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La tardor ha arribat puntual i posa fi a un estiu 
molt llarg —massa— i calorós. Encara hi haurà 
algun dia de calor, però les nits ja són més llar-
gues i fresques. Esperem que la tardor porti plu-
ges que siguin capaces de regar un país assedegat: 
els ruixats i les tempestes d’agost i setembre han 
enverdit la terra, però al subsol hi continua faltant 
saó. Calen pluges menys intenses i més calma-
des, però continuades, que s’allarguin més d’un 
dia per anar omplint embassaments i basses i la 
capa freàtica de la terra.

A la política del país també li cal una mica de 
calma. Tot passa molt ràpid i accelerat. Hem de 
mantenir en la memòria les imatges de la mani-
festació de l’11 de setembre d’enguany, en què la 
ciutadania s’ha mantingut ferma en les seves con-
viccions, fent cas omís del soroll de partits polítics 
i d’algunes entitats. La Diada ha de ser de tothom, 
de qualsevol català, i sense limitacions ideològi-
ques. Per l’1 d’octubre encara es mantenia una 
mala maror política que no ajudava a recuperar 
les vivències de fa cinc anys. Però des d’El Jardí, al 
web, ho hem fet. Perquè cal tenir present que la  
força de la gent és com la inèrcia del mar, que cap 
dic maldestre pot aturar.

Tanmateix, tenim bones notícies aquest 
setembre sobre la participació popular a les fes-
tes majors del Farró i dels barris de muntanya. La 
cultura popular resta ben viva en els veïnats del 
districte, tot i els dos anys de restriccions, que 
gairebé van anul·lar aquestes festes populars, 
que, tal com ens demostra en Pep Arisa, són tra-
dicions antigues i ben arrelades arreu dels barris 
de Sant Gervasi. Ara comença la Festa Major de 
Sarrià, la qual presenta un programa d’activitats 
més ampli i ambiciós. Cal preservar la Festa i evi-
tar aldarulls, però també cal que els dirigents del 
districte mantinguin un diàleg constant amb els 
organitzadors, sense imposicions.

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 vul-
gui participar-hi. El dissabte 22 d’octubre es con-
voca una Assemblea Extraordinària, que decidirà 
la renovació del Consell Rector, l’òrgan executiu 
de l’entitat. És un moment especial per a l’entitat, 
atès que marcarà el futur del projecte El Jardí. 

LA  POR TA  D EL  JAR D Í
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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

OCTUBRE
FINS AL 21 D’OCTUBRE

 Exposició: Homenatge  
a Josep Queraltó
Centre de Sarrià 
c/ Pare Miquel de Sarrià, 8

 Exposició: Creativitat, ex-
pressió plàstica i salut mental.
Centre Cívic Vallvidrera
c/ d’Elisa Moragas i Badia, 34
 
FINS AL 28 D’OCTUBRE
Exposició: Parelles artístiques.
Casa Orlandai 
c/ Jaume Piquet, 23

FINS AL 29 D’OCTUBRE 
Exposició: Selfie, la mirada 
externa d’Andrea Ruiz
Espai Jove Casa Sagnier 
c/ Brusi, 61
 
FINS AL 4 DE NOVEMBRE
Exposició: Crea Putxet
Espai Putxet 
c/ Marmellà 13

4 DIMARTS
 17 h 

Cineclub: La leyenda del  
pianista en el océano. 
Casal Sant Ildelfons
c/ de Marià Cubí, 111

 17.30 h
Ball de Festa Major.  
Amb Pep i M. Jose. 
Can Fàbregas
c/ Pere Figuera i Serra, 1

DEL 5 OCTUBRE AL 5 DE 
NOVEMBRE
Exposició: Porrajmos, el geno-
cidi nazi del poble gitano.
Centre de Sarrià 

5 DIMECRES
 18 h 

Activitats familiars: El Botó 
Màgic. El disc!
Casa Orlandai 

 18 h
Activitat per a joves:  
Creació de personatges, 
amb Bàrbara Alca.
Centre Cívic Vallvidrera 

 18.30 h.
L’arquitecte i pintor Ignasi 
M. Serra i Goday, autor de 

l’ampliació del Museu Clarà, 
amb Bernat Puigdollers i Vidal.
Biblioteca Clarà

 18.30 h
Taller de creativitat i comuni-
cació científica: Eines i jocs 
de creativitat.
Centre Cívic Vil·la Urània 
c/ Saragossa, 29

 20 h
Tardes de tertúlies utòpiques: 
Història del poble gitano.
Centre de Sarrià 

6 DIJOUS
 17 h

Música: Carmen, de G. Bizet.
Can Fàbregas

 17.30 a 19 h
Cloènda: Centenari agrega-
ció de Sarrià a Barcelona.
I concert de Vozes
Seu del Districte
pl. Consell de la Vila, 7

 18 h 
Torneig FIFA 2022
Espai Jove Casa Sagnier 

 18 h
Cineknitting: amb llicència 
per tricotar! Col·labora: Katia
Centre Cívic Vil·la Urània 

 18.30 h
Presentació del llibre: 101  
Curiositats de Sant Gervasi, 
amb Ferran Colombo i J. Mestre.
Biblioteca de Sant Gervasi 
c/ Sant Gervasi de Cassoles, 85

 19 h
Conferència: Antoni Sala, el 
violoncel viatger, amb Josep 
M Rebés. As. Joan Manén
Fundació IEN
Via Augusta, 121

 19 h
Acció d’art: L’art a l’aula, amb 
Koala, art for kids
Centre Cívic Pere Pruna 
c/ Ganduxer, 130

 20.30 h
Concert Senyors Tranquil 
Nota79
c/ Vallirana, 79
Entrades: 10 i 12 € (Inclou CD)

7 DIVENDRES
 17.30 h

Infants de sol i lluna, amb  
la companyia Infantilades
Centre Cívic L’Elèctric
ctra. a Sant Cugat, km 6,5

 18.30 h 
Divendres Musicals amb Juja
Espai Jove Casa Sagnier 

 19 a 20 h
Mostra-taller de iaido i nagi-
nata, amb Leandro Pereira 
Zapata
Centre Cívic L’Elèctric

 19.30 h
Concert: Milica Jovicic, sopra-
no, i Olga Kobekina, piano
Jardí dels Tarongers 
c/ de la Ràbida, 5

 20 h
Cicle de dones i composi-
tores: Le réveil des autres 
oiseaux
Teatre de Sarrià 

 20 h
L’Imperdible de Festa Major:
Pirolaires + La Golden Beat 
+ Esbiaixades Selectors
Casa Orlandai 

 20 h
Sarrià Live Contest: 20è 
Concurs de Directes CRS + 
Concert d’Alba Morena 
Jardins de la Vil·la Cecília
Organitza: Centre Cívic Sarrià

 20 h
Cant per a tothom: Gregorià, 
amb Marc Vilajuana
Centre Cívic Pere Pruna 

8 DISSABTE
 10 h

Itinerari: L’ombra del 39, amb 
Sònia Fernández 
Centre Cívic Pere Pruna 

 10.30 a 16 h
Festa gran del Centre Cívic
Jardins de la Vil·la Cecília i 
Centre Cívic Sarrià

 12 h
Celebrem 125 anys per la 
Festa Major de Sarrià 2022
Plaça de Sarrià

 12 h
Presentació del llibre infantil 
Vull caminar damunt l’aigua, 
de Joan Serraf, amb l’autor.
Llibreria Casa Usher
c/ Santaló 79

 12 h
Hip Hop contra el racisme
Espai Jove Casa Sagnier 

 18 h
Espectacle familiar: Els contes 
que m’agraden, amb Clara 
Gavaldà. Infants de 4 a 10 anys.

Jardins de Can Ferrer
c/ Alfons XII

 18 a 19.30 h
X Milla de Sarrià. Cursa po-
pular per a totes les edats.
Parc del Torrent de les Monges
carrer Sagrat Cor, 1

 20 a 22.30 h
Sarrià  en Flames ’22 , amb 
Diablets, Diablesses i Diables 
de Sarrià i Drac de Sarrià

 21 h i diumenge 9, 18 h
Teatre: El Rei Borni, per  
La Bambolina Negra
Teatre de Sarrià 

 22 h
Concert de Festa Major:  
Infumables + Mika the Dog
Plaça de Sarrià

9 DIUMENGE
 9.15 a 13 h

XXII Caminada Popular per 
la Serra de Collserola
Organitza: CE Els Blaus

 11 h
Festa Major de Sarrià:  
X Baixada de Carros. 
c/ Major de Sarrià

 12 a 13.30 h
Diada Castellera de Festa 
Major, amb Castellers de 
Sarrià, Castellers de Barcelona 
i els Laietans de Gramanet.
pl. del Consell de la Vila

  20 a 22.30 h
Cinema a la Fresca amb 
Onward i XI Piromusical
Centro Asturiano

10 DILLUNS
 17 h

Xerrada: Sant Ignasi a Mont-
serrat i Manresa, amb David 
Guindulain, jesuïta  i psicòleg
Auditori Joan XXIII, ICCIC
Preu: 5 €

 18 h
Xerrada: El suïcidi juvenil  
es pot prevenir? 
Centre Cívic Vallvidrera 

 19 h
L’Òpera entre bambolines:  
Il Trittico, de G. Puccini
Casa Orlandai 
Preu: 4,50 €

 20 h
Maragall a casa
Arxiu Joan Maragall - BC
C/ Alfons XII, 79

11 DIMARTS
 20 h

Teatre: Quasi Òpera
Teatre de Sarrià 
Entrada general 12 € 
 13 DIJOUS

 19 h
Xerrada: Calculem la petjada 
de carboni, Elena Herrando
Centre Cívic Vallvidrera  

 20 h
Cinema: IIa edició Visionat 
de curtmetratges a Collse-
rola i cinefòrum
Centre Cívic Vallvidrera 

 20 h
Concert: Ava Casas. 
Nota79
Entrades: 10 i 12 € 
 14 DIVENDRES

 16.45 h
Activitat familiar:  
Maquillatge terrorífic
Centre Cívic Vallvidrera 

 18 h
Bo, bonítol i barat! amb 
Anna Bozzano d’El Peix al Plat. 
Centre Cívic Vil·la Urània 

 18 h
Espectacle familiar: Muuun, 
amb la companyia La Curiosa.
Centre Cívic Pere Pruna 

15 DISSABTE
 10 a 11 h

Títol principal: Paisatge de 

Fins al 2 de novembre 2022

Vallvidrera a les Planes. Com 
era fa 20 anys i com serà?
Centre Cívic L’Elèctric

 11 h
Els dissabtes no perdis el fil: 
Cata de llanes, amb Lalanalú.
Centre Cívic Vil·la Urània 

 12 h
Música: Rojo azul sarcástico
Centre Cívic Vallvidrera 

 14.30 h 
Gastronomia: El Desarme
Sidreria Casa Astúrias
c/ Ràfols 17-21 

  20 h i diumenge 16, 18 h
Teatre: Buffalo Bill a Barce- 
lona, amb Ramon Madaula
Teatre de Sarrià 
Entrada general: 20 € 
 16 DIUMENGE

 20.30 h i dilluns 24, 20.30 h
El documental del mes:  
Extinction Rebellion (vosc)
Teatre de Sarrià 
Entrada: 3€ 
 17 DILLUNS

 17 h
Xerrada: Santiago Rusiñol, 
vida, obra i mite, amb  
Margarida Casacuberta
Auditori Joan XXIII, ICCIC
Preu: 5 €

 19 h
Club de lectura: De bestias  
y aves, de Pilar Adón
Llibreria Casa Usher
Preu: 5€
 18 DIMARTS

 19 h
Club de lectura: Diari d’una 
escriptora, de Virginia Woolf, 
amb Dolors Udina, traductora.
Llibreria Casa Usher
 19 DIMECRES

 17 a 18 h 
Xerrada: Treballar en el món 
del lleure, amb ACELLEC
Espai Jove Casa Sagnier 

 17 h
Cine Fòrum: El milagro de  
P. Tinto. Dir. Javier Fesser. 
Llar Mn. Lluís Vidal
c/ Bigai, 12

 19 h
Club de lectura: La veritat 
sobre la llum, d’Auður Ava 
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Els carrers de l’Alcalde Miralles  
i Elisa Moragas

N O M E N C L À T O R 

JESÚS MESTRE CAMPI

Sobre la traça de l’antic camí del 
pantà, a finals del segle xix s’obrí 
un carrer que des de la plaça de 
Vallvidrera arribava a l’entrada de la 
finca de Ramon Miralles, alcalde de 
Sarrià, que el 1888 l’havia comprat a 
Eduard Maymir i Tortosa. El carrer 
es va conèixer primer com de l’Agre-
gació, per l’agregació de Vallvidrera 
a Sarrià de 1890, i des de 1902 com a  
Alcalde Miralles. La part esquerra del  
carrer es va urbanitzar a principis  
del segle xx. A la dreta hi havia uns 
terrenys que donaven al torrent, on el 
1953 es va construir el mercat muni-
cipal de Vallvidrera. El mercat va tan-
car el 2009, i l’edifici ara allotja l’Espai 
Cultural Mercat de Vallvidrera, obert 
al públic a finals del 2021.

El 1900 també es va iniciar la 
urbanització de la resta del camí del 
pantà, continuació del carrer Alcalde 
Miralles. Primer es va conèixer com 
a Canigó, després com a Abadessa 
Saportella, abadessa del monestir 
de Pedralbes al segle xiv, i final-
ment, el 1930, durant la dictadura 

de Primo de Rivera, s’aprova la dedi-
cació de Reis Catòlics. Aquest car-
rer formava part de la urbanització 
“El Turó”, aprovada el 1900. El camí 
del pantà es va anar urbanitzant amb 
torres i cases unifamiliars. A final de 
segle, s’hi van construir els principals 
equipaments culturals del barri: la 
Biblioteca Josep Miracle i el Centre 
Cívic Vázquez Montalbán, inaugu-
rats el 2002.

A principis de 2020, una plata-
forma veïnal va iniciar una reivin-
dicació que aplegà 1.045 signatures 
per canviar l’anacrònica dedicació de 
Reis Catòlics per la d’Elisa Moragas, 
directora de l’Escola Nabí durant vint 
anys i introductora de la pedagogia 
Freinet a Catalunya, a finals dels anys 
seixanta. El març de 2021, la ponència 
del Nomenclàtor de Barcelona aprovà 
el canvi de nom i, tot i discrepàncies 
al si del govern del districte, el 16 de 
setembre de 2021 es va fer l’acte de la  
descoberta, amb assistència del regi-
dor del districte, Albert Batlle, i el 
regidor de Memòria Democràtica, 
Jordi Rabassa.  

L’antic mercat de Vallvidrera; a l’esquerra hi ha els carrers Alcalde Miralles i Elisa Moragas, 
i a la dreta la carretera de Sant Cugat. Fons Vicenç Fonolleda Monés

Ólafsdóttir.
Llibreria Casa Usher
Preu: 5 €

 19 h
Cafès científics: Les singula-
ritats dels grups humans, 
amb Elena Bosch
Casa Orlandai 
Preu: 3 €

20 DIJOUS
 16.30 h

Acció d’art: Taller fanzine/
collage memòria roja, amb 
Àurea Estellé Alsina
Centre Cívic Pere Pruna 

 17 h
Cine club: El golpe
Can Fàbregas

 18 h
Estones entre fils: Mug cozy, 
amb Lady Crochet.
Centre Cívic Vil·la Urània 

 19 h
Taula rodona: Sostenibilitat  
i excursionisme
Centre Cívic Vallvidrera
 21 DIVENDRES

 16.30 h
Tour de teixits
Centre Cívic Vil·la Urània 
Preu: 6,59 €

 17.30 h 
Espectacle familiar: La ruca 
de Bremen, amb la compa-
nyia Mitja i Mitjoneta
Centre Cívic Vallvidrera 

 18 h
Cuina urànica: Panellets.
Centre Cívic Vil·la Urània 

 18 h
Xerrada: Cooperatives 
d’agroecologia de Collserola
Centre Cívic Vil·la Urània 

 18.30 a 19.30 h
Xerrada: Agroecologia i glo-
balització, amb Zaira Arlandi.
Centre Cívic L’Elèctric

 19.30 h
Concert: Trio Aqua.  
Jardí dels Tarongers 
Aportació: 10 €

 20 h
Projecció de documental: 
Pedra Pàtria, de Macià Florit
Casa Orlandai 

 20 h
Concert: Música silenciada, 
camí de llibertat, amb  

Ensemble Amoria
Centre Cívic Pere Pruna 

 20 h
Nit de clàssica: A l’estil antic. 
amb el duo de Olga Kobékina, 
clavecí, i Sergi Vicente, guitarra.
Espai Putxet 
 22 DISSABTE

 10 h
Itinerari: “El Paralelo agrade-
cido”, amb Meritxell Carreres
Centre Cívic Pere Pruna 

 18 h
Barcelona Districte Cultural: 
The Frame, amb Eléctrico 28.
Centre Cívic Vil·la Urània 

 20 h
II Cicle de Música de Cambra: 
Mozart i Beethoven, amb Arnau 
Tomàs (violí), Abel Tomàs (cello) 
i Maria Canyigueral (piano)
Teatre de Sarrià 
Entrada: 15 € 
 23 DIUMENGE
19 h
Concert: David Busquets. 
Nota79
Entrades: 12 i 15 € 

24 DILLUNS
17 h
Xerrada: Els orígens de  
Hollywood, amb A. Beorlegui.
Auditori Joan XXIII, ICCIC

25 DIMARTS
 17 h

Presentació del llibre: 101 
Curiositats de Sant Gervasi, 
amb M. Castellet i J. Mestre. 
Casal Sant Ildelfons

 19 h
Xerrada familiar: Com parlar 
de sexe amb els nostres 
infants? amb Sílvia Catalán. 
Centre Cívic Vil·la Urània 

 19 h
Club de lectura: El record  
de la bellesa, d’Oriol Broggi
Llibreria Casa Usher
 26 DIMECRES

 17.30 h
Activitat familiar: Celebrem  
la Castanyada
Centre Cívic Vallvidrera 

 19 h
Espectacle: Science And 

Songs, amb Victor Puntes  
i Eduardo Green.
Centre Cívic Vil·la Urània 

 20.30 h
Diego Spitaleri, pianoforte
Nota79
Entrades: 12 i 14 €

27 DIJOUS
 18.30 h

Taula rodona: Petar estigma 
Centre Cívic Vallvidrera

 19 h
Cafès literaris: L’educació senti-
mental, de Gustave Flaubert.
Casa Orlandai 
Preu: 3 €

 19 h
Conta’m una òpera: Il trova-
tore, amb María José Anglè
Centre Cívic Pere Pruna 
 28 DIVENDRES

 17 a 19 h
Festa de la Castanyada!
Espai Putxet  

 18 a 20 h
Nit d’ànimes
Espai Jove Casa Sagnier 

 19 a 22 h
Túnel del terror
Centre Cívic L’Elèctric

 20 h
Cicle de dones i compositores: 
Homenatge a Conxita Badia
Teatre de Sarrià 
 29 DISSABTE

 11 a 13 h
Festes tradicionals: Castanya-
da, amb Mon Mas. + 5 anys
Centre Cívic Vil·la Florida 

 12 h 
Matinal familiar: Les llumetes 
de Ko Ko Yao, amb la Cia. 
Cacauet Teatre. + 4 anys
Casa Orlandai 
Preu: 3  €

 21 h
Teatre: El Crèdit, amb La 
Bambolina Negra
Teatre de Sarrià 
Entrades: 10 €

NOVEMBRE
2 DIMECRES 

 20 h
Cinema: Samudaripen
Teatre de Sarrià 
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El més vist l'últim mes

1
Festa Major de Sarrià 2022: programa,  

pregó, concerts i activitats
2

El desig de Xavier Trias si es presenta 
d’alcaldable: Jordi Martí ha de ser a la llista

3
Els veïns de Major de Sarrià diuen prou  
als sorolls dels camions d’escombraries:  

“Volem dormir”

6
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 DISTRICTE

El veïnat es reivindica a la primera 
Audiència Pública de Sarrià –  
Sant Gervasi després de l’estiu
ALVARO RIBELLES

La primera Audiència Pública del 
districte després de l’estiu va acu-
mular més d’una hora de queixes 
i peticions del veïnat a la Seu de 
Sarrià – Sant Gervasi. Entre les mol-
tes preguntes, gran part es van refe-
rir al nou projecte de superilla que 
s’aplicarà a la zona de la Bonanova, 
un aspecte que es va tractar en una 
sessió oberta amb el veïnat l’en-
demà (veure pag. 8 d’El Jardí)

Un dels reclams que es van 
posar sobre la taula va ser per part 
de Miquel Saumell, de l’Associació 
Veïnal de Sarrià, que va subratllar la 
multitud de problemes que suposa 
el “mal funcionament” del sistema 
de recollida de porta a porta, i va 
demanar posar èmfasi en el règim 
sancionador. El regidor del districte, 
Albert Batlle, va mostrar compren-
sió per les queixes, però va fer una 
crida a la calma per poder perfecci-
onar el sistema. “Som la prova pilot 
del porta a porta”, va comentar amb 
orgull, ja que creu que és un modus 
operandi que s’aplicarà a més bar-
ris de la ciutat. A més va assegurar 
que continuaran fent campanyes 
de sensibilització, els ajustaments 
que convingui per millorar el servei, 
i que “s’incrementi l’acció sanciona-
dora de les actuacions incíviques 
que es produeixin”.

