre originari d’Austràlia que viu en 
hàbitats molt diferents com les costes humides i l’interior 
semiàrid del continent. La seva gran adaptabilitat fa que 
s’hagi introduït i cultivat com ornamental arreu del món, en 
jardins públics i com arbre d’alineació en moltes ciutats.
Rep el nom d’arbre botella perquè té la capacitat d’engrui-
xir el seu tronc per acumular aigua en períodes de sequera.
És verd tot l’any, les fulles són lanceolades i brillants amb 
un pecíol molt llarg i les flors unisexuals, les femenines en 
forma de campana, agrupades en ramells amb l’interior 
jaspiat de punts vermells. A la primavera la floració esdevé 
espectacular. El fruit és una càpsula amb llavors de color 
groc, peludes en el seu interior, que els aborígens australi-
ans és mengen torrades.

Maria Josep Tort és biòloga i especialista en arbres singulars

Merla 
u Enric Capdevila
La merla (Turdus merula) 
és un ocell passeriforme 
d’uns 25 cm de la família 
dels túrdids. Els mas-
cles són completament 
negres, amb el bec i la 
carúncula (cercle al voltant 
dels ulls) grocs; la femella 
és bruna amb esquitxos 
negres a la part inferior. És un ocell comú que habita en 
qualsevol zona oberta amb arbustos on poder nidificar, 
fàcil de veure en els nostres parcs i jardins. És un ocell 
sedentari que a l’hivern veu augmentada la població 
amb individus procedents del nord d’Europa. La femella 
pon fins a tres niuades de 4-6 ous blau-verd-gris en un 
bonic niu en forma de copel·la, saquejats per predadors 
com les garses o els gats. Les merles són omnívores, 
alimentant-se d’insectes, cucs, fruits, llavors..., i menja 
a terra tot movent la cua i abaixant les ales. Quan s’ali-
menta de cucs remou la terra per tal d’extreure’ls d’una 
peça, essent un veritable problema per a molts jardiners. 
És molt característic el seu variat i melodiós cant, que es 
fa sentir des de la fi de l’hivern fins al començament de 
l’estiu, especialment en hores crepusculars, considerat 
el millor cant després del rossinyol.

La dita: A falta de grives, bones són merles
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A - Cyques (Cycas) i, al 
fons, palmeres Washing-
tonies i Phoenix dactilifera  
B - Nenúfars de la bassa i 
buganvil·lies de la façana 
C - Estany que s’omple 
amb aigua del turó
D - Arbre Brachychiton 
populneus
E - Olivera centenària i, 
darrera, alzines

Llegeda del plànol:
1 - Coculus; 2 - palmeres 
whashingtonia; 3 - palmeres 
phoenixcanariensis;  
4 - magnolia; 5 - ciques;  
6 - duess oliveres cen-
tenàries; 7 - yuca;  
8 - xipressos; 9 - alzines 
centenàries;  
10 - braquiquíton;  
11 - llorer

E

carrer de Manacor

accés carrer Musitu

pedrera

estany

accés  esta
Putxet

Torre
Bertran
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Un llibre esperat sobre Josep Pijoan 
Un personatge que cal posar a l’alçada d’Eugeni d’Ors, Gaziel o Francesc Pujols

Retrat de Joan 
Pijoan, dibuixat 
per Ramon Casas 
fet a principis del 
segle XX. L’obra 
es conserva al 
Museu Nacional 
d’Art de Catalu-
nya (MNAC), de 
Barcelona.

arts i lletres
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u Marina Barraso
El viajero que acude por primera vez a 
Barcelona advierte pronto dónde acaba la 
ciudad antigua y empieza la nueva. De ser 
sinuosas las calles se vuelven rectas y más 
anchas; las aceras, más holgadas; unos 
plátanos talludos las sombrean gratamen-
te; las edificaciones son de más porte; no 
falta quien se aturde, creyendo haber sido 
transportado a otra ciudad mágicamente. 
A sabiendas de ello o no, los propios bar-
celoneses cultivan este equívoco: al pasar 
de un sector al otro parecen cambiar de fí-
sico, de actitud y de indumentaria.1 
Així presenta, Eduardo Mendoza, la 
Barcelona de finals del segle XIX a La ciu-
dad de los prodigios, la quasi indiscutible 
gran novel·la de Barcelona, la culminació 
de la seva narrativa  i un dels títols més 
destacats de la literatura espanyola. Des 
del barri de la Ribera, passant per l’Eixam-
ple incipient, Gràcia, Pedralbes, Sarrià o 
Vallvidrera, l’escriptor relata, en una barreja 
exiquisita de ficció i rigor històric que aca-
ba resultant indestriable, el creixement de 
Barcelona, el desenvolupament industrial  i 
els canvis polítics i socials que hi van tenir 
lloc durant el segle XIX i XX. 
En esa época el veraneo era muy distinto 
de como hoy lo concebimos. Sólo las fa-
milias privilegiadas, a imitación de la familia 
real, trasladaban su residencia a un paraje 
elevado, de clima más seco, al empezar 
los calores; procuraban no alejarse muc-
ho de Barcelona: veraneaban en Sarriá, en 
Pedralbes, en la Bonanova (…). El resto de 
los ciudadanos combatía el calor con aba-
nicos y botijos de agua fresca.1
La ciudad de los prodigios ens mostra una 
ciutat pintoresca, tumultuosa, a vegades 
agressiva i d’altres tremendament atracti-
va, en una novel·la brillant , caricaturesca i 
divertida, on hi tenen cabuda des dels es-
trats més desvalguts de la societat fins el 
mateix Rasputin o l’emperatriu Sissi.
Onofre Bouvila, el peculiar protagonista de 
la novel·la, un home fascinant i destesta-
ble a la vegada, “no había nacido, como 
algunos dijeron luego, en la Cataluña prós-
pera, clara, jovial y algo cursi que baña el 
mar, sino en la Cataluña agreste, sombría 
y brutal que se extiende al sudoeste de la 
cordillera pirenaica”. Tot i els seus orígens 
humils, aconsegueix, de manera perseve-
rant i sobretot, turbulenta, canviar el rumb 
de la seva vida i potser, en certa mesura, 
el destí de Barcelona, per esdevenir l’home 
més poderós del país.
Com en tantes novel·les de finals del se-
gle XX, a la part alta de Barcelona s’hi 
estableix el feu de  les clases benestants 

