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A Clínica ServiDigest realitzem una 
valoració mèdica inicial per adaptar el 
millor tractament a les necessitats del 
pacient, segons el grau de Sobrepès o 
Obesitat que presenti i el seu estil de 
vida, oferint a més el reforç psicolò-
gic necessari per corregir els estímuls 
emocionals que ens porten a menjar 
equivocadament. 

Els nostres professionals especialistes 
en Endocrinologia, Nutrició i Dietèti-
ca, Endoscòpia digestiva, Cirurgia de 
l’Obesitat (bariàtrica) i Psicologia, apli-
quen de manera coordinada el millor 
tractament per perdre pes: dietètic, far-
macològic, endoscòpic o quirúrgic.

Per combatre el Sobrepès i l’Obesitat 
s’han d’utilitzar tractaments especialitzats 
realitzats per metges especialistes.

Quin és el millor 
tractament per 
perdre pes?

Balmes 334
08006 - Barcelona
93 545 09 90 - 93 415 34 64

més informació a
www.servidigest.com

Tractaments endoscòpics a 
Clínica ServiDigest

MÈTODE APOLLO ENDOSURGERY

BALÓ INTRAGÀSTRIC ENDOSCÒPIC 
(BIE)

Tractaments quirúrgics a 
Clínica ServiDigest

GASTRECTOMIA VERTICAL-SLEEVE 

GASTRECTOMY

BY-PASS GÀSTRIC

DERIVACIÓ BILIO PANCREÀTICA 
AMB ENCREUAMENT DUODENAL 
(SWITCH DUODENAL)

SADI-BY-PASS DUODÈ-ILEAL 
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Diuen que aquest any hem tingut l’estiu més 
calorós de la història, o d’ençà que disposem 
de registres meteorològics documentats cien-
tíficament. Segons la percepció de molta gent, 
també el més llarg: va començar a finals de 
maig i ara, a principis de setembre, encara no 
se li veu la fi. Amb les festes de la Mercè hauria 
d’arribar la tardor, però per ara hi ha pocs indi-
cis. Aquest estiu sembla constatar que el canvi 
climàtic, que molts científics fa més de qua-
ranta anys que anuncien, ja el tenim a sobre. 
I seguim sense fer gran cosa per atenuar els 
seus efectes.

El curs polític comença amb unes eleccions 
municipals a l’horitzó, el maig de 2023. Des 
d’El Jardí ens ha semblat oportú preguntar als 
partits polítics amb representació al Districte 
de Sarrià – Sant Gervasi la seva opinió sobre 
el darrer mandat. Ho podeu trobar al diari i en 
els següents mesos seguirem la vida política al 
districte i la precampanya municipal.

L’estiu també té una projecció social i de 
festa que tothom haurà aprofitat segons 
les seves possibilitats i imaginació. Aquest 
setembre es concentren moltes de les festes 
majors dels barris: les de muntanya, com Mas 
Guimbau i Can Castellví, la Font del Mont o 
Vallvidrera, la del Farró i, a finals de mes, la de 
Sarrià que posarà punt final a aquestes mani-
festacions de cultura popular que van a més. 
Totes elles són molt participades pel veïnat. 
En parlem al diari i a les agendes podeu tro-
bar les activitats programades.

Finalment, recordem que Premsa Local 
El Jardí, editora d’El Jardí de Sant Gervasi i 
Sarrià i de diarieljardi.cat, és una cooperativa 
oberta a qui vulgui participar i que el pròxim 
mes d’octubre es convoca una Assemblea 
Extraordinària per fer la renovació del Consell 
Rector, l’òrgan executiu de l’entitat. És un 
moment especial per l’entitat i que marcarà 
el futur del projecte El Jardí. 
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AGENDA

L’agenda recull 
les informacions 

que arriben a  
la redacció.

Hi ha notícies i 
informació més 
completa de les 

activitats i  
enllaços a inter-
net, a l’agenda  

del web
diarieljardi.cat

Fins al 3 d’octubre 2022

SETEMBRE
Per poder assistir a la majoria 
d’activitats cal inscripció prè-
via, ja que els aforaments són 
limitats. Recomanem, abans 
d’anar a l’activitat, fer una 
consulta al web diarieljardi.cat 
o al mateix centre cultural.

FINS AL 30 DE SETEMBRE
Exposició: Francesc Bullich  
i família
Casa Orlandai 
c/ Jaume Piquet, 23
 
FINS A L’11 DE SETEMBRE
Festa Major del Farró
Organitza: Veïns Farró

8 DIJOUS
 19.30 h

Festa Major del Farró. Concert 
de tarda: Clams, música per 
la inclusió
Plaça Mañé i Flaquer

 11 h
Festa Major del Farró. Especta-
cle familiar: La formiga Josep 
Maria, amb Santi Rovira
Centre Cívic Vil·la Urània 
c/ Saragossa, 29

 19 h
Presentació del llibre La ma-
driguera dorada, de Catalin 
Partenie, amb l’autor i l’editor 
Enrique Redel, i música en 
directe amb Mark Lupescu. 
Llibreria Casa Usher
c/ Santaló 79

 19 h
Visita guiada a l’exposició: 
Memòria roja, amb Àurea 
Estellé Alsina
Centre Cívic Pere Pruna 
c/ Ganduxer, 130
 
DEL 9 AL 18 DE SETEMBRE
Festa Major de Vallvidrera
Organitza: Comissió de Festes 
de Vallvidrera

9 DIVENDRES
 16.30 h

Festa Major de Vallvidrera. 
Cercavila i concert infantil.  
20 h Pregó, a càrrec del Dr. 
Jordi Garcia. 21 h Teatre - mu-
sical: Mamma Mia

 18 h
Espectacle familiar: Que ve  
el llop! amb El Botó Màgic.
Centre Cívic Vallvidrera 
c/ d’Elisa Moragas i Badia, 2 
(provisional)
En col·laboració amb la Biblio-
teca Collserola – Josep Miracle

 18 h
Festa Major del Farró. Espec-
tacle familiar: Rínxols d’Ós, 
amb La Cuentista. + 3 anys 
Centre Cívic Vil·la Urània 

 19 h
Festa Major del Farró. Concert 
de tarda: Clara Luna Quartet. 
21.30 h Sopar de Festa Major. 
Preu: 18 €. 23 h Ball de Festa 
Major: The Dominics
Plaça Mañé i Flaquer

10 DISSABTE 
 tot el dia

Festa Major del Farró
10 -12 h Festa 600 a Pàdua. 
Organitza Club 600 Catalunya 
- Bodega Pàdua. c/ Pàdua.  
10 a 14 h Ràdio Farró surt al 
carrer. Programa especial 
17.30 a 20.30 h El Foc arriba 
al Farró! Organitza: Diables 
Farrófoc.  
23 h Nit de Ball: Apasta Funk
Plaça Mañé i Flaquer

 10 a 13 h
2n Festival de Poesia Animal 
sospechoso.  
Taula rodona i trobada de 
poetes i editors
Casa Orlandai 

 16 a 18 h
2n Festival de Poesia Animal 
sospechoso. Recitals
Centre Cívic Sarrià 
c/ d’Eduardo Conde, 22

11 DIUMENGE 
Festa Major del Farró
8.30 h Matinades!!, amb 
Diables Farrófoc
11 h Cercavila de cultura 
popular. Gegants de Sarrià, 
Gegantons Escola Lys, Gegan-
tó Escola Projecte, Timbalys, 
Diables Farrófoc
14.30 h Botifarrada popular
15.45 h Bingo musical
17.14 h Traca final de la Festa 
Major!
Plaça Mañé i Flaquer

DEL 12 AL 15 SETEMBRE
Mostra de tallers oberts  
per la Festa Major
Centre Cívic Vallvidrera  

DEL 12 AL 15 SETEMBRE
Setmana dels tastets.  
Tallers oberts. 
Centre Cívic Can Castelló 
c/ Can Castelló, 1 - 7

DEL 12 AL 30 SETEMBRE
Exposició: Memòria de 
l’habitatge a Sarrià – Sant 
Gervasi, amb la Taula de 
Memòria del Districte.
Visita guiada i col·loqui el 
dijous 22 de setembre, 18 h
Centre Cívic Can Castelló 
 13 DIMARTS

 10.30 h 
Passejada: Banys del Bosc, 
amb Katia Smol. Passeig per 
la natura podràs caminar 
lentament.
Centre Cívic Vallvidrera 
 14 DIMECRES

 18 h
Taller d’introducció a la 
cal·ligrafia àrab. Suplement 
material: 3 €
Centre Cívic Vil·la Urània 
 15 DIJOUS

 17.30 h
Setembre familiar: Expressi-
ons de la saleta ‘cos i fang’, 
amb Sandra Rodríguez 
 d’Experiencias Creativas.  
De 18 mesos a 3 anys.  
També el 22 de setembre.
Centre Cívic Vil·la Urània 

 18 h
Setembre familiar: Taller ‘cui-
na’, amb Muntsa Holgado. De 
6 a 12 anys i les seves famílies.
Centre Cívic Vil·la Urània 

 19 h
Vespertina 28: Enric Casas-
ses. Lectura de poemes i 
tertúlia.
Caffè San Marco
Major de Sarrià, 62

 19 h
Presentació de llibre: La fra-
gilidad de todo esto, amb 
l’autor Oriol Nolis Curull. Amb 
la col·laboració de la Llibreria 

de la Plaça.
Jardinet del Teatre
c/ Pare Miquel de Sarrià, 8

 19 h
Xerrades de l’Associació Cata-
lana d’Investigacions Marxis-
tes.: Albert Recio, FAV i Revista 
Mientras tanto: La complexa 
crisi actual
Casa Orlandai 

16 DIVENDRES
 10 h

Sarrià Park(ing) Day.  
Posem la vida al centre. 
Casa Orlandai 

 17.30 h 
Contes sota l’escala , amb 
Áurea Ayon, contacontes.
També els divendres 23 i 30 
de setembre i 7 d’octubre. 
Entre 3 i 8 anys
Casa Orlandai 

 17.30 h
Festa Major de Vallvidrera. 
Concert: Landry el Rumbero
Centre Cívic Vallvidrera

 18 h
Ruta urbana: El llegat àrab  
a la ciutat de Barcelona.
Centre Cívic Vil·la Urània 

 20 h
Entorn de la guitarra: Ressons 
de la guitarra, amb Bruna 
Escolà
Centre Cívic Pere Pruna 

 20.30 h
Festa Major de Vallvidrera.  
Sopar de carmanyola. Monò-
leg i concert

17 DISSABTE
 tot el dia

Festa Major de Vallvidrera. 
9.30 h Cursa Torre Collserola. 
11.30 h Caminada popular 
a Santa Maria de Vallvidrera. 
18.30 h Concert d’havaneres.  
20.30 h Karaoke familiar

 11 a 14 h 
13a Trobada d’il·lustradors. 
La Placeta del Xiprer s’omple 
del món de la il·lustració amb 
contacontes, tallers i un munt 
d’il·lustradores, Il·lustradors 
i escriptors que dibuixen 
en directe i us dediquen els 
llibres.
Placeta del Xiprer 
Organitza: Llibreria A Peu de 
Pàgina i Casa Orlandai

 12 h
Dia de Asturias: Pregó  i 
conferència a càrrec del Club 
de les Guisanderas
Sala d’actes del Monestir de 
Pedralbes 
Organitza: Centro Asturiano 
de Barcelona

 13 h
Benvinguda a la Casa: Ver-
mut musical amb Alexphunk. 
16 h Concert amb Marc Sas-
tre, veu i guitarra.  
18 h Escape Dj Collective
Casa Orlandai 

 19 h
Festa Major de Vallvidrera: 
Concert d’havaneres amb 
crema catalana
Centre Cívic Vallvidrera 
 18 DIUMENGE

 tot el dia
Festa Major de Vallvidrera.  
10 h Concurs de paelles. 
17.30 h Concert de Folk

 tot el dia
Dia de Asturias. Romeria de 
la Sentina. Activitats culturals 
i esportives 
Centro Asturiano de Barcelona
c/ Naranjo de Bulnes

 12 h
Cultura popular: Ballada de 
sardanes a la plaça, amb la 
Cobla del Baix Llobregat
Plaça de Sarrià

Organitza: Taula d’Entitats  
de Sarrià

 20.30 h
El documental del mes: El 
secreto del doctor Grinberg. 
També dimarts 27 setembre
Teatre de Sarrià 
 
DEL 19 AL 23 SETEMBRE
Tastets de tallers de tardor
Centre Cívic Vil·la Urània 
 19 DILLUNS

 17 h
Ruta bicibarris: sabers  
de dones, amb Luciferaces  
i biciclot
Centre Cívic Vil·la Urània 

 18 h
Setembre familiar. Espectacle: 
Les quatre estacions del 
petitó, amb Mima teatre.  
Fins a 3 anys.
Centre Cívic Vil·la Urània 

 19 h
Club de lectura al voltant  
del llibre El seductor d’Isaac 
Bashevis Singer, amb la pre-
sència de l’editora Sandra Ollo.
Llibreria Casa Usher
Preu: 5 €
 20 DIMARTS

 17.30 h
Activitat espai digital: Conei-
xem les plantes que ens 
envolten! En col·laboració 
amb el CC l’Elèctric.
Centre Cívic Vallvidrera

 17.30 h
Setmana mobilitat 2022:  
Espai de reparació de bicicle-
tes, a càrrec de millorquenou
Centre Cívic Vil·la Urània 

 18 h
Setembre familiar. Espectacle: 
Fabulòrum, amb la Compa-
nyia Sifó. + 4 anys.
Centre Cívic Vil·la Urània 

21 DIMECRES
 10.30 h

Xerrada: L’ús d’internet, 
xarxes socials i tràmits en 
línia, amb el Servei de Teleas-
sistència Municipal.
Centre Cívic Vil·la Urània 

 10.30 a 12 h
Itineraris: L’art de visitar un 
jardí. Els jardins de Vil·la 
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El carrer de Guillem Tell

N O M E N C L À T O R 

AGENDA  |  5

JESÚS MESTRE CAMPI

El carrer de Guillem Tell uneix el de 
Balmes, a l’altura de la plaça Molina, 
amb l’avinguda de Cassoles, sent, 
des dels seus orígens, un important 
vial de comunicació al centre del 
barri del Farró. Les primeres llicèn-
cies per edificar es van concedir el 
1852, en solars de Baltasar d’Espanya 
i de Molines, Joaquim Castanyer i de 
Joaquim Ferrer i Mandri; les prime-
res cases es van construir a partir de 
1856. El carrer va experimentar una 
ràpida urbanització a partir de 1878, 
en passar-hi el “tramvia de foc” de la 
Companyia General de Tramvies, que 
explotava la línia de Barcelona a Sant 
Gervasi i Sarrià. Segons el plànol de 
1895, bona part del carrer ja estava 
urbanitzat aleshores. En el plànol de 
1928, l’única part per urbanitzar coin-
cidia amb la finca que anava de plaça 
Molina a Saragossa, ja que l’habitatge 
donava a la cruïlla d’aquests dos car-
rers. Encara no s’havia urbanitzat 
la part nord del carrer 
de Lincoln, entre Sant 
Eusebi i Guillem Tell.

Des de 1950 el car-
rer es coneixia com a 
Sant Josep, però el 1905, 
per evitar coincidèn-
cies, es dedica a Guillem 
Tell, heroi llegendari de 
la independència de la 
Confederació Helvètica, 
l’actual Suïssa. És un 
dels carrers més amples 
del Farró i aviat va con-
centrar activitat comer-
cial i serveis, aspecte que 
manté en l’actualitat. Jun-
tament amb el carrer de 

Pàdua, són els dos principals eixos 
comercials del barri.

El 1913, a la casa dels números 8 i 
10, a tocar del carrer Saragossa, s’hi 
va crear una institució pionera del 
feminisme català, La Llar, dedicada 
a l’acollida i formació de noies. La 
principal promotora va ser l’escrip-
tora Carme Karr i va comptar amb 
el suport i ajuda de destacats mem-
bres de la burgesia barcelonina com 
el mateix alcalde, Joaquim Sostres, 
Ferran Fabra i Puig, Manuel Girona 
o Isabel Llorach, entre altres. La 
mateixa Karr ens defineix a Feminal 
el lloc on es va ubicar aquesta singu-
lar residència d’estudiants: “La Llar 
ocupa en el pintoresc barri de Sant 
Gervasi [...] un formós xalet de tres 
pisos, a dos minuts dels tramvies al 
centre de Barcelona i a deu minuts 
de la plaça de Catalunya; banyada 
pel sol, té rica aigua de mina, jardins 
espaiosos, sales de bany, electricitat, 
telèfon, etc.”.  

La Llar, al carrer de  
Sant Guillem 8 i 10. 
Fotografia publicada a 
Feminal, núm. 71, 23 de 
febrer de 1913

Amèlia i Vil·la Cecília, amb  
la Fàbrica del Sol
Centre Cívic Sarrià 

 17.15 h
Activitat familiar: Fes-te visi-
ble, amb Stop Accidentes i en 
col·laboració amb la Bibliote-
ca Collserola - Josep Miracle.
Centre Cívic Vallvidrera 

 19 h
Club de lectura al voltant del 
llibre Laberinto de Burhan 
Sönmez, amb Valeria Bergalli. 
Llibreria Casa Usher
Preu: 5€

 19 h
Cafès Científics: El sexe dels 
peixos, amb Susanna Pla.
Casa Orlandai 
Preu: 3 €
 22 DIJOUS

 9 h
La migració de tardor  
al parc de Collserola,  
amb Sergi Sales Asensio
Parc de Collserola.  
Organitzat: L’Elèctric

 18 h
Setembre familiar. Taller 
familiar: Ciència, amb Patrícia 
Canut de ‘Lutravioleta’
De 6 a 12 anys
Centre Cívic Vil·la Urània 

 19 h
Conta’m una òpera: Don 
Pasquale, amb María José 
Anglès, de MUSICoLòGICS
Centre Cívic Pere Pruna

 19 h
Taller d’Història de Sarrià.
Casa Orlandai 
 23 DIVENDRES

 18.30 h
Celebrem 20 anys. Vídeo  
de records del cívic.  

 19 h Concert: L’esparde-
nyera. Amb la participació  
de Folkserola.
Centre Cívic Vallvidrera 

27 DIMARTS
 18 h 

Presentació del llibre:  
101 curiositats de Sant  
Gervasi, amb Pep Arisa,  
Araceli Vilarrasa, Jesús Mestre 
i Ester Rodríguez.
Centre Cívic Vil·la Urània 

28 DIMECRES
 18 h

Nit de la recerca. Xerrada: 
La resistència als antibiò-
tics, a càrrec de l’ACCC
Centre Cívic Vil·la Urània 

 19 h
Les veus de la república:  
El suïcidi. En parlem? Amb 
David Clusa, Glòria Balañà i 
Maria Bascompte.
Casa Orlandai 

 19 h
Club de lectura al voltant del 
nou llibre de la filòsofa Marina 
Garcés, Males companyies.
Llibreria Casa Usher
Preu: 5€

29 DIJOUS
 12 h

Cuina urànica: Química a  
la cuina. Fem-nos un gelat!
Centre Cívic Vil·la Urània 

 19 h
Xerrada i presentació del 
llibre: 101 curiositats de Sant 
Gervasi, amb Jesús Mestre i 
Jaume d’Oleza
Centre Cívic Pere Pruna 

 20 h
II Cicle de Música de Cambra 
2022: R. Schumann, 
 J. Cervelló i J. Brahms,  
amb David Alegret, tenor, 
Cristina Segura, mezzo-sopra-
no,  Isabel Villanueva, viola i 
Maria Canyigueral al piano. 
Presentació a càrrec del com-
positor Benet Casablancas.
Teatre de Sarrià 
Preu: 15 €

 21.30 h
Concert clàssic: Florian Christl
Nota79
Entrades: 25 € 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 D’OCTUBRE
Festa Major de Sarrià
Organitza: Comissió de Festes 
del Roser de Sarrià

30 DIVENDRES
 21 h

Concert de Magí Garcías, 
piano. J. Brahms i F. Mompou 
i R. Shumann.
Jardi dels Tarongers
c/ Ràbida, 5
Aportació 10 €

 21 h
L’Imperdible de Festa Major, 
amb Kumbia Kaos i C.A.F.E.
Casa Orlandai  

OCTUBRE
DE L’1 AL 21 D’OCTUBRE
Festa Major al Centre i Teatre 
de Sarrià. Exposició: Home-
natge A Josep Queraltó
Centre de Sarrià 
 1 DISSABTE

 tot el dia
Festa Major de Sarrià.  
10.30 h Itinerari d’història:  
El Sarrià vell. 12 h Contacon-
tes. Organitzat: PSC Sarrià –  
Sant Gervasi. 12 h VERDmut, 
a l’Espai Gardenyes. 20 h 
Teatre: La Sra. Florentina i el 
seu amor l’Omer, amb J. V. Foix 
Teatre
Casa Orlandai  

 20 h
Festa Major de Sarrià. Teatre: 
Stage Door
Teatre de Sarrià 
Taquilla inversa

2 DIUMENGE 
 17.30 h 

Festa Major de Sarrià.  
11è Fes-te els balcons.  
Itinerari artístic pels carrers 
del nucli antic de Sarrià
Organitza: Casa Orlandai 

 18 h
Festa Major de Sarrià.  
Esbart Sarrià a la plaça!
Plaça de Sarrià

 19 h
Festa Major de Sarrià.  
15 anys d’Aband: vetllada 
musical ‘greatest hits’
Teatre de Sarrià 
 3 DILLUNS

 10 i 12 h
Tour de teixits (2 grups),  
amb Nadia Mediavilla.
Centre Cívic Vil·la Urània 
Preu: 6,59 € 

 20 h
Festa Major de Sarrià.  Cinema:  
Hable con ella (versió ori-
ginal). Pel·lícula espanyola 
dirigida per Pedro Almodóvar.
Teatre de Sarrià
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El més vist l'últim mes

1
Així seran les festes dels barris de muntanya: 
la programació de Vallvidrera, Font del Mont, 

Mas Sauró i Mas Guimbau
2

Fort desplegament policial per executar  
un desallotjament a Vallvidrera

3
La curiosa activitat de Festa Major  

al barri de la Font del Mont

6
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 DISTRICTE

Noves actuacions anunciades 
a l’últim Plenari del curs
Albert Batlle fa setmanes que no utilitza l’expressió “reprogramar” 
per referir-se a obres pendents a Sarrià – Sant Gervasi

Sindicat d’Habitatge  
de Cassoles (@SHCassoles)
A Sant Gervasi de Cassoles,  
a partir de dilluns tornen les 

assemblees del sindicat! Si tens problemes amb 
l’habitatge i vols lluitar per un sostre digne al 
barri, aquest és el teu espai. Comencem el curs 
amb força el dilluns 5 a les 19 hores a la Ruïna. 