Per altra banda, un veí de l’Asso-
ciació de Veïns de Sant Gervasi va 

exposar la problemàtica amb què 
lidien al territori, sobretot els veïns 
més grans, en referència a la falta 
de proximitat i la dificultat d’accés 
a Centres d’Atenció Primària en 
determinades zones del districte. 
En especial es veuen afectats els 
veïns i veïnes dels barris de munta-
nya o d’altres zones com el Putxet, 
que es veuen forçats a anar al CAP 
de Vallcarca, amb totes les compli-
cacions que hi suposa travessar el 
turó. “La distribució d’aquests cen-
tres per la ciutat és com un puzle”, 
va comentar el regidor, admetent 
que en la problemàtica tenen poc 
a dir, ja que les competències reca-
uen sobre els organismes de salut 
pública. 

A l’Audiència Pública també es va 
fer palès que continua la disputa del 
Sarrià Hockey Club per l’habilitació 
d’un espai on el club pugui exercir 
les activitats esportives en horaris 

raonables per famílies i jugadors, 
perquè els horaris que els ofereix 
el camp de futbol de Vallvidrera de 
cara a la nova temporada 2022-2023 
són incompatibles amb les agen-
des dels nens i nenes, que neces-
siten fer esport les tardes de 16 a 
17.30 h. La coordinadora del club, 
que ha estat l’encarregada d’expo-
sar aquestes discrepàncies, ha pro-
posat que quan es canviï el terreny 
de joc del camp de Can Caralleu  
—reforma planificada per l’estiu del 
2024—, aquest s’habiliti també per 
a la pràctica d’hoquei herba. Batlle 
es va comprometre a “apuntar i 
estudiar” aquesta possibilitat.

Els veïns van preguntar per altres 
qüestions com la normativa de 
terrasses, problemes de brutícia a 
diversos carrers, afectacions urba-
nístiques a les Planes i, una vegada 
més, per la pacificació del carrer 
Balmes. 

AUDIÈNCIA PÚBLICA

Jaume Llansó (@JaumeLlanso)
Va agafant forma el jardí vertical 
promogut per l’AMPA de 
l’Institut Menéndez I Pelayo. 
Més verd a la ciutat! 

Leo Bejarano Manjón   
(@leobejarano)
Parcs i Jardins fa caure una 
morera que donava ombra i 

refugi cada tarda a nens i gent gran. Primer 
van ser els pins de Can Ponsic, després els del 
Parc Joan Raventós i ara li ha tocat als Jardins 
de Can Senillosa. Després ens passem el dia 
parlant de l’importància del verd urbà.

Ruth Gumbau (@RuthGumbau)
San Francisco o Barcelona?

VIST AL TWITTER

La milla solidària de Barcelona  
es corre el 23 d’octubre a Sarrià

 SARRIÀ

EL JARDÍ

La desena edició de la cursa Correm 
Junts, la milla terrestre, esportiva i 
solidària de Barcelona on les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
corren en igualtat de condicions 
amb la resta dels participants, se 
celebrarà el matí del diumenge 23 
d’octubre. La Fundació Aspasim, que 
treballa des de l’any 1938 per poten-
ciar i integrar a la societat a les per-
sones amb discapacitat intel·lectual 
greu, torna a organitzar un any més 
la prova al barri de Sarrià. 

El recorregut és d’una milla, 1 qui-
lòmetre i 609 metres, i recorre el pas-

seig de la Reina Elisenda de Montcada 
des de la plaça de Sarrià fins a la plaça 
de Pedralbes. Es pot córrer en soli-
tari o acompanyant a una persona 
amb discapacitat, i en aquest cas 
l’organització s’encarrega de fer la 
gestió d’assignar al ‘corredor soli-
dari’ una parella, en cas que no s’ins-
crigui amb un acompanyant.

Alexia Putellas, Aina Clotet, Marc 
Clotet, Bruno Oro, Àlex Roca, Judit 
Mascó i Xesco Reverter són alguns 
dels rostres coneguts entre la soci-
etat catalana que han donat suport 
a la Correm Junts al llarg de les 
nou edicions celebrades fins ara. 

El periodista i humorista Manuel 
Fuentes és el padrí de la iniciativa.

Més d’un miler de persones van 
participar en l’edició del 2021 de la 
Correm Junts, acon seguint recaptar 
la xifra rècord de 22.000 euros entre 
les inscripcions a la cursa i els dona-
tius. Tots aquests diners es destinen 
a projectes d’acompanyament a les 
persones que atén a diariament la 
Fundació Aspasim, situada a Vall-
vidrera. 
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 LA BONANOVA

La superilla de la Bonanova:   
propostes, calendari i reptes

Pel que fa a la plaça Frederic Soler, punt 
amb “més potencial civil i social de tota la 
zona treballada”, segons Jornet, es busca 
generar un arbrat més dens que proporci-
oni un ombrat considerable a tota la zona 
central de la plaça. El problema més gran 
d’aquesta zona, com s’ha detectat, és la 
falta d’ombres, que la fa disfuncional per-
què petits i grans puguin fer activitats a 
l’aire lliure. A més, es planteja implantar 
una petita pèrgola amb bancs per fer més 
amable l’entorn de la plaça. “Busquem que 
Frederic Soler deixi de ser la part posterior 
d’un mercat, i passi a ser una plaça amb 

ALVARO RIBELLES

El concepte de les superilles va aterrar  
a la ciutat de Barcelona en el marc del 
programa electoral de l’actual alcaldessa, 
Ada Colau, i era qüestió de temps que 
arribés al districte de Sarrià – Sant Gervasi. 
L’arquitecte Roger Jornet, en representa-
ció de l’empresa AR47 ESTUDIO, va pre-
sentar el 21 de setembre al veïnat, en 
una sessió al Centre Cívic Vil·la Florida, 
el primer esbós del projecte tècnic de 
la superilla Sant Gervasi –  La Bonanova, 
que tindrà com a eix principal el carrer 
Sant Gervasi de Cassoles i la plaça de 
Frederic Soler.

En els últims mesos els tècnics encar-
regats han fet una diagnosi per detectar 
les qüestions que s’hauran d’abordar. Els 
principals punts conflictius que té la zona 
són com situar una major amplada de 
les voreres i un arbrat adient per l’espai 
disponible. “Sant Gervasi de Cassoles és 
un carrer estressat viàriament, derivat 
del seu disseny i les necessitats que pot 
cobrir”, va ressaltar Jornet. 

Les dates pautades obren un calen-
dari optimista, però susceptible a petits 
canvis. La idea de les parts implicades 
és presentar l’avantprojecte final i ini-
ciar el projecte executiu el mes d’octu-
bre, per poder fer la tramitació tècnica 
durant el gener-febrer de 2023. Així, 
l’obra final s’engegaria el mes d’abril, 
a tocar de les eleccions municipals. 

Plataforma única, restricció  
de velocitat i arbrat més dens
Per contrastar l’alt nivell de circulació 
viària al carrer Sant Gervasi de Cassoles, 
els operatius proposen fer un nou pavi-
ment que conformi una plataforma 
única de granet, com la que ja hi ha a la 
zona de la biblioteca Joan Maragall. Així 

s’ampliaria considerablement l’amplada 
de la vorera sud, i es restringiria la velo-
citat màxima de circulació a 10 km/h per 
a tots els vehicles. D’aquesta manera el 
trasllat d’una banda a l’altra del carrer 
es tornarà “molt més segur”, i el flux de 
vianants augmentarà considerablement, 
preveuen des de l’Ajuntament.

vida”, va apuntar Jornet, que també va pro-
posar una limitació de les zones de càrrega 
i descàrrega pels camions del mercat. 

Aquesta sessió va arribar després d’una 
primera fase de diagnosi en la qual es van 
portar a terme accions participatives com 
una enquesta ciutadana i diverses mar-
xes exploratòries per l’àmbit d’actuació. 
En aquesta trobada, oberta a la ciutada-
nia, es va debatre amb els participants 
quins han de ser els usos i activitats que es 
donin en el futur en aquest espai, i quines 
característiques han de tenir els diferents 
elements que s’instal·laran. 

 LA BONANOVA

EL JARDÍ

El diumenge 18 de setembre, tres 
homes es van saltar un control poli-
cial amb el seu cotxe, i en la fugida 
van acabar bolcant el vehicle al pas-
seig de Sant Gervasi, a l’altura dels 
jardins de la Tamarita, a tocar de la 
plaça Kennedy. Agents de la Guàrdia 
Urbana que els anaven al darrere en 

Fugen d’un control policial 
i acaben bolcant el cotxe 
al passeig de Sant Gervasi

una persecució van immobilitzar de 
seguida als tres ocupants, després de 
treure’ls del turisme accidentat amb 
l’ajuda dels Bombers. Els fets van pas-
sar al voltant de dos quarts de tres de 
la tarda i el conductor del vehicle fugit 
va ser denunciat per conducció teme-
rària i per negar-se a fer el test d’alco-
hol i drogues. 

CARRER DE SANT GERVASI DE CASSOLES

CARRER DE TEODORA LAMADRID

CARRER DE FOLGUEROLES

PLAÇA DE  
LA BONANOVA

PLAÇA DE FREDERIC SOLER

PLAÇA DE JOAQUIM 
FOLGUERES

Proposta general

Criteris d'intervenció

Nou eix verd de Sant Gervasi Zona d'estada dins catifes verdes Plataforma única de granet
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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



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

EL RACÓ DEL VEÏNAT

Defensem Can 
Raventós interpel·la 
a tots els partits 
polítics del Consell 
Plenari: “No tenen cap 
iniciativa?”

DEFENSEM CAN RAVENTÓS

Des de la plataforma Defensem Can Raventós, 
volem mostrar la nostra decepció respecte a la 
totalitat dels grups polítics municipals perquè 
en el darrer número d’El Jardí, a les planes d’opi-
nió política, cap dels seus representants esmenta 
la defensa d’un refugi climàtic a Can Raventós.

Volem destacar que cap de vostès menciona la 
nostra reivindicació de salvar i defensar el jardí 
i la casa. No tenen cap resposta? Cap iniciativa 
per resoldre la qüestió? Hem ofert propostes de 
permuta dels terrenys a l’Ajuntament perquè les 
negociï amb la nova propietat, hem presentat 
reclamació judicial per irregularitats del projecte 
constructiu i del procediment administratiu, per 
incompliment dels criteris de La Carta Verda de 
Barcelona respecte al compromís de protecció 
del verd urbà...

El nostre manifest, publicat ja fa dos anys, el 
setembre del 2020, continua vigent i té el suport 
explícit de més de 30 entitats de reconegut pres-
tigi veïnal i més de 2.000 adhesions individuals. 
Hem rebut el Primer Premi de Lluites Veïnals 
2021, atorgat per la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya (CONFAVC). Hem inter-
vingut a la majoria de convocatòries de participa-
ció ciutadana del barri i del districte, amb moltes 
interpel·lacions al regidor. Hem organitzat múlti-
ples accions reivindicatives amb molta presència 
veïnal, a les xarxes i amb difusió a innumerables 
mitjans de comunicació (sempre els estarem molt 
agraïts a tots ells). Hem sofert un estiu amb calor 
sense precedents a la ciutat que ens avala en la 
necessitat de tenir un nou refugi climàtic verd i 
urbà al nucli més antic del barri, per les necessi-
tats de la nostra gent...

Es veu que res de tot això es mereix ni una sola 
frase als seus comentaris i opinions sobre “qües-
tions generals i concretes”, tal com ha publicat el 
diari El Jardí aquest setembre. Creiem que és un 
important “serrell per tancar” a favor del nostre 
barri i guanyar la confiança de molts electors. 
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CARME ROCAMORA

El proper Consell Plenari de Sarrià – 
Sant Gervasi, previst pel 20 d’octu-
bre, viurà el canvi de tres consellers 
del Districte que han plegat en les 
últimes setmanes, i que se sumen 
a altres 9 dimissions i cessaments 
que s’han produït en el si dels grups 
des de l’inici de mandat: tots els par-
tits han modificat algun dels seus 
representants.

Els últims canvis són el del regi-
dor d’ERC Joan Teixidor, que ha ple-
gat per motius personals i també 
per divergències amb el seu partit a 
Sarrià-Sant Gervasi. El seu lloc l’ocu-
parà en aquests últims vuit mesos 
de mandat Assumpta Torrent, veïna 
del Farró, historiadora i periodista 
de formació. Torrent va ser escollida 
en l’assemblea que els republicans 
van fer el 3 d’octubre per substituir 
Teixidor. Secretària d’imatge i comu-
nicació d’ERC Sarrià-Sant Gervasi 
entre el 2010 i el 2015, professio-
nalment té una llarga trajectòria en 
gabinets de premsa i de relacions 
institucionals tant d’entitats públi-
ques com privades. Actualment, tre-
balla en una organització belga del 
sector de la logística i els transports.

L’altre canvi conegut per aquest 
diari és el de la consellera del PSC-
Units Cèlia Martínez. Portava des 
del mes de maig sense fer acte de 
presència als òrgans participatius i 
executius del Districte per motius 
laborals: dedicada al sector que 
organitza esdeveniments, durant 
la pandèmia va perdre la feina i 

ara, amb el retorn de la normali-
tat, l’ha recuperat i necessita dedi-
car-s’hi de forma completa. Aquest 
diari va publicar la informació sobre 
aquesta absència i poc després el 
regidor del districte, Albert Batlle, 
va explicar que Martínez, companya 
seva en l’executiva d’Units, deixaria 
el seu càrrec en el proper Consell 
Plenari, una decisió que segons el 
regidor del districte, va prendre ella 
mateixa a començaments del mes de 
setembre per aquesta impossibilitat 
a dedicar-se als dos llocs alhora. De 
moment, Units no ha anunciat qui 
la substituirà.

L’últim canvi és dins del grup de 
Valents. El conseller Pablo Notario, 
que ja va entrar a mitjans de man-
dat per substituir el conseller Albert 
Guivernau, marxa ara a les Corts. El 
canvi es produeix perquè el con-
seller de les Corts del partit d’Eva 
Parera marxa a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i algú l’ha de substi-
tuir, i s’ha escollit que sigui Notario. 

Al Districte, s’incorporarà ara Jaime 
Baucells (1989), veí del Putxet i el 
Farró. Durant sis anys, ha treballat 
en el sector hoteler dedicant-se a 
la gestió i control, i els darrers tres 
anys els ha dedicat a la gerència de 
desenvolupament de negoci en el 
sector de serveis de manteniment.

Tots aquests canvis no deixen 
de sorprendre en aquest man-
dat, i és que ja són 11 canvis en un 
Plenari format per 19 consellers. A 
Ciutadans, es va cessar Pedro Miret 
i Jordi Obón per ser massa crítics 
amb la direcció. Als comuns, van 
plegar Joan Manuel del Llano i 
Llorenç Sena per discrepàncies amb 
Colau i Batlle. Montse Martín de 
Junts va ser cessada per les disputes 
amb el PDeCAT. Albert Guivernau i 
Óscar Benítez de Valents van marxar 
per canvis interns en el nou partit. 
Finalment, el popular Isaac Martín 
va ser destituït per discrepàncies 
amb el president del grup a l’Ajun-
tament, Josep Bou. 

 DISTRICTE

Tres canvis de consellers en un mes:  
el dinamisme al Plenari és crònic

Ens pots fer arribar els teus escrits a redaccio@diarieljardi.cat

CONSELL PLENARI

Foto d’arxiu del Consell Plenari en el dia que es va constituir
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EVA ELADI 
En els seus inicis, els primers 
pobladors de Barcelona 
vivien dins de les muralles, 
però el creixement de la 

població va obligar a expandir-se fora, fet 
que va motivar la formació dels diferents 
barris que avui conformen la ciutat.

En aquest moment, i dècades des-
prés d’aquesta explosió demogràfica, 
Barcelona viu una situació semblant pel 
que fa a la necessitat d’habitatge. Al dis-
tricte, patim aquest problema de manera 
molt notable a causa de l’escassetat d’ha-
bitatges. La falta d’espai per construir fa 
que el valor dels terrenys que queden 
s’encareixin, cosa que repercuteix, com 
és natural, en el cost final de la vida. Tenim 
els preus més alts de la ciutat, amb habi-
tants de rendes mitjanes i altes que viuen, 
compren, consumeixen al barri i li donen 
vida, i al seu torn generen un impacte en 
l’economia global de Barcelona.

Totes les ciutats tenen uns barris 
que són més cotitzats que d’altres, com 
és natural, i per això solen pagar més 
impostos, però normalment aquesta 

diferència també s’expressa en els serveis 
que reben. Però la normalitat a Barcelona 
és una cosa que no concorda amb Colau 
i el PSC. Sarrià – Sant Gervasi, malgrat que 
és el districte amb més diners recaptats 
en impostos, és el més maltractat.