de la ciutat, l’oasi en el qual s’emmirallen 
els somnis i les pretensions de la pros-
peritat material i d’alguns privilegiats. De 
fet, l’ambició d’Onofre Bouvila el portarà 
ineludiblement a adquirir una mansió a la 
Bonanova que es convertirà en una autèn-
tica obsessió per a ell.
En su búsqueda tenaz había visto centena-
res de casas, pero nada le había prepara-
do para lo que encontró allí. Esta mansión, 
situada en la parte alta de la Bonanova, 
había pertenecido a una familia cuyo nom-
bre parecía ser a veces Rosell y a veces 
Roselli. La casa había sido edificada a fina-
les del siglo XVIII (…). El jardín, romántico 
en su concepción y algo disparatado en 
su realización, medía aproximadamente 11 
hectáreas. En el costado sur había un lago 
artificial alimentado por un acueducto de 
estilo romano; a su vez, el lago desaguaba 
por un canal por el que era posible navegar 
en unos esquifes o barcas de fondo plano, 
a la sombra de los sauces, cerezos y limo-
neros que crecían en ambas orillas1. 
Eduardo Mendoza ens regala amb La ciu-
dad de los prodigios un relat extraordinari i 
intel·ligent de la Barcelona d’entre les dues 
Exposicions Universals (1888 i 1929), les 
quals van afavorir el creixement de la ciutat 
i l’annexió i naixement dels barris i distric-
tes que avui constitueixen, per exemple i 
sense anar més lluny, el prodigiós barri de 
Sant Gervasi.
 
1 La ciudad de los prodigios. Eduardo Mendoza, 
1986. Editorial Seix Barral

Exposició Universal de Barcelona. Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona, autor desconegut
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u El jardí
Enguany se celebra el centenari del naixe-
ment de Pietat Fornesa Alviñà, nascuda a 
Lleida el 8 de desembre de 1915 però que 
va viure gran part de la seva vida a Sant Ger-
vasi, on va morir el 1967. L’obra de Fornesa 
ha motivat una exposició que s’ha pogut 
veure al llarg del mes de juny a la Biblioteca 
de Catalunya. La mostra permetia seguir la 
trajectòria vital de la pintora, des dels seus 
estudis a l’Escola de Llotja de Barcelona, 
tallats per la Guerra Civil, fins a la seva gra-
duació a l’Escola de Superior de Pintura de 
València, el 1939. Abans, el 1937, es va ca-
sar amb el compositor i enginyer Joaquim 
Homs i vas establir residència a Sant Ger-
vasi, en una torre amb jardí que feia canto-
nada entre el Carrer Major i el carrer de Sant 
Marius. El 1948 agafa les febres de Malta i 
dedica la llarga convalescència a aprofundir 
en l’estudi dels grans mestres de la pintura, 
dels quals fa moltes recreacions. Pinta inte-
riors i paisatges del seu barri, Sant Gervasi, 
i dels seus llocs d’estiueig: Cambrils dels 
Pirineus, Sant Llorenç de Morunys, Alp, la 
Molina, Lloret de Mar, Tamariu, Blanes, etc. 
Dibuixa i pinta principalment sobre paper 
amb oli lleugerament diluït.
Un text mecanoscrit d’Anton Sala-Cor-
nadó, poeta i promotor cultural, que es 
mostrava a l’exposició, ens descobreix el 
caràcter de Fornesa: “Algú ha dit que les 
coses ocultes o amagades no les coneix 
ningú. I, tanmateix, podríem assegurar, pa-
radoxalment, que són les més conegudes 
per la seva eficàcia i abast. El que passa és 
que cal visitar l’interior de la terra, treballar 
i descobrir la pedra d’art i, paral·lelament 
en aquest procés alquímic, anar del nas 
cap enfora i néixer al món manifestat en 
el qual ens movem. I, així, ho ha fet la nos-