AV Sarrià  (@AVSarria)
Molt cansats de sorolls a la nit, 
avui un grup de veïns de Major de 
Sarrià comença aquesta campanya 

dirigida al districte. Des d’aquesta associació 
ens solidaritzem amb el veïnat, i agrairem una 
resposta ràpida i efectiva de l’autoritat.

David Angela (@davidangelagam)
Els senglars han destrossat el 
seient d'aquesta moto d'un veí del 
Rectoret, a Vallvidrera. Es volien 

menjar un meló que el propietari havia deixat 
al calaix de sota el seient.

VIST AL TWITTER

SEGI ALEMANY

El Consell Plenari del districte cele-
brat el 14 de juliol va ser l’últim abans 
de les vacances d’estiu. Un estiu que, 
oficialment, encara no s’ha acabat, 
però el Govern no va voler marxar 
a descansar sense anunciar abans 
noves actuacions de millora a Sarrià 
– Sant Gervasi de cara al primer tri-
mestre del 2023, calculant que al 
maig hi haurà eleccions a la ciu-
tat. De fet, el regidor del districte, 
Albert Batlle, fa setmanes que no 
utilitza la famosa paraula reprogra-
mar com a resposta quan el veïnat 
o l’oposició pregunten per alguna 
obra pendent d’executar. Als projec-
tes ja sabuts i en marxa de la nova 
caserna de la Guàrdia Urbana, la cre-
ació d’un equipament públic de barri 
als Jardins de Can Ferrer o la rehabili-
tació de la Casa Tosquella, també per 
dotar-la d’un ús pel barri —aquests 
sense data concreta d’execució—, s’hi 
suma ara l’anunci de la rehabilitació 
del passatge de Marimon “abans de 
la primavera”, segons va dir Batlle, la 
instal·lació de dos semàfors al carrer 
Balmes entre la ronda General Mitre 
i la plaça Joaquim Folguera o l’exe-
cució del compromís de reasfaltar 13 
carrers de les Planes durant el primer 
semestre del 2023. I els més sonats de 
tots: Barcelona recupera el projecte 
oblidat dels Jardins d’Oriol Martorell a 
Sarrià, i el carril bici al llarg de gairebé 
tota la Via Augusta serà finalment una 
realitat abans del proper abril. 

A més, després de dos anys i 
gairebé tres mesos, el Govern del 
Districte va anunciar la reober-
tura del carrer Major del barri del 
Rectoret, una via tallada al trànsit des 
de l’abril del 2020, quan unes fortes 
pluges van provocar un esvoranc. 
Les obres per reparar els danys al car-
rer principal —ruta de l’autobús de 
barri i del camió d’escombraries— 
no es van començar fins un any i tres 
mesos després de l’incident.

Es recupera el projecte dels 
Jardins d’Oriol Martorell
Els Jardins d’Oriol Martorell, la idea 
que un dia es va projectar per ocu-
par l’espai d’una hectàrea (10.000 
m2) de ciment que es va utilit-
zar el 2004 per cobrir les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya al seu pas per Sarrià, tor-
nen a estar sobre la taula de l’Ajun-
tament un cop la Generalitat ha 
presentat al veïnat el pla d’obres 
de la futura estació de Sarrià de la 
línia 9 del metro, i s’ha constatat que 
no afecta a aquesta zona, ja que la 
sortida única del metro serà per Pau 
Alcover.

Es tracta d’una obra “reiterada-
ment reclamada” pel moviment 
veïnal dels barris de Sarrià i les 
Tres Torres, com va afirmar Batlle 
al Consell Plenari. Històricament 
aquests dos barris estaven connec-
tats a peu a través d’una passera 
metàl·lica que superava el desnivell 
entre el carrer Cardenal Sentmenat 
i la Via Augusta, i un cop allà es cre-
uava per un pas de vianants, que 
encara existeix, l’autopista d’en-
trada a Barcelona que és en aquest 
punt la Via Augusta. La construcció 
dels Jardins d’Oriol Martorell ha de 
permetre recuperar aquesta con-
nectivitat i fer guanyar un espai verd 
que doni oxigen enmig d’una zona 
gris molt congestionada de trànsit.

El somni d’uns jardins que mai es 
van fer realitat i que segueixen pen-
dents tretze anys després, apunta que 
gaudiran ara d’una nova oportunitat. 
És per això que les associacions de 
veïns de Sarrià i les Tres Torres han 
reclamat a l’Ajuntament poder parti-
cipar en els criteris del concurs d’idees 
per elaborar el projecte, que es pre-
veu convocar abans d’acabar l’actual 
mandat. Un dels aspectes que caldrà 
tenir en compte serà serà l’encaix amb 
el carril bici a la Via Augusta, que ha 
d’estar llest abans que els jardins, a 
principis de l’any que ve.

La Via Augusta, connectada 
amb bici
Si res es torça, entre el març i l’abril 
del 2023 la Via Augusta estarà con-
nectada amb un carril bici de punta 
a punta: de l’avinguda Diagonal a 
la Porta de Sarrià. Tot i que la idea 
inicial del Districte era començar 
després de les vacances d’estiu 
la construcció del tram entre la 
plaça de Gal·la Placídia i el carrer 
Ganduxer i deixar per a més enda-
vant les obres de la resta del recor-
regut, finalment els dos trams es 
podran fer alhora, un cop licitats. 
“La construcció del carril bici a la 
Via Augusta és una qüestió immi-
nent”, va dir Albert Batlle al Plenari.

Les obres per unir tota la Via 
Augusta amb un carril bici —ara 
hi ha un petit traçat executat des 
de la Diagonal fins a la plaça Gal·la 
Placídia— començaran el 15 d’oc-
tubre al tram que ha d’arribar fins 
a Ganduxer, i al novembre es posa-
ran en marxa des de Ganduxer 
fins al carrer Dolors Monserdà, 
situat per sobre del passeig de 
la Bonanova. Finalment, l’obra 
no arribarà fins a la plaça Borràs, 
almenys de moment, per “limita-
cions tècniques” al tram final que 
transcorre per sobre la ronda de 
Dalt, segons va anunciar Batlle. La 
durada prevista de les obres és de 
sis mesos, però cal tenir en compte 
que qualsevol moviment de la 
Generalitat al voltant de la línia 9 
del metro podria condicionar el 
calendari. De fet, uns metres del 
carril bici entre els carrers de Pau 
Alcover i Hort de la Vila segur que 
hauran de ser provisionals, perquè 
és on s’hi ubicarà la futura parada 
de l’L9 a Sarrià. La Via Augusta dei-
xarà de tenir sis carrils de circulació 
pel vehicle privat —tres en cada 
sentit— i en passarà a tenir qua-
tre. A més, es crearan nous passos 
de vianants.  

CONSELL PLENARI

Una acció de la Plataforma Bici Augusta

L'espai que cobreix les vies dels Ferrocarrils, 
on s'emplaçaran els Jardins d'Oriol Martorell
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SERGI ALEMANY

El 2021 Barcelona va perdre habitants per 
segon any consecutiu. Concretament, 
van ser 16.000 els veïns els que van dei-
xar d’estar empadronats a la capital 
catalana. L’Oficina Municipal de Dades 
atribueix aquesta disminució genèrica 
de població a la ciutat a la mortalitat de 
la covid-19 i a la migració de persones 
cap a municipis més petits, mentre que 
la natalitat també continua caient i fa un 
any va marcar el segon valor més baix 
(11.510 naixements) des del 1939, l’any 
en què es va acabar la Guerra Civil a l’es-
tat espanyol. Una dada significativa és 
que en gairebé 4 de cada 10 llars barce-
lonines avui no hi viu cap menor d’edat.

Segons la darrera lectura del padró 
municipal, a data d’1 de gener del 

2022 hi ha 1.639.981 persones vivint a  
Barcelona: un 1,2 % menys respecte  
a un any enrere. Al gir descendent que ha 
registrat la població barcelonina hi han 
contribuït tots els districtes, però alguns 
menys que altres. Sarrià – Sant Gervasi és 
una de les zones de la ciutat que menys 
veïnat ha perdut, 971 persones (el - 0,7 % 
de la seva població), per darrere només 
de les Corts, que ha perdut 490 residents 
en un any. Ara, Sarrià – Sant Gervasi té 
148.201 veïns empadronats.

Alta natalitat i persones centenàries
Entre els barris amb més naixements 
registrats el 2021 destaca el Putxet i 
el Farró, mentre que el perímetre de 
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i 
Sarrià es manté com una zona amb 

una elevada presència d’infants i joves. 
Galvany, en canvi, destaca per ser el barri 
de Barcelona que reuneix més perso-
nes que arriben i superen els cent anys 
d’edat, juntament amb els barris de 
l’Antiga Esquerra de l’Eixample, la Nova 
Esquerra de l’Eixample i la Dreta de l’Ei-
xample. A la ciutat hi ha avui dia 931 per-
sones centenàries, i vuit de cada deu són 
dones.

Més dones que a la resta de la ciutat
L’esquema per sexes de la població 
empadronada a Barcelona manté els 
trets característics dels darrers anys a la 
ciutat, amb un predomini de les dones 
força generalitzat. En conjunt, les dones 
representen un 52,4 % del total de la 
població, una proporció molt similar a 
la de les darreres dues dècades. Sarrià 
– Sant Gervasi, Gràcia i les Corts són els 
districtes amb més presència de dones, 
al llindar o lleugerament per sobre de 
la mitjana total de la ciutat. Les dones 
depassen els homes a tots els districtes 

excepte a Ciutat Vella, on representen el 
46,3 % de la població.

Més barcelonins que enlloc
Per tercer any consecutiu, el padró muni-
cipal indica que hi ha més gent empa-
dronada a Barcelona que no ha nascut 
a la ciutat, que els que sí que hi van néi-
xer. Els nascuts a Barcelona són el 48,8 %,  
contra el 51 % de nascuts fora. Sarrià – 
Sant Gervasi i Sant Andreu, però, lideren 
la llista dels deu districtes barcelonins 
que reuneixen més persones nascudes a 
la ciutat, i per tant això indica que reben 
menys migració que la resta de zones.

Canvi de residència dins del districte
Pel que fa a les característiques dels ciu-
tadans que canvien de domicili dintre de 
la mateixa ciutat, la meitat dels residents 
opten per intentar quedar-se al mateix 
districte. En aquest cas, Nou Barris (58,3 
%) i Sarrià – Sant Gervasi (57,3 %) són els 
dos districtes on més ho aconsegueix la 
seva població. 

 DISTRICTE

Sarrià – Sant Gervasi perd 971 veïns en un any

El darrer Consell Plenari abans de l’estiu també 
va estar marcat per la intervenció del secretari 
general de Valents a Barcelona i conseller por-
taveu del partit a Sarrià – Sant Gervasi, Rodrigo 
Martínez-García, que va negar l’existència de 
la violència masclista. Martínez-García va dir 
que és “una premissa falsa” que hi hagi una vio-
lència dirigida exclusivament a les dones pel 
fet de ser-ho, i va defensar que l’assetjament 
escolar no diferencia entre “dones i homes, 
estar gros o prim, o ser intel·ligent o no”, men-
tre que va demanar que es tracti la violència 
per igual i no se’n faci una col·lectivització. 
Un discurs fet servir a l’hora de posicionar-se 
sobre una proposta de Cs de demanar al Govern 
de Sarrià – Sant Gervasi que revisi i actualitzi 
els diferents programes existents en con-
tra de la violència de gènere a les escoles. 

Valents nega l’existència  
de la violència masclista:  
“És una premissa falsa”
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 GALVANY

Així serà el passatge de Marimon  
el pròxim mes de maig
EL JARDÍ

El passatge de Marimon, un car-
rer estret i curt (140 metres) que 
uneix l’avinguda Diagonal amb la 
travessera de Gràcia a tocar de la 
plaça Francesc Macià, al barri de 
Galvany, ja té projectada la nova 
imatge que l’Ajuntament li vol 
donar per afavorir el pas de via-
nants. Les obres començaran a 
l’octubre i està previst que s’aca-
bin el maig del 2023, el mes en 
què s’han de celebrar les pròximes 
eleccions a la ciutat. La inversió, 
segons ha detallat l’Ajuntament 
en una nota de premsa, serà de 
851.000 euros. 

Render del projecte.  En petit, imatge 
actual on es veuen les voreres estretes, la 
filera de cotxes aparcats i els contenidors 
d'escombraries
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 DISTRICTE

Multades tres promocions de pisos a Sarrià – Sant Gervasi  
per no destinar el 30 % d’habitatge social
EL JARDÍ

Entre els 90.000 i 900.000 euros es mou-
ran les sancions que l’Ajuntament de 
Barcelona ha anunciat aquest mes de 
juliol que imposarà a 17 noves obres que 
s’han fet a la ciutat des del 2019, que 
han incomplert la norma de destinar el 
30 % dels pisos construïts a habitatge 
social. En aquestes finques s’han enco-
bert obres de gran rehabilitació presen-
tant diverses llicències d’obra menor, per 
esquivar la norma. D’aquestes construc-
cions que han fet trampa amb la reserva 
del 30 % d’habitatge de protecció oficial, 
tres es troben a Sarrià – Sant Gervasi.

La mesura que obliga a destinar el 
30 % dels pisos nous que es constru-
eixen a Barcelona a habitatge assequi-
ble, està en vigor des del desembre del 
2018 amb la voluntat d’incrementar el 
parc d’habitatge social de la ciutat. Es 
tracta d’una iniciativa pionera a l’estat 
espanyol sorgida de les demandes de 
les entitats socials i del sector de l’ha-
bitatge (FAVB, PAH, Observatori DESC, 
ABTS i Sindicat de Llogaters), que va 
impulsar l’Ajuntament i va comptar 
amb el suport de la Generalitat, seguint 
l’exemple de grans ciutats com Nova 
York, París o Londres. El districte vist des de Francesc Macià

EL JARDÍ

L’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat 
del Transport Metropolità van treure a 
mitjans de juliol a licitació la redacció del 
projecte executiu de la segona fase de 
la connexió del Trambaix i el Trambesòs, 
per un pressupost de 914.397,05 € (IVA 
inclòs). És el primer tràmit per fer realitat 
la connexió tramviària entre Verdaguer i 
Francesc Macià, amb una parada al carrer 
Balmes i també a Casanova. La previsió 
municipal és tenir enllestida l’adjudicació 
de la redacció del projecte abans de final 
d’any, i s’estima que la redacció tindrà una 
durada d’un any. Per tant, abans del 2024 
no s’espera cap moviment d’obres. La lici-
tació haurà d’abordar la reurbanització de 
l’avinguda Diagonal entre el passeig de 
Sant Joan i l’avinguda de Sarrià. 

 DISTRICTE

La unió del tramvia  
per la Diagonal, més a prop  
però sense data FR
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PR. EXECUTIU XARXA DE TRAMVIA AV. DIGONAL FASE 2  
(VERDAGUER – FRANCESC MACIÀ)

FASE 1 

FASE 2 
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 DISTRICTE

Noves parades de taxi en sis 
punts del districte
EL JARDÍ

Sarrià – Sant Gervasi tindrà sis noves 
microparades (dues places) de taxi 
després de l’estiu. Entre els mesos de 
setembre i octubre l’Ajuntament habili-
tarà al districte nous punts d’estaciona-
ment pels taxistes per mirar de reduir 
els desplaçaments dels vehicles buits 

buscant clients. Les zones escollides per 
instal·lar aquestes parades són al carrer 
Madrazo 34, Craywinckel 27, Aribau 279, 
Calatrava 26, Bellesguard 23 i Santa Fe 
de Nou Mèxic.

  La mesura s’aplica en paral·lel a la 
posada en marxa, després de l’estiu, del 
servei Picmi Taxi, una nova funcionalitat 

de l’aplicació AMB Mobilitat amb què 
els usuaris podran demanar un taxi 
quan es trobin al carrer. El nou servei 

consisteix en la 
digitalització de 
les peticions que 
habitualment es 
fan a mà alçada, 
que són el tipus 
de servei més fre-
qüent. Els vehicles 
que estiguin esta-
cionats en una 
parada o micro-
parada seran els 

primers de rebre la notificació que hi ha 
una petició Picmi al seu voltant i tindran 
prioritat a l’hora de l’assignació. 
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 DISTRICTE

Es busquen cinc 
voluntaris per 
donar suport a joves 
sense família
EL JARDÍ

L’Associació Punt de Referència busca cinc persones de 
Sarrià – Sant Gervasi per fer de voluntaris en l‘acompa-
nyament a joves tutelats i extutelats, els quals tenen 
entre 16 i 23 anys i no disposen d’una xarxa familiar a la 
ciutat. L’entitat, pionera a la ciutat amb vint-i-cinc anys 
de treball, ha anunciat diverses sessions informatives al 
setembre per a les persones interessades a conèixer el 
voluntariat. Les dates de les trobades són el 7, 13, 20 i 
28 de setembre. 

Consulta l'oferta vigent en contractar Fibra + Mòbil al punt de venda indicat aquí. Descompte de 181,50€ en instal·lació subjecte a permanència de 3 mesos. Xarxa de Fibra més ràpida d’Espanya durant el segon semestre del 2020, segons 
l’estudi independent fet per nPerf. Promoció vàlida �ns a � d'existències. Consulta’n la resta de condicions a www.masmovil.es 

LA FIBRA QUE NECESSITES
I EL REGAL QUE
ET MEREIXES

Contracta el teu pla de Fibra + Mòbil + Energia o Alarma,
i emporta't GRATIS una fregidora KOENIC KAF 2110B.

ESTALVIA, SENSE MÉS

TRAVESSERA DE GRÀCIA, 90
08006 - BARCELONA
603 409 772
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 DISTRICTE

Més de quaranta 
dies d’estiu per 
sobre dels 30 graus
EL JARDÍ

A Barcelona i arreu del país s’ha viscut un estiu calorós, 
amb una forta sequera i temperatures elevades que en 
el cas de Sarrià – Sant Gervasi han arribat a superar els 
30 graus més de quaranta dies. La dada la va donar a 
conèixer el veterà meteoròleg i veí del districte Alfred 
Rodríguez Picó, que controla un observatori meteoro-
lògic instal·lat a la plaça Kennedy, al límit entre els barris 
de la Bonanova i el Putxet i el Farró. L’estiu del 2003 el 
mateix observatori va registrar 37 dies amb una tempe-
ratura superior als 30 graus de temperatura, una dada 
que ara s’ha vist superada. 
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¡Neteja de temporada
ara es el moment!

HOGESER 

5% descompte  
amb mínim 3 

hores Visita´ns:
hogeser.es 

628.171.086

EL RACÓ DEL VEÏNAT

Edu, sempre present!
CARLES PANIELLO

Dissabte 9 de juliol, mentre estava a la diada 
d’estiu dels Castellers de Sants, rebia una notícia 
d’aquelles que mai vols rebre. L’Edu havia patit 
un accident en moto, i ja no hi era. 

I qui era l’Edu? L’Edu Juanet Pucurull va ser 
acotxador i enxaneta dels Castellers de Sarrià 
cada any que vaig tenir la sort de cap de colla i 
president de la colla. Uns anys que recordo molt 
intensament, i on vaig conèixer els que encara 
ara, vint-i-dos anys més tard, encara són els meus 
millors amics. 

Recordo perfectament quan un dia va aparèixer 
l’Edu a un assaig de castellers de Sarrià, a plaça 
de la Vila. A una colla petita, l’arribada de gent 
nova a la colla és sempre motiu d’alegria, però en 
aquest cas concret encara més! L’Edu devia tenir 
uns 4-5 anys, i no venia sol! L’acompanyaven les 
seves germanes, l’Aina i la Mireia, que ràpida-
ment van pujar a dosos o terços dels castells, el 
seu pare, el Josep, que va passar a fer de baix a 
molts castells, i la mare, la Citat. Eren una família 
molt implicada en la colla, que no fallaven mai i 
amb qui sempre hi podies comptar.

L’Edu Juanet Pucurull era un nen que sempre 
estava content, i transmetia felicitat amb el seu 
somriure. El 2005 finalment vam haver de dissol-
dre la colla castellera per falta de gent. Van passar 
els anys i amb l’Edu en vaig perdre el contacte. 
Amb els pares i la germana manteníem un con-
tacte “virtual” gràcies al Facebook, que et permet 
anar seguint les evolucions de la gent encara que 
estiguis anys sense veure’t.

Van passar els anys i de cop a un correfoc de 
Festa Major de Sarrià, de potser fa quatre anys, 
em vaig trobar la seva família i em van dir: “Mira, 
aquell que toca a la batucada és l’Edu!” Com??? 
Jo recordava l’Edu com un nen petit i aquell nen 
ara ja era un noi d’uns 20 anys!!! Han passat els 
anys, i quan tanco els ulls i penso en l’Edu, no veig 
aquell noi de 20 anys, sinó que continuo pensant 
en aquell nen rialler de cinc anys que coronava 
els castells de Sarrià! 