A inici del mandat, el Govern bipar-
tit es va omplir la boca prometent habi-
tatges perquè els joves del districte no 
hagin de marxar, però la realitat és que 
molts dels nostres joves es veuen obli-
gats a renunciar a viure al seu barri. Si 
realment volem una ciutat cohesionada, 
oberta i de futur, necessitem abordar 
aquest problema amb una visió a mitjà 
i llarg termini.

Sarrià – Sant Gervasi es mereix molt 
més del que li ofereix Colau i el PSC. No 
demanem ser més que ningú, però tam-
poc volem continuar sent menystinguts 
pel Govern, com passa en l’actualitat. 
Sabem que estem davant una situació 
econòmica complexa i que ens tocarà a 
tots fer un ús racional de les inversions, 
però no és menys cert que si no invertim 
en els nostres joves, el seu futur s’escriurà 
en pretèrit. 

POL LLIRÓ
  Ni un sol nou habitatge pú-
blic en set anys. Les dades 
de l’Ajuntament indiquen 
que, actualment, el preu 

mitjà del lloguer a Sarrià – Sant Gervasi és 
de 1.362,4€ mensuals, de manera que se 
situa, amb diferència, com el districte amb 
els preus més elevats de Barcelona. Si ana-
litzem aquestes diferències, veurem que 
l’habitatge als nostres barris és 200 € més 
car que a Les Corts, 226 € més car que a  
l’Eixample i 389 € més car que a Gràcia, que 
són els districtes veïns. Per no parlar dels 
preus de lloguer que hi ha als municipis de 
l’entorn de Barcelona, amb diferències si-
milars o fins i tot superiors en relació amb 
el nostre districte. 

La conseqüència d’aquestes dades 
és que els joves de Sarrià – Sant Gervasi 
tenen grans dificultats per poder que-
dar-se a viure als barris on han nascut i 
crescut, i en molts casos es veuen abo-
cats a anar a viure a altres districtes o 
municipis. I no només els joves, perquè 
cal no oblidar les persones grans amb 
pensions baixes que s’han vist obligades 

a deixar el seu habitatge de tota la vida 
per no poder fer front a l’increment dels 
preus dels lloguers.

Sarrià – Sant Gervasi és un districte que, 
per diversos factors, presenta ja de forma 
natural uns preus més elevats que la resta 
de la ciutat, però és innegable que aques-
tes diferències s’accentuen com a con-
seqüència de la nul·la inversió per part 
del Govern de Colau i PSC de construir 
habitatge de lloguer a preus assequibles 
als nostres barris. Aquells que prometien 
resoldre els problemes de l’habitatge no 
han construït ni una sola nova promoció 
d’habitatge públic a Sarrià – Sant Gervasi 
en els darrers set anys. Les mateixes dades 
de l’Ajuntament de l’any 2021 reconeixen 
que s’han impulsat habitatges a tots els 
districtes menys a Sarrià – Sant Gervasi, 
Les Corts i Horta – Guinardó. 

Una vegada més, en fi, es constata que 
al nostre districte paguem impostos com 
tothom, però rebem menys serveis que 
ningú, i en matèria d’habitatge això es 
tradueix amb veïns que es veuen obligats 
a traslladar els seus projectes personals i 
familiars lluny dels seus barris d’origen. 

CÈSAR MILLÁN
La ciutat de Barcelona, 
acaronada i empresonada 
per Collserola i Montjuïc, 
pateix des de fa molt de 

temps d’una manca de terrenys per créi-
xer. I Sarrià no és pas una excepció.

Les polítiques públiques d’habitatge 
social no han pogut absorbir el creixe-
ment de la població els darrers anys. En 
paral·lel, la crisi immobiliària del 2008 va 
tancar molts habitatges, principalment 
per impagament d’hipoteques, conver-
tint els bancs en immobiliàries. Un totum 
revolutum que ha deixat orfes els joves 
barcelonins.

Una solució com la regulació del preu 
de lloguer és perillosa, atès que genera 
especulació: el petit propietari, amb els 
preus de lloguer perd poder adquisitiu 
i s’estima més deixar-lo tancat o vendre 
a preus luxosos. La proposta ideada a 
Berlín i Copenhaguen, que semblava exi-
tosa, darrerament ha generat dubtes per 
les raons esmentades.

A Sarrià, els i les socialistes continu-
arem promovent l’habitatge públic i 

l’aprofitament d’espais buits, sempre 
respectant la normativa urbanística 
actual i la propietat privada. Tanmateix, 
creiem que s’ha de promoure la reha-
bilitació d’habitatges, i redissenyar-los: 
al segle xxi el percentatge de famílies 
monoparentals i persones que viuen 
soles ha augmentat enormement i els 
habitatges amb tres o quatre habitaci-
ons ja no són funcionals. 

  MERCÈ AMAT
L’accés a l’habitatge és un 
dels principals problemes 
del nostre país, on s’ha 
actuat poc en el mercat 

immobiliari. Es va fer amb la llei per regu-
lar els lloguers impulsada per l’excon-
sellera Ester Capella, però les dificultats 
per tirar-la endavant van ser notòries.  
I, malgrat demostrar-se’n l’efectivitat, ha 
acabat aturada pel TC, com tantes altres 
lleis socials del Parlament.

Barcelona pateix escassetat d’habi-
tatge social per dècades de polítiques 
que han afavorit la compra (i, per tant, 
la privatització) del parc immobiliari 
públic davant del lloguer. També pateix 
la pressió turística i l’especulació dels 
fons d’inversió.

A Sarrià – Sant Gervasi, el preu per metre 
quadrat dels habitatges de segona mà 
és el més car de la ciutat; és el segon dis-
tricte amb menys lloguer protegit i un 
dels que té menys reserves de sòl. Si bé 
és el de major renda per càpita, hi ha rea-
litats que les xifres amaguen. Al districte, 
les promocions d’obra nova o de reforma 

d’habitatges van acompanyades d’expres-
sions com “de luxe”, “exclusius”... 

ERC Sarrià – Sant Gervasi fa temps que 
denunciem l’elitització que expulsa enti-
tats (l’Ateneu Divers o l’escola de dansa 
Vàrium) i veïnat, sobretot jovent. Els des-
nonaments també són a l’ordre del dia, si 
bé molts es fan amb silenci i nocturnitat.

Com que hi ha manca de sòl, calen 
mesures com la regulació dels preus del 
lloguer. La reserva del 30 % per a habitatge 
protegit en les noves promocions o grans 
reformes és un pas. ERC va acordar una 
partida per adquirir sobre plànol aquests 
habitatges i incentivar-ne la construcció. 
Però els diners no han tingut aquesta 
destinació i l’opacitat del Govern amb les 
xifres no ens permet avaluar la mesura. 

En habitatge, Sarrià – Sant Gervasi tam-
poc no compta per a Colau i Collboni: no 
és una zona preferent de compres pel tan-
teig i retracte, no es mobilitzen habitat-
ges del parc privat cap al públic, i no s’ha 
actuat com calia en casos paradigmàtics 
com el de Can Raventós.

No volem un districte “exclusiu”, volem 
barris diversos i per a tothom.

Sobre el dret  
a viure al barri
CARME ROCAMORA

Si hi ha una cosa que no se li escapa a ningú, és que cada cop hi ha més 
veïns que marxen del nostre districte. L’augment del preu del lloguer 
expulsa als joves, però també a aquells que han viscut tota la vida a Sarrià –  
Sant Gervasi. En contraposició, cada vegada s’inauguren més pisos de 
luxe que molts empresaris i persones d’alt poder adquisitiu miren amb 
entusiasme. Què cal fer? Cal regular lloguers? Cal deixar lliure el mercat? 
Frenar el luxe? Fer més habitatge social? Sí, òbviament, però a on? Cal 
prioritzar el lloguer social a Sarrià – Sant Gervasi o a altres districtes de 
la ciutat? Cal assumir que el veïnat no té dret a viure allà on va néixer?
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ANTONIO VERDERA
L’habitatge i les dificultats 
per accedir a un pis de llo-
guer o comprar una casa 
han esdevingut una de 

les cares més problemàtiques de la crí-
tica situació econòmica que viu avui dia 
Espanya. En els darrers anys, els preus del 
lloguer han experimentat creixements 
notables a bona part de les principals ciu-
tats, i el nostre districte no n’és l’excepció.

D’altra banda, l’Ajuntament continua 
encarint el mercat immobiliari. Primer 
van ser les restriccions d’oferta provoca-
des per la infinitat de traves al desenvo-
lupament d’obra nova, amb exigències 
com dedicar el 30 % dels nous habitat-
ges construïts a Barcelona als programes 
municipals de lloguer social. Després va 
arribar l’ofensiva contra els propieta-
ris d’habitatges de lloguer turístic, que 
ara enfronten una infinitat de prohibi-
cions i limitacions. Més tard, van posar 
en marxa un programa d’expropiacions 
que ha afectat nombrosos propietaris. 
Posteriorment, es van introduir controls 

que limiten els preus del lloguer d’habi-
tatge. I, des del 2015 fins avui, l’alcaldessa 
s’ha assegurat de donar suport amb entu-
siasme als col·lectius dedicats a ocupar 
els domicilis dels veïns que paguen hon-
radament els seus impostos.

El regidor portaveu del PP a l’Ajun-
tament,   Óscar Ramírez, ha defensat en 
repetides ocasions que l’habitatge és 
“una de les principals preocupacions 
dels barcelonins”, però que “no se solu-
cionarà amb una llei reguladora ni amb 
polítiques intervencionistes”. Ha proposat 
incrementar el parc públic d’habitatge 
utilitzant els solars que són de propietat 
municipal per construir nous habitatges, i 
ha acusat el Govern d’afavorir els ocupes, 
cosa que provoca inseguretat jurídica.

Intervenir el mercat de lloguer en lloc de 
portar a preus assequibles, crearà un efecte 
bumerang i una caiguda de l’oferta de llo-
guer, la inseguretat jurídica, el mercat negre 
i la reducció de la qualitat del parc d’habi-
tatge. Des del PP, mantenim que la regula-
ció provoca la caiguda d’oferta perquè els 
propietaris retiren els pisos del mercat. 
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RODRIGO 
MARTÍNEZ-GARCÍA
Tot i que l’actual alcaldessa 
va ser una abanderada del 
dret a l’habitatge, la reali-

tat continua sent la manca d’habitatge i 
la pujada dels preus dels pisos. Si bé és 
cert que Sarrià – Sant Gervasi ha guanyat 
població els últims cinc anys, ens trobem 
amb una tendència on cada vegada més 
gent ha de sortir del districte per trobar 
un preu d’habitatge més adequat. Són 
diversos els motius d’aquest èxode, però 
hi ha una realitat molt clara: els preus 
dels pisos a Barcelona són cada vegada 
més inaccessibles per als seus habitants. 
Que els preus siguin elevats no seria un 
problema si aquests fossin conforme les 
rentes familiars; no obstant això, ens tro-
bem en un entorn de salaris cada vegada 
més baixos. 

Com a solució a tants altres proble-
mes, es proposa el control de preus; l’in-
tervencionisme sense criteri. El Govern 
deu pensar que el mercat i l’economia fun-
cionen com un monopoli (en sentit lúdic 
i econòmic). La realitat és molt diferent. 

El control de preus i l’intervencionisme 
excessiu sempre porten els mateixos pro-
blemes: disminució de l’oferta, augment 
de la demanda, pujada de preus, manca 
de reformes als habitatges, mercat negre, 
manca d’inversió...

Les limitacions que ara mateix tenim a 
Barcelona per construir habitatge i la inac-
ció del Govern en la construcció d’obra 
pública, ens han deixat un mercat total-
ment desequilibrat, on la demanda no 
deixa de pujar i l’oferta no augmenta al 
ritme que ho hauria de fer.

Les solucions més immediates les 
coneixem: necessitem urgentment un 
augment de l’oferta. En primer lloc, amb 
la utilització dels espais buits i solars; en 
segon lloc, eliminant les limitacions a les 
rehabilitacions d’habitatges, que en molts 
casos permetrien dividir pisos grans per 
crear nous habitatges. En últim lloc, cal 
donar facilitats i seguretat als llogaters, 
no amenaces i sancions, a la vegada que 
es poden ajudar els joves i les famílies a 
accedir a un habitatge digne i començar 
un projecte de vida. Fem una política de 
donar suport i no de sanció. 

La consellera Montse Cantín Mas, nova  
secretària d’organització de Junts a Barcelona

MAX CAHNER
La política d’habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona 
des de l’arribada de Barce-
lona en Comú a l’alcaldia 

de la ciutat es basa en un principi clar i 
inamovible: l’habitatge és un dret fona-
mental, un bé de primera necessitat, no 
un bé d’inversió. Ha de ser així per garan-
tir una vida digna a tothom. 

Des del Govern del Districte estem 
portant a terme propostes innovado-
res tenint en compte nous reptes que 
hem d’afrontar com l’envelliment de la 
població. Juntament amb entitats soci-
als, associacions de veïns i professionals 
del sector estem treballant en la cons-
trucció de nous pisos de lloguer públic, 
mobilitzar habitatges buits i promocionar 
el cohabitatge com a nova forma d’ac-
cés i concepció de la llar. Accions que se 
sumen al reforç i ampliació dels recursos 
municipals existents, com els ajuts al llo-
guer, a la rehabilitació amb criteris socials 
i ambientals, ajuts per fer front als paga-
ments dels préstecs hipotecaris, així com 
la creació de nous serveis, com la unitat 

antidesnonaments, que atura el 93% dels 
desnonaments de famílies en situació de 
vulnerabilitat.

Cap ajuntament se’n sortirà per si sol. 
Cal interpel·lar a qui té les competències i 
la capacitat de produir canvis legislatius. La 
Generalitat i l’Estat han d’abordar els qua-
tre aspectes clau que tota política d’habi-
tatge necessita: desnonaments, regulació 
de lloguers, finançament i fiscalitat. 

•  Cal consolidar i ampliar la protecció anti-
desnonaments per donar suport a les 
llars que pateixen una situació de vul-
nerabilitat i es troben en risc d’expulsió. 

•  Les actualitzacions dels lloguers han de 
produir-se de forma raonable, això vol dir 
regular els lloguers per tal de generar l’es-
tabilitat necessària per a fer un projecte 
de vida a més tres o cinc anys vista, igual 
que es va fer amb les hipoteques. 

•  S’ha d’impulsar una reforma fiscal que 
penalitzi l’especulació immobiliària i afa-
voreixi l’habitatge de lloguer assequible 
i de qualificació indefinida. 

• És indispensable assignar un finan-
çament a les polítiques públiques d’ha-
bitatge a escala estatal. 

CARME ROCAMORA

La consellera de Sarrià – Sant Gervasi 
Montse Cantín serà la nova secretària 
d’organització de Junts a la Federació de  
Barcelona després que aquest mes  
de setembre els afiliats hagin fet con-
fiança a la candidatura de la qual for-
mava part, liderada pel regidor Joan 
Rodríguez, i que ha rebut el 69% dels 
vots enfront de la candidatura del con-
seller Ivan Condés, que ha obtingut el 
27% dels suports.

Cantín, que és veïna de Galvany, ha 
viscut també al Putxet, la Bonanova i 
les Tres Torres. És consellera del Plenari 
de Sarrià – Sant Gervasi des l’any 2007, 
representant Convergència, el Partit 
Demòcrata, i ara Junts per Catalunya. 
També va ser de les persones que va 
apostar per La Crida des dels seus inicis: 

“Crec en el gran projecte de país trans-
versal per Catalunya que representava 
Convergència, La Crida ho va tornar a 
intentar i Junts ho té com a eix primor-
dial”, declara Cantín a El Jardí. “Si volem 
que Junts sigui el gran projecte de país, 
necessitem un partit ordenat i molt tre-
ballador. Aquí sempre hi seré!”. 
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MIQUEL SAUMELL
Hi ha qui presumeix d’haver 
anat a totes les manifestaci-
ons de la Diada des dels anys 
setanta del segle passat, quan 
es manifestaven quatre gats. 
Doncs bé, començaré dient que 
aquest 11 de setembre no he 
sortit a manifestar-me. Per tal 
d’evitar interpretacions malin-

tencionades, no soc ni he sigut mai comunista, ni d’Es-
querra, ni de cap partit polític o sindicat de classe, ni he 
seguit mai les seves consignes. Tinc amics, coneguts i 
saludats a tots els partits, però sempre vaig per lliure,  
i aquesta llibertat només m’ha comportat satisfaccions.

A la mort del dictador, a Catalunya, d’independen-
tisme gairebé no se’n parlava; era una legítima aspira-
ció política però molt minoritària. Sigui com sigui, com 
que per compromisos professionals l’11 de setembre 
gairebé sempre em trobava a l’estranger, encara que 
ho hagués volgut difícilment m’hagués pogut manifes-
tar. Això sí, recordo un any que, a París, pels passadissos 
d’una fira internacional, un grupet d’expositors catalans 
amb poc sentit del ridícul va organitzar una passejada 
sonora per commemorar la Diada, amb estelada i tot. 
Amb tota franquesa, allò em va semblar esperpèntic.

Per altra banda, les aglomeracions no m’han agradat 
mai. Soc molt reticent a sortir al carrer a protestar, és una 
activitat que em genera incomoditat. Quan ets al carrer 
envoltat de milers de persones, sempre es pot donar el 
cas que altres ho aprofitin en benefici propi i no t’agradi 
tot el que es crida. Considero més efectiu si concreto les 
meves queixes i reivindicacions amb la publicació dels 
meus articles, que posant-me a cridar al mig del carrer, 
amb samarreta d’uniforme o sense.

Vaig participar, excepcionalment, a la manifestació de 
l’onze de setembre del 2012, i estic molt satisfet d’haver-hi 
anat. Allà va començar allò que alguns en diem l’etapa deci-
siva del procés cap a la independència. No he anat a més 
manifestacions patriòtiques, tot i que alguna vegada he 
aprofitat la Diada per dinar amb amics vinguts de fora, i 
després els he acompanyat fins a la concentració. La capa-
citat de mobilització dels catalans independentistes ja 
ha quedat repetidament acreditada, i entenc que no cal 
demostrar res més per la via d’ocupar els carrers.

En democràcia, fins i tot en democràcies imperfectes 
com la nostra, no es compten manifestants sinó vots. Per 
altra banda, les enquestes no me les he cregut mai, ja 
que gairebé totes diuen allò que vol que diguin qui les 
ha pagat. El dictador Franco també n’encarregava, d’en-
questes, i organitzava manifestacions multitudinàries. 
Tinc molt presents les imatges de la Plaza de Oriente de 
Madrid, amb un milió de manifestants —això ens asse-
guraven— cridant “Si ellos tienen ONU, nosotros tene-
mos dos”, i altres imbecil·litats patriòtiques per l’estil.

Ara som en una altra etapa, que és la de votar bé, i que 
cadascú ho entengui com vulgui. Els últims resultats electo-
rals acrediten que els catalans independentistes ja som més 
de la meitat. I encara que sigui una obvietat recordar-ho, 
qui no vota, no compta, ja que qui es queda a casa ningú 
sap què pensa. Manifestacions, banderes, himnes i altres 
demostracions públiques de patriotisme pujat de to, ho 
deixo pels nostàlgics i els col·leccionistes de samarretes.