tra pintora amagada. Anava al mercat de 
la subhasta del peix a Blanes, el compra-
va, feia l’apunt a l’oli i després de cuinar-lo 
se’l menjava en família. Havia utilitzat ín-
tegrament el peix. L’obra l’art ja era feta i 
se n’oblidava. Aquesta actitud és perfecta. 
Són uns altres mecanismes, comercials, 
de vanitat, de competència, totalment ex-
traartístics, els que comencen a funcionar 
després. L’artista pur els hauria de rebut-
jar i això va fer la nostra pintora, morta a 
cinquanta-un anys, que, normalment, ni 
signava les seves obres. Per la qual cosa, 
a través de la seva pintura, avui, encara 
ens ajuda a viure. A través de la seva pin-
tura i de la música de Joaquim Homs que 
amb el seu intimisme i contemplació, recull 
i completa el missatge de la seva muller, 
amb originalitat i esperit de contant des-
coberta. Dues vides paral·leles, com el rei 
i els seus ministres, al servei generós de 
l’art més exigent i nu de tota mena d’ori-
pells” (23 - XI - 1986).
La seva obra ha estat divulgada després 
del seu traspàs, principalment gràcies al 
seu marit i la seva filla, que n’han promo-
gut estudis i exposicions. Aquesta mostra 
ha estat possible per la tasca de Roser 
Pintó Fàbregas, d’Unitat Gràfica de la Bi-
blioteca, amb la col·laboració de Pietat 
Homs Fornesa. 

Pietat Fornesa, la pintora amagada

  la il·lustració: la via auGustaLa Bonanova prodigiosa  
(La ciudad de los prodigios. Eduardo Mendoza, 1986)

u Jordi Quer
Vaig obrir els ulls. No sabia on era en un 
primer moment. El cap em feia mal. Vaig 
mirar el rellotge. Merda, m'havia adormit. 
Vaig anar cap a la porta. Vaig obrir-la. Vaig 
trobar-me al carrer ben aviat. Vaig caminar. 
Vaig mirar l'adreça on havia d’anar al 
mòbil. Vaig agafar el carrer Sant Màrius. 
Vaig vorejar el Mercat de Sant Gervasi. 
Les persianes estaven baixades. El silenci 
regnava en tot l'edifici. Vaig pujar Balmes. 
Hi havia una filera de taxis amb la llum 
verda al capó. Vaig arribar al carrer Bertran. 
L'ascensió va fer-se més pronunciada. 
Quan vaig ser al número en qüestió, la 
meva sorpresa va ser majúscula. Una 
excavadora estava damunt un munt 
de runa. Una paret que estava dreta 
encara deixava una pintura descolorida 
al descobert. La casa del costat estava 
mig derruïda també. L'una i l'altra tenien 
unes característiques similars. Devien 
construir-se al mateix moment. Uns motius 
vegetals ornamentaven les seves façanes. 
Disposaven d'un jardí aprofitant el vessant 
de la muntanya. “És una vergonya!”, va dir 
una dona que va passar pel meu costat. 
Vaig seguir-la per preguntar-li què volia dir 
amb allò. Movia les cames ràpidament. 

Va entrar dins una portalada abans que 
pogués encalçar-la. Vaig continuar. Un 
aparador va cridar-me l'atenció. Hi havia 
un porc de grans dimensions. Vestia una 
gavardina i un barret. Vaig apropar-me 
al vidre per observar-lo millor. Un bigoti i 
unes ulleres de sol es dibuixaven en el seu 
rostre. “Los cerdos que no saben volar 
son sólo cerdos”, va dir una veu a la meva 
esquena. Vaig girar-me. “Ei, on t'havies 
ficat?”, vaig dir. La noia –l’havia conegut 
al bar Endor– va somriure. “Tinc gana!”. 
Va posar-se a caminar. Vaig anar rere 
d’ella. Va aturar-se davant d’un local on hi 
havia una bandera de Cuba a l’entrada. 
Va obrir-ne la porta. “El millor Frankfurt 
del Putxet”, va dir fent l’ullet. Una música 
caribenya arribava a través d'uns altaveus. 
Vam demanar uns entrepans.  “Sempre 
que passo per davant del videoclub 
Tibidabo, em quedo mirant el Porco 
Rosso”. “El Porco Rosso?”, vaig inquirir. 
“És una pel·lícula de dibuixos animats”, 
va precisar ella. “El porc és un aviador 
italià de la Primera Guerra Mundial que es 
dedica a caçar pirates a l’Adriàtic amb el 
seu hidroavió. Des que van obrir els cines 
Balmes, tinc por que el videoclub tanqui i 
em quedi sense ell.”