Aquest mateix record és el que hem tingut tots 
els excastellers de Sarrià en conèixer la tràgica 
notícia i anar parlant entre nosaltres mentre et 
recordàvem, Edu. Per tots nosaltres sempre seràs 
el nostre acotxador-enxaneta, i et recordem amb 
aquell somriure permanent!  
CARLES PANIELLO ‘PANI’, ÉS EXCAP DE COLLA I EXPRESIDENT  
DELS CASTELLERS DE SARRIÀ
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EL JARDÍ

Els veïns de Sarrià – Sant Gervasi 
Jaume Mateu ‘Tortell Poltrona’, 
Miquel Strubell i Andreu Vilasís van 
rebre a mitjans de juliol (dos d’ells 
—Strubell i Vilasís— a títol pòstum) 
la Creu de Sant Jordi, que concedeix 
anualment la Generalitat a perso-
nes i entitats que han prestat els seu 

 DISTRICTE

Tortell Poltrona, Miquel Strubell i 
Andreu Vilasís són Creu de Sant Jordi

Foto de família dels guardonats amb la Creu de Sant Jordi 2022

serveis a Catalunya i han enfortit la 
identitat del país arreu amb la seva 
feina. El pallasso Tortell Poltrona, 
nascut a Sarrià,   és considerat un pio-
ner en l’humor clown a Catalunya; el 
sociolingüista Miquel Strubell, mort 
aquest any, va dedicar la seva vida 
a la defensa de la llengua i la cul-
tura catalanes, tant des del vessant 

institucional com des de l’activista 
cultural i social; i l’artista plàstic i 
esmaltador Andreu Vilasís, mort 
també aquest any, va ser l’autor del 
primer i únic manual tècnic sobre 
esmalt en català. Malauradament, 
cap dels tres va poder assistir a reco-
llir el guardó, i en el seu lloc ho van 
fer familiars. 

EL JARDÍ

L’advocat, activista cultural i polític 
Josep Espar i Ticó ha mort aquest 
dissabte a 94 anys, segons ha 
confirmat la Fundació Congrés de 
Cultura Catalana, entitat de la qual 
Espar n’era patró vitalici. Veí de les 
Tres Torres des del 1963, quan es 
va casar va ser un dels fundadors 

del partit polític Convervència 
Democràtica de Catalunya (CDC), 
i també del diari Avui i la revista 
Cavall Fort. Creu de Sant Jordi i 
Medalla d’Honor de Barcelona, 
Josep Espar i Ticó es va convertir 
en un referent de la lluita antifran-
quista i de la defensa de la cultura 
i la llengua catalana. 

 DISTRICTE

Mor a 94 anys Josep Espar i Ticó
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El valor del seu habitatge en un minut

T’ajudem  
a valorar
qualsevol
immoble  
de la forma
més senzilla
i ràpida

Gratuïtament escanejant el codi QR

Sarrià – Bonanova - Pedralbes
senillosa@gruphabitat.com
933 407 640 - 677 420 013
Passatge Senillosa 10
08034 Barcelona

Galvany -Turó Park – Gràcia
mariacubi@gruphabitat.com
900 852 769 - 608 200 994
Marià Cubí 3
08021 Barcelona

L’Esquerra de l’Eixample
villarroel@gruphabitat.com  
935 326 934 - 647 949 242
Villarroel 251 
08036 Barcelona

La Dreta de l’Eixample
napols@gruphabitat.com
931 159 868 - 637 086 574
Nàpols 159
08013 Barcelona

GRUP HABITAT www.gruphabitat.com

 BARRIS DE MUNTANYA

La pluja torna 
a provocar 
desperfectes al 
barri del Rectoret 
a les Planes
SERGI ALEMANY

La pluja que va caure el primer de setembre a Barcelona 
va provocar una riudada de sediments per la mateixa 
pendent on l’abril de fa dos anys una esllavissada de 
terres va arrasar la terrassa d’una veïna i va provocar 
un esvoranc al carrer Major del barri del Rectoret, a 
les Planes. 

En aquest cas la riuada va ser menor però sí que va 
arrossegar unes terres que, segons va explicar Districte 
a El Jardí, s’havien dipositat a la zona per “fer hidro-
sembra” al setembre, considerant que amb la calor de 
juliol no era bon moment per arrelar-la i garantir que 
les llavors tinguessin unes condicions de creixement 
prou òptimes. 

Així doncs, l’Ajuntament va reconèixer que la pluja 
els va sorprendre i no van ser a temps de reaccionar per 
evitar la imatge de la plaça del Teix plena de pedres i 
branques, i el carrer Baladre inundat. El mateix dia, a 
primera hora de la tarda, tècnics municipals van anar 
a netejar la zona per deixar-la transitable. 
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POL Í T I CA

MERCÈ ESCOFET SALA, CS 
Ciutadans és l’antídot 
contra el colauisme, i 
l’únic partit de l’Ajunta-
ment que mai no ha donat 

suport a les iniciatives plantejades pel 
govern de BComú i el PSC. Barcelona 
necessita un canvi de model de ciutat, 
ja que l’actual s’ha comprovat que és 
un autèntic fracàs: la nostra ciutat està 
degradada, desprestigiada i cada dia 
hi creixen les desigualtats socials. Cal 
fermesa i tolerància zero contra la inse-
guretat, no pot ser que Barcelona sigui 
el paradís dels delictes. És una trista 
realitat: tal com reflecteixen les dades 
del Balanç de Criminalitat del Ministeri 
de l’Interior, les infraccions penals han 
pujat aquest 2022 un 40,3 % respecte 
a l’any passat. La ciutat no es recupera 
de la sensació d’inseguretat que els 
ciutadans denuncien diàriament. En 
2021, el total d’infraccions se situava 
en 55.725. Actualment, entre gener i 
juny, se n’han registrat 78.173 tan sols 
en el municipi de Barcelona.  Per altra 

banda, cal revertir l’urbanisme tàctic, els 
coixins berlinesos (un parany mortal per 
als motoristes) i els blocs de formigó. 
Necessitem un model de mobilitat que 
integri, des del consens, les noves for-
mes de mobilitat personal i que desterri 
les superilles. 

Per últim, cal reactivar Barcelona, 
cal una revolució fiscal que permeti 
crear riquesa i impulsar la nostra ciu-
tat. Per això, des de Ciutadans defen-
sem l’ampliació de l’aeroport: Barcelona 
ha de ser una gran ciutat que atregui i 
no que expulsi o posi traves a la inver-
sió. Barcelona no pot caure en l’alter-
nança de mals governs. És necessària 
una visió europeista de la nostra ciu-
tat, que potenciï els seus actius, que 
són molts. Hem d’aspirar a la millor 
ciutat per a tothom. Perquè estimem 
Barcelona i perquè hi ha una alterna-
tiva que, des de la responsabilitat, l’or-
gull de ser barceloní, la coherència i 
el treball del dia a dia amb propostes 
plantejades i treballades a peu de car-
rer, barri a barri.

POL LLIRÓ, JUNTS
El pròxim dia 28 de maig 
del 2023 tindran lloc les 
eleccions municipals que 
tancaran el segon man-

dat de l’alcaldessa Colau. Es posarà, per 
tant, fi a vuit anys de govern de Comuns 
i PSC a la ciutat de Barcelona, un pro-
jecte que emet clars símptomes d’esgo-
tament, com podem comprovar cada 
dia als carrers en aspectes tan evidents 
com la neteja, la seguretat o la mobili-
tat. El districte de Sarrià – Sant Gervasi, 
abandonat políticament i situat a la cua 
en inversions de tota la ciutat, és una 
bona prova que el projecte actual no 
dona més de si. El canvi a Barcelona 
començarà als barris de Sarrià – Sant 
Gervasi.

Hi ha instal·lada des de fa temps a la 
ciutat, i molt especialment al districte 
de Sarrià – Sant Gervasi, una sensació 
de decadència, de pèrdua d’oportuni-
tats i de manca de rumb que només 
es podrà corregir amb un nou projecte 
polític que representi un canvi rotund 
i inequívoc respecte l’actual govern de 

Colau i PSC. No es pot iniciar una nova 
etapa a la ciutat de la mà dels que han 
estat protagonistes d’aquests vuit anys 
de retrocés. Ja n’hi ha prou de fer de la 
nostra ciutat un banc de proves per-
manent, els ciutadans reclamen que 
Barcelona torni a funcionar. 

És en aquest context que la proposta 
política de Junts pren més força que 
mai com a veritable representant 
d’aquest canvi que Barcelona necessita 
per obrir una nova etapa que trenqui 
amb les males dinàmiques dels darrers 
anys. És el moment de recuperar els 
lideratges dialogants, experimentats i 
professionals per tornar a impulsar la 
Barcelona de les oportunitats, de la 
cultura, el coneixement, la creativitat, 
la innovació i el benestar. En definitiva, 
un nou projecte polític que retorni als 
barcelonins i barcelonines la il·lusió per 
la seva ciutat. 

Cursa cap a les eleccions municipals

BLAS NAVALÓN, PSC
Finalitza l’estiu i comença 
el curs lectiu i també el 
polític. Un curs polític mar-
cat per un final de mandat 

que conclourà amb les eleccions muni-
cipals de maig de 2023.

Un mandat intens i amb molts projec-
tes posats en marxa que ens han marcat 
l’agenda, alguns d’ells molt emblemàtics 
com és el projecte de l’equipament de la 
plaça de Sarrià i que s’està fent realitat 
durant aquest mandat o l’adquisició de 
la Casa Tosquella que en un futur també 
serà un equipament pel barri del Putxet.

Aquest ha estat un mandat caracteritzat 
per una situació excepcional, la pandèmia, 
on amb les dificultats que això ha implicat, 
hem continuat dinamitzant i modernitzant 
el districte, mantenint el seu esperit de vila, 
sense oblidar vetllar en tot moment pels 
veïns i veïnes, pel comerç, pels restaura-
dors, i sobretot mantenint i garantint el 
funcionament dels serveis públics...

Un mandat on el Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Units Per Avançar ens hem 

esforçat per posar el focus a la part més 
social, posant en el centre d’acció les 
persones. Aquest tret que ens carac-
teritza com a formació política, ha aju-
dat a superar la pandèmia molt millor 
que a altres grans ciutats del nostre  
entorn.

Encarem el final de mandat els mesos 
vinents, que donaran fruit  a tota la feina 
feta aquests tres anys i que repercutirà 
directament en la nostra ciutadania, com 
per exemple l’obra del carril bici de la Via 
Augusta que pacificarà i tornarà a verte-
brar aquesta via principal del nostre dis-
tricte o l’actuació prevista d’asfaltament 
de carrers als barris de Les Planes, que 
donaran millor qualitat de vida a tots els 
veïns i veïnes del seu entorn.

Tenim un repte els mesos vinents que 
encarem amb il·lusió amb una visió de 
districte, però també amb una visió de 
ciutat, on el nostre projecte és retornar 
a una gran ciutat cosmopolita, amable, 
diversa, tolerant, tal i com els socialistes 
ja hem demostrat que pot ser, t’apuntes 
a aquest nou projecte amb nosaltres? 

CARME ROCAMORA

S’ha acabat l’estiu i comença un curs on l’àmbit municipal serà protagonista, 
en una cursa per l’alcaldia de Barcelona que clourà el maig de l’any vinent. 
Aquestes eleccions municipals, després de dos mandats continuats encapça-
lats per l’alcaldessa Ada Colau, se celebraran en un context socioeconòmic molt 
complicat per les conseqüències de la crisi de la guerra d’Ucraïna i l’etapa que 
s’obre després de la pandèmia. Posar el focus i gestionar amb èxit les necessitats 
derivades d’aquesta complexa tessitura serà clau en aquests mesos que venen. 
És una qüestió global de país i de ciutat, però també de districtes, aquell ens 
municipal que més a prop està de la ciutadania. Sarrià – Sant Gervasi engega 
el curs sent, una vegada més, un dels districtes de Barcelona amb menys inver-
sions, però amb projectes històrics i necessaris en marxa, reivindicats tant pel 

veïnat com pels grups de l’oposició al Plenari. La construcció de la biblioteca de 
Sarrià, el carril bici a la Via Augusta o el projecte per la Casa Tosquella, recent-
ment comprada per l’Ajuntament, estan encaminats. Al calaix, en canvi, hi 
han quedat projectes com la reforma del carrer Balmes, la falta d’espais per a 
joves i entitats culturals o l’abandonament crònic dels barris de muntanya. El 
Govern de Barcelona en Comú i el PSC, que també ha hagut de viure la ges-
tió una pandèmia sense precedents, haurà de continuar tancant serrells en 
aquests mesos mentre els partits de l’oposició fan les seves pròpies propos-
tes per guanyar la confiança del seu electorat. Recuperem a El Jardí l’espai 
perquè cada grup polític pugui dir la seva opinió sobre qüestions generals 
i concretes. Si vosaltres, lectors, ens voleu fer arribar preguntes dirigides als 
polítics, ho podeu fer al correu electrònic redaccio@diarieljardi.cat. Som-hi!

  MERCÈ AMAT, ERC
El grup municipal d’ERC 
Sarrià – Sant Gervasi enca-
rem el nou curs polític 
expectants pel desplega-

ment la nova contracta de neteja. S’han 
promès millores a la recollida porta a 
porta a Sarrià i també una gestió més 
adaptada al territori als barris de munta-
nya. No les tenim totes vist el fracàs del 
pla de xoc de neteja al qual es va haver de 
comprometre el Govern fa un any a ins-
tàncies d’ERC (que al juliol, un cop revisat 
el compte general, vam denunciar que no 
s’havia executat) i vista la implantació de 
la contracta en altres districtes.

D’altra banda, aquest és un curs breu, 
marcat per les eleccions del maig del 
2023. Tot el que el Govern municipal no 
faci els pròxims sis mesos ja quedarà en 
un calaix esperant un nou govern; un 
govern que creiem que cal que deixin de 
liderar Colau i Collboni perquè amb ells, a 
Sarrià – Sant Gervasi, el calaix de qüesti-
ons pendents es va omplint i es buida poc. 

Ens reiteraríem parlant de nou de la 
reforma del carrer Balmes, dels reptes 

urbanístics, ambientals i de transport 
públic dels barris de muntanya, del 
pla de dinamització de locals buits del 
Putxet-Farró, del retorn del Tramvia Blau 
o del suport als caus (en un districte ple 
d’espais sense ús).

Ara que encetem una nova tongada de 
festes majors amb les dels barris de mun-
tanya, del Farró i Sarrià, posem l’accent en 
les entitats de cultura tradicional i popular 
que per aquestes dates prenen protago-
nisme omplint de color i alegria els carrers.

Malgrat la importància que tenen 
per als barris, el Govern municipal con-
tinua sense resoldre el dèficit d’espais per 
emmagatzemar, assajar, consolidar-se i 
créixer. Mentre altres districtes tenen una 
infraestructura que dona estabilitat a les 
colles, al nostre aquest suport no hi és, 
llevat potser d’alguna solució puntual 
plantejada als Castellers de Sarrià.

Així doncs, demanem al govern muni-
cipal que no acumuli temes al calaix i que 
en els mesos que li queden es compro-
meti amb la cultura tradicional i popular 
perquè per molts anys puguem conti-
nuar fent festa i fent barri. 
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ANTONIO VERDERA, PP
La visió del final de la legis-
latura d’aquí a sis mesos 
ens convida a reflexionar 
sobre què ha estat, i què és 

imprescindible que sigui en el futur la ciu-
tat de Barcelona, i el nostre districte.

Pensar que estem condemnats per una 
maledicció bíblica, a tornar a patir el govern 
de la Sra. Colau i els seus còmplices del PSC, 
és un greu error. No podem donar per irre-
meiables les situacions que es van enquis-
tant en el temps, i deixar que l’única resposta 
que rebin per part del govern local sigui la 
resignació o el menfotisme del “ja en prenem 
nota”. Hem d’agafar el destí i modificar-lo.

En la lluita contra el cotxe, el nostre 
govern municipal, amb una fòbia ideolò-
gica a tota gran inversió que pugui significar 
progrés i projecció internacional, està dispo-
sat a superar tots els límits del sentit comú.

Els projectes de les superilles i la paci-
ficació de certs carrers, comporta una 
problemàtica molt important, que és la 
circulació del trànsit que no desaparei-
xerà per decret ni per art de màgia.

El govern està per oferir solucions, no 
per crear més problemes i inquietud, però 
el que perceben els nostres veïns és que 
els que governen són un problema més.
Ens proposen apadrinar escocells posant 

floretes, però pregunto: la nostra ciutat no 
té altres prioritats més importants per resol-
dre? Quants milions ens costen aquestes 
campanyes: per a res, com tantes altres?

Quants projectes estratègics per al 
districte es quedaran sense fer aquesta 
legislatura per manca de pressupost? 
Quantes inversions porten des de fa anys 
esperant els nostres barris de muntanya?

Quant ens costa un projecte com el Porta 
a Porta, que acaba amb les bosses d’escom-
braries pels carrers de Sarrià a tota hora?

Tots reconeixem i respectem molt la 
feina que fa tant la Guàrdia Urbana com 
els Mossos d’Esquadra. Però la percepció 
dels veïns amb el tema de seguretat va per  
una banda, i els informes oficials van per una 
altra. Creiem fermament en la presència 
dissuasiva, i necessitem més policia al car-
rer i accions contundents contra el delicte.

S’ha de saber que Barcelona és una ciu-
tat d’ordre, de llei i segura, perquè el que 
està instal·lat a l’imaginari de molta gent 
és que aquí s’hi val tot. Sarrià – Sant Gervasi 
ha de ser un districte on els veïns puguin 
viure sense por del robatori i de l’okupació.

La tolerància ha de ser zero: el mis-
satge polític de tot s’hi val és un error 
gravíssim, del qual portem pagant les 
conseqüències des de fa quatre anys.

És hora de començar a canviar-ho. 

EL JARDÍ

L’actual president del PP a l’Ajun-
tament de Barcelona i veí de Sant 
Gervasi, Josep Bou, es va avançar a 
mitjans de juliol al seu partit anunci-
ant que no repetirà com a candidat 
dels populars a les eleccions munici-
pals que s’han de celebrar la pròxima 
primavera. El partit, que encara no ha 
anunciat a qui presentarà, no donava 
a Bou el suport que ell volia. En la roda 
de premsa per comunicar la decisió, 
Bou va dir que des que va arribar al 
càrrec com a independent —no afi-
liat al partit— a petició de l’alesho-
res líder del PP Pablo Casado, es va 

sentir “apartat 
i exclòs” per la 
cúpula del par-
tit a Catalunya.

Bou també 
va mostrar la 
intenció de 
seguir com a 
regidor i líder del PP a Barcelona 
fins al maig, quan hi hagi les elecci-
ons, i no descarta presentar-se amb 
algun altre partit com Vox o Cs, si se 
li presenta l’oportunitat. Descarta, 
per contra, l’opció de Valents, lide-
rat per la també veïna del districte 
Eva Parera. 

Josep Bou no repetirà com 
a candidat del PP a Barcelona
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MAX CAHNER, BCOMÚ
L’actual mandat serà recor-
dat per les dues grans cri-
sis que ens afecten a escala 
global: la Covid-19 i la 

guerra d’Ucraïna. Després de la crisi huma-
nitària i migratòria, conseqüència del con-
flicte bèl·lic, estem immersos en un procés 
de deteriorament de l’economia mundial, 
la qual encara estava recuperant-se del 
xoc que provocà la pandèmia. Encetem 
un curs polític marcat per les eleccions 
municipals de l’any vinent, on ens juguem 
continuar construint una ciutat més verda 
i més justa. Des del 2015 s’han impulsat 
polítiques transformadores que supo-
sen un canvi de model, d’una Barcelona 
on l’espai públic era dominat pels cot-
xes vers una Barcelona de Superilles on 
ja hem guanyat més de 40 hectàrees de 
verd i més de 200 km de carrils bici, com 
el de la Via Augusta, que canviarà la fiso-
nomia d’una de les principals autopistes 
urbanes de la ciutat. Una ciutat que lluita 
contra la contaminació i el canvi climàtic 
i per fi aposta clarament per la mobilitat 

sostenible, com demostra el futur tram-
via de la Diagonal. Ja fa més de set anys 
que Barcelona ha esdevingut una ciu-
tat refugi, defensora dels drets humans 
i orgullosa de la seva diversitat. Que es 
declara obertament feminista, que inver-
teix més que mai en polítiques socials, 
en habitatge, en salut i educació. Des del 
govern del districte continuarem treba-
llant de manera incansable per impulsar 
el model de ciutat de Barcelona en Comú 
que implica una nova manera d’entendre 
la ciutat i l’espai públic. Un dels principals 
problemes del districte és la concentració 
de vehicles privats. Tenim molts carrers 
amb una mobilitat excessiva, cosa que 
genera sorolls i contaminació. Pacificant 
els entorns urbans, aconseguim poten-
ciar-ne l’ús per part d’infants i gent gran 
i també el comerç local, tot donant res-
posta a les demandes de les famílies, col-
lectius i associacions del nostre districte. 
Un camí que continuarem recorrent a par-
tir del 2023, alhora que reduïm les desi-
gualtats i protegim els drets de totes les 
persones. 

RODRIGO MARTÍNEZ-
GARCÍA, VALENTS
El gran avantatge dels cur-
sos amb eleccions a la vista 
és que el govern es posa les 

piles per complir les seves promeses. Però 
quan has estat més de tres anys no enca-
rant els problemes de ciutat no ho pots 
solucionar tot en nou mesos. Molta il-
lusió però poques expectatives.

En nou mesos el govern no podrà solu-
cionar el greu problema de la seguretat. 
L’increment que hem viscut els últims anys 
no s’havia vist mai al districte, i la tendèn-
cia és molt preocupant. El problema ha 
crescut, i cada dia que passa és més difícil 
treure la inseguretat dels carrers i els domi-
cilis. En nou mesos, el govern no aconse-
guirà que Barcelona deixi de ser el paradís 
de les ocupacions il·legals, però el que és 
segur que no serà un paradís pels veïns que 
volem uns carrers segurs i nets. No solucio-
naran els problemes que genera el Porta a 
Porta, i apostaria que són capaços de cre-
ar-ne de nous. Tampoc serà un paradís per 
les famílies que s’han de moure en vehicle 

particular i que amb l’eliminació de carrils i 
aparcaments, amb superilles, trigaran més 
temps i guanyaran més maldecaps en els 
seus desplaçaments. En nou mesos, molt 
haurà de treballar el govern per complir 
les seves promeses en polítiques d’habi-
tatge, perquè la fugida de veïns del districte 
no s’atura. En nou mesos pots continuar 
posant pegats als greus problemes dels 
barris de muntanya, però no donaràs res-
posta a l’atenció integral que requereixen.