La independència s’assolirà per vies democràtiques i, 
n’estic convençut, sense violència. No hi ha cap governant 
del món endreçat, el món al qual Espanya encara pertany, 
que es pugui permetre el luxe de posar-se en contra de la 
voluntat majoritària dels seus ciutadans. Catalunya és una 
nació, i els seus ciutadans han demostrat repetidament 
que volen negociar directament amb Brussel·les prescin-
dint dels actuals intermediaris.  
MIQUEL SAUMELL ES DEDICA AL COMERÇ EXTERIOR 

GLÒRIA VILALTA

Les matemàtiques eren la 
meva assignatura preferida 
quan anava a l’escola. Per mi 
eren com un joc, m’agradava 
resoldre problemes i calcular.

La geometria, però, no 
m’agradava gaire. Ara entenc 
que era perquè no li veia massa 
el sentit. Com a mínim, els 

números era una cosa amb què convivies diàriament, 
però en aquell moment no veia que amb la geome-
tria també.

La vaig redescobrir en un curs de Medicina de l’Hà-
bitat. Allà vaig conèixer el sistema Geocrom, desen-
volupat per la Marta Povo. Es tracta d’un sistema que 
utilitza l’energia de la geometria, el color i la llum per 
harmonitzar els espais (i també les persones). Per mi va 
ser fascinant descobrir que la geometria era terapèu-
tica. Des d’aleshores, la geocromoteràpia forma part 
de la meva feina diària, tant per als espais com per a 
les persones, a través d’essències florals.

A partir d’aquell moment, se’m va disparar l’interès 
per la geometria. Vaig començar a veure els seus efec-
tes i a llegir sobre el tema. Em vaig adonar que estava 
íntimament lligada als números i al món, a tot el que 
ens envolta. Vaig anar descobrint la geometria en la 
galàxia, la Terra, les plantes, els minerals, els animals i 
l’home. Encara ara gaudeixo en observar i descobrir l’or-
dre i l’harmonia de les flors i les plantes, que segueixen 
patrons geomètrics.

Més endavant, també en 
un curs, aquest sobre es-
pais sagrats (amb la Cristina  
Ibáñez), vaig poder sentir 
l’energia que tenien esglési-
es i altres indrets construïts i 
seleccionats pels homes. Fer-
ho d’una manera conscient 
va ser tot un regal. La manera 
d’entrar ara en una església o enclavament prehistòric 
és molt diferent a la que tenia abans. Les antigues cons-
truccions tenien unes formes, localització i geometria 
especials, pensades per aconseguir una certa funció.

Ara, en un curs de Geometria Sagrada amb l’Assump-
ció Vilaseca, estic descobrint la importància de la ge-
ometria lligada a l’emplaçament, a la latitud. Però el 
millor és sentir l’energia d’un triangle, d’un quadrat o 
fins i tot d’una línia que té unes dimensions i propor-
cions determinades. Els seus usos en la vida diària són 
infinits, des de la construcció d’una casa al disseny d’un 
llit, una taula o d’un petit objecte diari.

No puc evitar pensar en els infants que van ara a 
l’escola. Com canviaria la classe de matemàtiques si 
descobrissin que la geometria la tenen al voltant i que 
a més a més la poden utilitzar?

Desitjo que cada vegada hi hagi més persones que des-
cobreixin aquest món fascinant i que les matemàtiques 
siguin també una assignatura de descobriment del món.

Quan parlem de Geometria Sagrada, parlem de la 
geometria com a patró de la creació i com a eina per a 
crear llocs sagrats o espais amb una energia especial. I 
com moltes altres coses, ens poden ajudar a viure millor 
i en pau, a viure amb salut i serenitat.

L’aprofitem?  
GLÒRIA VILALTA I GRAU ÉS ENGINYERA ESPECIALISTA EN MEDICINA  
DE L'HÀBITAT, FENGSHUI I BENESTAR PERSONAL

ARQUITECTURA

L’edifici Seida
JAUME DE OLEZA

A principis dels anys 60, l’em-
presa automobilística Seida 
va encarregar a l’arquitecte 
Mitjans (1909-2006) l’orde-
nació d’un solar comprès a 
la cruïlla de la ronda General 
Mitre amb l’avinguda de 
Sarrià. El projecte consistia en 
una sèrie d’edificis on acollir, 

per a aquesta empresa, els tallers de reparació, el magat-
zem de vehicles, una benzinera i un edifici d’habitat-
ges. Aquest darrer permetia, amb la venda de pisos, la 
recuperació de la inversió perquè els beneficis obtin-
guts per la promoció immobiliària paguessin el solar i 
la resta dels edificis. 

Mitjans situa l’edifici d’habitatges davant de l’avin-
guda de Sarrià i dissenya sis caixes d’escales que donen 
accés a dos habitatges per replà. Es tracta d’un edifici 
de gran longitud, d’aproximadament 130 m de llargada, 
en el qual Mitjans trenca la linealitat amb un conjunt de 
terrasses en voladís i amb un espai porticat a la planta 
baixa. Aquesta planta baixa porticada s’adapta a la 
topografia i al desnivell del carrer, la seva alçada varia 
i manté el primer forjat totalment horitzontal evitant 
esglaonar l’edifici. 

La distribució dels habitatges ve determinada per 
l’admiració de l’arquitecte per l’arquitectura de Durán 
Reynals. Igual que l’edifici La Colmena, situat a la can-
tonada de la ronda General Mitre amb el carrer Mandri, 
del mateix Mitjans, fracciona la façana del darrere per-
metent, doncs, la incorporació dels patis a l’exterior, de 
manera que estableix una ventilació natural als dormi-
toris situats a la part posterior de l’edifici. En destaca, 
pel que fa a la composició, l’alternança de les terrasses 
de façana, que conjuguen les gelosies ceràmiques i les 
pèrgoles col·locades al portell a doble alçada: una estra-
tègia compositiva que trenca la linealitat de la façana, 
dotant-la d’una plasticitat modular molt estudiada.

Mitjans, així mateix, dissenya el suport d’aquest gran 
volum per mediació de pilars a la planta baixa, cosa 
que provoca un basament que permet, a través de 
l’ombra produïda, diferenciar la planta baixa de la resta 
del volum i, a més, fa la sensació de ser un edifici sus-
pès. Es tracta d’una estratègia molt comuna en alguns 
edificis d’aquest arquitecte, que exagera la impressió 
d’un volum elevat i suspès. Mitjans, com he comentat 
en anteriors articles, va ser un arquitecte de reconegut 
prestigi, amb una llarga trajectòria professional. La seva 
arquitectura va evolucionar d’una primera època més 
classicista a una posterior, deixant enrere el llenguatge 
historicista, per establir una arquitectura més compro-
mesa amb el moviment modern. L’edifici Seida pertany 
a aquesta segona època, on els postulats del corrent 
de l’arquitectura moderna s’obren pas en l’arquitectura 
de la nostra ciutat. 

JAUME DE OLEZA ÉS ARQUITECTE. www.cwork.cat

SALUT I BENESTAR

Redescobrir  
la geometria

EL RADAR DE SARRIÀ

11-S: Els meus motius

14
  

OP IN I Ó
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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

RAMON HOSTENCH

Tradicionalment, l’últim trimestre de l’any és quan 
es produeixen més operacions immobiliàries. Final 
d’any i les qüestions fiscals tenen molt a veure, però 
enguany s’ha d’afegir una altra raó. La forta pujada 
de l’euríbor ha començat a afectar a les noves hipote-
ques. Tant se val siguin a interès variable o fixa. En al-
guns casos els tipus de les variables són enganyosos. 
Certs bancs utilitzen l’esquer d’un tipus inicialment 
atractiu que aviat es veurà neutralitzat per la seva 
vinculació a l’índex de referència de l’euríbor. Com 
diu el titular ara és el moment… de VENDRE. Els pro-
pietaris que han pensat en vendre els seus immobles 
han d’aprofitar el dinamisme que encara ens mostra 
el mercat abans que es refredi. La demanda anirà per-
dent força així que l’accés al finançament sigui més 
car i restrictiu.

El BCE ho ha deixat molt clar amb les pujades de 
juliol (0,50) i setembre (0,75) després d’11anys sen-
se fer-ho. Pensa continuar empenyent els tipus fins 
que controli la inflació. A més, la Reserva Federal 
nord-americana va pressionant amb una política més 
agressiva. Això condiciona encara més al BCE que veu 
com l’euro es debilita davant el dòlar. L’increment de 
l’euríbor està afectant les persones amb hipoteques 
variables i farà que cada vegada més s’ho pensin els 
que vulguin contractar una nova. Hi ha bastant con-
sens que durant el 2023 l’euríbor superarà el 3%. En 
el que no es posen d’acord els experts és fins a on 
arribarà. Tots diuen que dependrà de com evolucioni 
la situació. La repercussió en les quotes mensual serà 
important. Els notaris donen fe que aquests últims 
dies se’ls ha girat feina. Els compradors tenen pressa 
per signar abans que els bancs traslladin les pujades 
a les hipoteques fixes (clarament les preferides pels 
clients) que estaven negociant amb el seu banc.

El propietari que pensava vendre ha de ser cons-
cient que d’aquí a uns mesos serà més difícil, perquè la 
demanda s’anirà frenant amb l’escenari d’un finança-
ment cada vegada més car. Tampoc s’ha de descartar 
que si la lluita contra la inflació s’endureix veiem una 
recessió amb la consegüent pèrdua de llocs de treball. 
A llavors l’escenari seria encara pitjor.

Ara és el 
moment…
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PETITS AMICS

Dos anys caminant  
al vostre costat

CLÀUDIA SUCARRAT

El passat 3 d’agost, La Vete-
rinària de Sarrià va celebrar 
dos anys. Per fortuna, i amb 
molt d’esforç, la feina no ens 
ha deixat des que vam obrir, 
i voldríem aprofitar aquesta 
columna per aturar-nos un 
moment i reflexionar.

El pal de paller d’aquest 
projecte ha estat l’amor pels animals. La professionali-
tat, la tecnologia i la proximitat cap als clients van ser 
els altres valors fundacionals. Just quan les idees ana-
ven agafant cos, de cop i volta, a causa de la pandèmia, 
el món va aturar-se en sec i ens vam veure submergits 
en un mar d’incerteses. La covid va fer trontollar fins i 
tot els negocis més consolidats. Nosaltres no havíem ni 
començat, però vam mirar endavant amb optimisme. 
Finalment, enmig de les vacances d’estiu vam obrir-
vos les nostres portes. No sabíem com ens aniria, però 
teníem una actitud que ens va guiar fins on som: ofe-
rir el millor servei. I què significava això? Doncs volia 
dir dedicació completa. Vam equipar la clínica amb 
els aparells més moderns i hi vam posar moltes hores.

En el moment d’obrir, vam comptar amb l’ajuda 
de la Sílvia, auxiliar de veterinària i veïna de Sarrià. 
Amb ella vam començar a atendre els primers peluts. 
Posteriorment, van entrar la Glòria i la Sara, auxiliars 
veterinàries amb molta dedicació i que des del minut 
u van mostrar-se completament entregades a la causa. 
Vam pensar que la salut necessitava una bona higiene, 
i per això vam obrir la perruqueria canina. Aleshores, 
es va incorporar en Xavi, perruquer amb àmplia expe-
riència professional. La vostra confiança ens portava 
més pacients i vam fitxar la Mercedes, una veterinària 
de cap a peus i gran currículum acadèmic, que a més 
s’entrega en cos i ànima a la seva feina.

Volíem anar més enllà de la veterinària tradicional. 
Així van néixer els plans de salut. Els plans de salut ens 
permeten portar un bon seguiment i aplicar la medicina 
preventiva per anticipar-nos a les malalties, en comptes 
d’esperar que apareguin. A més, els clients gaudeixen 
de nombrosos descomptes.

Durant aquest temps, també hem treballat amb nom-
brosos veterinaris especialistes en acupuntura, nutrició, 
cirurgia, traumatologia, ecografia, oftalmologia i endos-
còpia, segons les necessitats de cada pacient. Sense 
oblidar que l’educació és essencial per a una bona salut 
i una bona convivència. Així és que l’Ariadna, la nostra 
ensinistradora, va oferir seminaris gratuïts per a tothom 
i classes particulars per als casos més complexos.

Fins avui dia. De tot cor us donem les gràcies, ja que, 
sempre ens hem sentit molt estimats pel barri i estem 
profundament agraïts de servir-vos. Continuarem crei-
xent amb vosaltres i amb nous projectes que ben aviat 
us comunicarem. Perquè els nostres amics ho tindran 
tot sense sortir de Sarrià. 
CLÀUDIA SUCARRAT, VETERINÀRIA EN CAP DE LA VETERINÀRIA DE SARRIÀ

JAUME CLOTET
L’altre dia, baixant de caminar 
pel Tibidado, vaig passar pel 
costat d’unes promocions de 
pisos que estan construint al 
capdamunt de Major de Sarrià. 
Suposo que tots sabeu de qui-
nes parlo. Ara que ho estic 
escrivint, comprovo que ja tinc 
hàbits de senyor gran: llargues 

caminades i mirar les obres. En fi. El fet és que m’hi vaig 
aturar un moment per admirar i olorar unes plantes d’espí-
gol que hi han plantat i el vigilant, avorrit, no va trigar ni un 
instant a treure el cap i donar-me conversa. En només dos 
minuts vaig saber qui havia visitat els pisos; un conegut 
advocat vinculat al FCB i la parella joveníssima d’un famós 
jugador del mateix club. L’habitatge més barat supera els 
dos milions d’euros, però en aquest cas concret la persona 
interessada el volia només com a segona residència (em 
pregunto quina deu ser la primera...). 

Deixant de banda la indiscreció del vigilant, el fet és 
que la informació que em va donar no em va sorpren-
dre. Altres promocions similars tenen preus d’aquest 
nivell, i la venda de pisos i cases de segona mà no ofe-
reix una perspectiva gaire millor. Aturo un moment 
la redacció de l’article per mirar, en un portal immo-
biliari, quants pisos s’ofereixen al districte de Sarrià – 
Sant Gervasi per un preu màxim de 500.000 euros i un 
mínim de 80 metres. Podria triar uns altres paràme-
tres, certament, però he triat aquests. Doncs el resultat  
és encara pitjor que no em pensava: dels 1.912 habitat-
ges en venda només n’hi ha 153 amb aquests requisits. 
Per no parlar dels lloguers. Fa poc temps s’ha inaugurat 
un edifici d’habitatges sencer dedicat només al lloguer, 
a la Via Augusta, i cap dels pisos ofertats té un lloguer 
inferior als 3.000 euros.

Davant d’aquesta situació, qui pot comprar o llogar 
un habitatge a Sarrià? Quantes parelles joves de la vila, 
amb ganes d’iniciar un projecte familiar en comú, poden 
adquirir o llogar un pis que tingui, per exemple, tres 
habitacions (res de l’altre món en el cas d’un habitatge 
familiar)? Per no parlar d’algú que es vulgui independit-
zar en solitari. La resposta és ningú o gairebé ningú. Jo 
conec casos, com deveu conèixer vosaltres, de persones 
joves i no tan joves arrelades a la vila que han marxat a 
viure fora de Barcelona per la impossibilitat de trobar un 
habitatge. Per contra, mentre molts sarrianencs i sarri-
anenques joves marxen de la vila hi arriben persones, 
de pas o no, que no demostren tenir el menor interès a 
arrelar-s’hi; porten els seus fills a les escoles internacio-
nals i no sembla que tinguin cap voluntat de parlar ni 
entendre el català, de participar en les activitats de la vila 
ni de conèixer la seva nova realitat local.

Al pas que anem, i sembla que no hi haurà canvis 
de fons en aquest camp, només romandran a la vila 
els sarrianencs que heretin un pis dels pares o dels 
avis, o que tinguin la sort de tenir bons llocs de treball 
que els permetin unes altes retribucions. La resta hau-
ran d’enfilar el camí de l’exili econòmic i anar a altres 
indrets a viure, o compartir pisos fins ben entrada la 
trentena. Hom dirà que són les regles del mercat i que 
Barcelona és una ciutat global, amb els avantatges i les 
servituds que això comporta. No dic que no; la meva 
ànima liberal hi està d’acord. Però la meva ànima con-
servadora reclama que no es perdi la identitat de Sarrià 
(o de Gràcia, o de Sants, o de Sant Andreu) i que la gent 
pugui on han viscut les seves anteriors generacions. 

Quines mesures es podrien prendre? Em sembla 
que no tinc més espai i ho deixarem per un altre dia. 
JAUME CLOTET ÉS PERIODISTA

SARRIANENC

La gentrificació  
que no cessa JOAN BUSCÀ I AMBRÓS

Acabem el mes d’agost amb 
un índex d’inflació del 10,4 %,  
quatre dècimes per sota de 
l’anterior mes de juliol. Aques-
tes dades no es donaven des 
del 1984. Des del passat mes 
d’abril, els preus no han parat de  
créixer. Els efectes de la covid 
des de febrer del 2021 i l’inici 

de la guerra entre Rússia i Ucraïna el febrer del 2022 
són els principals culpables d’aquest desenfrenat 
increment de preus. Lideren l’encariment els produc-
tes energètics: l’electricitat, el gas i els carburants, i els 
segueixen els productes alimentaris, la restauració i, en 
aquests últims mesos, el turisme. Tots són productes 
i serveis de primera necessitat. Aquest alt nivell d’in-
flació té una relació directa amb els salaris i les pen-
sions i hi repercuteix: comportarà haver d’actualitzar 
els convenis salarials i les pensions amb un increment 
que pot ser important.

Quan acabarà aquesta escalada de la inflació? Difícil 
de respondre i de fer una previsió. Sí que podem dir que 
la incidència dels confinaments per la pandèmia de la 
covid en l’índex de la inflació de preus és quasi i pràc-
ticament nul·la: la forta incidència en l’encariment dels 
preus actual i en general en el comportament de l’eco-
nomia és per la guerra Ucraïna-Rússia. Portem quasi set 
mesos de conflicte i no es veu la fi: politòlegs experts no 
s’atreveixen a pronosticar una data final del conflicte. 
Rússia és el primer productor de gas natural del món, 
del qual el 78 % es ven a Europa; el tercer productor 
mundial de petroli; té les principals mines de níquel, 
or i plom; és líder en el cultiu del blat, civada i sègol, 
i té els boscos més grans del món (Sibèria) i, per tant, 
és el principal productor de fusta. Ucraïna és el graner 
d’Europa amb una elevada producció de blat i oli de 
gira-sol —el 70 % de la producció mundial— i abasteix 
i alimenta bona part dels països de l’Àfrica.

Una inflació desbocada —els últims tres mesos, su-
perior al 10%— és el pitjor enèmic de l’economia. No 
hi ha solucions fàcils i indolores: la inflació redueix el 
poder adquisitiu i afecta molt especialment les classes 
més baixes. També afecta la política: tomba governs i ali-
menta populismes. 
Tant la Reserva Fe-
deral dels EUA com 
el Banc Central Euro-
peu (BCE) han pres 
mesures per frenar 
la inflació apujant 
els tipus d’interès. El 
BCE, fins a l’1,25 %. 
El preu del diner del 
BCE mai havia sigut 
tan alt. Davant aquesta situació econòmica mundial, 
tots els líders polítics es mostren prudents i a la vegada 
molt preocupats per intentar buscar solucions alterna-
tives per reduir la inflació.