l’hoMe De Monterols

Porco Rosso
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APRENDIENDO A 
CONDUCIR
Gènere: comèdia
Qualificació: més de 12 anys
Versió: VOSE
Director: Isabel Coixet
Actors: Ben Kingsley, 
Patricia Clarkson, Sarita 
Choudhury, Grace Gummer
Durada: 105 min
Distribuïdora:  
A Contracorriente
Sinopsi: 
Wendy és una escriptora 
de Manhattan que decideix 
treure’s el carnet de conduir 
mentre el seu matrimoni es 
dissol. Per això rep classes 
de Darwan, un home 
d’origen indi que es guanya 
la vida com a taxista i ins-
tructor en una autoescola. 
Mentre condueixen pels 
carrers de Nova York, s’allu-
nyen dels seus problemes 
quotidians i sorgeix entre 
ells una amistat especial. 
Idioma: anglès
BALMES, CINESA  
DIAGONAL

GIRLHOOD
Gènere: drama
Qualificació: Més de 12 anys
Versió: castellana
Director: Céline Sciamma
Actors: Diabate Idrissa, 
Rabah Nait Oufella, Tatiana 
Rojo, Karidja Touré, Assa 
Sylla, Lindsay Karamoh, 
Mariétou Touré, Simina 
Soumaré, Dielika Couli-
baly, Cyril Mendy, Djibril 
Gueye, Binta Diop, Chan-

ce N’Guessan, Damien 
Chapelle, Nina Melo, Elyes 
Sabyani 
Durada: 112 min
Distribuïdora: Abordar - 
Casa de Películas
Sinopsi:
Per Marieme la vida és una 
successió de prohibicions. 
Se sent aclaparada per la 
seva família, per l’escola i 
per la implacable llei dels 
nois del barri. Però la seva 
vida canvia quan coneix a 
un grup de noies d’esperit 
lliure. Llavors canvia el seu 
nom, la seva manera de ves-
tir i abandona l’escola per 
a ser acceptada en el grup. 
Aleshores abraça el codi del 
carrer on es barregen violèn-
cia, amistat i llibertat.
BALMES

JURASSIC WORD
Gènere: ciència ficció
Qualificació: més de 12 anys
Versió: VOSE
Director: Colin Trevorrow
Actors: Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Ty Sim-
pkins, Vincent D’Onofrio
Durada: 124 min
Distribuïdora: Universal
Sinopsi: 
Vint-i-dos anys després 
dels esdeveniments de Parc 
Juràsic (1993), Illa Ennuvola 
té ara un parc temàtic de 
dinosaures en ple funcio-
nament anomenat Jurassic 
World, com l’hi havia previst 
John Hammond. Després 
de 10 anys de funciona-

ment, les taxes de visitants 
estan en declivi, i amb la 
finalitat de complir amb el 
mandat corporatiu, creen 
una nova atracció per resca-
tar l’interès dels visitants, la 
qual cosa dóna com resultat 
alguna cosa horrible. 
Està dirigida per Colin 
Trevorrow (Seguretat no 
garantida), produïda per 
Steven Spielberg (Extant) 
i protagonitzada per Chris 
Pratt (Guardians de la Galà-
xia); Dallas Howard (Criades 
i senyores); Ty Simpkins 
(Insidious: Capítol 2); i 
Vincent D’Onofrio (Marvel’s 
Daredevil).
Idioma: anglès
BALMES

MAD MAX. FURIA 
EN LA CARRETERA
Gènere: ciència ficció
Qualificació: més de 16 anys
Versió: VOSE
Idioma: anglès
Director: George Miller
Actors: Tom Hardy, Charlize 
Theron, Nicholas Hoult, 
Hugh Keays-Byrne i Nathan 
Jones
Durada: 120 min
Distribuïdora: Warner Bros
Sinopsi:
Del director George Miller, 
creador del gènere apo-
calíptic i mestre de la llegen-
dària franquícia “Mad Max”, 
ve “Mad Max: Fúria en la 
carretera”, una volta al món 
del guerrer de la carretera, 
Max Rockatansky. 
Perseguit pel seu turbulent 
passat, Mad Max creu que 
la millor manera de sobreviu-
re és anar sol pel món. No 
obstant això, es veu arrosse-
gat a formar part d’un grup 
que fuig a través del desert 
en un War Rig conduït per 
una Emperadriu d’elit: Furio-
sa. Escapen d’una Ciutade-
lla tiranizada per Immortan 
Joe, a qui han arrabassat 
alguna cosa irreemplaçable. 
Enfuriat, el Senyor de la 
Guerra mobilitza a totes les 
seves bandes i persegueix 
implacablement els rebels 
en la Guerra de la Carretera 
d’altes revolucions.
BALMES, CINESA  
DIAGONAL

cuina de mercat

u Blai Pérez
Ara que comença la temporada del tomàquet és el mo-
ment de treure-li el màxim profit, ja que és molt refrescant 
i és idoni per elaborar diversos plats, com amanides ver-
des, de llegums, sopes fredes o suc. Entre totes les vari-
etats de tomàquets, podem trobar el tomàquet de pera, 
que per les seves característiques, poc àcid, compacte i 
gairebé sense llavors, i amb un sabor dolcenc que el fa 
ideal per elaborar salses i conserves.
Estiu, per a molts el millor moment per gaudir de la mi-
llor fruita de l’any, amb gran varietat de fruites dolces i 
molt refrescants. La fruita escollida és el préssec, però 
no qualsevol, sinó el apreciat préssec d’Ordal, cultivat al 
municipi de Subirats és una fruita d’excel·lents qualitats 
tan aromàtiques com gustatives. 