En els pròxims mesos, veurem com 
s’afanyen a trobar solucions, però fer les 
coses a correcuita té un cost altíssim. En 
nou mesos pots fer moltes coses, però 
no pots transformar una ciutat.

El nostre treball aquests nou mesos 
és molt clar: fer oposició. Proposar, fisca-
litzar i garantir que el govern compleixi. 
Els problemes del nostre districte els 
tenim molts clars: seguretat, habitatge, 
patrimoni, comunicacions, aprofitament 
dels recursos... Però no només els prò-
xims nou mesos: el nostre treball és por-
tar Barcelona al lloc que li correspon i 
no descansarem fins a aconseguir-ho.  

Kumon Matemàtiques
Kumon Lectura
Kumon English

Al centre i online

www.kumon.cat

Kumon Barcelona - Sant Gervasi-Galvany
636 038 857

Impulsa el seu aprenentatge  
i el seu futur amb Kumon

*Consulta’n les condicions al centre 
15 dies de prova gratis*
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MIQUEL SAUMELL

A finals del mes de juliol es va 
produir un incident a l’exterior 
del Parlament de Catalunya. 
He llegit tres versions dife-
rents sobre aquests fets, totes 
tres explicades per persones 
que suposadament ho van 
viure presencialment. Però 
tot i coincidir aquests relats en 

l’aspecte principal de l’incident, discrepaven en algun 
detall. La coincidència és que unes persones van escri-
dassar una diputada que sortia de l’edifici, amb crits 
racistes. Es tracta d’una reacció totalment rebutjable, 
sense matisos de cap mena. El racisme cal condem-
nar-lo sempre i a tot arreu, i amb tota la contundèn-
cia que calgui.

Els tres relats discrepen, però, sobre si els racistes 
anaven per lliure, eren infiltrats enviats per ves a saber 
qui, o formaven part del grup organitzat de persones 
que es trobava a l’esplanada amb l’objectiu d’expressar 
el seu suport a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. 
Posteriorment, alguns polítics, de forma matussera, han 
pretès centrar el debat en aquest aspecte, però em per-
metran que jo no entri en aquesta trampeta. Jo no hi 
era i, per tant, no em posicionaré. I no ho faré perquè 
per mi aquesta discrepància és del tot secundària. La 
gravetat recau, com he dit abans, en els insults racistes.

S’ha acusat una periodista, autora d’un dels relats, 
d’haver publicat el seu article des de la militància polí-
tica en el partit de la diputada escridassada, i ella s’ha 
vist obligada a aclarir que la seva militància a les joven-
tuts del partit es va produir fa molts anys, quan era 
menor d’edat i ni tan sols havia entrat a la facultat de 
periodisme. Per mi aquesta explicació és suficient, i 
tanca un episodi que només hauria hagut de ser notí-
cia per l’escridassada racista a la diputada i no per la 
pretesa militància política de la periodista quan tenia 
setze anys.

El meu posicionament sobre els periodistes i la mili-
tància política és molt clar: només els professionals que 
treballin en els departaments de premsa o comunicació 
del partit poden portar a la butxaca el carnet del par-
tit. Els periodistes que treballin per lliure o per mitjans 
que suposadament són políticament transversals, no 
haurien de ser militants de cap partit, tant per preser-
var la seva pròpia credibilitat com la del mitjà per al 
qual treballen.  
MIQUEL SAUMELL ES DEDICA AL COMERÇ EXTERIOR 

GLÒRIA VILALTA

Per mi, l’any laboral o organit-
zatiu comença al setembre. 
Són molts anys  d’escolaritza-
ció i d’estudis personals meus 
i dels meus fills.
Al setembre, després de les va-
cances, tot torna a començar, 
i ens posem objectius i pro-
pòsits. També ens organitzem 

l’agenda de les activitats “extraescolars o extralaborals” 
que volem fer.

Es pot començar aquest nou període amb un senti-
ment de “ohhh... han acabat les vacances” o de “torno 
a tenir un full en blanc per omplir-lo de la manera que 
jo decideixi”. En el meu cas, el començo amb la il·lusió 
de qui comença una cosa nova, una nova oportunitat.

Per tal que sigui amb bon peu, per tal que el camí 
sigui el més fàcil, interessant, nutritiu i bonic possible, 
hi ha moltes coses que podem fer. La primera, comen-
çar amb il·lusió i amb ganes, i sobretot amb la confiança 
que serà una bona experiència, ens sigui agradable o no. 
La intenció, l’energia que posem als projectes, són una 
part molt important del seu resultat final i també del 
trajecte, que sovint és tan o més necessari que el final.

Part d’aquesta energia la podem posar també a la 
nostra llar. Desfer-nos del que ja no necessitem i posar 
ordre ens ajudarà a veure millor el camí i a endreçar-nos 
les idees. Amb espai i sense entrebancs, l’energia que 
entri a la nostra llar i, per tant a la nostra vida, podrà fluir 
molt millor. Recordem que “el que és a dins és a fora”. 
Quan la casa estigui més buida i endreçada, podrem 
fer una neteja energètica; podrem renovar l’energia 
amb una bona ventilació, molta llum i molt sol, i algu-
nes tècniques per netejar energèticament l’espai (sal, 
encens, herbes remeieres, música o sons harmonitza-
dors... i sobretot la nostra intenció).

De la mateixa manera, si necessitem un canvi, ens 
anirà bé moure alguns mobles, imatges o objectes de 
lloc o fer algun canvi en els colors que en envolten, per 
exemple. Si ens donem l’oportunitat de sentir què és el 
que necessita la casa o què necessitem nosaltres —són 
qüestions que van de bracet—, sabrem què hem de fer.

I per acabar, si volem mantenir la bona salut que 
segur que hem aconseguit a l’estiu, caldrà revisar com 
dormim i com ens trobem quan estem a casa. Si l’ex-
periència no és positiva, és que cal fer una revisió de 
la salut de l’espai.

Contacteu amb mi sense compromís si voleu un 
assessorament per començar amb bon peu aquesta 
tornada.  
GLÒRIA VILALTA I GRAU ÉS ENGINYERA ESPECIALISTA EN MEDICINA  
DE L'HÀBITAT, FENGSHUI I BENESTAR PERSONAL

ARQUITECTURA

La casa Hugas
JAUME DE OLEZA

Al passeig de Vallirana número 
61, es troba la casa Hugas. Una 
construcció entre mitgeres, 
de planta baixa i primer pis, 
construïda pel mestre d’obres 
Josep Masdeu Puigdemasa 
l’any 1909 com a residència 
per a Enrique Hugas. Es tracta 
d’un ric inversor que era propi-

etari de diverses cases i pisos, alguna en aquest mateix 
carrer, com és la de Vallirana número 56. La casa del carrer 
Vallirana 61 la va fer construir per a ell i la seva família, i 
disposa d’un gran jardí a l’interior de la parcel·la. 

La torre és de composició simètrica, i destaca la 
coronació, resolta mitjançant una barana de formes 
ondulades. Al centre es remata amb una peça de clara 
influència de la creu gaudiniana. L’acabament de la 
barana de la coberta és de forma mixtilínia, sota la qual 
s’incorpora un petit frontó amb un medalló amb la data 
de 1909. L’arc mixtilini representa una composició mixta 
entre la forma corba i la recta; una estètica que es va 
emprar a l’arquitectura hispanomusulmana i mudèjar, 
i més endavant utilitzada en el gòtic i el barroc.

La façana al carrer té al primer pis un balcó central, i 
les llindes de les finestres, tant a la planta baixa com a 
la primera planta, estan profusament decorades amb 
motius ornamentals florals. Destaca al conjunt de la 
façana els tres grans buits de ventilació del terrat, també 
decorats amb ornaments florals molt treballats. L’acabat  
de façana està fet amb estuc, imitant un especejament de  
carreuat, que diferencia la planta baixa de la primera 
planta pel relleu més palès en aquesta última. Aquest 
és un criteri compositiu que li dona un marcant caràc-
ter diferenciador a l’edifici. 

Aquesta casa representa un estil arquitectònic que 
va ser anomenat modernisme popular, i que va marcar 
el començament del segle xx. És una influència que 
des de l’arquitectura popular es van introduir al reper-
tori formal del modernisme. Josep Masdeu (1851-1930) 
va ser un mestre d’obres català amb obres construï-
des a Barcelona com ara la casa Anita Rodés, i també a 
Igualada i Terrassa. Seva també és l’obra, amb Ramon 
Ribera arquitecte, de la casa del carrer Vallirana número 
75. Els mestres d’obres, com Josep Masdeu, van ser els 
predecessors dels arquitectes, i van anar perdent prota-
gonisme fins que van desaparèixer a principis del segle 
passat, quan l’arquitecte va passar a ser el responsable 
dels projectes i la direcció de les obres d’arquitectura. 

JAUME DE OLEZA ÉS ARQUITECTE. www.cwork.cat

SALUT I BENESTAR

Començar amb bon 
peu la tornada

EL RADAR DE SARRIÀ

Periodisme i militància 
política, llums i ombres
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NOM SECC I Ó

VIVE BARCELONA MIENTRAS
TRABAJAS

+ DE 1.000 M2 CON LUZ NATURAL
TRABAJA EN TOTAL LIBERTAD CON VISTAS
ESPECTACULARES A LA CIUDAD

Ronda General Mitre 126 Atico 2ª
08021 Barcelona
+34 93 220 20 46

FLYCOWORK WWW.FLYCOWORK.COM

NUSTRA CUOTA INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS
QUE PUEDAS NECESITAR

VEN, CONÉCTATE A LA WIFI Y 
¡EMPIEZA A DAR FORMA A TUS IDEAS!

Mi primer coworking
Patrick H.
Ya conocía Barcelona. Tengo unos amigos que 
viven desde hace tiempo y había venido en va-
rias ocasiones. Siempre me había gustado. Mi 
trabajo como ingeniero me permitía trabajar va-
rios días a la semana desde casa. Pensé que era 
el momento de cambiar mi previsible Suiza por 
una ciudad más dinámica y abierta. Después 
de hablarlo con mi mujer y pensarlo un tiempo 
decidimos trasladarnos y empezar un poco de 
nuevo. En un primer momento trabajaba desde 
casa y de cuando en cuando viajaba a Suiza para 
las reuniones, pero todo se complicó cuando 
llegó la Covid. Y en pleno confinamiento nació 
mi segundo hijo. Trabajar en casa se hizo com-
plicado. Ya no disponía de un espacio propio 
donde aislarme para centrarme en lo que hacía. 
El horario se hizo discontinuo. Nunca sabía de 
cuánto tiempo dispondría y las interrupciones 
eran continuas. Así, empiezan los nervios y las 
pequeñas discusiones Aunque soy francófono 
comparto con mis compatriotas  de los can-
tones de lengua alemana una cierta obsesión 
por el orden y la organización. Me vi obligado 
a buscar un espacio fuera de casa en cuanto fue 
posible. Alguien me habló de Flycowork. Fue 
como un amor a primera vista. Me convenció la 
luminosidad y las vistas sobre Barcelona. Tam-
bién me convenció la distribución del espacio y 
la flexibilidad para adaptarse a mis necesidades. 
Ahora lo pienso. Cuantas veces una mirada al 
horizonte me ha permitido aclarar mis ideas y 
encontrar la solución a aquel problema. 

Después del verano hará dos años y mi ca-
pacidad de trabajo se ha multiplicado. Desde 
que llegué  me puedo centrar en mis proyec-
tos. Ellos se ocupan de todo y tengo quien me 
oriente si surge cualquier duda sobre las cosas 
más diversas. Aunque mi trabajo es bastante 
específico me he podido familiarizar con nue-
vos sistemas como el networking. Siempre es 
interesante una colaboración externa. Nunca 
se sabe cuándo vas a necesitar ayuda o con-
tactos. Y también es importante estar visible 
en un mundo laboral tan cambiante. Estoy co-
nociendo gente interesante y compartimos in-
formación, experiencias… No sólo a nivel pro-
fesional. Muchos son del barrio y eso me gusta 
porque me permite conocer mejor Barcelona. 
A veces, quedamos para salir en bicicleta de 
carretera con otros coworkers y dar una vuelta 
(no faltan sitios donde ir estando tan cerca de 
la montaña), compartir una cerveza un día que 
te invaden las preocupaciones y volver a la cal-
ma después de una buena charla. Así, cada día 
la siento un poco más mi segunda casa, sobre 
todo ahora que tengo un hijo catalán. También 
Flycowork me permite asistir a eventos que se 
organizan o participar en alguna formación.  
A lo mejor algún día nos vemos.
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PSICOLOGIA

Substàncies que afecten  
les relacions sexuals

MERTXE FERNÁNDEZ

Encara que des dels annals 
de la història amb les dro-
gues es busca obtenir un 
major plaer, la veritat és que 
els estudis científics adver-
teixen que les drogues més 
aviat són enemigues de la 
resposta sexual. Veurem com 
afecten sis substàncies que, 

erròniament, creiem afrodisíaques.

Alcohol. Encara que ens desinhibeix i ens fa perdre 
el control d’algunes emocions que, culturalment i soci-
alment, hem après a controlar, i encara que amb les pri-
meres copes es doni un increment temporal de la libido, 
posteriorment l’erecció i ejaculació es deterioren. Així 
doncs, encara que faciliti l’exposició de l’impuls sexual, 
l’alcohol és un depressor que inhibeix parts del sistema 
nerviós autònom implicades en l’erecció, dificulta l’or-
gasme i disminueix el plaer sexual en tots dos sexes.

Tabac. Els efectes de la nicotina i el quitrà no es pre-
senten fins als 30 anys. Com és ben sabut, el tabac afecta 
el sistema circulatori, i una bona irrigació sanguínia és 
essencial funcionar sexualment. Quan el sistema circu-
latori es veu afectat, es pot produir disfunció erèctil en 
l’home i problemes de lubricació i orgasme en la dona. 
A més, a mitjà termini, es produeix una pèrdua sensorial 
generalitzada. La de l’olfacte o el gust són més cone-
gudes, però també afecta el tacte i, per consegüent, a 
les relacions sexuals.

Derivats del cànnabis: marihuana i haixix. A part 
que el seu consum habitual produeix efectes negatius 
en la fertilitat, s’ha evidenciat que existeix una dismi-
nució de la lubricació vaginal que pot provocar un coit 
dolorós.

Opiacis: heroïna, morfina... Tant l’heroïna com la 
morfina són utilitzats com a analgèsics, encara que el 
poder de l’heroïna pot arribar a ser fins a vuit vega-
des més potent que la morfina. D’altra banda, perquè 
pugueu fer-vos una idea de com de nociu poden arribar 
a ser, sexualment parlant, sapigueu que s’utilitzen per 
als addictes com a substitut de l’activitat sexual, ja que 
el seu principal efecte en aquest camp és la disminu-
ció de la resposta sexual i dificultat per sentir orgasmes 
i, fins i tot, la inhibició total. D’altra banda, els opiacis 
també són responsables de la disfunció sexual.

Amfetamines / èxtasis. Les amfetamines, la més 
utilitzada de les quals és l'èxtasi, provoquen eufòria 
i desinhibició, i des del punt de vista sexual, malgrat 
generar un aparent augment del desig, dificulten les 
fases de la resposta sexual. En la dona dificulten l’excita-
ció i produeixen problemes per  aconseguir l’orgasme. 
En l’home, provoquen dificultat per mantenir l’erecció 
i produeixen retard en l’ejaculació.

Cocaïna / crac. Finalitzats els efectes eufòrics, pot 
produir un deteriorament del sistema nerviós central 
que provoca una disminució de la funció sexual. Encara 
que la cocaïna és considerada un fort estimulant sexual, 
també causa disfunció erèctil, ereccions doloroses, i 
una important pèrdua del desig sexual. I, per cert, la 
creença que fregar el clítoris o el gland del penis amb 
cocaïna augmenta la sensibilitat i excitació sexual és 
totalment falsa: la cocaïna és un potent analgèsic local.

En definitiva: les drogues no incrementen el desig 
sexual. El millor afrodisíac és el nostre cervell! 
MERTXE FERNÁNDEZ ÉS PSICÒLOGA CLÍNICA

JAUME CLOTET

L’agost a Sarrià és un període 
estrany, segurament el més 
estrany de l’any. En una vila 
majoritàriament benestant 
com la nostra, l’èxode esti-
val s’hi nota particularment. 
Carrers buits, especialment 
quan el sol cau a plom, més de 
la meitat dels comerços tan-

cats i gairebé cap dels turistes que, segons la premsa, 
arrasen el centre de Barcelona com una plaga de lla-
gostes. L’agost sarrianenc sembla somort, però hi ha 
vida. Els que hi som ens notem desubicats, fora de lloc, 
fora del temps. Les nostres rutines queden trencades, 
no sabem gaire on anar ni què podem fer. On són els 
nostres convilatans? On és tothom?

La majoria de veïns són a llurs segones residències, 
principalment a la Costa Brava o la Cerdanya. Molts 
són, també, a Menorca, especialment a Fornells i altres 
indrets de la costa de Tramuntana, que vindria a ser el 
Sarrià insular o el Sarrià-sur-Mer. Queden a la vila tres 
tipologies d’habitants: els sarrianencs que no poden 
marxar per motius econòmics, els sarrianencs que 
no poden marxar perquè treballen i els sarrianencs 
que no marxen perquè no volen, en bona part gent 
gran. Aquests tres grups conformen un grup compacte 
de persones que, sense que calgui dir-se res, amb la 
mirada s’entenen perfectament. “Tu també t’has que-
dat? Ànims, no estàs sol.”

Diu la vella dita popular que a Sarrià hi trobarem 
“vents, torrents, torres i convents”. És una dita ben certa, 
com totes les dites, i a la vila hi trobem els quatres ele-
ments esmentats, i que per molts anys ho puguem 
veure. A l’agost el més preuat és l’airet que acostuma 
a notar-se, encara que la calor sigui enganxosa i xafo-
gant. Vaig llegir fa un temps que sempre hi ha uns dos 
o tres graus de diferència entre la temperatura del cen-
tre de Barcelona i la temperatura de Sarrià. La conta-
minació del centre i els ventets de Collserola ajuden a 
fixar aquest canvi de temperatura. Aquesta diferència 
es nota sobretot a la tardor i a l’hivern, quan, si es tre-
balla a Barcelona i es retorna a Sarrià així que cau el 
llostre, es percep una mica més de fred. Aquesta dife-
rència ajuda, si més no a mi, a refermar la convicció que 
no només no vivim a Barcelona, sinó que ho fem en un 
poble de mitjana muntanya.

Val a dir que jo no he passat tot el mes a la vila, però 
sí dies dispersos i mandrosos, bo i tornant del Pallars 
abans d’anar cap a les Terres de l’Ebre, durant els quals 
he passejat amunt i avall pel carrer Major i altres vials 
sarrianencs, anant a Can Caralleu o a comprar els que-
viures necessaris per no morir d’inanició o de set. En 
aquestes anades i vingudes per un Sarrià desert i tropi-
cal, no he pogut deixar de fixar la vista, quan n’he vist, 
en la canalla petita. El meu primer pensament és sem-
pre d’una certa melangia trista: per què aquest nen no 
és de colònies o a la platja o la muntanya? Potser els 
pares treballen i romanen encara uns dies a Sarrià, amb 
els avis. Potser la seva família només es pot permetre 
uns dies de vacances. Quan jo era petit i vivíem al car-
rer de Carme Karr, marxàvem a finals de juny i no tor-
nàvem fins a principis de setembre. Eren aquells estius 
eterns al poble, als anys 1970 i 1980, on cada dia era 
calcat al dia anterior i el retorn a l’escola semblava un 
miratge incert i llunyà.

Ara ja s’ha acabat l’agost i l’estiu. Falta un any per a 
un nou agost a Sarrià. 
JAUME CLOTET ÉS PERIODISTA

SARRIANENC

Agost a Sarrià
JOAN BUSCÀ I AMBRÓS

A la vida, de vegades és difícil 
contestar aquestes preguntes. 
En economia, també ens passa 
el mateix. No podem contestar 
a aquestes preguntes perquè 
tenim una infinitat de variables 
en el present i també en l’àmbit 
mundial que fan que sigui total-
ment difícil pronosticar un futur.

A on estem?
En un procés inflacionista elevat, com fa més de 25 
anys que no havíem tingut. Per què aquest descontrol 
de la inflació? Perquè el 2020 i el 2021, la pandèmia de 
la covid-19 va frenar la demanda pels llargs i repetits 
confinaments obligats. Quan començàvem a veure la 
llum d’una recuperació, el febrer de 2022 comença una 
guerra a Europa que fa trontollar l’oferta i els preus de 
matèries primeres, manufactures i serveis bàsics com 
poden ser l’electricitat i el gas. I si seguim amb els can-
vis climàtics d’aquest estiu, haurem d’afegir la falta d’ai-
gua. La inflació no és ni serà un fenomen transitori, com 
inicialment ens pensàvem, i està provocant un enorme 
terratrèmol econòmic a escala mundial.

Paral·lelament a aquesta situació, l’endeutament dels 
estats s’ha disparat de forma alarmant. Aquests endeu-
taments dels estats ha vingut com a conseqüència dels 
fets comentats en el paràgraf anterior: covid-19 i guerra. 
Tots els estats han hagut d’invertir i gastar per donar i 
deixar diners a les empreses, i també directament a les 
butxaques dels consumidors. 

Un altre factor negatiu és la paritat entre el dòlar/USA 
i l’euro: un euro val el mateix que un dòlar USA. Com se 
soluciona això? Les principals institucions financeres del 
món, el Banc Central Europeu (BCE) i la Reserva Federal 
Americana (USA), han d’intervenir i prendre mesures i 
decisions, en aquests moments importants i que no 
ens haurien de sorprendre. El passat 21 de juny, el BCE  
va acordar augmentar amb un 0,50 % el tipus d’inte-
rès. Des del 2016 estaven a un tipus 0 %. Aquest tipus 
d’interès és el que paguen els bancs i els estats quan 
demanen diners al BCE, que és qui té la màquina de fer 
els diners. Aquest mig punt d’interès del BCE pot signi-
ficar que els interessos del deute espanyol creixin uns 
22.500 milions d’euros l’any. Això és perquè els Estats 
Units van ser més ràpids en reaccionar contra l’augment 
de la inflació: en el que portem d’any, han incrementat 
tres vegades els tipus d’interès fins a l’1,50 % actual; la 
UE reacciona el juny 2022 incrementant el tipus al 0,50 
punts, després de 14 anys de no fer-ho: ara un euro val 
el mateix que un dòlar. 