Acabo aquest article amb una declaració que va 
fer el president de França, Emmanuel Macron, el pas-
sat 24 d’agost i que es podria fer extensiva per tot el 
món: “Adverteixo que venen mesos difícils, i per això 
demano a la població fer sacrificis. Ens trobem en un 
punt d’inflació de cara un hivern difícil a conseqüència 
de la guerra Rússia-Ucraïna i els efectes del canvi climà-
tic, per la qual cosa preveig escassetat de recursos i un 
augment dels costos de l’energia elèctrica. 
JOAN BUSCÀ I AMBRÓS ÉS ECONOMISTA

PARLEM D’ECONOMIA...

La fi de l’abundància
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EL JARDÍ
Aquest octubre s’inaugura la nova 
escola de Trémolo al carrer Homer, 
45. Amb aquestes instal·lacions, 
Trémolo es consolida com una 
alternativa als altres dos conser-
vatoris tradicionals de la ciutat de 
Barcelona per a tots aquells alumnes 
que vulguin cursar el grau professi-
onal de música. Al centre s’hi ense-
nyen les optatives aprovades pel 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

Les noves instal·lacions
Són unes instal·lacions punteres en el sentit tecnològic, 
equipades amb les darreres innovacions. Els alumnes 
podran gravar-se i es compta amb un auditori amb les 
màximes garanties de qualitat acústica.

La nova escola permet una important ampliació de 
Trémolo: més espais per formació, però també per a la 
interpretació en directe. L’ensenyament a Trémolo és de 
grau professional en les especialitats de música moderna, 
clàssica i de cant líric, modern i coral. Es vol aprofundir i 
descobrir en els estudiants les possibilitats que la música 
proporciona com a professió.

El programa pedagògic
Trémolo reforça la seva visió en ensenyament de la 
música i del teatre musical com a opció de futur: un 
aprenentatge que ajuda a formar persones i a desen-
volupar totes les capacitats expressives i intel·lectuals, 
però també de relació social, responsabilitat i lideratge.

La música i el teatre musical són, doncs, els fonaments 
de la formació dels alumnes de Trémolo a qui se’ls intro-
dueix en el fet que significa ser músic i a tenir contacte 
amb els escenaris des del primer moment. Un dels pro-
blemes comuns per molts dels alumnes que volen accedir 
a un grau superior és, precisament, el poc contacte que 
durant el grau professional han tingut amb els escenaris. 

Així, aquest curs Trémolo introdueix diverses possibilitats 
per rodar els seus alumnes en la interpretació:
4La Simfònica de Trémolo: dos dissabtes al mes hi 
haurà assaigs de música clàssica
4Les Jam Sessions: l’últim dimarts de cada mes, al 
Nota79, hi ha Jam amb peces de jazz i de modern amb 
els estudiants que vulguin iniciar-se en la improvisació
4A Capella 21: una coral jove que assaja un cop a 
la setmana
4Big Band: una altra formació per agafar rodatge en 
les interpretacions col·lectives
Trémolo també genera els seus propis recursos peda-

gògics elaborats pels docents de l’escola. Es recull l’expe-
riència formativa de les classes i de les experiències que 
es viuen el dia a dia. Hi ha el projecte de publicar aquests 
materials en un llibre.

La sala Nota79
La sala de concerts Nota79 és, des de 2017, l’auditori públic 
de Trémolo. L’espai és utilitzat, viscut i ben aprofitat pels 
alumnes, a part de programar concerts de professionals.

Aquest octubre s’han programat les actuacions de 
Senyors Tranquil, el dijous 6; Ava Casas que presenta el 
nou àlbum Salto de Fe, el dijous 13; David Busquets, el 
diumenge 23, i de Diego Spitaleri al piano, el dimecres 
26, dins del 3r Festival di Teatro Italiano de Barcelona. 

NOU TRÉMOLO  • MATRÍCULA OBERTA

 EL FARRÓ

El nou Trémolo, un centre de  
grau professional a BarcelonaMAX SIERRA

Comença el curs polític des-
prés de les vacances d’es-
tiu: iniciem els últims mesos 
abans de les eleccions muni-
cipals, que seran el 28 de maig 
de 2023. Per tant, els partits 
polítics i els governs duran a 
terme moviments per arribar 
de la millor manera possible 

a aquests comicis: com és habitual i lògic, tots volen 
revalidar les seves posicions de poder i que els ciuta-
dans tornin a confiar en les seves propostes. També és 
l’escenari per als qui volen irrompre en l’espectre polí-
tic actual, que hi tenen l’oportunitat. Tanmateix, ens 
trobem enmig d’una crisi energètica molt forta i d’una 
inflació al voltant de les dues xifres, és a dir, una situa-
ció complicada per a la majoria de ciutadans i famílies 
des del punt de vista econòmic. La dificultat d’afrontar 
processos electorals amb una crisi pel mig és gran, i la 
situació de complexitat en què es troben els polítics 
també ho és, pel fet que han d’adoptar decisions difícils 
i molt sovint impopulars per a l’electorat. En haver-hi 
un alt nivell d’incertesa en el panorama econòmic, això 
acaba per traslladar-se directament al mapa polític.

Eleccions i crisi no són una bona combinació per a un 
governant que aspira a revalidar el seu càrrec de respon-
sabilitat. Enguany, no és una barreja gaire esperançadora 
per a alguns alcaldes i alcaldesses que pateixen el desgast 
d’aquesta crisi energètica i de la covid i tenen eleccions 
en vuit mesos. Tampoc és una combinació agradable per 
als governs autonòmics i estatals, que normalment solen 
ser els més damnificats a les urnes en aquest tipus de 
situacions i a qui la ciutadania atribueix més responsabi-
litat a l’hora de la gestió tant d’una emergència sanitària 
com d’una crisi energètica que colpeja l’economia dels 
ciutadans. Segurament per la magnitud de competèn-
cies que tenen les administracions més grans, els seus 
governs són els més castigats electoralment.

A Catalunya, en principi no hi han d’haver elecci-
ons pròximament, però amb la divisió del Govern i 
de l’independentisme, res és descartable. Exceptuant 
Galícia, Andalusia, Castella i Lleó i el País Basc, a la resta 
de comunitats autònomes hi haurà eleccions autonò-
miques que podran condicionar o indicar de manera 
aproximada quin podria ser finalment el resultat de 
les generals, que seran, si res canvia, a finals del 2023.

En conclusió, el que vindrà serà un curs polític intens 
i estrictament electoral, en què cada detall i acció d’úl-
tima hora pot condicionar el resultat de les eleccions del 
maig. No obstant això, els polítics no poden oblidar la crisi 
que pateix la major part de la ciutadania, en aquestes cir-
cumstàncies, si volen revalidar les seves funcions i poder: 
tenen el deure d’actuar políticament amb mesures que 
tractin de revertir o suavitzar la situació econòmica de la 
majoria de la gent. Perquè no atendre a les demandes de 
la ciutadania segur que els passarà factura a les eleccions.

Barcelona va pel camí de ser una de les més impor-
tants batalles electorals d’arreu d’Espanya, on de 
moment tot està obert i encara està per veure quines 
seran definitivament les candidatures que es presentin. 
Per ara, tot apunta que serà una plaça disputada, i els 
últims sondejos semblen indicar que ERC i PSC tindrien 
cert avantatge i que els comuns de Colau tornarien a 
tenir opcions de nou de revalidar per tercer cop l’alcal-
dia, però encara hi ha molt per veure a l’espera de con-
firmar-se tots els candidats: la carrera per fer-se amb la 
ciutat comtal es preveu llarga i moguda. 
MAX SIERRA COLL-VINENT ÉS ESTUDIANT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES A LA UB

MIRADA POLÍTICA

Eleccions i crisi
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Entrevista

XESCO REVERTER: 
“Sarrià té un moviment  
de resistència davant 
dels pijos”

SERGI ALEMANY
Havies fet mai un pregó?

Ha estat el primer de la meva vida. 
Em feia molt respecte i vergonya. 
Acostumat a parlar per la tele i davant 
de molta gent, quan haig de parlar 
davant dels meus em poso nerviós.

Qui són els teus?
Els sarrianencs. Sarrià és casa meva, el 
meu barri. Encara que sigui una per-
sona amb un cert pudor, no els podia 
dir que no.

Vas néixer a Sarrià.
Soc sarrianenc de part paterna. El 
meu besavi Reverter hi va venir 
a viure quan encara era un orgu-
llós municipi independent que 
Barcelona no havia annexionat. 

Vens de viure a Washington.
Els últims cinc anys, com a corres-
ponsal per a TV3. De fet, he escrit 
un llibre que sortirà a finals d’oc-
tubre: Els Estats Units: el país de les 
contradiccions (Ara Llibres). És una 
forma d’acabar l’etapa viscuda allà. 
Si a algú li interessa, serà fantàstic!

T’hauria agradat una vida  
als Estats Units?

Hi estàvem molt bé i jo m’ho pas-
sava pipa a la feina, però si ens hi 
quedàvem més temps, vam pensar 
que les filles serien massa america-
nes. Com a família, també ens està-
vem acostant a la zona perillosa de 
quedar-nos-hi a viure.

En un altre moment de  
la vida, potser?

D’aquí a uns anys i amb les filles més 
encarrilades, les ganes de tornar a 
marxar segur que hi seran. Tant de 
bo que no passin molts anys, però 
ara hi ha la Lídia Heredia i és el seu 
moment. Imagino que la cadira 

em cremarà d’aquí a un temps a la 
redacció de TV3.

Informar des d’un altre país?
Poder ser corresponsal a Washington, 
per mi era un somni fet realitat. Tot i 
que en altres països, com Londres, els 
cinc anys que vaig estar-hi de corres-
ponsal m’ho vaig passar d’allò més 
bé. O ara que he estat sis dies a Itàlia 
cobrint les eleccions, he tornat pen-
sant que ser corresponsal a Roma ha 
de ser meravellós! Quan el cuc hi és...

Per què no informes sobre  
el que passa aquí?

No ho sé. El que passa aquí té molt 
valor i és molt important, però a mi 
el que m’interessa és el que passa a 
fora. Sempre que he agafat i agafo 
un diari, vaig directe a les pàgines 
d’internacional. Em costa veure’m 
en un altre lloc. 

Vas marxar abans del 
referèndum de l’1-O.

M’he salvat de tot el procés d’inde-
pendència, exacte. En el fons, això 
no m’ha generat cap contradicció. 
Et sap greu no ser amb els teus, però 
al mateix temps penses que potser 
és un bon moment per mirar-s’ho 
tot des de la barrera. 

Creus que TV3 ha actuat bé 
els últims anys? 

TV3 fa una molt bona feina infor-
mativa i compleix molt bé amb 
la funció de servei públic. També 
és innegable que és una tele que 
mai ha tingut la llibertat que se li 
suposa, i això perjudica el pres-
tigi i la feina dels treballadors. Ser 
massa dependents dels polítics i del 
govern de torn ens resta credibilitat, 
potència i prestigi. Les ingerències 
polítiques que sempre hi ha hagut 

fan que TV3 no pugui complir amb 
la seva funció de ser una televisió 
pública com ho és la BBC o altres 
televisions homologables europees. 

T’has sentit còmode sempre  
a TV3?

Jo sí, perquè sempre he fet informa-
ció internacional. La gràcia d’aquesta 
secció és que no aixeques polse-
guera de l’establishment políticoe-
conòmic d’aquí. Treballes aïllat de 
les pressions, més tranquil, i això 
m’agrada. Coincideix que des de 
petit, des de la primera Guerra del 
Golf l’any 1991, la meva passió ha 
estat saber què passa al món.

El Jardí, de moment, explica 
què passa a Sarrià i Sant 
Gervasi.

Una funció molt important. Si la 
premsa local desapareix, i malaura-
dament està passant, es genera un 
buit que la premsa generalista no 
pot suplir de cap manera. Cal gent 
sobre el terreny, i així com cal un ren-
diment de comptes amb el Govern 
d’un país, també és necessari amb 
el regidor d’un districte o amb amb 
la policia local.

Consumeixes, per tant, 
informació local.

És bàsic per poder funcionar! Als 
Estats Units, quan anava a fer repor-
tatges a un poble, la meva font d’in-
formació sempre era la premsa local. 
D’allà treus les històries i t’adones 
de la importància que té. Els orí-
gens de tot periodista han d’estar 
al seu barri.

Com està sent l’aterratge  
a Barcelona?

Tornar a fer-se el niu al barri és una 
cosa bonica, però tenim una nova 

Xesco Reverter (Barcelona, 1978) és periodista a la secció d’internacional de TV3. Fill de Sarrià, el seu pare va 
néixer a la rebotiga de la famosa Drogueria Santa Eulàlia que va tancar a finals dels 80. Ha viatjat pel món 
per feina, però també per plaer sempre que ha tingut “quatre duros”. Aficions? Viatjar, la lectura i sortir a cór-
rer. Família? Dona i dues filles, de 12 i 14 anys. Inicis professionals? La Tele de Sarrià, abans de ser absorbida 
per Betevé. Grau d’arrelament sarrianenc? Escola Orlandai, Costa i Llobera, Movi de Sarrià, PACCS, CP Sarrià,  
el Traç, l’Esbart Sarrià, l’Antàrtida... i recentment ha estat el darrer pregoner de la Festa Major de Sarrià:  
“Els orígens de tot periodista han d’estar al seu barri”.

visió diària a la qual ens hem d’acos-
tumar: el formigó. Els Estats Units 
són molt verds, i al barri on vivíem 
a Washington obríem la finestra de 
casa i veiem arbres i gespa. En canvi, 
aquí, per mirar el cel t’has de situar 
enmig del carrer, tot i viure a Sarrià. 
I no surten flors dels carrers.

Ha estat un canvi dràstic? 
En el nostre cas, valoro molt poder 
viure en un barri pensat per als via-
nants com és Sarrià. Quan es va 
pacificar, semblava que s’estigués 
cometent un atemptat contra la 
humanitat, i penso que ha que-
dat demostrat que va ser un gran 
encert. L’autobús 34 no podia pujar 
per Major de Sarrià deixant als via-
nants una vorera de mig metre!

Als Estats Units això no passa.
Tot just ara comencen a entendre el 
que és un carrer per a vianants. Són 
esclaus del cotxe per anar a tot arreu 
i d’aquí a un temps descobriran que 
amb els carrers pacificats la vida es 
gaudeix molt més. Estan com està-
vem nosaltres 20 anys enrere, sense 
un transport públic tan bo. 

Teniu cotxe?
Estem en ple debat sobre aquesta 
qüestió. Tenim dues motos per 
anar a la feina, i de moment crec 
que el cotxe no serà una prioritat. 
Suposaria una despesa ambiental 
i econòmica, per fer-lo servir molt 
poc. Si ens cal marxar de cap de set-
mana, sempre en podem llogar un. 

Un cotxe menys a la ciutat.
És exactament això. La ciutat ha de 
ser per a les persones i els cotxes 
són secundaris. Sarrià és un bon 
model d’aquest paradigma, perquè 
és una illa propera als ciutadans tot 
i estar enmig de grans vies transita-
des. Tinc la teoria que això ha aju-
dat a mantenir el caràcter de poble. 

On veus vivint a les teves filles?
Per a les noves generacions, el seu 
escenari no és Barcelona, sinó el 
món. Tenen moltes més possibili-
tats de marxar a viure a qualsevol 
país. Com a mínim, sí que vull que 

Sarrià està 
canviant i  
cada cop ve 
gent més 
pija”

Els veïns  
que marxen 
pel preu del  
lloguer són  
els que estan 
més arrelats 
al barri,  
mentre que 
els que venen 
no se senten 
especialment 
d’aquí”

Sarrià és un 
bon model 
d’una ciutat 
per a les per-
sones, on el 
cotxe és 
secundari”
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Fent 
Internacional 
no aixeques 
polseguera 
de l’establish-
ment político- 
econòmic 
d’aquí”

Imagino  
que la cadira  
em cremarà  
a la redacció 
de TV3 i 
voldré tornar 
a marxar a 
fora”

Ens acostà-
vem a la zona 
perillosa de 
quedar-nos  
a viure als 
Estats Units”

Si perdem  
la premsa de 
barris, en 
surt perjudi-
cat el teixit 
social, però 
també el 
democràtic”

puguin triar on viure, i que Sarrià 
no les expulsi.

Tens confiança que això passi?
Per una banda, soc una mica pessi-
mista pensant que Sarrià està canvi-
ant i que cada cop ve gent més pija, 
però al mateix temps veig un movi-
ment de resistència davant d’això i 
de voluntat per continuar sent el que 
era, que no es pot menystenir. Veig 
gent jove que intenta, com sigui, 
quedar-se aquí. Que tenen ganes de 
fer barri i el defensen, malgrat el con-
text i la gentrificació, que no ajuden. 
Sarrià té un teixit social molt potent 
que em dona esperança. 

El Sarrià poble.
Fins ara Sarrià s’ha conservat com 
un barri autèntic, urbanísticament 
aïllat. En el moment en què els 
preus dels pisos s’encareixen, em 
fa por que aquesta autenticitat es 
perdi. Generalment, els veïns que 
marxen pel preu del lloguer són 
els que estan més arrelats al barri i 
amb més ganes d’estar aquí, men-
tre que els que venen no se senten 
especialment sarrianencs, i això és 
una pena.

Hi ha alguna solució?
El gran repte és integrar la gent que 
ve de fora, i que se sentin part del 
barri. Potser els que acaben d’arri-
bar no ho faran, però sí els seus fills. 
Si els acollim i se senten còmodes, 
soc dels que pensa que les novetats 
sempre poden aportar més diver-
sitat i riquesa. També és cert que el 
nivell adquisitiu a Sarrià és molt alt, 
i això limita el perfil de gent que hi 
pugui venir...

Descriu Sarrià.
Un barri fantàstic: còmode, hi tinc 
els pares, les amistats, Collserola 
a tocar... i proper a la tele amb un 
cop de moto. Els amics a mi me’ls 
ha donat Sarrià, tant els de l’esplai 
Movi com els de l’institut. Em con-
sidero molt sarrianenc. De sang i 
de vivències. 

Defineix TV3.
TV3 és diferent.

Respecte a qui?
A la resta de televisions autonòmi-
ques d’Espanya. Des dels orígens 
va ser més ambiciosa. Pretenia que 
el català no hagués de mirar TVE 
per saber què passava al món. Una 
tele de mentalitat nacional, quan 
en el fons Catalunya és una autono-
mia. Un desequilibri que em sembla 
fenomenal. 

Ets feliç a la feina?
Molt feliç. Ara farà 23 anys que 
vaig començar fent pràctiques a La 
Razón, a la Tele de Sarrià (després 
Betevé), una beca a la CNN i final-
ment a la secció d’internacional de 
TV3, on tenim nou corresponsals a 
tot el món! A Europa no hi ha pràc-
ticament televisions regionals amb 
l’estructura que té TV3. 