GASPATXO ‘LIGHT’

Ingredients:
1 kg de tomàquets  
de pera madurs
1 cogombre 
150 gr de síndria  
(opcional)
1 all cru pelat
Oli d’oliva verge extra,  
sal (una culleradeta de 
cafè), vinagre de vi

Elaboració
En primer lloc cal netejar bé i pelar els tomàquets i el co-
gombre, en un recipient suficientment gran com perquè 
ens hi càpiguen tots els ingredients i posteriorment po-
der-los triturar. Hi anirem afegint els tomàquets, i el co-
gombre a trossos, l’all, la síndria, un raig generós d’oli 
d’oliva extra, la sal, i un bon raig de vinagre, a continuació 
amb l’ajuda d’un batidor ho triturarem tot fins a aconse-
guir un puré, que colarem i el guardarem a la nevera, quan 
sigui ben fred ja estarà a punt de prendre, begut com un 
suc o acompanyat d’uns crostons de pa, o de tomàquet i 
cogombre tallats a daus. És una variant personal del gas-
patxo, i en aquesta ocasió el tomàquet de pera serà el 
millor aliat per elaborar un plat campió. 

AMANIDA DE LLANTIES

Ingredientes per a 2 persones:
200 gr de llenties
1 alvocat
Cirerols (tomàquets cherry)
1 llauna de tonyina
Olives negres i/o verdes
3 o 4 cullerades soperes de blat de moro en conserva
Sal, oli d’oliva verge extra, vinagre de Mòdena, 1 fulla de 
llorer, 1 ceba seca, 2 ous durs

Elaboració:
La nit abans posarem les llenties a remull amb aigua i sal, 
l’endemà s’escorren, es renten bé i es bullen una bona 
estona amb la fulla de llorer i de la ceba, opcionalment hi 
podem afegir més herbes aromàtiques o verdures, un cop 
cuites, s’escorren i es col·loquen en un recipient amb la 
resta d’ingredients tallats a trossets petits i es barregen i 
ja ho podrem reservar a la nevera fins al moment de ser-
vir, un cop a taula s’amaneix al gust, amb l’oli, la sal i el 
vinagre de Mòdena.

COC DE PRÉSSEC D’ORDAL

Ingredients per a 8 racions:
6 ous 
200 gr de sucre
1 iogurt natural
250 gr de farina de blat
1 sobre de llevat
100 ml d’oli d’oliva 
4 préssecs (2 per fer-ne puré,  
i 2 per tallar en làmines fines)

Elaboració:
Prescalfarem el forn a 200º, tot seguit pelarem els prés-
secs i els traurem els pinyols, farem un puré amb dos 
d’ells, i la resta els tallarem en làmines fines. 
En un bol, hi barrejarem els ous i el sucre i ho batrem tot 
a punt de cinta, sense que ens baixi la barreja, hi afegirem 
el iogurt, el puré de préssec i l’oli, i al final la farina mes-
clada amb el llevat.
En un motlle posem les làmines de préssec i ho empolsa-
rem bé amb sucre, amb molta cura hi abocarem la barreja 
i ho posarem al forn durant 30 minuts a 200º.
Ho deixarem refredar una mica abans de desemmot-
llar-ho, i sempre amb les làmines cap a munt. 
Bon profit!

Mercat de
Sant Gervasi

Menja bé, menja sa, 
menja del nostre mercat!