Això encareix les importacions, especialment les 
del gas i petroli, que les paguem en dòlars. Urgeix que 
el BCE retalli distàncies amb els tipus d’interès de la 
Reserva Federal Americana (RFA), sense perdre gaire 
temps, ja que, com veiem, perdre temps té un cost!

Si Rússia continua retallant el gas a Europa, per la 
UE suposarà una pèrdua de creixement de l’1 % i, en 
concret, si la retallada del gas afecta especialment a 
Alemanya, correm el perill d’entrar en una recessió 
econòmica. Ho confirma un recent informe del Fons 
Monetari Internacional (FMI). La dependència del gas 
rus a Alemanya és molt alta: per tant, una caiguda de 
l’economia alemanya arrossegaria l’economia de la UE.

Al nostre país, la inflació i l’encariment del diner 
representarà una reducció de la renda familiar dispo-
nible. I també tindrà efectes sobre l’encariment de les 
hipoteques i els préstecs bancaris en general.

A on anem?
A una tardor molt calenta i preocupant. 
JOAN BUSCÀ I AMBRÓS ÉS ECONOMISTA

PARLEM D’ECONOMIA...

A on estem? A on anem?
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JOSEP M. SUCARRAT

Fa ja un temps que la lectura de qualsevol diari 
implica per a mi l’obertura de Google en el meu 
ordinador per a dirigir constants consultes de per-
sonatges, paraules o frases que se citen en el text. 
En llegir, tenim constantment el dubte i el possi-
ble error o confusió d’idees, i apareix la necessitat 
de saber i conèixer, d’entendre el que llegim: qui 
ho ha dit, on i quan ho han dit, en quin context o 
geografia. Què aporta o quin nou concepte obre  
o planteja. Quines conseqüències tindrà i quin futur.

Quan ja t’has familiaritzat amb l’ús de start-up, 
feedback, leads... i has incorporat en la teva vida 
conceptes de e-drive, e-commerce o e-mail. Llegir 
un article econòmic on apareixen les sigles NFT o 
la paraula Token o WEB3, comporta aquesta con-
sulta necessària per a seguir el fil del dia a dia eco-
nòmic, mantenir-te amb la informació i la cultura 
mínima necessària per a poder entendre, i potser 
participar, en qualsevol conversa de persones de 
20 o 30 anys amb inquietuds econòmiques.

Que el món va de pressa ho sabem, però que 
una part de la societat va en esprint constant és 
un fet del qual hem de ser conscients. La velocitat 
en l’aparició de noves terminologies per a deno-
minar nous conceptes fan que seguir a l’escamot 
de cap requereixi un entrenament i esforç cons-
tant. Despenjar-te d’aquest escamot un instant 
comporta al distanciament i ancoratge de la nova 
economia i d’una part important de la informació.

“Recordo a la meva mamà i la dificultat que 
tenia amb el comandament del nostre nouvingut 
“vídeo VHS”, la programació per a gravar un pro-
grama era la seva “costa de gener” postnadalenca 
i encara que el resultat d’aprendre li hagués donat 
algunes estones agradables, ella va decidir men-
talment (mai ho va dir) que l’esforç ja no li valia la 
pena. Una decisió senzilla perquè amb la seva tele 
tradicional ja en tenia suficient!.”

SUFICIENT, amb majúscules. Bonica paraula 
que a vegades oblidem. Sortir-se de l’escamot, 
quedar-se cada vegada a major distància del cap 
del grup, no ha de ser necessàriament un error, 
sinó que és una elecció derivada de plantejar-se 
i saber quan ja no vols competir, quan la teva 
elecció ja no és estar en el grup de cap d’una 
societat de valors estressants i poc humanístics, 
sinó que el que vols és assaborir a pas suau la 
vida que queda i simplement contemplar-la per 
a viure-la i compartir-la.

La societat té eines que et faciliten sortir de l’es-
camot, apartar-te de l’esprint constant per a passe-
jar per la vida. El model de tensió, aquest fals “estar 
al dia” que volies mostrar constantment desapa-
reix, ja no importa aparentar que segueixes en la 
cresta del nou i “guai”. Senzillament, la novetat i 
el “guai” ja no t’importa perquè en tens prou per 
a omplir i viure el teu temps al ritme que ara vols.

No deixem d’aprendre, però tampoc deixem de 
VIURE la nostra vida, disposar del nostre temps, 
triar els valors adequats, distingir el superflu i pas-
satger del necessari i autèntic. Substituir la cob-
dícia i l’ambició per la modèstia i l’amistat. Que 
senzill sembla i que difícil que a vegades és. Però... 
val la pena intentar-ho cada dia. 
JOSEP MARIA SUCARRAT YCART, MOTOS TURÓ.

MOBILITAT

Estar al seu “dia”. Estar  
al “teu” dia
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@heminguau
633.401.698
www.heminguau.es

CaRRER de Balmes, 429
08022 Barcelona

H E M I N G U A U
botiga i perruqueria per el teu gos

PERRUQUERIA CANINA
amb cita prèvia

BARF? En espanyol s’utilitza el terme ACBA que vol dir 
“Alimentació Crua Biològicament Adequada”, i està basada 
en la dieta ancestral de llops i gossos salvatges.  
 
Nature’s Food és una dieta BARF per a gossos elabora-
da amb ingredients 100% naturals de primera qualitat i 
superaliments. Només menjar real! 
 
Diversos menus 100% complets, des del de transició fins 
per als més sensibles. Llestos per descongelar i servir.

Tres formats: 1kg, 500g i hamburgueses de 50g per al 
control de racions. 

Descobreix tots els beneficis escanejant el codi 
o passa’ t per la botiga i parlem!

ALIMENTACIÓ BARF
o el menjar de tota la vida

Estilisme caní amb amor!

Atenció integral i personalitzada per a 
cadascun dels nostres clients.

Oferim el servei de perruqueria canina 
comercial adaptant-nos a cada tipus de 
raça per obtenir els millors acabats: 
arranjaments a tisores, màquina i 

stripping.

Ara també un nou servei express WASH & GO.

El saló de bellesa caní més guau!

... i la bellesa no ho és tot,  però un gos sa és un 
gos feliç i per això cal mantenir la pell i el pelatge en 
bones condicions
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Entrevista

MONTSERRAT 
MORERA: 
“L’especulació urbanística  
ha deteriorat Sarrià”

SERGI ALEMANY

Has predicat en vida.
L’associacionisme. Trobo que és un 
gran valor que tenim a Catalunya, 
molt propi de la nostra cultura. La 
majoria d’ateneus tenen entre 120 
i 150 anys d’existència.

Vas començar molt jove.
Amb 15 o 16 anys, em vaig apun-
tar a l’Associació de Veïns de Sant 
Gervasi per demanar que s’acabés 
de construir l’Auditori Manén. Al 
final vam aconseguir que no hi fes-
sin pisos i l’espai ha acabat sent per 
als Cinemes Balmes.

Feia poc que vivies amb els 
pares a Sant Gervasi.
Un o dos anys, perquè jo vaig néi-
xer a l’Eixample. En l’època en què 
vaig arribar a Sant Gervasi encara 
hi havia masies i vaqueries. Era anar 
del centre a la perifèria.

Vas haver de canviar d’escola?
Sí. De Lestonnac vaig passar a fer el 
batxillerat a las Mercedarias, on con-
tinuava rebent l’educació en caste-
llà. El COU el vaig fer a l’Isabel de 
Villena, on hi havia una sèrie de pro-
fessores com la Carme Serrallonga 
que eren supercatalanistes i inde-
pendentistes. Ho vivia a flor de pell.

Quina protesta juvenil recordes 
més?
Uf!!! Moltes manifestacions contra 
el franquisme, però especialment 
la de la mort de Puig Antich. Aquell 
dia vam córrer molt. Recordo la seva 

mort com un gran drama juvenil, 
perquè amb el meu marit conei-
xíem les germanes a través de l’es-
coltisme a Gràcia.

Vas participar en les Trobades 
de Joves a Montserrat entre els 
anys 1970 i 1980.
En el franquisme, anar a Montserrat 
era com tenir una muralla, perquè 
allà la policia no podia entrar-hi. La 
guàrdia civil i els grisos eren a fora 
de l’Abadia, tot i que algun s’hi devia 
infiltrar. Era el lloc on es podia par-
lar de tot.

Qui més hi havia?
La majoria de líders polítics de la 
meva quinta eren allà! Enric Truñó, 
els germans Maragall… i moltís-
sima més gent. Amb l’arribada de 
la democràcia, les trobades van dei-
xar de tenir sentit, perquè van apa-
rèixer els partits polítics.

Tu no vas escollir la política.
Sempre he trobat que hi ha poca lli-
bertat, perquè no pots expressar el 
que realment penses quan no estàs 
d’acord amb el pensament gene-
ral. Suposo que se n’ha de saber 
molt, per aixecar el dit. Soc més de 
creure en el treball voluntari perquè 
t’agrada i el vols fer.

Presidenta del Centre 
Parroquial i Cultural Sant Vicenç 
de Sarrià.
Des del 2008 i fins ara. Marxo con-
tenta perquè darrerament s’hi ha 
apuntat gent jove, que era el que 

més ens interessava. La nova pre-
sidenta, la Marta Vito, té 26 anys. 
Són quaranta-un menys que els 
que tinc jo! 

Sarrià té molts joves.
I el Centre! Es tracta d’integrar-los, 
i que es facin seva l’entitat. Que els 
del futbol, l’esplai, l’orfeó jove i del 
teatre busquin punts en comú i es 
coordinin per crear projectes, i crec 
que en tenen ganes. Que no sigui 
venir aquí a ballar, cantar o fer tea-
tre i marxar cap a casa.

El Teatre de Sarrià és el cor  
de l’entitat.
Encara hi ha gent que parlant 
diu que va a l’Orfeó Sarrianenc. El 
Teatre de Sarrià, del 1905, no reu-
nia cap condició de res quan va 
entrar la meva junta. Plovia literal-
ment dins l’escenari! Amb la remo-
delació hem intentat mantenir-lo al 
màxim com era, excepte l’amfitea-
tre, tancat un temps pels bombers, 
que no hi té res a veure. Si hi arriba 
a haver un altre teatre municipal al 
districte, no sé què hagués passat 
amb aquest. Feliçment, el mante-
nim. També vull donar les gràcies a 
la Taula d’Entitats de Sarrià, perquè 
sense ells segurament no s’hauria 
restaurat.

Diries que és un teatre conegut?
Hi ha gent que demana al taxista 
pel Teatre de Sarrià i els respon que 
ja sap on és; en canvi, preguntes a 
un guàrdia urbà a la plaça de Sarrià 
i et diu que no ho sap (riu). Així és 

Montserrat Morera (Barcelona, 1955) és activista social i comunitària des de ben jove i catedràtica de música, 
una professió que ha exercit al llarg de la seva vida en instituts fins que es va jubilar a 60 anys. En paral·lel, 
ha cregut en el model de l’associacionisme, que la va portar a presidir durant un mandat de quatre anys el 
Consell d’Associacions de Barcelona, que engloba gent de tots els districtes de la ciutat. Els últims catorze 
anys ha fet de presidenta del Centre Parroquial i Cultural Sant Vicenç de Sarrià, una entitat centenària que 
agrupa una quinzena de seccions entre teatre, música, esplai, cooperació i futbol. Nascuda a l’Eixample, ha 
viscut a Sant Gervasi i a Sarrià, on va arribar amb 27 anys, després de casar-se, i ha tingut tres fills. “Les dones 
som una part important de la història de la humanitat i cal recordar-ho”.

que depèn. Hi ha indicacions al 
barri, però tampoc es veuen gaire.

És un espai ben comunicat.
Sí. Amb l’òpera sobretot, ve gent 
del Vallès amb els Ferrocarrils de la 
Generalitat. Abans no passava tant. 
També ha vingut gent de Perpinyà i 
França a veure la representació de 
l’Estel de Natzaret, que s’interpreta 
des dels inicis l’any 1907. Vull apro-
fitar per donar les gràcies al gran 
suport que hem tingut de la parrò-
quia i als tres rectors, que ens han 
donat llibertat total per fer i desfer.

Què has intentat aportar 
personalment al Centre  
de Sarrià?
He intentat posar de manifest la 
vàlua de les dones, perquè penso 
que és important. Hem fet expo-
sicions i xerrades sobre la dona en 
l’art i la ciència, i el cicle de música 
de dones compositores, que passa 
per la 8a edició. Les dones som una 
part important de la història de la 
humanitat, i de vegades la nostra 
aportació no queda prou palesa. A 
Sarrià hi ha hagut èpoques en què 
moltes entitats tenien dones com 
a presidentes, i encara es manté. I 
això cal anar-ho recordant.

Ets de l’Eixample, de Sant Gervasi 
o de Sarrià?
Sarrianenca, tot i que em recorden 
sovint que jo només en soc veïna 
(riu). Els meus fills sí que són consi-
derats com a fills i veïns de Sarrià, 
perquè han nascut aquí. Sarrià és 
molt poble i la mainada ajuda molt 
a integrar-se a un barri.

Has estat professora de música.
Sí. A l’Hospitalet, a Barcelona i a 
Valldoreix. La dimensió pedagògica 
sempre m’ha agradat molt.

On viuen els vostres fills?
Se senten molt de Sarrià, però per 
temes de feina, parella i lloguer 
tots viuen fora. Si, per exemple, a 

Cada vegada 
veig més  
lluites 
comunes”

Les dones  
som una  
part impor·
tant de la 
història de la 
humanitat”

A Sarrià  
moltes enti·
tats tenen 
dones 
presidentes”

La mort de 
Puig Antich 
va ser un gran 
drama juvenil”
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He viscut el 
Sant Gervasi 
de les vaque·
ries i el 
Sarrià poble”

Si ha de  
venir gent 
que paga més 
d’un milió 
d’euros per 
un pis, no sé 
si serà gent 
del barri o 
gent que farà 
molt barri”

En termes de 
voluntariat 
celebro que 
tots els col·
lectius i 
associacions 
continuïn  
en auge”

Manresa pagues la meitat del llo-
guer del que pagues a Sarrià... 
L’especulació urbanística ha deterio-
rat molt Sarrià, sobretot la part supe-
rior, tot i que crec que en general.

Un nou veïnatge?
Si ha de venir gent que paga més 
d’un milió d’euros per un pis, no sé 
si serà gent del barri o gent que farà 
molt barri. A més, cada cop hi ha 
menys gent gran de l’època en què 
això era un poble. Fins fa 100 anys 
aquí hi havia una vila independent, 
i això marca molt el caràcter.

Però el poble és viu i 
‘independent’ de Barcelona.
Jo crec que s’està perdent. Que 
cada vegada tot és més eclèctic. A 
la zona on vivim, a prop del Desert 
de Sarrià, sempre hi havia hagut 
moltes cases amb grans jardins, i ara 
s’hi estan construint edificis de fins 
a set plantes d’altura! Fa cinc anys, 
des del terrat de casa nostra veiem 
Collserola i el funicular. I ara? No.

Com descrius Sarrià  
a un foraster?
Un barri molt familiar, molt acollidor, 
amb espais verds i on hi pots trobar 
de tot: centres cívics, teatre, cultura 
popular, entitats excursionistes, asso-
ciació de veïns i de comerciants i mol-
tes escoles. Per cert, el Camí Escolar 
Verd promogut fa uns anys per gent 
del barri penso que ha ajudat molt a 
descongestionar part del trànsit.

Satisfeta?
Va ser una molt bona tria venir a 
viure a Sarrià, a la que era la casa 
del rebesavi del meu marit. Quan 
hi vaig arribar amb 27 anys encara 
vaig veure pintades del Partit 
Independentista de Sarrià, però 
desconec qui hi havia al darrere.

Com veus el món associatiu  
a Barcelona?
Cada vegada més col·lectiu, amb 
més interès a treballar conjunta-
ment en xarxa per lluitar per coses 
comunes, més que per la capelleta 
de cadascú. Això pot ajudar a millo-
rar la vida de molta gent. Cent mil 
persones organitzades a Barcelona 
són molts vots. És la manera que 
ens facin cas.

Creus que hi ha algun col·lectiu 
especialment perjudicat?
No en podria dir un. Això va a ona-
des, i per exemple ara el col·lectiu 
LGTBI es demostra molt fort, tot i 
que fins fa poc estava més amagat. 
Segons les èpoques són més visibles 
uns o altres. En termes de volunta-
riat celebro que tots els col·lectius i 
associacions continuïn en auge. Les 
xarxes socials han aportat difusió. 



El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià | Setembre - 2022 | diarieljardi.cat       @diarieljardi

Cinema

SERGI ALEMANY

Vallvidrera té història i fa temps que la vol 
projectar. La productora de cinema inde-
pendent Cinema Rústic de Vallvidrera, 
nascuda el 2017 de la mà del veí del barri 
Vicenç Fonolleda, de professió lampista i 
aficionat a recuperar imatges antigues del 
poble, ha creat la Mostra Cinematogràfica 
de Vallvidrera amb la intenció de cele-
brar-ne dues edicions cada any. El pas-
sat 16 de juny es va celebrar la primera 
edició de la mostra amb la projecció de 
La dona de la boira, l’últim projecte gra-
vat per aquesta petita productora, i a 
l’octubre es preveu la celebració d’una 
segona edició. El principal requisit per 
participar-hi és que els projectes audio-
visuals estiguin rodats, sempre que sigui 
possible, en part dins de Collserola.

La primera edició de la Mostra Cine-
matogràfica de Vallvidrera va comptar 

amb la presència com a convidat del 
productor i realitzador barceloní Sergi 
Martí i Maltas, i de cara a l’edició de 
l’octubre, la convidada serà la realitza-
dora sèrbia resident a Barcelona Maja 
Djokic.

El naixement als barris de muntanya 
d’un equipament de gestió veïnal com 
l’estrenat Mercat Cultural de Vallvidrera 
ha estat vist per Vicenç Fonolleda com 
una oportunitat per posar en marxa 
aquesta iniciativa, segons ha explicat 
a El Jardí. Tot i això, la idea és combinar 
les edicions de la mostra entre el Mercat 
Cultural i el Centre Cívic Vallvidrera – 
Vázquez Montalbán. «Ens ho passem bé 
i donem visió al patrimoni de Vallvidrera 
i Collserola”, explica també a El Jardí 
un dels responsables de relacions 
públiques de la productora, el llebrenc 
Salva Ferran. 
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Vallvidrera estrena una 
Mostra Cinematogràfica per 
donar valor a Collserola
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CULTURA 

Bibloteques i Medi Ambient

SERGI ALEMANY

La Federació Internacional d’Associaci-
ons i Institucions Bibliotecàries (IFLA) va 
reconèixer a finals de juliol el compromís 
de la Biblioteca Collserola-Josep Miracle, 
situada a Vallvidrera, per promoure la 
sostenibilitat ambiental. L’equipament 
va rebre el reconeixement entre les cinc 
millors biblioteques verdes del món al 
costat de centres de Singapur —la gua-
nyadora—, Boston, Brussel·les i Cali. La 
seva directora, Núria Flò Solé, va ser l’en-
carregada de rebre el guardó en la prèvia 
del congrés mundial de bibliotecàries 

Premi internacional per  
a la Biblioteca de Collserola

celebrat a Irlanda. La Secció de Medi 
Ambient, Sostenibilitat i Biblioteques 
de la IFLA va tenir en compte el pro-
jecte Biblionatura que té en marxa la 
Biblioteca Collserola-Josep Miracle amb 
activitats com la biblioteca de llavors, 
pionera a Catalunya en la xarxa pública 
de biblioteques, el club de lectura espe-
cialitzat en literatura de natura, el pro-
grama de visites escolars i les guies de 
lectura que es desprenen dels dos fons 
literaris especialitzats en natura i sos-
tenibilitat que acull l’equipament, amb 
l’horticultura com un dels punts forts. 

Cultura popular
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Setembre de festes 
majors a la muntanya
EL JARDÍ

El mes de setembre mar-
ca l’arribada de les fes-
tes majors als barris de 
muntanya de Sarrià –  
Sant Gervasi. Les més 
matineres, les dels barris 
de la Font del Mont, Mas 
Sauró i Mas Guimbau – 
Can Castellví, van posar 
el punt final el diumenge 
dia 4. El divendres 9 de 
setembre hi haurà l’ini-
ci de la Festa Major de 
Vallvidrera, que s’allar-
garà nou dies. El pregoner escollit per 
a aquest any és el metge de família del 
Centre d’Atenció Primària, el Dr. Jordi Gar-
cia, en una festa en què l’equipament del 
Mercat Cultural s’hi estrenarà per primer 

cop. El concurs de paelles i un concert de 
folk tancaran la festa el 18 de setembre.

El programa de la Festa Major de 
Vallvidrera es pot consultar a la web www.
diarieljardi.cat 

El Farró celebra  
deu anys de la  
recuperació de la 
Festa Major d’estiu
EL JARDÍ

El Farró es prepara per viure cinc dies 
de Festa Major d’estiu, del 7 a l’11 de 
setembre, en un any en què en fa deu 
que un grup de gent del barri va diposi-
tar energies per recuperar la celebració 
de la festa. Per primera vegada, l’escollit 

per fer el pregó és un farronenc de soca-
rel, nascut i crescut al barri: el cronista i 
coordinador redactor de la revista Coses 
del Farró, Pep Arisa.