@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

el jardi junio.indd   1el jardi junio.indd   1 01/09/2022   2:33:0201/09/2022   2:33:02



El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià | Octubre - 2022 | diarieljardi.cat       @diarieljardi20
  

FOTOREPORTATGE 

La FESTA MAJOR DEL FARRÓ vesteix els carrers de llum i color
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EL JARDÍ

La Festa Major del Farró ha viscut aquest any 
cinc dies de setembre plens d’activitats amb 
una traca final a les 17.14 h de l’11 de setem-
bre, a la plaça Mañé i Flaquer. Entre les mol-
tes propostes de diversió que han tingut els 
veïns aquest 2022, no hi ha faltat la tabalada 
i el correfoc, però també s’ha celebrat al Farró 
una cercavila de vehicles Seat 600. El fotò-
graf d’El Jardí, Frederic Esteve, ho ha retratat.
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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

NUESTRA 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.

PUBLICITAT |  21
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Recentment s’ha presentat el cicle Crea 
Putxet, una oportunitat per descobrir el 
talent creatiu del barri del Putxet i gaudir 
de diferents propostes relacionades amb 
l’art. El barri del Putxet ha estat sempre 
ple d’artistes i persones creadores, una 
realitat que encara continua viva.

Com cada any, comptem amb la parti-
cipació activa d’artistes locals emergents 
i amb reconeixement que, gràcies al seu 
talent creatiu i la seva experiència, ens 
aproparan al món de l’art des de múlti-
ples perspectives i pràctiques. Enguany 
fem un pas més, especialment per desta-
car el talent femení del Districte de Sarrià – 
Sant Gervasi, col·laborant amb l’Associació 
Dona Cançó, que organitza dues matinals 
amb un mercat d’artesania i altres propos-
tes artístiques interdisciplinàries.

El Cicle tindrà lloc entre el 17 i 30 de 
desembre, però a partir del setembre 

22
  

CULTURA 

Cultura popularArt

‘Crea Putxet’

Poesia

JESÚS MESTRE CAMPI

Després de 28 sessions de re-
citals poètics, les Vespertines 
del Caffé San Marco han de 
fer una pausa per traspàs del 
local. No podran seguir en 
aquest cafè del carrer Major 
de Sarrià, que proporciona-
va una sala molt adequada, 
i la seva continuïtat depen-
drà de trobar un altre lloc 
que els pugui acollir per se-
guir fent els recitals i tertú-
lies poètiques mensuals, 
molt seguides per un grup de per-
sones amants de la poesia. Al llarg 
d’aquestes sessions, de tres anys de 
Vespertines, han passat molts poetes 
a presentar la seva obra, com Narcís 
Comadira, Marta Pessarrodona, 
Jaume Medina o  Enric Casasses, i  
s’han fet homenatges a diversos 
poetes morts com J.V. Foix, Carles 
Riba i Joan Vinyoli.

El darrer poeta que ha passat 
per les Vespertines ha estat Enric 
Casasses, el 15 de setembre. Com va 
dir Juan Ramon Lladós en la presen-
tació de l’acte, el poeta està en un 
moment dolç de la seva trajectòria 
creativa i projecció pública. També 
va destacar el caràcter d’oralitat de 
la poesia de Casasses, uns poemes 
escrits, sobretot, per ser recitats. 
També que el poeta és un especi-
alista de l’obra de Caterina Albert, 

que signava amb el pseudònim 
“Víctor Català”.

Casasses va proposar un reci-
tal de poemes molt musicals, amb 
algunes lectures de peces de poe-
tes amics, com la Cançó de bressol de 
Guillem Viladot. Va començar amb 
un fragment Uh, on imaginava l’ac-
cident d’un camió que transportava 
tomàquets i que deixava l’autopista 
ben vermella, com a succeït recent-
ment. I va seguir amb “El naixement, 
un mal pas”, poemes d’El nus la flor, 
“0,05”, “La llebre i la tortuga” o el pre-
ciós i brevíssim poema “En Infinitiu”: 
Com més m’estrenys, més eixamplo. 
La majoria dels poemes que va reci-
tar eren breus i molts propers a acu-
dits amb segones intencions, amb 
sentit d’humor, però amb pinzella-
des iròniques i crítiques, com per 
exemple en el poema dedicat a l’1 

d’oc tubre de 2017, “La poli-
cia anirà de bòlit”: Vivim tots 
/ qui paga i qui no paga.

Al llarg del recital, que va 
ser molt amè, Casasses també 
va anar esmentant persones 
properes o que, d’alguna 
manera l’han influenciat, 
des del rector de Vallfogona 
a un cantant flamenc, passant 
pel pintor Modest Urgell, el 
cantant Miquel Gil, la poeta 
Núria Martínez-Vernis o l’es-
criptor de novel·la negre Jim 

Thompson, entre altres. Un recital 
molt esperat i que no va decebre: 
entrar en el món màgic d’Enric 
Casasses sempre té premi.

2n Festival de Poesia  
Animal Sospechoso
Uns dies abans, el dissabte 10 de 
setembre, se celebrà una peculiar 
trobada de poetes i editors, dedi-
cada al poeta Nuno Júdice, propici-
ada per la llibreria i editorial Animal 
Sospechoso, especialitzada en poe-
sia. El matí es va fer la trobada entre 
editors i poetes a la Casa Orlandai, 
i a la tarda un recital de poemes al 
Centre Cívic Sarrià, amb la presèn-
cia de Misael Ruíz, Carmen Borja, 
Marisa E. Martínez Pérsico, Juan 
Ramon Lladós, Lala Blay i Maria del 
Rosario Laverde. La Vespertina va 
col·laborar en aquesta activitat. 

L’última Vespertina del  
Caffé San Marco: Enric Casasses

EL JARDÍ

L’última diada castellera de la Mercè ha 
deixat la imatge dels Castellers de Sarrià 
enfilant la seva enxaneta fins al balcó de 
l’Ajuntament de Barcelona. Cada any, la 
tradició fixa que una colla ha de fer un 
pilar de cloenda, en què l’enxaneta puja 
fins al balcó de la plaça Sant Jaume aju-
dada per faixes lligades i castellers de la 
colla que són a dalt. Aquest 2022 ha estat 
el torn per a la colla sarrianenca, que, a 
més, va descarregar a la plaça uns castells 
de tres de sis (3d6), de cinc de sis (5d6) 
i de quatre de sis amb agulla (4d6a). 

Sarrià corona 
el balcó de 
l’Ajuntament  
a Sant Jaume

EL RACÓ DEL VEÏNAT

es fan mercats d’artesania davant de 
l’Espai Putxet i, en aquest centre hi ha 
l’exposició ‘Crea Putxet. Col·lectiva d’ar-
tistes locals’, oberta fins al 4 de novem-
bre. També es fan visites guiades i tallers 
creatius. 

ARACELI VILARRASA

He tingut la sort de conèixer en Manuel Castellet 
en motiu de la nostra col·laboració al llibre 101 
Curiositats de Sant Gervasi i la seva coneixença 
ha estat una de les moltes coses bones que m’ha 
aportat participar en aquest projecte. Matemàtic 
de professió, el seu compromís amb la cultura 
catalana el va portar fins a la presidència de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Em sembla una 
persona exemplar en la forma de donar sentit 
a aquest temps regalat que és la vellesa.

Ara emprèn una nova aventura: l’edició 
d’una novel·la que ha escrit els darrers dos anys. 
Inspirada en fets reals: les cartes d’un soldat a la 
seva dona durant la guerra i la vida dura d’un 
home del Pallars. En Llorenç és un noi de 14 anys 
que cerca al seu pare estirant el fil de les paraules 
atrapades en aquestes cartes.

L’obra es publicarà a l’editorial Quorum Llibres, 
si en l’operació de micromecenatge que s’ha ini-
ciat, s’assoleix el compromís d’un nombre mínim 
de vendes. I ja en falten poques. La lectura de les 
primeres pàgines que ens ofereix la plataforma són 
tota una garantia del seu interès. Si vols participar 
has d’entrar a l’enllaç: https://quorumllibres.cat/
project/estirant-el-fil-de-les-paraules. Allà tro-
baràs la coberta del llibre, una sinopsi, un tast del 
llibre i les indicacions per fer la compra. 

Un cop publicat el llibre, es farà efectiu el 
pagament i rebràs de l’editorial el teu exemplar. 
En podeu encarregar el nombre d’exemplars 
que vulgueu. Penseu en els regals de Nadal i en 
aquell detallet per portar a un sopar. Queden 
pocs per tancar l’operació. També agrairem molt 
la difusió que puguis fer del projecte a través de 
les xarxes socials.

Moltes gràcies i bona lectura. 

Estirant el fil  
de les paraules

Enric Casasses i, a la dreta, Juan Ramon Lladós
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restriccions per dur a terme les activitats 
vinculades a la festivitat.

La decisió de Batlle és que totes les acti-
vitats acabin a les dues de la nit, i els orga-
nitzadors sostenen que a districtes veïns 
com el de les Corts o Gràcia es permet 
allargar fins a les 2:30 i les 3:00h, respecti-
vament. A més, a Sarrià, la venda d’alcohol 

HOGESER 

Visita´ns:
hogeser.es 

628.171.086

+Locals 
comercials
+Oficines
+Botigues
+Restaurants

¡Truca ara!

¡Neteja de vidres!

Cultura popular
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JESÚS MESTRE CAMPI

Enguany s’ha celebrat la Festa Major del 
Farró amb plena normalitat, i amb molta 
participació veïnal, després de dos anys 
amb restriccions per la pandèmia. El prin-
cipal sentit d’una Festa Major és crear 
comunitat,i el cas del Farró n’és un bon 
exemple. Segurament hi ajuda la seva 
estructura urbana, de carrers estrets i 
dues places situades en llocs centrals, la 
de sant Joaquim i la de Mañé i Flaquer, 
unides pel carrer Vallirana. En ser la majo-
ria d’aquests carrers de vianants, s’ha 
aconseguit treure molt trànsit de vehi-
cle de motor i s’ha pacificat el barri. És 
un goig passejar pels carrers del Farró, 
sobretot si hi ha Festa Major.

El Pregó que tradicionalment obre 
la festa, aquest any es va confiar a Pep 
Arisa, coordinador de la revista Coses del 
Farró i segurament l’activista farronenc 
amb més coneixement de la història i les 
tradicions del barri. Arisa va recordar els 
seus avantpassats que van viure al barri 
des de 1855, en una de les primeres cases 
que es van construir al barri: “Des de lla-
vors, han estat set les generacions de la 
meva família, que hem nascut i viscut al 

barri: la rebesàvia, els besavis, els avis, els 
pares i oncles, el meu germà, les nostres 
parelles, els fills i els nets...”.

La Festa Major de Sant Gervasi té una 
llarga tradició, tot i que actualment hi ha 
polèmica sobre la seva data: “Pel juny o pel 
setembre? Pels sants Gervasi i Protasi, els 
bessons màrtirs, al voltant del 19 de juny?, 
o a tocar del 8 de setembre, coincidint amb 
l’antic aplec i festa de la Mare de Déu de la 
Bonanova? Cada barri de Sant Gervasi i les 
seves associacions ho celebra actualment 
quan vol. El Putxet, la Bonanova, les Tres 
Torres, Galvany, el Turó Parc... la celebren el 
juny; mentre que aquí, al Farró, ho fem ara, 
a primers de setembre. [...] Tafanejant per 
arxius i hemeroteques, hem intentat esbri-
nar quina és la data tradicional de la Festa 
Major de Sant Gervasi, i hem constatat que, 
històricament, la Festa Major se celebrava, 
des de les darreres dècades del segle xix, 
el mes de setembre, entorn de la Festa i 
Aplec de la Mare de Déu de la Bonanova, 
una de les Mare de Déu Trobades, el dia 8”.

La Guerra Civil que, com tantes altres 
coses, matà també la Festa Major. “A la 
postguerra, es reprengué la Festa. Al Farró 
l’any 1943. Eren temps difícils. [...] Els veïns 

necessitaven una excusa o motiu per a sor-
tir al carrer i, tot i que se sabien vigilats, fer-
se’l seu, confraternitzar, compartir el que 
tenien, ballar, riure, beure, fer xerinola, i, 
sobretot, oblidar i adormir, al llarg de nou 
dies seguits, les penúries de l’època”.

Però la Festa Major va desaparèixer el 
1962. Va caldre esperar als primers ajun-
taments democràtics a finals dels anys 
setanta i, amb la implicació dels movi-
ments veïnals, es recuperà la Festa; al 
Farró va ser el 1978.”

Com era la Festa Major?
“Des dels primers anys fins als anys trenta 
del segle passat, a més de l’Ajuntament, 
nombroses entitats de Sant Gervasi com 
l’Ateneu de Sant Gervasi, el Saló La Flora, 
el Centre Familiar, el Foment Cassolenc, el 
Centre Recreatiu La Unió, la Societat coral 
La Poncella, les colles de romeus «L’An-
tiga de Sant Gervasi» i «La Humorística», 
el «Centre Autonomista Català de Sant 
Gervasi», el «Club Republicà»... organitza-
ven, amb motiu de la Festa Major, concerts, 
representacions teatrals, balls, conferèn-
cies, recitals de zarzuela,... També, un bon 
nombre de veïns i carrers organitzats en 

El pregó del Farró i la Festa Major de Sant Gervasi

Comissions de Festes guarnien amb enra-
mades, banderoles i «paperets i serpenti-
nes» les entrades i els vials d’alguns dels 
seus trams, les places i, en els llocs on l’es-
pai i les autoritats ho permetien, hi mun-
taven envelats i castells de focs artificials...”

El pregó de Pep Arisa, que podeu lle-
gir complet al bloc Finestres del Farró, és 
ple d’anotacions històriques i populars 
sobre la Festa Major de Sant Gervasi i les 
tradicions populars dels seus barris. Conté 
informació encara poc coneguda i que 
caldria anar ampliant amb més recerca. 
Però constata que, ben bé des de finals 
del segle xix, a Sant Gervasi de Cassoles 
la festa major era descentralitzada, l’or-
ganitzaven entitats i persones d’arreu de 
l’ampli territori municipal. De fet, tal com 
Succeeix actualment: la majoria de barris 
fan la seva festa amb les entitats locals i 
amb la col·laboració i suport necessari de 
l’Ajuntament. I la Festa Major del Farró és, 
sens dubte, una de les més vives i partici-
pades del districte! 

Pep Arisa va ser l'autor del pregó del Farró

La Festa Major de Sarrià arrenca amb crítiques dels organitzadors contra Batlle
J.MESTRE, S.ALEMANY, C.ROCAMORA
La Festa Major de Sarrià d’enguany, 
que se celebra per fi sense restriccions 
després de dos anys de pandèmia, va 
arrencar el divendres 30 de setembre no 
exempta de polèmica. La Comissió de 
Festes del Roser, organitzadora del pro-
grama, i entitats de cultura popular, van 
donar l’esquena al regidor del districte, 
Albert Batlle, durant el seu discurs inau-
gural de la FM. Va ser una acció reivindi-
cativa que també va anar acompanyada 
de xiulets i escridassades contra el màxim 
dirigent del districte, que també és el 
tinent d’alcalde de Seguretat. El motiu? 
Els organitzadors consideren que Sarrià 
pateix un tracte desigual en compa-
ració a altres districtes pel que fa a les 

s’ha prohibit a partir de les 22h per decret 
als establiments propers a la festa. Un altre 
motiu d’enuig dels organitzadors és l’or-
dre de Districte de canviar la ubicació dels 
concerts de la plaça de la Vila: “Ens dona-
ven l’opció d’eliminar la meitat dels con-
certs o traslladar-los a un altre espai, i és que 
cada any ens diuen que fem massa activi-
tats i que preferirien que no n’organitzéssim 
entre setmana”, sostenen.

L’argument de Districte per fer tots 
aquests canvis, segons ha explicat a la Co-
missió de Festes, és per una qüestió de se-
guretat pública “a causa de l’alt nombre de 
delictes que hi ha a les festes”. És cert que 
fa un any la Festa Major de Sarrià va ser l’es-
cenari d’una nit amb delictes. Uns fets que 
també van passar de manera similar en la 

festa de la Mercè de l’any passat i d’enguany. 
L’objectiu de Batlle, que alhora és el màxim 
responsable de seguretat a la ciutat, és el 
de mirar de separar les concentracions de 
gent i evitar possibles aldarulls, segons ha 
traslladat als organitzadors.

Polèmica a banda, fins al 9 de setembre 
se celebren les activitats vinculades amb 
la festa. El pregó va ser a càrrec del perio-
dista sarrianenc Xesco Reverter, que des 
de fa més de 20 anys forma part de la sec-
ció d’internacional de TV3 (veure pàg. 18),  
i que en el seu discurs va recordar les vivèn-
cies d’infantesa a la Festa Major, els inicis 
periodístics a la Tele Sarrià i la vitalitat que 
es respira al barri on va néixer i ara hi ha 
tornat a viure després d’una estada de cinc 
anys com a corresponsal als Estats Units. 

©
 Ja

um
e 

O
liv

a



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

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

627·369·761
SECUNDÀRIA + BATXILLERAT

MENTORING Classes teòrico-pràctiques
Base de matemàtiques - català - castellà
Exàmens de recuperació i selectivitat
Dislèxia, discalcúlia, TDA(H), altes capacitats
Programa PRO d'excel·lència (nota mínima: 7)
Tècniques d'estudi segle XXI, amb evidència científica

Autoescola
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Història

FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA

Fra Josep Maria Segarra, de la comunitat 
dels caputxins de Sarrià, acaba de publi-
car una monografia sobre el francisca-
nisme, retrobat i viscut, per les clarisses 
caputxines. El llibre s’ha escrit en ocasió 
de la beatificació —celebrada el 9 d’octu-
bre de 2021— de Maria-
Llorença Llong, “mulier 
catalana”, gran reforma-
dora de l’Orde de Santa 
Clara amb la fundació 
l’any 1538 d’un primer 
monestir de caputxi-
nes a Nàpols. El títol del 
llibre, molt escaient, és 
el de Franciscanisme 
retrobat: les caputxines 
(Barcelona-Cornellà, 
Vanguard Graphic, 2022,  
91 pàgines).

L’autor, després de 
repassar l’espiritualitat i 
la forma de vida de les 
primeres caputxines a 
Nàpols, ens ofereix una semblança de la 
manresana Àngela Serafina Prat que l’any 
1599 fundà, a Barcelona, el primer monestir 
hispà de caputxines amb el nom de Santa 
Margarida la Reial; un monestir de clausura 
que, amb les vicissituds dels segles, es con-
vertí, per la força dels esdeveniments, en 
una fraternitat peregrina amb importants 
canvis d’ubicació. Així, a conseqüència de 
la revolució de 1868, les monges van haver 
de deixar el seu antic monestir ubicat al bar-
ri del Raval i l’any 1878 edificaren un nou i 
espaiós monestir al “camp d’en Galvany”, to-
cant a Travessera de Gràcia, dins del terme 
de Sant Gervasi de Cassoles, que inaugu-
raren el 1881 i que les religioses van haver 
d’abandonar el juliol de 1909 a causa dels 
estralls causats pels revolucionaris durant 
la Setmana Tràgica.