la cartellera al barri

eL faristoL

Els Amics de les Arts 
a Bellesguard
u Eduard Sant i Chalois 
Entre els múltiples i variats cicles musi-
cals que impregnen la ciutat de Barcelo-
na durant l’estiu, un d’especial i diferent 
comença a fer-se un lloc a la part 
superior de Sant Gervasi. Estem parlant 
de les  Nits Gaudí a la Torre Bellesguard, 
una de les obres més desconegudes del 
genial Antoni Gaudí. Del 25 de juny fins 
al 15 de setembre, el jardí de Belles-
guard acollirà un total de 47 concerts. El 
seu format ben íntim pensat per buscar 
la màxima proximitat entre músics i 
espectadors acull noms coneguts com 
Els Amics de les Arts, Mishima, Andrea 
Motis o Jarabe de Palo. La resta del 
cartell, el configura concerts de blues 
els dimecres, jazz els dijous, flamenc 
els divendres i músiques del món els 
dissabtes. Juntament amb l’entrada al 
concert, els assistents també poden 
gaudir de la visita exterior al recinte així 
com d’una copa de benvinguda i la 
possibilitat de sopar.
El passat dia 30 juny, en una nit d’am-
bient quasi tropical i sota la lluna plena, 
Els Amics de les Arts van omplir de gom 
a gom els jardins en l’estrena no només 
del subcicle “Nits Premium” sinó també 
de la seva gira estiuenca. Al llarg de 90 
minuts, davant un públic heterogeni, 
van seguir els patrons habituals dels 
seus directes: intercanvi dels seus vells 
èxits amb repàs del darrer disc, entre els 
primers no podia faltar els arxifamosos 
temes Jean Luc, 4-3-3 i L’home que 
treballa fent de gos. A això, cal sumar-hi 
una constant interrelació amb tocs hu-
morístics entre la banda i el públic.
Com a nota negativa, caldria destacar 
una certa afonia per part d’Eduard Costa 
(veu principal) que a mida que anava 
avançant el concert aquesta s’anava 
accentuant fet que va obligar als altres 

components a prendre una mica més de 
protagonisme respecte a l’habitual.
Els directes de la banda no tenen cap 
sorpresa. Presenten un format divertit, 
amè que omple de satisfacció els seus 
fidels incondicionals i a la resta els per-
met gaudir d’una vetllada ben distreta.
 

Leila: el tret de sortida 
de la Festa Major
El passat dijous dia 18 de juny, la Festa 
Major de Sant Gervasi 2015 va aixecar 
el seu teló. L’honor de l’acte inaugural 
va recaure enguany en el Pere Pruna 
del carrer Ganduxer amb l’estrena del 
seu nou cicle musical ”Jazz al Jardí”  
i com a actors principals la formació 
Leila. Degut a unes fortes precipita-
cions que van caure al llarg d’aquella 
tarda i per tal de no veure’s obligats 
a suspendre aquesta estrena, es va 
decidir traslladar-la a l’interior.
Leila, liderada per la seva alma mater 
Leila Montes, és, conjuntament amb 
Sara Pi i Izah, una de les noves propos-
tes que sobresurten en l’àmbit del soul a 
casa nostra.  Aquest mes de juny, Leila 
acaben de publicar el seu segon treball 
per títol Black Roses on en definitiva vo-
len fer aquest gran salt que els confirmi 
com un grans noms del gènere.
Respecte al concert del passat dia 
18, amb la sala amb mig aforament 
(segurament la persistent pluja va res-
tar-ne afluència) i deu minuts de retard 
respecte a l’horari previst, Leila Montes 
acompanyada de la seva banda habi-
tual, van presentar la seva proposta on 
es van barrejar el sons soul, R&B, jazz, 
funky i fins i tot alguns tocs de hip hop. 
Malauradament, degut a aquest canvi 
d’ubicació a corre-cuita, els cinquanta 
minuts de concert van patir certs pro-
blemes de sonoritat en el micròfon de 
Leila Montes, un handicap important 
per l’espectador, ja que un dels prin-
cipals atractius d’aquesta formació és 
bàsicament  aquesta veu peculiar, amb 
caràcter i a la vegada seductora. 

Fusteria i 
ebenisteria a mida

• Portes
• Finestres 
• Cuines 
• Parquets 

• Escales 
• Mobles
• Altells 
• Cases de fusta 

• Rehabilitacions 
   integrals
• Tendals

M. 615514307 / www.fustalendo.cat / fustalendo@gmail.com

GASTRONÒMIA I SALUT  
A LA BONANOVA

PLATS D’ESTIU

Fotografia de Blai Pérez
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Els dies 12, 13 i 14 de 
juny es van celebrar les 
Jornades gastronòmi-
ques i saludables a la 
Vil·la Florida i a la Bibli-
oteca Joan Martorell. Al 
llarg d’aquests tres dies 
i com a complement de 
la fira gastronòmica que es va efr en els jardins de Vil·la 
Florida, es presentaren diverses ponències i show co-
okings relacionats amb la gastronomia i la cuina natural. 
Es van treballar temes com la importància de la selecció 
del producte, els mètodes adequats de cocció, el menjar 
ecològic, etc. El dissabte al matí també hi va haver una 
activitat familiar amb l’Ada Parellada i el seu equip.