El programa de la Festa Major del Farró 
es pot consultar a la web www.diarieljardi.
cat 
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Sopar de germanor a Mas Guimbau – Can Castellví
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GUIA DE L’ENSENYAMENT I L’APRENENTATGE
Anglès Autoescola Autoescola

Costura Cuina | Manualitats Formació Informàtica

TALLERS DE COSTURA i CREATIVITAT
PER ADULTS i NENS.  CURSOS i WORKSHOPS

Costura Creativa KIDS  . Curs de Costura i Confecció

· Curs de Confecció de Bosses i Complements

· BONUS PER HORES · Festes d´Aniversari
INSCRIPCIONS: tirandtes@gmail.com 

www.tirandtes.com  
Ciutat de Balaguer ,14 bis   

08022 Barcelona 

M: 678 737 496 
T: 935 754 824

#tirandtes

FIESTAS de CUMPLEAÑOS  

CC//  ddee  BBoonnaappllaattaa,,  5511    iinnffoo@@ppaasstteellyyppaappeell..ccoomm                  
TTeell..  993311  112255  118877            wwwwww..ppaasstteellyyppaappeell..ccoomm  

TALLER de MANUALIDADES y  
de COCINA para NIÑOS y ADULTOS 

EXTRA-ESCOLARES 

Nàutica Programació | Robòtica Reforç Escolar

Autoescola
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EL JARDÍ

El cor de l’escola de música l’Antàrtida, a 
Sarrià, busca tenors i baixos per incorpo-
rar-se a la formació. Format l’any 2013, 
actualment compta amb una trentena 
de persones i ofereix un repertori clàssic 
però obert a la modernitat. Des del seu 
naixement, el Cor l’Antàrtida, que assaja 
setmanalment a Casa Orlandai, està diri-
git per Mariona Castelar. 

El Cor l’Antàrtida 
busca tenors 
i baixos

Música

Col·leccionisme

24 |  C ULTURA
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EL JARDI

Un any més, durant la Festa Major de Sarrià hi haurà 
la tradicional trobada d’intercanvi de plaques de cava. 
Serà el diumenge 2 d’octubre, de 9.30 h a 12.30 h, a la 
plaça Major de Sarrià, a les escales de l’església. També 
hi haurà la presentació de l’ampolla de cava de tiratge 
limitat, amb placa nova de Caves Montau de Sadurní. 

XVIII Trobada d’intercanvi de plaques de cava a Sarrià
Es podrà comprar ampolles, així com l’estoig d’edició 
limitada amb plaques i una placa d’argent solta.

Aquesta activitat l’organitza el Centre Excursionista 
els Blaus i s’insereix en els actes del Centenari de l’en-
titat. A la seu social, al carrer Cornet i Mas 15, del 29 de 
setembre al 14 d’octubre, hi haurà una exposició de 
plaques de cava. 

��������������������� ���
��������������
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És autor d’una àmplia obra simfò-
nica i de música de cambra, sobre-
tot per a instruments de corda.

Jordi Cervelló vivia a Sarrià 
de feia molts anys i tenia una 
estreta vinculació amb el Teatre 

de Sarrià, amb què va col·laborar diverses 
vegades. D’una de les seves darreres obres, 
la sonata La Caula per a piano i viola, està 
prevista l’estrena mundial el 29 de setem-
bre, al Teatre de Sarrià, amb interpretació 
de Maria Canyigueral i Isabel Villanueva. 

juntament amb Pau 
López, quan l’edifici 
era al carrer Anglí. 
També va ser cofun-
dador de l’Escola de 
Mestres Rosa Sensat 

(actual Associació de Mestres Rosa Sensat) 
el 1965, i entre 2004 i 2011 va presidir el 
Consell Escolar de Catalunya. La cerimònia 
de comiat de Pere Darder va ser el diu-
menge 17 de juliol, al Tanatori de Sant 
Gervasi. 
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Mor el reconegut 
pedagog Pere Darder
EL JARDÍ

El pedagog sarrianenc Pere Darder 
Vidal (Barcelona, 24 de gener de 1933) 
va morir el passat 14 de juliol a 89 anys. 
Ha estat un dels pedagogs més influents 
dels darrers cinquanta anys a Catalunya 
i va ser el fundador l’any 1959 de l’es-
cola Costa i Llobera, al barri de Sarrià, 

Ens han deixat...

JESÚS MESTRE

Aquest setembre, el Teatre de Sarrià recu-
pera els concerts de música de cambra, pro-
tagonitzats per la pianista Maria Canyigueral 
i els seus convidats. El 29 de setembre hi 
ha programat un concert amb peces de  
R. Schumann, J. Brahms i del compositor 
català Jordi Cervelló, recentment traspas-
sat. Maria Canyigueral i Isabel Villanueva 
a la viola faran l’estrena mundial de la 
sonata La Caula. Serà un emotiu home-
natge. Al concert també hi participaran 
el tenor David Alegret i la mezzo-soprano 
Cristina Segura. La introducció del concert 

es confia al compositor Benet Casablancas, 
que presentarà el seu llibre Paisajes del 
Romanticismo musical.

El darrer concert de primavera del Cicle 
de Música de Cambra, el 30 juny, va ser 
tot un esdeveniment. A Maria Canyigueral 
la van acompanyar la violinista eslovaca 
Lara Trotovsek, ja coneguda pel públic de 
Sarrià per la interpretació que l’any ante-
rior havien fet de la integral de sonates de 
Beethoven per a piano i violí, i el violoncel-
lista francès Sebastien Hurtaud. El pro-
grama reunia tres compositors francesos: 
César Franck, Claude Debussy i Maurice 

Ravel. La Sonata per a violoncel i piano de 
Debussy, de 1915, i el Trio per violí, vio-
loncel i piano de Ravel, de l’estiu de 1914, 
tenen com a element comú el context de 
la Primera Guerra Mundial, que va sumir els 
compositors en un estat depressiu en veure 
com Europa estava quedant devastada per 
la guerra. Les interpretacions van ser impe-
cables, i la participació dels tres músics en 
el trio de Ravel espectacular.

Però la peça més destacada de la nit 
va ser la Sonata per a violí i piano, de César 
Franck, de 1886, una de les obres més popu-
lars i interpretades d’aquest compositor. La 

Continua el II Cicle de Música de Cambra 2022 al Teatre de Sarrià
Música

versió que van fer Trotovsek i Canyigueral 
fou molt viva i tècnicament impecable. 
Franck va obsequiar aquesta peça al vio-
linista belga Eugène Ysaÿe el dia del seu 
casament, i el violinista la va interpretar 
el mateix dia de les seves noces. Ysaÿe va 
tocar sovint aquesta peça al llarg de la seva 
carrera, cosa que va contribuir que Franck 
pogués finalment gaudir del reconeixe-
ment que mereixia com a compositor.

Va ser un gran concert, que ens prepara 
per als tres darrers concerts del segon cicle 
de música de cambra que estan progra-
mats per a aquesta tardor. 

Jordi Cervelló, 
in memoriam
EL JARDÍ

El divendres 2 de setembre va 
morir el compositor Jordi Cervelló i Garriga 
(Barcelona 1935 – Figueres 2022). Va ser un 
gran violinista, compositor, pedagog i pro-
fessor al Conservatori de Badalona, de l’any 
1982 al 1996. El 2006 va rebre la Creu de Sant 
Jordi i el 2010 el Premi Nacional de Música. 
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SEMBLANCES

Maria Antònia Canals i Tolosa 

MANUEL CASTELLET

En aquest número d’El Jardí de Sant 
Gervasi i Sarrià, que apareix just a l’inici 
del curs escolar, m’ha semblat oportú 
incloure-hi la semblança d’una peda-
goga, d’una excel·lent pedagoga, que 
ens va deixar fa poc més de quatre 
mesos.

El treball generós, vital i incansa-
ble marquen la vida de Maria Antònia 
Canals, que va néixer a Barcelona el 15 de  
novembre de 1930 en una família molt 
vinculada al món de l’ensenyament. 
El seu pare, Emili, era un enginyer afi-
cionat a les matemàtiques, a la forma-
ció dels infants i al muntanyisme, i va 
exercir una influència decidida tant en 
la vocació pedagògica de la filla, que 
possiblement neix a partir de la vivèn-
cia personal, íntimament lligada amb 
el joc, la manipulació i la intuïció, com 

en l’amor al país i la passió per l’excursi-
onisme. Mort el pare quan la nena tenia 
vuit anys, les dues germanes del pare, 
Dolors i Francesca, conegudes com les 
«ties Montessori», introductores d’aquest 
mètode a Catalunya, tancaven el cercle 
d’influències.

Maria Antònia es graduà en Magisteri 
l’any 1950 a Tarragona i acabà la llicen-
ciatura de Ciències, Secció de Cièn cies 
Exactes, l’any 1953 a la Universitat de 
Barcelona. Ben aviat va entrar a treba-
llar al Liceu Francès, una de les escoles 
de major prestigi social de Barcelona, 
però dos anys després va entrar en 
contacte amb la fundadora de l’Escola  
Talitha, Maria Teresa Codina, i s’hi incor-
porà l’any 1956, a l’edifici on ara hi ha 
el Centre Cívic Casa Orlandai. Aquí va 
poder posar en pràctica durant sis anys 
una veritable renovació pedagògica en 

l’educació infan-
til, basada en les 
idees fonamen-
tals del sistema 
Montessori, que 
enllaçaven amb 
els corrents peda-
gògics europeus 
del primer terç 
del segle. Com 
a part d’aquesta  
tasca, es va dedicar a construir tot el ma-
terial necessari en el camp dels «jocs ma-
temàtics», va incorporar paulatinament 
idees del psicòleg de l’ensenyament 
suís Paul Piaget. Amb Marta Mata, Pere  
Darder, Maria Teresa Codina i d’altres, fou 
una de les fundadores de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat.

L’Escola Talitha no només tenia un 
problema amb la manca de professors 
preparats per al seu mètode d’ense-
nyament, sinó, sobretot, quan havien 
d’afrontar les inspeccions. Les classes 
eren en català en una època en què això 
estava prohibit, així és que se les engi-
nyaven per tenir-ho tot preparat en el 
moment apropiat: «Quan venia un ins-
pector, s’enviava un dels nens a repar-
tir un manyoc de llapis a cada classe. 
Aquest era el senyal perquè els profes-
sors pengessin la foto de Franco a la 
classe i eliminessin qualsevol rastre de 
català».

Sis anys després d’entrar a Talitha, 
Maria Antònia Canals va sentir la neces-
sitat de poder aplicar la seva metodolo-
gia a ambients socials més desfavorits. 
Va deixar Talitha i va crear l’escola Ton i 
Guida al barri de Verdum de Barcelona: 
42 alumnes l’any 1962 i 400 el 1975. Li 
plaïa treballar en una zona amb una 

necessitat de major compromís, amb 
alumnes migrants i amb males condi-
cions de vida. L’escola passà moments 
difícils, sobretot per finançar-se, però era 
considerada un model.

Posteriorment, va treballar en la 
formació de mestres a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i a les universi-
tats de Vic i de Girona, també a les esco-
les d’estiu de Rosa Sensat, i en cursos i 
seminaris per tot l’Estat espanyol. Va ser 
autora de nombroses publicacions sobre 
l’ensenyament de les matemàtiques i la 
seva influència és molt notable en els 
grups de mestres Almosta i Perímetre, 
creats sota la seva influència. Els seus 
darrers anys els passà a la Universitat 
de Girona com a catedràtica emèrita de 
Didàctica de les Matemàtiques. Entre 
altres distincions, fou guardonada amb 
la Medalla al Mèrit en el Treball (1986), 
amb la Distinció Jaume Vicens Vives a 
la Qualitat de la Docència Universitària 
(2001), amb la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya (2006) i amb 
la Medalla d’Honor de la Ciutat de 
Barcelona (2009).

Ens va deixar a Girona el 29 d’abril 
d’enguany. D’ella ens queda el seu mes-
tratge, la seva passió per les matemà-
tiques i la seva estimació als infants. 
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Consulteu sense compromís

·Cases i edificis ocupats 
·Amb inquilins, vandalitzades 

o obres parades, 
no importa l’estat.

·Retribueixo intermediaris
·Pagament davant de notari

··Zona Maresme, Girona, Barcelona

Tel. 647 61 63 56
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Església Baptista Bona Nova
Ciutat de Balaguer, 40

Contacta'ns 646808257 Lídia

VINE A
CANTAR I
TOCAR
GOSPEL 
 AMB
NOSALTRES

14 i  21  de setembre 
Proves de veu i  músics
hora 19 :30 a  20:30
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CONSELL RECTOR DE PREMSA LOCAL EL JARDÍ

Un dia com avui ara fa quatre anys, constituíem la 
cooperativa Premsa Local El Jardí. Aquest pas signifi-
cava la maduració d’un projecte que va néixer a Sant 
Gervasi amb poques mans, i que dia a dia va anar crei-
xent amb la implicació del veïnat i amb l’aportació 
de cadascuna de les persones que creien en el pro-
jecte. El canvi a cooperativa es va fer gràcies a una 
campanya de micromecenatge on desenes i desenes 
de persones van fer aportacions per fer-ho possible, 
per fer realitat un diari cooperatiu, horitzontal, i que 
donés veu per igual a tots els barris del districte de 
Sarrià – Sant Gervasi i en especial, al seu teixit veïnal. 
Vam fer aquest canvi convençuts també que calia 
donar més pes a la participació activa del veïnat, un 
fet que es constata amb l’existència avui dia amb 
prop de 100 socis que tenen veu i vot a l’Assemblea, 
el màxim òrgan de decisió del projecte, i amb més 
de 100 subscriptors que fan possible un finançament 
més independent. Ara, un cop acomplert el mandat, 
aquell equip que va entomar aquest repte, considera 
que ha de fer un pas al costat per incorporar nous 
lideratges, gestors i idees.

Toca renovar el Consell Rector de la cooperativa. 
Aquest òrgan és una de les tres potes d’El Jardí: les 
altres dues són l’Assemblea General i el Consell de 
Redacció; en aquest últim, de caràcter professional, 

és on s’aborda estrictament l’edició i preparació tant 
del diari en paper com digital. Així, el Consell Rector és 
l’òrgan de representació i govern de la cooperativa, el 
competent per establir les directrius generals d’actu-
ació, seguint les directrius que s’acorden en l’Assem-
blea General. Es compon d’un mínim de 5 persones 
i un màxim de 15, i són persones escollides a partir 
de la presentació d’una candidatura en votació a  
l’Assemblea General. Representaran la massa social de 
l’entitat. En aquest òrgan hi ha d’haver un president, 
un secretari i un tresorer, i la resta de càrrecs són les 
vocalies. S’ha de reunir amb caràcter ordinari, com a 
mínim, un cop cada tres mesos.

Per formar part del Consell Rector cal ser soci de la 
cooperativa, la qual cosa implica un pagament d’una 
única quota de 50 €. Aquelles persones que ja sou 
sòcies, per tant, teniu ple dret per presentar candida-
tures. I la resta d’amics i amigues que considereu que 
podríeu aportar en el projecte, us podeu fer socis des 
del web: https://diarieljardi.cat/subscripcio/ o podem 
informar-vos si ens escriviu a info@diarieljardi.cat.

El Jardí és un projecte en creixement, necessari 
i imprescindible per al periodisme local de Sarrià, 
Sant Gervasi i Vallvidrera, i és per això que confiem 
que entre tots puguem impulsar aquest canvi per 
fer un diari i una cooperativa amb nous horitzons i 
oportunitats. 

Renovar la cooperativa, reinventar el diari
Carta oberta a socis, subscriptors i a amics i amigues d’El Jardí Subscriu-t’hi o regala 

una subscripció
PDF i paper cada mes a casa  
per 45 € l’any

Associa-t’hi
Podràs participar en l’assemblea

Anuncia-t’hi
A la pàgina web o al paper  
(Consulta les tarifes)

VIU EL BARRI AMB EL JARDÍ

SOCI
Pots presentar  

la teva candidatura  
per al Consell Rector
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JOHN MCAULAY

Vorejant de forma mandrosa el Turó de 
Monterols, a Sant Gervasi – Galvany, hi 
desfila el carrer Ferran Valls i Taberner. 
Com la majoria de vies residencials del 
barri, aquesta és també tranquil·la i força 
anodina. Això sí, compta amb un tret 
diferencial, una particularitat que no és 
definida per les seves característiques ni 
el seu aspecte, sinó pel seu nom.

Durant els primers anys de la dicta-
dura franquista, el règim va iniciar una 
profunda operació de propaganda amb 
el nomenclàtor dels carrers en el punt de 
mira. Barcelona no va ser excepció. En 
un altre article pel diari El Jardí, Jaume 
Clotet destaca alguns dels casos més 
evidents. Els carrers d’Ifni, instaurat el 
1939, i Riu de l’Or, el 1942, recorden dues 
antigues colònies espanyoles en territori 
africà. I hi ha el carrer Avió Plus Ultra, que 
rememora des del 1945 el primer aparell 
espanyol en creuar l’Atlàntic fins a l’Amè-
rica del Sud, lloant de retruc un dels seus 
pilots, Ramon Franco, germà del dictador 
i que va arribar a bombardejar la capital 
catalana durant la Guerra Civil.

Són exemples fàcils de distingir, si 
bé, malgrat el seu evident vincle amb el 
règim franquista, han aconseguit sobre-
viure fins als nostres dies. L’exercici de 
democratització engegat des de fa 
temps per les administracions públiques, 
entre elles l’Ajuntament de Barcelona, 
no ha arribat, encara, a afectar aquests 
espais. De fet, n’hi ha altres d’associats a 
la dictadura que fins i tot han esquivat la 
lupa justiciera amb més facilitat i ni tan 
sols han estat qüestionats. És el cas del 
carrer Ferran Valls i Taberner.

Nascut a Barcelona el 1888, és recordat 
com un gran referent de la burgesia cata-
lana, jurista i historiador de prestigi que va 
explorar també el món de la política des 
de les files de la Lliga Regionalista, par-
tit que representava el catalanisme més 

Ferran Valls i Taberner: el franquisme 
també té nom català

Història

conservador. És un cop complerta la tren-
tena que Valls protagonitza la seva màxima 
mostra personal de fidelitat a la causa naci-
onal, assolint diversos càrrecs a l’Institut 
d’Estudis Catalans, la Mancomunitat de 
Catalunya, l’Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. Precisament, l’òrgan directiu 
d’aquesta darrera institució és deposat per 
la dictadura de Primo de Rivera després 
de negar-se a escriure en castellà l’anu-
ari dels col·legiats, raó per la qual Valls és 
empresonat i posteriorment confinat a la 
vila valenciana de Morella.

Un prestigiós recorregut, però, que 
s'interromp ja a les portes de la Segona 
República, quan Valls comença a renegar 
de la línia política de la Lliga. En un arti-
cle el 1930, rebutja la denominació de 
‘nacionalista’ i convida el seu partit i la 
societat catalana a abandonar-la també, 
recalcant, més endavant, la necessitat 
d’intervenir activament en la política 
estatal perquè Espanya “és una enti-
tat territorial i moral de la qual nosal-
tres formem part”. Com és d’esperar, la 
caiguda de la monarquia i l’establiment 
d’un règim marcadament d’esquerres i 
laic, liderat a Catalunya pel nacionalista 
Francesc Macià, no encaixa amb Valls.

Durant la nova etapa democràtica, i en 
diversos escrits, continua situant el cata-
lanisme en el seu punt de mira, afirmant 
que el separatisme és “un pecat contra 
Catalunya”: es pregunta si el naciona-
lisme català és “una desviació ideològica 
que produeix una funesta pertorbació” 
en la societat i fa patent la seva defensa 
d’una significació catalanista “netament 
espanyola”. De les paraules de Valls també 
es constaten les primeres mostres de la 
seva tendència cap al totalitarisme, ja que 
lamenta “el fracàs” del sistema democrà-
tic parlamentari i “la calamitat” del sufragi 
universal, per la qual cosa apel·la a un 
canvi de règim.

El cop d’estat de 1936 i l’inici de la Guerra 
Civil tan sols acceleren la seva singular 
mutació ideològica. Valls, que es troba a 
Madrid com a diputat de les Corts, és auxi-
liat per un comitè antifeixista que li faci-
lita l’exili a Itàlia. Ben aviat, però, anuncia 
la seva adhesió al Movimiento Nacional de 
Francisco Franco, comença a donar clas-
ses al jove Joan de Borbó i contacta amb la 
Junta Tècnica de Burgos, que li encarrega 
una missió propagandística a l’Amèrica 
Llatina. La bona relació amb els franquis-
tes li permet el retorn a Espanya, i arriba a 
Barcelona dos dies després que els militars 
prenguin la ciutat el 1939. Valls es conver-
teix aleshores en un dels principals refe-
rents culturals del franquisme: enterra 
l’Institut d’Estudis Catalans i torna a acumu-
lar múltiples càrrecs, ara amb el vistiplau del 
règim, essent catedràtic a la Universitat de 
Barcelona, president de l’Ateneu Barcelonès 
i de l’Acadèmia de Bones Lletres, director 
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i membre 
del Consell de la Hispanitat.

És també durant aquest període que 
publica un recull d’articles que serveix 
d’apoteosi definitiva del catalanisme i d’en-
trega sincera al nou règim. El més impor-
tant és La falsa ruta, en què usa aquesta 
expressió per al·legar que la reivindicació 
catalanista ha estat un error de la societat 
i dels partits polítics, així com un dels fac-
tors de “subversió” i “disgregació” envers 
la unitat de la nació espanyola. Les seves 
paraules també encaren amb optimisme 
el futur: convida els catalans a cooperar 
amb el franquisme “efusivament i amb la 

màxima lleialtat” en la seva “obra grandiosa 
de la reconstrucció de la Pàtria espanyola”, 
i lloa el Generalísimo pel seu “geni extraor-
dinari, pel seu patriotisme insuperable i 
per la seva abnegació i esforç admirables”.

L’any de la seva mort, i a tall de testa-
ment polític, deixa un darrer escrit que 
confirma sense marge de dubte la seva 
adhesió al règim. Malgrat desmarcar-se 
del partit únic, es declara “addicte fervorós” 
del Movimiento Nacional: agraeix a l’Exèr-
cit i a Franco haver propiciat un conflicte 
bèl·lic “necessari per salvar Espanya de la 
dissolució, de la barbàrie i de l’opressió 
soviètica”, així com la “política de neutrali-
tat” engegada, segons ell, pel nou govern. 
I, per demostrar que el seu és un suport 
convençut i honest, fa palesa la coincidèn-
cia ideològica amb els insurrectes descri-
vint-se com a “catòlic, apostòlic i romà”, 
“monàrquic de convicció i de sentiment”, 
i “espanyol de tot cor”, allunyat d’un cata-
lanisme que repudia i del qual admet que 
durant un temps va estar “contagiat”.