Les caputxines, després d’un intent fallit 
d’edificar un monestir just on començava 

Presència de les caputxines 
a Sarrià i a Sant Gervasi

el carrer sarrianenc de Sant Pere Claver, 
se situaren al carrer Major de Sarrià, 
on romangueren fins al juliol de 1936. 
Acabada la guerra, després d’un llarg iti-
nerari que començà a Sarrià el maig de 
1940 a redós d’una torre del carrer Panamà 
núm. 13 —i que passant per Horta acabà 

en la seva darrera etapa, 
també a Sarrià, al carrer 
Pomaret, 34—  en els 
murs del petit mones-
tir de Santa Margarida 
solemnement inau-
gurat el desembre de 
1992 i, lamentablement, 
clausurat el 22 de juny 
de 2021 per manca de 
vocacions.

En aquest llibre tam-
bé hi trobem, l’itinerari 
biogràfic i espiritual de 
la beata Maria-Àngela 
Astorch (†1665) i del 
beat Josep Tous d’Igua-
lada († 1871), fundador 

aquest darrer, l’any 1850, de les caputxi-
nes de la Mare del Diví Pastor. Josep Tous, 
com a religiós, s’havia començat a formar 
els anys 1826-1827 en el noviciat de l’an-
tic convent de Santa Eulàlia, al Desert de 
Sarrià. Posteriorment, l’any 1898, les ca-
putxines del pare Tous bastiren un bell 
col·legi al començament del Passeig de la 
Bonanova que, malaguanyadament, fou 
destruït pels revolucionaris l’any 1936.

Ens plau de felicitar a fra Josep Maria 
per aquesta seva aportació a la història 
caputxina i sarrianenca que, ben segur, 
contribuirà a evitar que resti en l’oblit 
aquesta darrera etapa del monestir de la 
Santa Margarida la Reial que, com edifici, 
roman encara dempeus al carrer Pomaret, 
agraciat amb una alegre i molt vistosa 
torre-campanar que assenyala un espai 
de recolliment i silenci, talment un petit 
oasi de pau en els nostres barris urbans. 

LES RESSENYES DE LA CASA USHER

MALES COMPANYIES, 
de Marina Garcést

(Editorial Galaxia Gutenberg)
Un assaig sobre la llibertat i la veritat 
a partir de les veus de personatges  
que han fet de la impertinència un 
segell i una manera d’encarar la vida. 
«Una festa de la intel·ligència, en 
temps en què costa molt sentir l’alegria 
de pensar.»

DIARI D’UNA ESCRIPTORA, 
de Virginia Woolf

(Editorial Viena), traducció 
de Dolors Udina
A partir de l’edició i selecció que  
va fer Leonard Woolf dels vint-i-set  
quaderns de diaris de l’escriptora, 
podem reconstruir les opinions  
de l’autora sobre la pròpia obra,  
el desig d’escriure i l’ofici darrere  
de cada novel·la.

No-ficció
 Iniciem la tardor recomanant-vos quatre llibres que hem llegit darrerament. 
Cada un amb una veu i un punt de partida ben diferent, tenen en comú que 
ens parlen de les diverses maneres de mirar el món i entendre’l, des de l’òp-
tica de la filosofia, l’art i la literatura.

EL RECORD DE LA BELLESA,
d’Oriol Broggi

(L’Altra editorial)
Un llibre sobre la pervivència dels 
clàssics i com ens expliquen tant  
el món com a nosaltres mateixos. 
No només tracta sobre teatre, també 
parla sobre les maneres de mirar l’art 
i tot allò que ens envolta, i sobre com 
es transmet la veritat i la bellesa.

COMO EL AIRE QUE RESPIRAMOS: 
EL SENTIDO DE LA CULTURA,  
d’Antonio Monegal 

(Editorial Acantilado)
A què ens referim quan parlem de 
cultura? A qui i per a què importa? 
Què té en comú amb la política?  
Amb les respostes a aquestes i moltes 
altres preguntes l’autor ens fa 
aproximar al que hi ha darrere de  
la paraula “cultura”.

Aquest últim trimestre de l’any inaugurem un club de lectura de no-ficció i 
aquests títols en seran els protagonistes. Ja tenim les dates i les inscripcions 
estan obertes per apuntar-vos-hi! 



El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià | Octubre - 2022 | diarieljardi.cat       @diarieljardi PUBLICITAT |  27

Us desitgem  
una bona  
Festa Major  
de Sarrià

J
O
I
E
R

A
R
T
E
S
À

Major de Sarrià, 42
Rda. General Mitre, 144 

Tel. 93 280 08 24
    @rballesca



El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià | Octubre - 2022 | diarieljardi.cat       @diarieljardi28 |  C ULTURA

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 5645 € l’any: PDF + PAPER

30 € l’any: PDF

Su
bs

cr
iu

-t
’h

i!

diarieljardi.cat/subscripcio

SEMBLANCES

Pau Vila i Dinarès 
MANUEL CASTELLET

Pau Vila és un exemple paradigmàtic de 
persona nascuda en una família de tre-
balladors i de temperament autodidàctic, 
que amb esforç i treball assolí l’excel-
lència al llarg de la seva vida.

Nat a Sabadell el 29 de juny del 1881, 
en una família d’obrers del sector tèxtil, 
als quinze anys estudiava a l’Escola d’Arts i 
Oficis de la Diputació de Barcelona, on es va 
introduir en el món de l’excursionisme i de 
l’anarquisme intel·lectual. Sense cap titula-
ció, amb vint-i-un anys va entrar com a mes-
tre a l’Ateneu de Badalona i a les escoles del 
Foment Martinenc, situades als barris on 
vivia. Seguia, més o menys, les idees educa-
tives de l’Escola Moderna de Francesc Ferrer 
i Guàrdia, però de mica en mica es va anar 
separant del racionalisme d’aquesta escola 
i l’any 1905 va crear l’Escola Horaciana de 
Barcelona, en règim de coeducació, dedi-
cada a les famílies obreres, basant l’en-
senyament en les necessitats dels nens i 
nenes més que en una ideologia concreta; 
l’objectiu era el d’un ensenyament científic 
i, alhora, agradable, d’acord amb la famosa 
frase d’Horaci: «Ensenyar delectant».

El 1912 deixà l’escola en ser-li ator-
gada una beca de la Institución Libre de 
Enseñanza per ampliar els seus estudis a 
l’Institut Rousseau, a Ginebra, on va tenir 
contacte amb els principals representants 
de l’escola francesa de geografia regional. 
Aquests contactes van marcar l’activitat 
principal de la seva vida, la de geògraf.

Paral·lelament a la creació de l’Esco-
la Horaciana, com hem dit pensada per 
a fills de famílies obreres, a Sant Gervasi 
es creava el Col·legi Mont d’Or, per a un al-
tre tipus de famílies, que anys més tard es 
traslladà a Terrassa, mantenint, però, l’es-
cola del carrer de Modolell amb el nom 

de Nou Col·legi Mont 
d’Or. Aquí s’incorporà, 
només per dos anys, 
Pau Vila al seu retorn 
de Ginebra. Fruit de 
la seva tasca educati-
va, l’any 1915 l’edito-
rial Seix-Barral publi-
cava el primer llibre 
de Pau Vila, Geo grafía 
física y astronómica, 
redactat en forma de 
diàleg entre un nen i el seu mestre, que 
es desenvolupa descrivint les excursions 
que feien. Durant aquests anys va viure al 
carrer de Sant Gervasi de Cassoles, a prop 
de l’edifici de l’Ajuntament.

El 1915 és cridat per dirigir el Gimnasio 
Moderno de Bogotá, però per proble-
mes de salut de la seva esposa, tornen 
a Catalunya tres anys més tard i s’instal-
len a viure al carrer de Laforja. És llavors 
que Alexandre Galí li suggereix que es faci 
càrrec de l’elaboració d’una geografia de 
Catalunya moderna. Pau Vila accepta i ini-
cia dues dècades d’esplendor intel·lectual 
i científic. Va a Grenoble per estudiar amb 
Raoul Blanchard a l’Institut de Géographie 
Alpine, on ja es treballava en una nova 
geografia basada en el treball de camp, 
l’observació, la interrogació dels habitants 
dels llocs i el treball en arxius per reco-
llir dades del passat i del present. No es 
tractava de descriure, sinó d’explicar i fer 
comprendre les interaccions que es dona-
ven en un espai geogràfic determinat. Des 
del 1923 ostenta la càtedra de Geografia 
a l’Escola Normal de Barcelona, és asses-
sor de l’Editorial Barcino, on publica el 
primer llibre de geografia regional, La 
Cerdanya, una fita en la història de la geo-
grafia catalana, a la qual seguiria El Vallès, 

assaig geogràfic i 9 
volums de Resum de 
la Geogra fia Catalana.

Els anys 1931 a 
1935 fou president 
del Centre Excursio-
nista de Catalunya, el 
1935 soci fundador i 
primer president de 
la Societat Catalana 
de Geografia, filial 
de l’Institut d’Estudis 
Catalans. La Genera-
litat republicana li va 
encarregar la direcció 
de facto de la Ponèn-

cia d’estudi de l’estructura comarcal de 
Catalunya, dels treballs de la qual es deriva 
l’estructura actual.

Al final de la guerra, amb cinquanta-
vuit anys, marxa amb la família a Colòmbia, 
on el mateix president de la república el 
nomena catedràtic de geografia de l’Escola 
Nacional Superior de Bogotà. Allà, el 1945, 
publica Nueva Geografía de Colombia, el 
primer llibre científic sobre el tema, i el 
govern li atorga la més alta 
condecoració del país, la 
Cruz de Boyacá, per la seva 
tasca docent i científica. Un 
any més tard, accepta la invi-
tació del Ministeri d’Educa-
ció de Veneçuela per crear 
i dirigir el Departament de 
Ciències Socials de l‘Insti-
tuto Pedagógico Nacional 
a Caracas, on la seva tasca 
docent i investigadora asso-
leix el seu punt culminant, 
amb articles de recerca, cur-
sos, conferències, treballs de 
camp, excursions..., i publica 
els dos primers volums de 
Geografia de Venezuela i, 
anys després, Visiones geo-
históricas de Venezuela.

A partir de l’any 1964, ja amb vuitanta-
tres anys, va alternar la residència a la seva 
«Quinta Tramuntana» veneçolana amb 
llargs períodes a Barcelona, on s’instal·là 
definitivament el 1978. Aquí s’integrà 
al comitè de direcció de la Geografia de 
Catalunya, participà activament en la res-
suscitada Societat Catalana de Geografia 
i fou nomenat membre de l’Institut d’Es-
tudis Catalans. L’any 1976 li fou atorgat el 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i 
la Universitat Autònoma de Barcelona li 
concedí el doctorat honoris causa.

En la seva persona es van unir de forma 
magistral els tres principals corrents del 
coneixement geogràfic existents a la 
Catalunya de la primera meitat del segle 
xx: la geografia dels mestres d’escola, la 
del moviment excursionista i la desenvo-
lupada des del darrer terç del segle xix 
arran del debat sobre l’organització terri-
torial de Catalunya.

Ens va deixar, a Barcelona, el 15 d’agost 
de 1980, a l’edat de noranta-nou anys. 
Les seves restes reposen al cementiri de 
Montjuïc, en un panteó familiar. 
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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

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
Dissabte 22 d’octubre

a les 11 h 
a la Casa Orlandai

CONSELL RECTOR DE PREMSA LOCAL EL JARDÍ

Ara fa quatre anys, constituíem la cooperativa Premsa 
Local El Jardí. Aquest pas significava la maduració 
d’un projecte que va néixer a Sant Gervasi amb 
poques mans, i que dia a dia va anar creixent amb la  
implicació del veïnat i amb l’aportació de cadas-
cuna de les persones que creien en el projecte. El 
canvi a cooperativa es va fer gràcies a una cam-
panya de micromecenatge on desenes i desenes 
de persones van fer aportacions per fer-ho possi-
ble, per fer realitat un diari cooperatiu, horitzon-
tal, i que donés veu per igual a tots els barris del 
districte de Sarrià – Sant Gervasi i en especial, al 
seu teixit veïnal. Avui dia la cooperativa té prop de  
100 socis que tenen veu i vot a l’Assemblea i més  
de 100 subscriptors que fan possible un finançament 
més independent.

Toca renovar el Consell Rector de la coopera-
tiva i es farà a l’Assemblea Extraordinària del dis-
sabte 22 d’octubre, a les 11 h a la Casa Orlandai. El 
Consell Rector 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 pro-
fessional, és on s’aborda estrictament l’edició i 
preparació tant del diari en paper com digital. 
Així, el Consell Rector és l’òrgan de representa-
ció i govern de la cooperativa, el competent per 

establir les línies generals d’actuació, seguint les 
directrius que s’acorden en l’Assemblea General. 
En en Consell Rector hi ha d’haver un president i 
un secretari, i la resta de membres poden assumir 
les vocalies que es considerin necessàries. 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 € a persones físiques, o 100 €  
a persones jurídiques. 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. També iniciem una campanya de cap-
tació de noves persones sòcies i de subscriptors per 
fer una base social més àmplia i plural, i per enfor-
tir la cooperativa. Necessitem per suport de la gent 
de Sant Gervasi i Sarrià per garantir poder continuar 
publicant cada mes el diari. 

Renovar la cooperativa, reinventar el diari
Carta oberta a socis, subscriptors i a amics i amigues d’El Jardí
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MED I  AMB IENT 

XAVIER BOHIGAS I TERESA DE FORTUNY
La contaminació atmosfèrica és un dels 
principals problemes de salut pública 
de les ciutats i a Barcelona molt especi-
alment. Els vehicles que utilitzen com-
bustibles fòssils constitueixen una de 
les fonts més importants de contami-
nació. Cal dir, però, que els vehicles que 
usen fonts renovables no són pas inno-
cus, si bé la incidència en la salut i en el 
medi és menor. A l’àrea metropolitana 
de Barcelona, les mesures per combatre 
la contaminació han estat insuficients, ja 
que els índexs de contaminació segueixen 
per sobre de les recomanacions de l’OMS, 
en particular a la ciutat de Barcelona.

Hi ha consens entre els especialistes 
sobre la necessitat de reduir el trànsit 
privat de manera radical i fomentar el 
transport públic, ja que, en aquest segon 
cas, les emissions per persona transpor-
tada són molt menors. Però els vehicles 
de transport col·lectiu, com que circulen 
moltes hores al dia, han de ser poc con-
taminants per ajudar a tenir un aire net. 
I, aquesta situació és, com a mínim dis-
cutible, en el cas de Barcelona.

Segons la memòria de sostenibilitat 
de 2021 de TMB, la xarxa d’autobusos 
va emetre 74.500 tones de CO₂, mentre 
que la xarxa de metro en va emetre 3.200 
tones, tot i que els metros han recorregut 
més quilòmetres que els autobusos. Dit 

d’una altra manera, els autobusos han 
emès 1,6 kg per cada quilòmetre recor-
regut, mentre que el metro únicament 
0,039 kg. La raó està, evidentment, en 
el fet que la font d’energia del metro és 
l’electricitat i la dels autobusos, bàsica-
ment els combustibles fòssils.

La flota d’autobusos de TMB era de 
1.135 unitats a final de 2021. D’aquests, 
351 autobusos són propulsats amb gasoil, 
363 amb gas, 391 són híbrids (332 de 
gasoil i 59 de gas) i 30 són elèctrics. És a 
dir, únicament el 2,6% (que correspon als 
30 autobusos elèctrics) es pot considerar 
que no emeten gasos d’efecte hiverna-
cle en el seu funcionament. Tot i que ja 
sabem que en l’etapa de fabricació dels 
vehicles elèctrics es genera quantitats 
importants de gasos d’efecte hivernacle, 
així com en l’etapa de desmantellament 
al final de la seva vida útil. Els vehicles 
híbrids poden representar una reducció 
de l’emissió de gasos contaminants, però 
també contaminen.

El gas natural està compost fonamen-
talment per metà, que és el responsable 
del 25% de l’escalfament global, segons 
l’IPPC. En la combustió del gas natural, a 
més, s’emet CO₂ que també contribueix a 
l’efecte hivernacle. A banda d’aquests efec-
tes que afavoreixen a l’escalfament global, 
l’ús de vehicles propulsats per gas natural 
té repercussions locals, que ara detallarem.

Els vehicles propulsats amb gas natural 
emeten menys CO₂ que els que utilitzen 
benzina, però no suposen una reduc-
ció notable en les emissions d’òxids de 
nitrogen i, fins i tot segons quins models, 
n’emeten més. A més, alliberen grans 
quantitats de partícules ultrafines con-
siderades molt perjudicials per a la salut 
humana i se les relaciona amb el càn-
cer cerebral, entre altres malalties. En un 
informe de Transport & Environement es 
diu que les emissions de partícules d’au-
tobusos de gas natural fins i tot superen 
les emissions permeses de vehicles de 
benzina i dièsel. També emeten quantitats 
significatives d’amoníac. Malgrat aquest 
panorama, la DGT atorga l’etiqueta ECO 
als vehicles propulsats per gas natural.

L’Agència Internacional de l’Energia 
planteja que l’energia procedent de gas 
natural s’hauria d’haver reduït el 2050 
en un 90% a la Unió Europea perquè les 
emissions de metà no són sostenibles. El 
gas natural es presenta, de forma inte-
ressada, com a menys perjudicial que el 
petroli o el carbó. Només es consideren 
les emissions directes de CO₂ de la com-
bustió del metà i no les pèrdues i filtra-
cions de metà a l’atmosfera, que poden 
ser molt importants.

La majoria (el 97%) d’autobusos de 
TMB està propulsada per combusti-
bles fòssils. És sorprenent la previsió de 

TMB opta, erròniament, pels autobusos amb gas
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compra de nous autobusos de TMB. L’any 
passat es van adjudicar 210 autobusos, 
que TMB qualifica d’ecològics. Dels quals 
108 seran híbrids de gas natural (52%), 
24 híbrids de dièsel (11%) i 78 seran 
elèctrics (37%). És a dir, l’opció del gas 
és prioritària. 

La decisió és censurable tenint en 
compte la situació d’emergència climà-
tica en què ens trobem i els alts nivells 
de contaminació atmosfèrica de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. Seria més 
encertat optar per autobusos completa-
ment elèctrics, tal com fan altres estats. 
La Xina és capdavantera en l’electrifica-
ció dels autobusos urbans.  El 99% de la 
flota mundial d’autobusos urbans elèc-
trics és a la Xina. Europa va molt endar-
rerida, però hi ha estats que tenen plans 
importants d’electrificació dels seus 
autobusos, com Finlàndia (el 96% dels 
autobusos comprats el 2021 foren elèc-
trics), Noruega (78%) o Dinamarca (73%). 
La política de TMB està ben lluny de la 
tendència d’aquests estats.  
XAVIER BOHIGAS I TERESA DE FORTUNY SÓN MEM-
BRES DE L’ASSEMBLEA 15M DE SARRIÀ-SANT GERVASI.
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Us desitgem  
una bona  
Festa Major  
de Sarrià
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L’edifici
La casa Baltasar Garriga, coneguda també com la Quinta 
de Sant Isidre és actualment, propietat de la Clínica 
Creu Blanca. Projectada per l’arquitecte Joaquim Lloret 
i Homs, aquesta mansió senyorial, es construí entre el 
1920 i el 1921 quan es va urbanitzar i obrir l’avinguda 
Foix, sobre l’antic torrent de can Mora que baixava de 
la serra de Collserola.