Fotograma de la pel·lícula Aprendiendo a conducir, dirigida 
per Isabel Coixet i distribuïda per A Contracorriente. Si veu 
els actors principals, Ben Kingsley i Patricia Clarkson,
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SUDOKU SOPA DE LLETRES

Atenes -  H 
Balmes -  H 
Berlinès -  D 
Brusi -  V 
Can Castelló -  V 
Copèrnic -  H 
Descartes -  V 
Ferran Valls i Taberner  ‐ D
Freixa ‐ H 
Herzegovina ‐ H 
Marc Aureli  ‐ D 
Modolell ‐ D 
Montecassino  ‐ H
 Muntaner ‐ H
 Plató ‐ D 
Prats de Molló  ‐ H
Raset ‐ V 
Ravella ‐ D 
Sant Elies ‐ V
Santaló ‐ H 
Tavern ‐ V 
Turó de Monterols ‐ H 
Vila Arrufat ‐ H 
Vico - D

Solució:

Solució sudoku:

pels petits de casa

  

En aquesta sopa de lletres hi ha 24 noms de carrers del barri de Monterols: 11 en horitzontal, 6 en vertical 
i 7 en diagonal. A veure si els trobeu tots! 
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Lucky Guri, el jazz amb botifarra
‘Els anys setanta, els joves pensaven, imaginàvem i ho fèiem’

u Jesús Mestre Campi
En Joaquim Guri neix a Calella l’any 1950, 
però amb 7 anys la família es trasllada a 
Barcelona, al barri de la Sagrada Família. 
Va a l’escola dels Maristes, al col·legi de la 
Immaculada del passeig de Sant Joan, i des 
dels 8 anys al Conservatori Municipal de 
Música. L’any 1967 forma el conjunt New 
Jazz Trio, i comença a col·laborar en pro-
grames de ràdio. El 1972 comença a actuar 
a la Cova del Drac de Barcelona i el 1974 
actua al Palau de la Música de Barcelona i 
en el Festival de Jazz de Sant Sebastià. El 
1975 va crear el grup Barcelona Traction 
i el 1976 forma part de Música Urbana. A 
partir de l’any 1976 actua en formacions a 
les quals dóna nom: Lucky Guri Trio i Lucky 
Guri Quintet amb les qual ha intervingut en 
tots els festivals de jazz de l’estat: Barcelo-
na, Madrid, Sant Sebastià, Vitòria, Palma de 
Mallorca, Terrassa, etc. i internacionals com 
els de Copenhaguen i París. També ha gra-
vat nombrosos discs. Se sent un veí de Sant 
Gervasi on viu des de fa més de 30 anys, i li 
agrada molt participar en el concert del jazz 
amb botifarra de la Festa Major. 

Que recordes de la infància a Barcelona? 
Vaig anar als Maristes i d’allà, al sortir de 
l’escola, anava al Conservatori que estava 
a prop, al carrer Bruc amb València. Recor-
do les sessions de fi de curs, amb totes les 
famílies i el gran patiment que passava. No 
recordo haver passat tant patiment després, 
de professional, tocant en cap altre concert. 
Hi vaig estudiar fins als 15 anys piano i sol-
feig. Als 15 anys era “el rei del mambo”. A la 
meva època només existia la música clàssi-
ca, no es podia estudiar jazz. Jo tenia mol-
ta oïda i a partir d’escoltar els músics que 
m’interessaven n’anava aprenent.

Com completes la teva formació?
A la Cova del Drac, al carrer Tuset, venien 
molts músics de jazz americans i també hi 
havia en Tete Montoliu, a qui considero el 
meu mestre. Anava a molts concerts del 
Tete i allà n’aprenia molt, i després a la Cova 
del Drac de vegades el substituïa. Tot i ser el 
meu mestre, en Tete i jo tenim maneres molt 
diferents de tocar el piano. En Tete feia jazz, 
i punt. Mentre que jo estava molt obert a la 
música que es feia arreu. L’any 1965, quan 
van venir els Beatles a Barcelona i van tocar 
a la Monumental, jo volia anar-hi però no em 

van deixar entrar al concert perquè no tenia 
l’edat. I em vaig quedar a fora, on també se 
sentia, juntament amb els grisos muntats a 
cavall i rodejat d’orins i femtes dels cavalls. 
Poc després, vaig fundar el New Jazz Trio, 
amb en Jordi Clua al baix. 
El 1972 vaig fer un disc sobre els Beatles 
només instrumental amb un saxofonista 
alemany que vivia a Sidney, a Austràlia, en 
Peter Roar. També hi havia en Carles Bena-
vent, en Max Sunyer i en Salvador Font. El 
disc es deia We Are Digging The Beatles, i 
va ser la primera vegada que es feia un disc 
només amb la músic d’aquest grup. Però 
aquella època, amb en Franco, les coses 
anaven com anaven i el disc es va deixar de 
comercialitzar de seguida (el 2011 Picap en 
va reeditar i es pot trobar a Spotify).

Vius l’ambient musical de l’època que es 
coneix com a “música laietana”?
Amb New Jazz Trio el 1974 vam actuar al 
Palau de la Música, en un dels festivals de 
jazz de Barcelona. Vaig tocar amb el piano 
elèctric, cosa que va ser una revolució. Era 
una època on els joves pensaven, imaginà-
vem i ho fèiem. Així va sortir la Barcelona 
Traction que vam fundar amb en Clua i en 
Francis Rabassa, gravar un disc i actuar al 
Canet Rock de 1975. Vivia la música que 
anava passant: acompanyava gent impres-
sionant. Hi ha una aproximació entre el 
jazz, el pop i el rock, a partir de compartir el 
compàs... A mi m’agradava molt en Chick 
Corea i l’anava a veure allà on podia. 