Ferran Valls i Taberner mor el 1942, i 
només tres anys després, el 1945, és inclòs 
a la llista de protagonistes de l’espai públic 
barceloní. La decisió, presa en ple arrela-
ment de la dictadura, respon exclusiva-
ment a la voluntat del règim de venerar un 
català de renom per desertar el seu poble i 
entregar-se en cos i ànima a la causa fran-
quista. No hi ha dubte, doncs, que qualse-
vol exercici per democratitzar els carrers de 
la ciutat i intentar abandonar tot record del 
fosc passat ha de significar també l’erra-
dicació d’aquesta figura de la nomencla-
tura pública. La catalanitat del seu nom no 
pot servir per tapar la realitat: Ferran Valls i 
Taberner va ser franquista.  

28 |  C ULTURA
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FESTA DEL SEAT 600 a la bodega Pàdua
Dissabte 10 de setembre, de 12 a 14 h, 

celebrem el 8è aniversari del sortidor de cervesa
amb bon ambient de barri, convidant 

A CERVESA A TOTHOM!!!
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xarcuteria 
Tel. 93 200 39 48 

WhatsApp. 620 362 420 
Salmes 296108006 BCN 

ramon@hernandoxarcuter.cat 
www.hernandoxarcuter.cat 

- VEDELLA DEL PIRINEU
- POLLASTRE ECOLOGIC
- CONILL DE FARIGOLA I ROMANÍ

(UII negre catala)
- PORC FRESC DE LA VALL DE GES

(Qualiporc)
- ELABORACIÓ ARTESANA D'EMBOTITS
- HAMBURGUESES FARCIDES
- BOTIFARRES FARCIDES
- PRODUCTES DE PROXIMITAT, km O
- PÁRQUING GRATÜiT

(Benzinera de Salmes)

Horari d'atenció de la botiga 
Dilluns a divendres de 8.30 a 14 h, i de 17 a 20.30 h 
Dissabte de 8.30 a 14 h 

HERNANDO XARCUTER 

 sweetslabcake

Septimània, 42 • local 1 • 08006 Barcelona 
Tel: 934 187 300  

la nostra línia de pastissos  
PREMIUM, CASOLANS,  

“SWEETSLAB CAKE”
100% naturals

PER PORTAR A CASA  
O COMPARTIR AMB TOTHOM

 

NOU TRÉMOLO  • MATRÍCULA OBERTA

Us desitgem  
una bona  
Festa Major  
del Farró!
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FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA

Jesús Mestre, conegut especialista d’his-
tòria local i coordinador i editor del nos-
tre periòdic El Jardí, acaba de publicar la 
present harmonització d’aquest centenar 
d’articles d’història i curiositats diverses 
(101 curiositats de Sant Gervasi) sobre l’an-
tiga vila barcelonina de Sant Gervasi de 
Cassoles; tots ells uns articles molt ben 
elaborats de la mà d’experts estudiosos 
dels barris de la Bonanova, el Galvany, el 
Farró i el Putxet. Aquests indrets havien 
format part de l’antic nucli urbà de Sant 
Gervasi que, ara fa 125 anys, constitu-
ïen un petit municipi independent de 
Barcelona que comptava amb persona-
litat pròpia des del 1727, però que arre-
lava en una llarga tradició històrica que es 
remunta a la presència de grups d’ibers 
en els turons del Putxet i de Monterols.

Pel que fa al topònim Cassoles, tradi-
cionalment s’havia vinculat a l’expressió 
cases soles, però sembla que el terme es 
prengué ja en temps molt llunyedans del 
cognom Chassoles, que era el nom dels 
antics senyors del territori, força anterior 
als Montjuïc. De fet, fou Pere de Montjuïc 
qui, l’any 1243, obtingué la reconversió 
de la capella privada del seu castell fami-
liar en una parròquia dedicada als sants 
Gervasi i Protasi, i que avui és l’actual 
parròquia de la Bonanova.

Cal assenyalar que, en els anys de la 
represa de la vida religiosa, durant la res-
tauració alfonsina, la vila de Sant Gervasi, 
a semblança de Sarrià, atesa la seva pro-
ximitat a Barcelona, durant la segona 
meitat del segle xix acollí un gran nom-
bre de comunitats religioses. A més, la 
vila santgervasienca esdevingué la seu 
de prestigiosos col·legis agraciats amb 
edificis de gran personalitat com ara el 
de les Teresianes (obra d’Antoni Gaudí); 
el de Jesús-Maria (obra d’Enric Sagnier); 
les Escoles Pies (de l’arquitecte Eduard 
Mercadé); i la Salle-Bonanova, que 
compta amb un impressionant edifici 
projectat per Ignasi Romañà, que seguí 

101 curiositats de Sant Gervasi
el model arquitectònic de les grans 
escoles privades angleses i que, al seu 
moment, disposà d’una important bibli-
oteca, laboratoris, museus de minera-
logia i zoologia, jardí botànic i, àdhuc, 
un gran herbari —amb més de 75.000 
plantes— que pacientment aplegà l’ex-
pert botànic lasal·lià, germà Sénnen, i 
que, posteriorment, fou cedit a l’Institut 
Botànic de Barcelona (veg. p. 119-120).

També hi havia nombroses cases 
religioses —algunes ja desaparegu-
des, com els monestirs de les monges 
santjoanistes i el de Santa Margarida la 
Reial de clarisses-caputxines— princi-
palment les monges cistercenques de 
Valldonzella, les agustines del carrer 
Vallmajor, les clarisses de Jerusalem al 
carrer de Sant Elies, els franciscans del 
carrer Santaló, els frares carmelites del 
carrer Sant Hermenegild, les reparadores 
del carrer Emancipació. Alhora la vila de 
Sant Gervasi fou també lloc de residèn-
cia, o bé d’estiueig, de famílies benes-
tants que contribuïren a urbanitzar un 
espai que, inicialment, era de zona de 
bosc i de conreu. El llibre assenyala les 
peculiaritats arquitectòniques de nom-
brosos edificis com la grandiositat de 
la Torre Castanyer i el seu vistós i petit 
pavelló que fou construït, a correcuita, 
com a lloc d’esbarjo per als infants de 
la casa reial —entre els quals hi havia el 
futur Alfons XIII— quan la reina regent, 
Maria Cristina, hi sojornà l’any 1888 en 
ocasió de l’Exposició Universal.

Del conjunt d’edificis de l’antiga vila de 
Sant Gervasi són particularment destaca-
bles la Torre de Bellesguard (obra d’An-
toni Gaudí); La Rotonda (antiga Torre 
Andreu, obra de l’arquitecte Adolf Ruiz 
Casamitjana); el mercat monumental del 
Galvany (dissenyat per Pere Falqués); la 
Casa Tosquella, d’estil arabista o mudèjar, 
al carrer de Vallirana, avui una joia moder-
nista que precisa una restauració urgent, 
obra d’Eduard Balcells; la torre de Muley 
Afid, fill del soldà de Marroc que, ran de 

l’ocupació francesa, fixà la residència a 
l’atractiva edificació que l’any 1911 feu 
bastir al passeig de la Bonanova sota el 
guiatge de l’arquitecte Puig i Cadafalch; 
i la curiosa arquitectura de la parròquia 
de Sant Gregori Taumaturg —l’església 
rodona— obra projectada l’any 1954 
per Bartomeu Llongueras i completada 
el 1993 per l’arquitecte Lluís Bonet i 
Armengol, recentment traspassat. 

Aquests edificis han estat expressa-
ment seleccionats per donar cos a aquesta 
ressenya, car destaquen entre altres edi-
ficis i curiositats històriques que trobem 
a les pàgines d’aquest esplèndid volum 
d’història local que, òbviament, també 
tracta sobre els tramvies de Sant Gervasi; 
sobre els poetes i escriptors fills de Sant 
Gervasi (com Mercè Rodoreda, veg. p. 
251-253; Marià Manent; Jaume Bofill, veg. 
p. 299-301); sobre la gran popularitat de 
les festes de Sant Medir; sobre el cente-
nari de l’annexió a la ciutat de Barcelona 
de la vila de Sant Gervasi de Cassoles, etc.

Les curiositats i anècdotes aplegades 
en aquest preciós volum —que compta 
amb belles i expressives fotografies, algu-
nes d’elles de gran interès històric— 
ajuden a vertebrar la veritable història 
d’aquest emblemàtic indret barceloní i, 
alhora, aporten algunes de les claus inter-
pretatives per entendre els aspectes més 
significatius de la personalitat santgerva-
sienca que, al seu moment, capitanejats 
per Manuel de Craywinckel, s’oposaren 
amb fermesa a l’annexió de Sant Gervasi 
a Barcelona tot i que, finalment, amb un 
decret de la reina regent Maria Cristina, 
signat el 20 d’abril de 1897, Sant Gervasi  
de Cassoles —i sis pobles més del pla de  
Barcelona— restaven, tanmateix, annexio-
nats a la Ciutat Comtal. Com a conseqüèn-
cia d’aquest fet, escriu Jesús Mestre: “Entre 
les prestacions que es van poder negociar, 
s’acordà que, durant els deu primers anys, 
els pobles agregats mantindrien els matei-
xos impostos i que durant els deu següents 
s’augmentaria la contribució per dècimes 

parts fins a unificar-la amb la de Barcelona. 
Sant Gervasi es difuminava en el mapa de 
Barcelona” (p. 139).

Sens dubte, aquesta publicació d’his-
tòria local ajudarà enormement a retro-
bar les peculiaritats i a potenciar la 
identitat pròpia de Sant Gervasi, per tal 
que els santgervasiencs s’indentifiquin, 
encara molt més, amb l’espai i les tradici-
ons de la seva antiga vila. Una felicitació, 
ben de cor, a Jesús Mestre, coordinador 
de l’obra, i a l’extens equip de redactors 
format per Albert Anglès, Josep Arisa, 
Manuel Castellet, Ferran Colombo, Ester 
Rodríguez, Araceli Vilarrasa i Jaume de 
Oleza. No es pot pas deixar d’esmenar 
que, a les pàgines 348-351, un índex ana-
lític junt amb la bibliografia acaba de 
donar solidesa al volum que, gustosa-
ment, hem ressenyat per als lectors del 
periòdic El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià 
per animar-los a fer-se amb aquest pre-
ciós llibre i, sobretot, a llegir-lo. 

Llibres

Jesús Mestre (coordinador)
101 curiositats de Sant Gervasi
El Papiol: Editorial Efadós 2022

351 pàgines
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Fugir de les tenebres. Una lectura  
sobre ciència, política i comunicació

Llibres
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ELSA COROMINAS I MARTA MASATS

El virus de la covid-19 ha dominat les 
nostres vides en els darrers anys. Hem 
vist i viscut coses que mai no hauríem 
previst. És possible que mai la ciutadania 
hagués estat tan a prop de la ciència a 
través dels mitjans i potser mai la gestió 
de la salut pública havia estat tan basada 
en evidències com ara. Durant aquests 
dos darrers anys, la ciutadania ha par-
lat i argumentat de ciència, de política, 
i també d’ètica de manera habitual, i els 
arguments científics s’han incorporat 
a les nostres converses, així com molts 
intents de contraargumentar-los.

En aquest context d’acostament de la 
ciència a la ciutadania, Cristina Junyent 
acaba de publicar Fugir de les tenebres. 
Ciència i ciutadania després del coro-
navirus (Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2022). El llibre és una oda 
a la ciència i al mètode científic, i en el 
seu afany de divulgació científica i de 
promoció del pensament crític, aporta 
una gran quantitat de dades, fets i exem-
ples, que mostren de manera inequívoca 
què és ciència i què en queda fora. Al 
llarg del llibre, l’autora fa unes reflexi-
ons molt pertinents i documentades, 
en un moment en què diverses formes 
de negacionismes troben altaveus, cosa 
que genera molta desinformació i notí-
cies falses.

Cristina Junyent és doctora en biolo-
gia i s’ha dedicat a la divulgació cientí-

fica. Fa més de deu anys que organitza 
els cafès científics a la Casa Orlandai de 
Sarrià i també escriu a Nació Digital, 
a la revista Mètode i al Tatano (Cavall 
Fort). El llibre sorgeix per un encàrrec 
de Francesc-Marc Álvaro, director de la 
col·lecció MAGMA, de les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, i la Cristina 
va aprofitar feina i recerca feta durant 
anys per aprofundir-hi amb noves dades 
i informacions actualitzades. Aquest mes 
de juliol, ha estat premiada, juntament 
amb la il·lustradora Cristina Losantos, 
amb el guardó de la Societat Catalana 
de Biologia, 2022 pels llibres de divulga-
ció científica infantil Tots som parents. La 
vida i els humans al llarg del temps (2021) 
i Tots som diferents. Els humans en el seu 
entorn (2021), de l’Editorial Casals.

El passat 12 de juliol, vam tenir la 
sort de presentar el llibre a la Casa 
Orlandai, amb la col·laboració de la lli-
breria A Peu de Pàgina. A la presentació, 
i per posar un context inicial al llibre, la 
Cristina va explicar la relació de la polí-
tica científica amb la ciència des de tres 
perspectives: en primer lloc, és clau 
saber quina és la part de diners públics 
que es dedica a la recerca científica, i 
va donar dades de l’infrafinançament 
que té la recerca en el nostre país. En 
segon lloc, s’ha de remarcar la impor-
tància que té compartir i comunicar els 
avenços i coneixements científics, l’àm-
bit de la comunicació i la divulgació,  

què Internet ha canviat radicalment 
les realitats pràctiques i econòmiques 
relacionades amb la distribució del 
coneixement científic. I finalment, cal 
aconseguir que les polítiques públiques 
siguin efectivament basades en evidèn-
cies científiques.

A la presentació es va parlar, com ja 
es fa en el llibre, de l’avaluació de la cièn-
cia, del sistema d’avaluació per iguals o 
“peer review” que sembla destacar per 
sobre d’altres opcions; vam repassar 
les exigències de la carrera científica, 
el recorregut acadèmic que implica 
publicar en revistes ben posicionades; 
també de la covid-19 i de com l’Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS) ha 
gestionat els diferents moments de 
la pandèmia; dels polítics i els Estats 
que han estat a l’altura de les circum-
stàncies, i els que no. També es van 
tractar les vacunes, les farmacèutiques 
i el negacionisme, així com el paper 
clau dels mitjans de comunicació i del 
concepte “infodèmia” encunyat per la 
pròpia OMS. Vam esmentar la “cièn-
cia oberta”, un nou concepte que pre-
tén anar més enllà de l’accés obert 
als resultats de la ciència, de l’accés a 
les dades, de les patents i dels resul-
tats científics en general, arribant a la 
conclusió que per tot això cal canviar 
normatives. També s’abordà el biaix 
de gènere en ciència, i els reptes que 
suposa el canvi climàtic.

El llibre és una oda a la ciència i al 
mètode científic. Lloa les iniciatives 
rigoroses de divulgació científica, i les 
esmenta. Parla de comunicació horit-
zontal entre ciència i ciutadania, entre 
política i ciència. Argumenta en con-
tra de les falses creences i dels fets 
basats en emocions o percepcions quan 
aquests pretenen contrarestar la ciència 
i els seus resultats.

 
Fugir de les tenebres. Una lectura sobre 
ciència, política i comunicació és, en fi, 
un llibre de lectura fàcil i amena, un lli-
bre necessari que interpel·la cada lector, 
fa posar la guàrdia alta, obliga a revisar 
creences pròpies i dades ofertes durant 
la lectura que donen llum... i il·lumina 
les tenebres. 

Bufet Vall-Lamora és un despatx jurídic 
ubicat al barri de Sant Gervasi de Barcelona, 

al costat de la plaça Lesseps, amb més 
de vint anys d'exercici. La seva dilatada 

experiència i contínua formació li permet 
oferir un servei multidisciplinari a tots 

els nostres clients. 
Treballem especialment els temes de família, 

accidents  de trànsit, segona oportunitat, 
clàusules abusives, dret penal i molts més. 

Si té un problema legal, no dubti 
a consultar-nos. La seva satisfacció 

és el nostre principal objectiu.
 

c/ La Torre nº 28, Local 1
08006 Barcelona

Tel. 93.435.32.77 // Fax 93.543.73.81
vall-lamora@icab.cat
www.valllamora.com

KRAMPUS 
Les teves crèpes artesanes i sense gluten

a casa  i  per endur

ventilació natural

+34. 932.008.597
Saragossa, 89

 www.krampuscrepes.com 

terrassa oberta 

Vine i Gaudeix!!

T’esperem. Us desitgem  

una bona  
Festa Major  
del Farró!
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Els jardins públics del 
Campus Universitari La Salle

Història
Amb més de cent anys d’història en el sector educatiu, 
La Salle va iniciar els primers estudis universitaris d’En-
ginyeria Elèctrica, Mecànica i Química el 1903, amb l’ob-
jectiu d’atendre les noves necessitats de la indústria. Els 
estudiants s’examinaven com a lliures a l’Escola Oficial 
de Madrid, i no va ser fins a l’any 1970 que el Ministeri 
d’Educació va reconèixer oficialment els títols d’Engi-
nyer Ràdio Elèctric i Enginyer de Telecomunicacions. El 
1976, La Salle es constitueix com a soci fundador de la 
Universitat Ramon Llull.

La Salle Campus Barcelona és un centre universitari 
especialitzat en Arquitectura i Enginyeria en tots els 
vessants, i també ofereix formació especialitzada en 
Direcció d’Empreses, Art Digital, Animació, Filosofia i 
Humanitats, entre altres títols.

El recinte abasta una extensió de 7,5 hectàrees de 
superfície i conté una moderna residència d’estudiants 
i 8 grans edificis que acullen 4.000 alumnes de 50 naci-
onalitats diferents que poden estudiar graus, doctorats 
i més de 40 programes de formació contínua.

Els jardins
Antigament, els terrenys ocupats pel campus universitari 
La Salle van ser finques senyorials de la burgesia barcelo-
nina que contenien romàntics i ostentosos jardins, tal com 
ho demostra la històrica glorieta que s’albira al llindar del 
jardí principal del campus. Es tracta d’un element arquitec-
tònic excepcional situat sobre un turonet de rocalla tipus 

M. JOSEP TORT

Situat al barri de la Bonanova, entre els carrers Sant Joan de la Salle, Lluçanès i Quatre 
Camins, el Campus Universitari La Salle Barcelona, constitueix un gran espai educatiu 
amb una residència d’estudiants, i conté dos destacables jardins d’ús públic, acurada-
ment cuidats, que sorprenen per la bellesa i ufanor.

gruta, de planta octogonal i construït en fusta, que testi-
monia part de la història de l’antic jardí d’aquest indret. 
Una peça única absolutament abandonada que mereix 
una restauració immediata i, mentre no es decideix el seu 
futur, suggerim que els estudiants d’arquitectura en facin 
l’aixecament per contribuir a protegir-la.

La glorieta està envoltada d’un conjunt vegetal força 
assilvestrat, on dominen les alzines, els lledoners i els 
plàtans. Un pi pinyoner remarcable fa de sentinella 
del conjunt.

El campus La Salle conté dos jardins remarcables i 
alguns enjardinaments menors.

El jardí del carrer Sant Joan de la Salle 
És d’ús públic i té una extensió d’uns 8.000 m². S’estén 
entre l’edifici residencial i l’escola d’arquitectura i engi-
nyeria i s’estructura en un conjunt de parterres de for-
mes arrodonides entapissats amb gespa on viuen 
diversos arbres com els cedres, els avets, les alzines, 
els lledoners, els pins pinyoners, les oliveres i una extra-
ordinària araucària a l’entrada del recinte. Algunes pal-
meres de gran port també hi són presents i, a l’estrat 
arbustiu, hi trobem pitòspors, evònim del Japó, bala-
dres i grans mates de clívies en plena floració.

D’estil contemporani i paisatgista, aquest jardí amaga 
alguns racons secrets remarcables de caràcter romàn-
tic, com la placeta circular elevada situada a l’entrada 
del recinte o l’assilvestrada pèrgola amb una glicina 
emparrada que limita amb el carrer Sant Joan de la Salle 
i també la filera de xicrandes i magnòlies que s’albiren 
darrere de l’escola d’arquitectura i enginyeria.

El jardí del carrer Lluçanès
Situat davant d’un antic convent de monges, aquest 
encantador jardí traspua vida, diversitat i un cert roman-
ticisme. Constitueix una petita joia on convergeix una 
bonica ordenació dels diferents enjardinaments amb 
una gran vitalitat florística, fruit de l’acurat manteniment.

Davant de l’edifici s’estén una plaça de sauló amb un 
parterre de gespa rodejat de magnòlies i palmeres, on 
s’albira a la capçalera, una gran escultura de “mestre i 
alumne”, que es va inaugurar l’any 2019 per homenat-
jar el fundador de la institució, Joan Bautista de la Salle.

Darrere, s’estén la reixa de ferro forjat que limita amb 
el carrer Lluçanès, on s’alineen un conjunt de palmeres. 
I al final s’enlaira un pebrer bord remarcable.

En el voltant sud-oest de la plaça, més enfonsat, se 
situen dos camins flanquejats per jardineres de roca-
lla entapissades amb heures. Alguns arbres i arbusts 
hi destaquen, com dos pebrers bords, alguns baladres 
florits, pitòspors, el ficus de fulla gran, diferents xiprers 
podats en topiària i altres espècies ornamentals que li 
confereixen una riquesa florística excepcional.

Un jardí de somni. 
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La glorieta, testimoni dels antics jardins històrics

El jardí del carrer Lluçanès

El jardí del carrer Sant Joan de la Salle
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Martinet blanc

ENRIC CAPDEVILA

El martinet blanc (Egretta garzetta) és un ocell 
de la família dels ardèids, com l’esglupabous 
o el bernat pescaire, entre d’altres. Són ocells 
adaptats al medi aquàtic amb potes llargues per 
caminar per aigües someres i un coll i un bec 
molt allargat per caçar peixos, crustacis, amfibis 
i invertebrats aquàtics. El martinet blanc és una 
au resident i nidificant, localment abundant. 
També és migrador regular i pot hivernar. 

És un ocell esvelt i estilitzat, que fa uns 55-65 cm  
de llarg, i té un plomatge totalment blanc, i el 
bec llarg i negre. Té el lòrum (zona compresa 
entre els ulls i les foses nasals) de color blau 
verdós i l’iris groc i les potes negres amb els dits 
grocs, pel que sembla que porti mitjons.  
A l’època de zel llueix plomes ornamentals al pit 
i el dors, i sobretot destaquen dues llargues i 
punxegudes plomes nupcials que li surten de  
la nuca i que antigament s’usaven per guarnir 
barrets. Durant l’època de zel, el lòrum i els dits 
es tornen ataronjats. El martinet blanc es pot 
confondre amb l’esglugabous, però aquest és 
més rabassut i amb el bec taronja, o també amb 
l’agró blanc, que té una mida molt més gran i  
el bec taronja.

Així mateix, el martinet blanc és un ocell 
sociable que cria en colònies mixtes amb altres 
ardèids, en canyissars o en els arbres. El niu  
té forma d’embut, el construeix la femella  
amb els materials aportats pel mascle. La femella 
pon entre tres i cinc ous, que són covats i 
cuidats pels dos progenitors fins que els polls 
abandonen el niu, quan tenen un mes de vida. 
A Barcelona hi ha una colònia estable al parc 
zoològic des del 1992. Però aquest ocell també 
es pot observar en altres parcs amb aigua, com 
el de la Ciutadella o Diagonal Mar, al front 
litoral o prop dels rius.

Passa llargues estones quiet esperant veure 
alguna presa: un cop la té a la vora, estira el coll 
i llança el seu esmolat bec amb molta precisió. 
També usa la tècnica del foot-trembling, que 
consisteix a fer tremolar el peu en el fangueig 
per fer sortir els animalons i pescar-los. Vola 
amb força, movent lentament les ales, amb el 
coll recollit entre les espatlles, les ales corbades  
i les potes estirades. 
Dita: Per una ploma, l’ocell no es queda sense 
volar. 

C O N E I X E M  E L S  O C E L L S
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El Sanger toca la glòria 
i aconsegueix un ascens 
meteòric a Segona Catalana
SERGI ALEMANY

Diuen que tota espe-
ra té recompensa i al 
Sant Gervasi de futbol 
sala, el ‘Sanger’, li ha ar-
ribat aquest estiu quan 
la Federació Catalana de 
Futbol (FCF) ha anunciat 
la composició dels grups 
territorials que formaran 
la Segona Divisió la tem-
porada 2022-2023. Al 
grup 6 hi figura el Sanger 
en situació d’’ascens com-
pensat’. La plantilla reno-
vada, que aquest curs tor-
nava a competir després 
de sis anys amb l’equip 
desaparegut, ha estat 
capaç amb només una 
temporada d’abandonar 
la Tercera Catalana i pujar a Segona. 

A finals de maig l’equip entrenat per 
Àlex Garcia va perdre (3-5) contra l’AE 
Nova Esquerra en l’últim partit de lliga, 
trencant una molt bona ratxa, i això li 
va fer impossible l’ascens matemàtic de 
categoria com a segon classificat per dar-
rere del campió, el Futsal Sants-Les Corts. 
S’activava en aquell moment el compte 
enrere per veure si, en el moment de 
decidir la FCF els nous grups de cara a la 
temporada següent, es produien renun-
cies a l’ascens de categoria, pel fet de no 
coincidir dos equips d’un mateix club 
competint entre ells. Tot apuntava en 
aquesta direcció, però des del Sanger 

no volien llançar les campanes al vol 
abans d’hora. Ara sí, la gesta somiada 
de l’ascens en començar la temporada 
del retorn de l’entitat s’ha fet realitat.

 L’ascens meteòric del Sanger en una 
temporada s’explica veient el nivell exigit 
tant físic, com tècnic i tàctic en els entrena-
ments, que després es trasllada a la pista 
de joc. La generació del 2000-2001 de 
l’Escola Pia Balmes, clau per al retorn a la 
competició esportiva del Sanger, un club 
nascut el 1995, té per endavant el repte de 
seguir creixent i fent història. “Esperem que 
sigui una temporada per recordar i, com 
a mínim, mantenir la divisió”, ha apuntat a 
El Jardí el seu entrenador, Àlex Garcia. 

Educ ació

Esteve Mogas assumeix la direcció educativa dels Jesuïtes
EL JARDÍ

Des de l’1 de setembre, Esteve Mogas és 
oficialment el nou director general de la 
Fundació Jesuïtes Educació (FJE), i agafa 
la tasca assumida en els últims sis anys 
per Enric Masllorens. El nou director té 
l’encàrrec de continuar posant en valor la 
singularitat del projecte educatiu jesuïta, 
reforçant la identitat ignaciana de les vuit 
escoles que la institució té a dia d’avui 
al país, dues d’elles al districte: Jesuïtes 
Sant Gervasi-Infant Jesús i Jesuïtes Sarrià-
Sant Ignasi.

Mogas, que és llicenciat en Administra-
ció d’Empreses i MBA per ESADE, és mem-
bre del Patronat de la Fundació Jesuïtes 
Educació des de fa deu anys, els mateixos 

en què ha estat professor d’ESADE. També 
té una llarga trajectòria en el món empre-
sarial, amb més de quinze anys en la mul-
tinacional Hewlett Packard, on va ocupar 
diferents responsabilitats en les direcci-
ons de màrqueting estratègic i comercial.

En paraules del Patronat, la labor del 
fins avui director general Enric Masllorens 
ha estat “complexa” en uns temps compli-
cats, marcats internament per la voluntat 
de fer créixer el sentiment de xarxa a les 
escoles Jesuïtes de Catalunya i, externa-
ment, per la necessitat de “donar bona 
resposta a l’alumnat i les seves famílies” 
enfront de la pandèmia. 

La Fundació Jesuïtes Educació va néi-
xer l’any 2000. 

El CP Sarrià debutarà a Primera  
Catalana contra el Viladecans i 
jugarà el derbi contra l’Europa B
SERGI ALEMANY

El CP Sarrià ja coneix el calendari de 
la seva primera temporada a Primera 
Catalana, una categoria futbolística 
mai abans assolida pel club. El primer 
cap de setmana d’octubre, l’afició sar-
rianenca s’haurà de desplaçar al camp 
de la UD Viladecans, on també debutarà 
en lliga a la banqueta el nou entrenador, 
J. A. Vargas. Aquest ha pres el relleu a 
Alberto López, amb qui el club va deci-
dir a finals de la temporada passada i 
“de mutu acord” segons l’entitat, separar 
els camins. El CP Sarrià s’enfrontarà en 
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la jornada 13 al filial del CE Europa, en  
l’únic derbi de la ciutat que oferirà el 
grup 3 de Primera Catalana, on han que-
dat enquadrats els sarrianencs. Això serà 
el segon cap de setmana de gener, i en la 
segona volta es veuran les cares al Nou 
Sardenya, amb el CP Sarrià com a visi-
tant, el segon cap de setmana de maig, 
en la jornada 28.

El grup 3 de Primera Catalana té 16 
equips i es disputaran 30 jornades de 
competició. El CP Sarrià tancarà la lliga, 
i la primera volta del calendari, al camp 
del Can Vidalet. 
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Sarrià correrà un any més  
per la discapacitat intel·lectual 
a la Correm Junts
EL JARDÍ

Des de mitjans de juliol, estan obertes 
les inscripcions a la desena edició de la 
Correm Junts, una cursa que transcorre 
durant una milla (1 quilòmetre i 609 
metres) de Sarrià, on les persones amb 
discapacitat intel·lectual corren amb 
les mateixes condicions que la resta de Ensurt per una intoxicació  

al Movi de Sarrià: evacuada una 
trentena de nois i noies
EL JARDÍ

Una intoxicació va fer desallotjar la 
matinada del dissabte 30 de juliol el 
campament de l’esplai Movi de Sarrià 
instal·lat a Gósol, al Berguedà. Una tren-
tena d’adolescents d’entre 13 i 14 anys 
van haver de tornar abans d’hora cap 
a Barcelona, i dos d’ells van haver de 
passar abans per l’Hospital de Berga, 

participants. La prova es correrà el matí 
del diumenge 23 d’octubre, i els fons 
recaptats es destinaran a la Fundació 
Aspasim, amb seu a Vallvidrera, que tre-
balla acompanyant cada dia persones 
amb discapacitat intel·lectual greu. Les 
inscripcions estan obertes fins al 7 
d’octubre.

Corredors solidaris
A l’hora de fer la inscripció, 
els majors de 18 anys poden 
escollir l’opció de conver-
tir-se en corredors solidaris. 
Són aquelles persones que es 
comprometen a acompanyar 
una persona amb discapaci-
tat intel·lectual des de la sor-
tida i fins a l’arribada a meta. 
El padrí d’aquesta iniciativa 
torna a ser, un any més, el 
periodista i humorista Manel 
Fuentes. 

on a les poques hores van ser donats 
d’alta. La causa de la intoxicació, que 
va afectar alumnes i monitors, va ser 
en un alta probabilitat (80-90 %) l’ai-
gua utilitzada per beure, procedent 
d’una manguera, segons va detallar 
l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya a l’esplai uns dies després de fer-ne 
una comprovació.©
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El temps perdut  
mai més no  

torna

Refrany

L__  B__LEN__  HELEN__  

I  EL  SEU  B__LENÓ

L__  V__C__   P__C__  

I EL P__STOR

EN  B__LIG__  I  EN  B__L__G__

u


 



UNA  XICRA   DE  X__C__LATA 

PER  A  LA  XÈNIA



__L  R__I  D__  CASA:   

__L  ROI

QUI  TÉ  B__CA  S’EQUIV__CA  

I  QUI  TÉ  NAS  ES  M__CA

Troba  
la clau: quina  
vocal correspon  
a cada figura?

Relaciona cada imatge  
amb una etiqueta.
Escriu el número  
que correspon  

a cada  
etiqueta. 

A E I O U

Observa. Troba els dos molinets de vent que tenen els mateixos colors.
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FRA VALENTÍ SERRA 
DE MANRESA

S’ha escrit que la 
síndria o xíndria 
(llat., Citrullus vul-
garis; cast., sandía, 
melón de agua) és 
una hortalissa ori-
ginària de l’Àfrica, 

i semblaria que la començaren a conrear 
els egipcis en les hortes de la ribera del 
Nil. Des d’Egipte s’estengué el conreu per 
tota la conca mediterrània arribant fins  
a l’Àsia i, anys després, també a ultramar, a 
les llunyanes terres d’Amèrica. Els filòlegs 
assenyalen que el terme síndria ve del mot 
àrab çindía.

En força països africans, la síndria és 
el substitut ideal de l’aigua en els llocs 
on aquesta escasseja en les èpoques de 
secada. De síndries n’hi ha de moltes 
varietats, però destaquen les barrades 
(la tigre, la imperial) i les verd fosc (la 
fabiola, la dolça). És una fruita d’aigua 
molt rica en zinc i té uns nivells molt 
baixos de sucre. Se sol menjar en temps 
estiuenc al natural, a guisa de postres, 
pel fet de ser una fruita lleugera i de 
molt fàcil digestió i amb un gust alta-
ment refrescant.

Els antics hortolans descrivien la sín-
dria  com “una espècie de meló que té 
la molsa vermellenca y és molt aigualit 
y refrescant”. Actualment, hom empra la 
polpa de la síndria també com a orna-
ment culinari, atesa la vistositat del seu 
color, i sobretot, s’utilitza per a preparar 
sucs, gelats i sorbets.

En un antic tractat d’agricultura hi 
vam trobar aquesta acurada descrip-
ció de la síndria: “es una planta anual 
de tallo tendido, muy peloso, y hojas 
obscuras con cinco lóbulos obtusos y 

sinuados. Su fruto es muy grande, glo-
boso, liso, verde, con carne rosada o 
amarillo pálida, muy olorosa y azuca-
rada, pero sobretodo aguanosa y refres-
cante. Las semillas son negras, aovadas, 
con el borde obtuso, entero y no engro-
sado” (La huerta de San Francisco, 95). El 
conreu de la síndria, a semblança dels 
melons, demana una terra solellosa que 
sigui fresca, però no massa humida, i 
adobada amb fems d’estable una mica 
passats.

Pel que fa a la tradició remeiera, els 
antics frares, de les sements de síndria 
passades pel morter i bullides, les do-
naven als malats de pròstata i, també, 
en alguns casos de nefritis. A l’article vi-
nent us vull parlar, si a Déu plau, de les 
nombroses propietats terapèutiques i 
gastronòmiques de la col. 

FRA VALENTÍ SERRA ÉS ARXIVER DELS CAPUTXINS

ANNA VILARRASA
La temporada d’es-
tiu, i més en con-
cret l’època de va-
cances, sol ser 
sinònim de relaxa-
ment en moltes 
rutines. Impulsats 
pel bon temps, 

una major flexibilitat horària i un canvi en 
el tipus d’àpats que fem, també es veuen 
afectats els hàbits alimentaris.

Per això és habitual que amb l’arri-
bada del nou curs moltes persones apro-
fitin per estimular la posada en pràctica 
de nous propòsits i començar el setem-
bre amb energia, ordre i recuperar el pes 
corporal, que pot haver variat.

Aquests consells que compartim a 
continuació us poden ajudar en tot el 
procés i fer que la tornada al dia a dia 
després de l’aturada estiuenca sigui molt 
més senzilla i agradable.

Com tornar al setembre  
amb energia i salut
No hi ha una dieta especial per tornar a 
començar el curs: ni detox, ni energètica, 
ni hipocalòrica. El que cal és reprendre les 
pautes d’una alimentació saludable o anar-
les implantant si no estaven molt establer-
tes. Només seria recomanable obtenir un 
pla personalitzat en cas d’haver guanyat 
més pes del considerat normal.

Seguir un patró com el de la dieta medi-
terrània pot ser un bon punt de partida. Les 
verdures han de ser abundants (tant en el 
dinar com en el sopar), i s’ha de donar pre-
ferència als cereals integrals i als llegums 
així com al peix blau i a la fruita seca. L’oli 
d’oliva és el millor aliment per cuinar i ama-
nir, i la fruita és perfecta per a les postres i 
per menjar a mig matí o mitja tarda.

Encara que continuï fent calor i 
els dies siguin llargs, és aconsellable 

La síndria i  
la seva polpa

REMEIS I CUINA DE CONVENT DIETÈTICA

començar a reduir el consum d’aquells 
productes més relacionats amb les 
vacances: gelats, aperitius, refrescos o 
begudes alcohòliques.

Així mateix, hem de recuperar una 
rutina horària a l’hora de fer els àpats (i 
les tasques diàries en general) i inten-
tar no sopar gaire tard ni molt a prop 
de l’hora d’anar a dormir. Això permet 
millorar la digestió i el descans.

També hem de trobar i provar tècni-
ques de relaxació. L’estrès pot tenir mol-
tes conseqüències negatives per la salut. 
També és imprescindible tenir una vida 
activa i fer exercici físic de manera regu-
lar sempre que sigui possible.

Totes aquestes propostes són canvis 
i rutines positives que ofereixen benefi-
cis a llarg termini. Però això no ha de fer 
que el mes de setembre sigui rígid ni  
restrictiu. No cal fer una dieta estricta  
ni suprimir les trobades socials al voltant 
del menjar. Es tracta d’aprofitar l’ener-
gia i els bons propòsits d’un nou curs 
per començar a menjar millor i cuidar la 
salut en general.

Els hàbits que es poden mantenir a 
llarg termini són els que ofereixen millors 
resultats. Per això no funcionen els can-
vis bruscos, sinó que s’han d’adaptar a 
la realitat i condicions de cada individu. 
A més, moltes persones es veuen afec-
tades pel retorn a la feina i pateixen es-
très postvacacional. Encara que aquest 
sigui lleu, no és convenient afegir més 
pes amb una dieta i uns canvis rígids. 
ANNA VILARRASA ÉS DIETISTA

La dieta postvacacional
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Les emocions: una finestra  
als sentiments i els records

FUNDACIÓ USZHEIMER

POL MAÑÀ

Durant tot el nostre recor-
regut vital, estem exposats 
a diferents estímuls interns 
i externs que, voluntària-
ment o involuntàriament, 
ens fan reaccionar. Aquestes 
emocions no són més que 
respostes fisiològiques que 
el nostre cervell produeix 
davant la percepció d’aquests 
estímuls, és a dir, que és un 
procés inconscient que s’ori-
gina de manera espontà-
nia. D’aquesta manera, quan 
volem interpretar aquestes 
emocions i ens en fem més 
conscients, és quan parlem 
de sentiments.

Si cuidem o acompanyem 
una persona que pateix una 
malaltia neurodegenerativa, 
a mesura que passa el temps, reflexionem si realment 
recorda el que hem compartit amb ella, o bé si per ella 
ha sigut una estona de companyia agradable... I és que, 
per molt que hi hagi pèrdua de memòria, el sentiment 
no desapareix i, per tant, les emocions són sempre pre-
sents en totes les vivències i experiències de la persona 
afectada: potser no recorda que vas portar-la a passe-
jar al parc i que vau menjar un gelat, però l’emoció que 
va sentir i el sentiment que li va produir passar aquella 
tarda agradable és el que perdura, i és aquest sentiment 
positiu el que persisteix.

És per això que és rellevant estimular aquestes perso-
nes amb activitats que puguin vincular-se amb emoci-
ons positives, experiències que relacionin amb quelcom 
agradable: activitats com per exemple la reminiscència 
(relatar fets passats, evocar records...), la musicoterà-
pia, fer activitats d’interès per a la persona... El fet d’es-
tar al seu costat i que percebin una companyia segura i 

agradable produeix que 
aquest afecte que se’ls ofereix 
el vinculin a una experiència 
positiva; d’aquesta manera, 
el que aconseguim a base de 
records i sentiments positius 
és estimular aquestes perso-
nes a través de les emocions.

És molt important comuni-
car-se de manera emocional, 
tenir en compte primer la per-
sona i no només centrar-nos 
en la malaltia, i, per tant, mirar 
de transmetre emocions posi-
tives. Hi haurà moltes situaci-
ons en les quals ens trobarem 
que la persona que cuidem 
tindrà sentiments negatius 
(ira, frustració, neguit); és 
d’allò més normal, ja que són 
sentiments que en situacions 
específiques de la vida quo-

tidiana tocarà afrontar; aquí és on nosaltres li hem de 
donar un cert espai a la persona, sense descuidar-la i 
sabent que per molt espai que li donem, continuarem 
estant al seu costat en els moments difícils. En conse-
qüència, el que obtenim és afavorir un bon estat d’ànim, 
de manera que millora el benestar, tant de les persones 
que cuidem com també dels seus familiars.

D’aquesta manera, és molt important oferir un tracte 
proper, segur i tranquil, ja que sobretot per a aquells 
que pateixen malalties neurodegeneratives, els senti-
ments que vinculin a les seves vivències seran signifi-
catives per a ells, i aquestes emocions que visquin en el 
dia a dia seran les que es quedaran més arrelades a la 
seva memòria i seran les que reforçaran el nostre vincle 
afectiu amb ells. 
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GENT  GRAN 

Sisena Pinzellada  
(de la postguerra)
Era un diumenge, però tot va ser diferent. 
L’oncle tenia l’esguard trist, més trist que de 
costum. Parlava poc i m’estrenyia fort entre 
els seus braços.

Els amics que havien pujat a veure’l, s’aco-
miadaren i restàrem sols el pare i jo.

L’oncle, sense deixar-me, em va fer un petó 
al front. Devia pensar en els seus fills que eren 
massa lluny per anar-lo a veure.

“Germà, a fora, us n’heu assabentat? Ahir 
van matar en Companys, en Lluís Companys. 
Diuen que la Gestapo el va agafar el dia 13, 
abans-d’ahir el van portar aquí, al castell de 
Montjuïc, i ahir l’afusellaren, al fossar.”

Jo obria uns ulls com taronges.
No sabia de qui parlaven i amb prou fei-

nes els entenia. No coneixia aquell senyor. 
La meva guerra no havia estat la de la gent 
gran.

Havia vist els avions que llançaven bom-
bes, havia vist moltes cases en runes; fins i 
tot, havia passat fam... Encara que el record 
més dur que guardava eren les cares dels 
meus pares: cares d’angoixa, de misèria, 
de por...

El pare, tot i haver estat sempre un home 
prim, durant la guerra havia perdut molts 
quilos... i la mare, embarassada de dos i tres 
mesos, es posava un coixí, perquè es veiés 
ben bé que estava prenyada i li donessin 
menjar....
Montserrat Cornet
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MÒBIL
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I ALIMENTACIÓ

xarcuteria - formatges
embotits d’elaboració pròpia

“50 anys junts”
c/ Pàdua, 105 

08006 Barcelona
Tel. 93 212 54 48

canlluis@xarcuteriabragulat.es

can lluís des de 1971

TRIA TENIR-HO TOT
I ESTALVIAR SENSE MÉS

TRAVESSERA DE GRÀCIA, 90
08006 - BARCELONA  |  603 409 772

ESTALVIA, SENSE MÉS

DISTRIBUÏDOR AUTORITZAT

@RasCorsetería
www.rascorseteria.com

lenceriasras@gmail.com
932 023 915

Carrer calvet 11, Barcelona
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FARMÀCIES

SALUT

SERVEIS 
JURÍDICS 

ESPORT
OCI

FORMACIÓ

FERRETERIA

LLENCERIA PSICOLOGIA
AUTOAJUDA

PUBLICITAT:
enric@diarieljardi.cat

654 04 44 10
la Bonanova, Sarrià,  

les Tres Torres, Pedralbes, 
Vallvidrera

PUBLICITAT:
josepm@diarieljardi.cat

654 04 44 10
Monterols, el Putxet,  

el Farró, Galvany,  
Turó Park
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Passeig de Gràcia 85, 8ª planta
93 528 89 08
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