Aleshores hi ha un fet molt important: 
l’abans i el després de Franco. Nosaltres 
no sabíem res del que es feia a França i 
altres llocs on els joves es van revoltar. Aquí 
no hi havia res. Però després ho vam anar 
entenent. I l’any 1976 vam convergir una 
colla de músics a Música Urbana on vam 
coincidir amb en Joan Albert Amargós, en 
Benavent, en Font, en Luigi Cabaneach, en 
Jordi Bonell...
Vam gaudir molt. L’Amargós, tenia una casa 
al carrer de Sant Gervasi de Cassoles amb 
una sala on ens reuníem per assajar, pre-
parar els concerts i els discos. Era un gran 
músic, molt diferent de com sóc jo que ho 
baso més en l’oïda, en canvi l’Amargós és 
més científic, es mira molt tots els detalls. 
Música Urbana va ser el conjunt de refe-
rència de la música laietana. 

També vas participar en el moviment de 
la Nova Cançó?
També acompanyava Guillermina Motta. 
Era una època que la gent fina de Barcelo-
na també era d’esquerres i hi havia un bon 
ambient. Amb la Guillermina ens van divertir 
molt fent concerts. També vaig viure l’època 
de la Nova Cançó; coneixia l’Espinàs i molta 
gent de la Nova Cançó; també vaig acom-
panyar Maria del Mar Bonet. 

Has estat a la ràdio i a la televisió? 
Anava a Ràdio Barcelona, al carrer Casp, 
i acompanyava al piano a Mario Beut. Hi 
anava cada dia, a les 2 h, i només tenia 15 

anys! Vaig fer molta ràdio. I més tard també 
televisió. Una vegada, en un club d’aquests 
fins, on els homes havien d’anar amb vestit i 
corbata, va venir un representant que em va 
proposar de treballar a la televisió. Venia de 
part de Josep M. Puyal i em van proposar 
de fer els “Tres pics i repicó”, un programa 
de caràcter familiar. El Puyal era el director i 
el presentador era l’Antoni Bassas. A partir 
d’aquest programa vaig fer molta televisió, 
amb Maria de la Pau Huguet i al final tam-
bé amb Andreu Buenafuente. A mi m’anava 
molt bé, ja que així sortien bolos.

Com recordes la Cova del Drac? 
He tingut un paper molt protagonista des 
de la seva creació fins al tancament. Gai-
rebé hi anava cada nit. Jo sóc un manià-
tic del piano, sobretot del piano elèctric 
ja que sóc dels pioners en introduir-lo en 
concerts. A la Cova he coincidit amb grans 
músics de jazz, com ara Joe Newman, 
Bill Coleman, Jonhy Griffin, Beny Waters, 
Harold Singer, Guy La Fite, Pony Poindex-
ter, Toni Scott, Hal Grey, Gene Connors, 
Donna Higtower, Carrie Smith, etc. Amb 
alguns d’ells hi havia molt feeling. També 
vaig treballar amb la Locomotora Negra. 
També he seguit el jazz de Terrassa... amb 
el túnel de Vallvidrera va ser molt més fàcil 
d’anar-hi. Sóc molt amic del trompetista 
Josep Maria Farràs i de Valentí Grau, i amb 
ells també havíem anat a molts festivals, a 
Vitòria, a Sant Sebastià, etc.

Has viscut molt temps a Sant Gervasi. 
Quin record en tens? 
Vaig anar a viure a Sant Gervasi quan tenia 
30 anys. Primer al carrer Mandri cantona-
da amb Bisbe Sivilla, on vaig viure 14 anys, 
i després, a finals dels anys 90, al carrer 
Vallirana. He viscut molt bé al barri, la gent 
és fina i això m’agrada. Entorn del carrer 
Vallirana hi ha molta sensació de barri. 

Fa 18 anys que faig el concert de jazz de 
la Festa Major... 
El jazz amb botifarra: és un gran invent, un 
invent cívic: la gent fa cua per agafar una 
botifarra i després s’asseu a la plaça tot 
escoltant jazz. I això em permet, cada any, 
retrobar-me amb els amics del Sextet Dixi-
eland Band: en Farràs, en Masats, en Re-
gada... Són molts anys i tinc molta estima a 
la gent de Sant Gervasi.

contraportada

DESCOMTE PER QUALSEVOL
REPARACIÓ A TALLER*

CALVET, 49 - BARCELONA
T. 931 931 022
info@motospazio.es

Visita’ns a

Finançament 0% d’interès a 36 mesos sense entrada.
Comissió apertura 275€. Oferta vàlida �ns al 30 de setembre de 2015

Serveis taller
• Manteniments • Preparar la ITV
• Reparacions generals
• Recanvis

WWW.MOTOSPAZIO.ES

(*)Oferta vàlida fins al 31 d’agost del 2015
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