La immensa casa té l’entrada principal pel passeig 
Reina Elisenda, però, emergeix de l’avinguda Foix per 
sobre d’un impressionant mur de contenció, darrere del 
qual s’ha construït recentment un pàrquing. Una obra 
faraònica que ha obligat a tallar uns quants arbres d’un 
bellíssim passeig de til·lers que limitava amb la finca 
veïna. Els arbres mai són una prioritat!

L’edifici, d’estil noucentista aplega una riquesa orna-
mental exquisida. Finestrals neobarrocs amb balustra-
des i tribunes, galeries d’arc de mig punt, un conjunt de 
teulats corbats amb alerons, i una impressionant tor-
ratxa amb vistes excepcionals. Una joia arquitectònica.

Història: què va passar? 
La casa va estar ocupada per la família de Baltasar 
Garriga, que no va tenir descendència, fins a la Guerra 
Civil que s’hi va instal·lar el Tribunal de Alta Traición y 
Espionaje constituït pel govern republicà del president 
Juan Negrín, amb l’objectiu de perseguir els franquistes.

A la postguerra, es va jutjar el Comitè executiu 
del POUM al soterrani de la casa, amb la presència 

de Frederica Montseny, ministra anarquista durant 
la segona República, i el 26-1-1939 dos camions es 
van endur tots documents del Tribunal a l’arxiu de 
Salamanca.

La casa va entrar en un període d’abandonament 
amb guerrillers urbans anarquistes (maquis) que entra-
ven i sortien, fins que l’edifici es convertí en un hospital 
per a tuberculosos. Anys després es va muntar un pros-
tíbul (The Queens), on s’organitzaren festes delirants.

Entre les dècades de 1980 i 1990 s’instal·la una 
empresa de disseny (Associate Designers) que parti-
cipa activament en l’Expo Sevilla i els Jocs Olímpics del 
92. Dissenya l’interior del tren d’alta velocitat i signa 
altres contractes milionaris.

Els jardins
Les particularitats orogràfiques de la finca, que presenta 
un desnivell de 17 metres entre l’avinguda Foix i el pas-
seig Reina Elisenda, constitueixen un fet determinant 
en la composició i ordenació dels diferents enjardina-
ments. El resultat de la rehabilitació ha estat molt positiu 
a excepció de la destrucció de l’antic passeig de til·lers 
que constituïa la joia de la corona. S’han salvat tots els 
altres arbres importants com dos grans pins pinyoners 
que s’enlairen en un parterre elevat, dues colossals pal-
meres centenàries i alguns til·lers.

El disseny dels enjardinaments, que es disposen a 
diferents nivells i raconades, té una gran qualitat pai-
satgística i un manteniment excepcional. Estem davant 

d’un jardí contemporani, a voltes temàtic, amb parterres 
on dominen les aromàtiques, com el bonic camí d’accés 
cap a la cafeteria o el conjunt de palmeres i ciques que 
es concentren dins el giravolt que s’enfila cap a l’antic 
passeig de til·lers, o la filera de joves arbres ampolla i 
canyes de bambú que encerclen una bonica raconada 
força ombrívola, amb vista a la històrica torre de vigi-
lància de Can Ponsic, a l’altra banda del carrer.

Hi ha altres enjardinaments, com el que limita amb 
l’avinguda Foix, que té una funció de pantalla vegetal 
per garantir la privacitat de la part baixa de la clínica. 
Un llarg tal·lus, d’alçades variables i trencat per alguns 
accessos, està entapissat amb un conjunt vegetal, alt 
i esponerós, que conté denses mates de marfull, mar-
gallons, palmeres de canàries, iuques, arbres ampo-
lla, atzavares, petites alzines, romaní, clívies, heures 
que entapissen alguns trams, i alguns exemplars de 
l’arbre del viatger (Ravenala madagascar), una espè-
cie de la família de les estrelitziàcies, endèmica de 
Madagascar, que acumula reserves d’aigua en moltes 
parts de la planta.

En una terrassa superior amb balustrades, s’estén un 
elegant enjardinament format per una catifa de gespa 
que alberga un conjunt de clívies, palmeres excelses i 
dos margallons als extrems.

Pel que fa als exemplars més longeus del jardí, desta-
quen dues impressionants palmeres de canàries situa-
des al costat del mur superior, els dos pins pinyoners que 
s’enfilen delerosos cap al cel i algun til·ler remarcable. 
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Els jardins de la Clínica Creu Blanca
M. JOSEP TORT

Els jardins esgraonats de la Clínica Creu Blanca dibuixen un itinerari en pendent que ens permet descobrir, a poc a poc, els 
diferents racons enjardinats del recinte. Una ruta de petits paisatges, alguns d’ells temàtics, en els que domina la contempo-
raneïtat i l’elegància. Uns jardins, coronats per una casa senyorial d’admirable arquitectura.

Reina Elisenda de Montcada, 17 – Avinguda Josep Vicenç Foix, 71 • Sarrià. Districte de Sarrià – Sant Gervasi • Superfície finca: 0,6 ha • Creació: 1920 • Jardí privat
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Rossinyol bord

ENRIC CAPDEVILA

El rossinyol bord, o rossinyol bastard  
(Cettia cetti), és un ocell resident comú  
arreu del territori català, més abundant a 
l’hivern, ja que arriben exemplars d’Europa 
que busquen un clima més temperat.  
El seu hàbitat està lligat a zones humides, 
sobretot a cursos fluvials amb vegetació 
arbustiva densa. Per això a Barcelona cria 
al barri de Vallbona, a la Zona Franca, al 
pantà de Vallvidrera i a bona part de les 
rieres i torrenteres de Collserola; es calcula 
que hi crien unes cinquanta parelles.

És un ocell passeriforme, de 13-14 cm 
de longitud, de plomatge castany rogenc 
a la part superior i blanquinós al pit i 
al ventre. Se’l pot confondre amb altres 
ocells com el rossinyol o la buscarla de 
canyar, però a més del cant se l’identifica 
per una marcada cella pàl·lida blanca, una 
cua lleugerament llarga i arrodonida, que 
acostuma a tenir sempre amunt, i unes ales 
curtes i arrodonides. És l’únic passeriforme 
que té només deu plomes rectrius a la 
cua a diferència de la resta, que en tenen 
dotze; però això s’aprecia en mà, quan 
s’anellen. No presenta dimorfisme sexual.

Té un bec fi típic d’insectívor que li  
permet alimentar-se d’invertebrats, com  
insectes, larves, aranyes, cucs, i també  
llavors. Caça movent-se de forma inquieta  
entre els arbustos. És una espècie discreta  
i fugissera que es refugia dins de la  
vegetació: la millor manera d’identificar-la  
i constatar-ne la presència és amb el seu  
cant, a qualsevol hora del dia i de l’any.  
És un potent cant curt i repetitiu de menys 
de tres segons, explosiu i metàl·lic, molt 
característic: “txeuii-txeuii-txeuiiuiiuiiuiiuii”.

El dia mundial dels ocells es va instaurar 
el 1894, a Pennsilvània, gràcies a Charles 
Almanzo Babcock, per sensibilitzar la 
població sobre la protecció dels ocells; se 
celebra el segon cap de setmana d’octubre, 
aquest any serà el dissabte 8 d’octubre. 
Dita: El rossinyol, gàbia no vol. 

C O N E I X E M  E L S  O C E L L S
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O pinió

Nou curs, mateixa lluita i noves reivindicacions
SINDICAT D’HABITATGE DE CASSOLES

Comença un nou curs i de mica en mica 
anem tornant a una normalitat que fa que 
l’estiu ens sembli un moment remot de 
les nostres vides. Algunes esperen amb il-
lusió un nou començament de curs i d’al-
tres ja estan mirant el calendari cercant 
les pròximes vacances. Malauradament, 
també hi ha qui el mira amb preocupa-
ció, i és que l’inici de curs és el comença-
ment, o la continuació, de moltes coses, 
i una d’aquestes són els desnonaments. 
Ho hem vist durant aquestes primeres 
setmanes de setembre amb unes imat-
ges que, tot i veure-les diàriament, con-
tinuen omplint-nos de ràbia. I ho veurem 
aviat al barri amb l’amenaça de desno-
nament de la casa del sindicat, al car-
rer Escipió 44, que vam recuperar de les 

urpes de la Sareb, a qui que exigim 
que compleixi amb la seva obli-
gació de lloguer social. El sin-
dicat també comença un nou 
curs, però abans volem fer un 
breu balanç de l’anterior amb 
la voluntat d’aprendre.

El darrer curs, com desgraci-
adament era d’esperar, vam tenir 
desnonaments al barri. Alguns els vam 
poder aturar a través de l’organització 
popular. D’altres no, a causa de la mili-
tarització per part dels cossos policials 
amb la connivència de polítics més cen-
trats a defensar els interessos d’especula-
dors i grans tenidors que les nostres llars. 
Conscient que suposàvem un perill pels 
seus beneficis milionaris, l’aparell repres-
siu de l’Estat no va trigar a posar-nos al 

punt de mira. Assenyalament i 
criminalització per part de càr-
recs públics, milers d’euros en 
multes i causes judicials penals 
amb detencions de compa-
nyes. Per acabar-ho d’adobar, a 
finals de curs perdíem el Casal 
Popular la Tecla, nucli del movi-
ment popular del barri.

En fi... a priori, un curs 
nefast, oi? Doncs no! Si bé és 
cert que hem viscut situacions 
difícils i surrealistes, també és 

Ac tualitat

El Kapura, un festival hippie o unes hippies muntant un festival?
Una aposta per les joves i l’autoconeixement a Sarrià – Sant Gervasi
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cert que hem tingut victòries i, el 
més important, des del sindi-
cat continuem organitzades 
per defensar les nostres llars i 
posar en escac al capitalisme 
rendista. Per això, aquest curs 

volem combatre la mercantilit-
zació de l’habitatge posant cos i 

ànima en tots els espais possibles: 
als carrers, als jutjats i a les institucions 
polítiques. Això no ho volem fer soles, 
sinó que volem treballar braç a braç amb 
tots els espais del districte que lluiten per 
fer front a les múltiples opressions com el 
racisme, el classisme i el feixisme i poder 
construir juntes un moviment popular 
combatiu i divers. 

Malauradament, la manca d’un espai 
fix i les negatives de l’administració a les 
demandes del Moviment Popular per a 
tenir un lloc on reunir-nos i organitzar-nos 
dificulten aquesta tasca. Tot i això, molts 
espais i companyes com per exemple el 
CSO la Ruïna, que ens ha acollit a casa 
seva, o comissions de festes alternatives 
com la de Sarrià (amb qui estarem col-
laborant durant les festes el dia 8 d’octu-
bre amb un esplèndid dinar on esperem 
veure-us) fan que anem teixint xarxes de 
suport mutu que ens permeten continuar 
lluitant per un districte on viure no sigui 
un luxe a l’abast d’unes poques.

Finalment, volem animar tothom a 
participar del sindicat: des del veïnat amb 
problemes d’habitatge a companyes que 
vulguin col·laborar econòmicament, atu-
rant desnonaments, acompanyant a fer 
tràmits judicials, ajudant amb subminis-
traments... Un llarg etcètera d’accions 
que ens permeten teixir xarxes de suport 
mutu que desbordin un sistema que per 
viure ens precaritza i ens explota.

Sabem que som moltes i volem 
organitzar-nos perquè Sant Gervasi de 
Cassoles sigui un barri on tothom pugui 
viure una vida digna. 

ANA RUBIÓ

“Jo vaig conèixer el Festival Kapura a tra-
vés d’unes amigues que em van passar el 
cartell i em van dir a tu t’agraden aques-
tes coses hippies i vam anar-hi juntes per 
saber què era”.

L’Angèlica Delgado (22 anys) és la 
segona vegada que assisteix al Kapura, 
el primer festival d’autoconeixement 
per a joves de Barcelona, i explica que 
està molt agraïda per haver conegut un 
grup de jovent amb interessos similars i 
amb qui compartir una part del seu crei-
xement personal. Com ella, moltes de 
les assistents han descobert el projecte 
a través d’amistats i han decidit apro-
par-s’hi per curiositat. “No ens esperà-
vem absolutament res [...] i ara estic amb 
moltes ganes que arribi ja el següent”.

De fet, moltes joves tenen en comú 
que es refereixen, o s’han referit al 
Kapura, com una “cosa hippy” i, fins i tot, 
l’equip de coordinació reconeix que 
també han utilitzat sovint aquest terme. 
Tanmateix, presenten la iniciativa com 
un espai allunyat del moviment con-
tracultural i pacifista dels anys seixanta 

als Estats Units i aposten per compartir 
noves eines d’autoconeixement i apro-
par al jovent teràpies diverses, vincula-
des a la gestió emocional.

Amb aquest objectiu, l’entrada al fes-
tival és una quantitat simbòlica —de 5 
euros un dia i de 9 els dos dies— que ser-
veix per assegurar l’assistència i cobrir 
gastos, però que, alhora, és coherent amb 
la situació econòmica de moltes joves, 
que no disposen d’ingressos fixos o que 
no els volen o poden invertir en aquest 
tipus d’activitats. L’Angèlica Delgado ho 
posa en valor: “He viscut experiències 

per les quals, segurament, hauria d’ha-
ver pagat un munt en altres situacions”.

Per tal de crear un espai segur, una de 
les condicions del Kapura és que no es 
pot consumir alcohol ni drogues en tot 
el recinte. D’aquesta manera, les coordi-
nadores volen proposar un model d’oci 
saludable en què el treball d’introspecció 
i les relacions socials s’articulin amb plena 
consciència i sinceritat. S’allunyen, doncs, 
de l’estètica hippy —vinculada al consum 
de substàncies— i s’apropen a les noves 
tendències de benestar personal en què 
es barregen les espelmes, l’encens i els 

concerts de mantres amb 
els sucs de fruita natural.

Tot el conjunt aconse-
gueix que les participants 
se sentin acollides i acom-
panyades, cosa que es va 
veure reflectida en els 
comentaris que es podien 
llegir al festival en la dar-
rera edició: “El Kapura, 
vibrar més profund, tro-
bar la calma i quedar-t’hi”; 
“El que he sentit no es pot 

pagar”, o “Renaixement i alliberació”. Per 
altra banda, les talleristes també valoren 
l’experiència de col·laborar amb un pro-
jecte com aquest i expliquen que a cada 
edició es van sentint més com a casa.

En definitiva, el festival, que va néi-
xer el setembre del 2021 de la necessitat 
d’una de les creadores de tenir amigues 
amb qui “parlar d’espiritualitat i anar a 
tallers acompanyada”, és ja, després de 
tres edicions, unes de les programacions 
assegurades de l’Espai Jove Casa Sagnier 
i està donant cobertura a un grup de 
jovent que busca temps i espai per auto-
descobrir-se en comunitat.

Les coordinadores, que van iniciar el 
projecte sense saber com crear un festi-
val ni amb què es trobarien, destaquen 
els canvis organitzatius que han anat 
incorporant i l’aprenentatge que s’em-
porten amb tot el procés. A més, fan una 
crida a difondre propostes com el Kapura 
perquè tothom pugui “veure, provar i cri-
ticar maneres diferents de viure l’autoco-
neixement” i defensen que “com més ens 
sapiguem cuidar, millor sabrem cuidar la 
societat que ens envolta”. 
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E sp or ts

Mor Jaime Gutiérrez “Conejo”, 
una figura lligada a l’hoquei 
del Barcino
EL JARDÍ

El Club Tennis Barcino 
va informar de la mort, 
el passat 16 de setem-
bre, de Jaime Gutiér-
rez Valencia “Conejo”, 
soci de l’entitat des del 
1967. Gran esportista  
i jugador d’hoquei 
patins, va dinamitzar 
i impulsar nombroses 
activitats esportives  
i socials al CT Barcino, 
com els campionats 
socials de futbol sala i les curses atlètiques dels anys 90, 
entre moltes altres iniciatives. 

La temporada 1966-1967 s’incorporà a l’equip del 
CT Barcino com a reforç per la seva veterania, ja que 
havia estat internacional d’hoquei patins amb la selec-
ció xilena. Anys més tard va ocupar el càrrec d’entrena-
dor, fomentant l’hoquei i el futbol sala des de les seves 
categories base. 

“Sempre ha estat una persona molt estimada per 
tota la família barcinista i a la qual estarem gratament 
agraïts per la seva dedicació”, destaca el comunicat del 
Club Tennis Barcino. 
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Els màsters de l’IQS, 
reconeguts internacionalment

Jaime Gutiérrez amb la seva filla Karen

Educ ació

EL JARDÍ

L’IQS School of Management continua acumulant reco-
neixements internacionals. Tres màsters d’aquesta 
escola universitària han estat inclosos, un any més, al QS 
Business Masters 
Rànquings 2023. 
Són el màster en 
màrqueting inter-
nacional en un 
entorn digital, el 
màster en gestió 
empresarial glo-
bal i el màster en 
direcció d’empre-
ses industrials. 

EL JARDÍ

Entre el 29 de setembre i el 3 d’octubre l’Escola Nausica, 
a Galvany, ha organitzats tres actes per celebrar el vui-
tantè aniversari del centre: un amb caràcter institucio-
nal, un de familiar, i un últim pels alumnes actuals de 
l’escola. El centre, nascut al carrer Tavern, es troba des 
de fa anys al carrer Muntaner. 
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L’EUSS estrena un nou laboratori  
de mecànica i en prepara un d’automoció
EL JARDÍ

L’Escola Universitària Salesiana de 
Sarrià (EUSS) estrena el curs 2022-
2023 amb un nou laboratori pen-
sat per treballar la mecànica. Així 
mateix, es troba en fase de cons-
truir-ne un altre, ideat per primer 

cop per a l’automoció. El centre, que 
es dedica a formar futurs enginyers 
i enginyeres, també ha incorporat 
impressores 3D i un simulador de 
competició de carreres, per a l’alum-
nat del grau d’Automoció. 

L’escola Nausica celebra  
80 anys amb les famílies
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Dita

Per la Festa Major:  
repics, coets, música  

i pregó!

QUINA EN PORTEN DE CAP?
—Quina en portes de cap, Berta? —li pregunta el pare.  
La Berta és molt dormilega, i avui que no ha de matinar 
per anar a l’escola s’ha llevat molt d’hora.

—Quina en portes de cap, Berta? —Repeteix  
la mare esperant una resposta. 
La Berta contesta mentre es renta les dents  
i la mare només ha entès: ‶... quedat amb la colla″.

La Berta surt carregada  
amb un cercle i una pilota cap  
a casa de l’esquirol Ramon.

Quan arriba, se’ls troba  
que ja estan fent escalfament. 
Quina en porten de cap?

La colla de la Berta està preparant  
una cercavila i un espectacle d’acrobàcies 
per a la Festa Major de Bosquerol.  
Però no ho han dit a ningú, serà una 
sorpresa!

Finalment, al pla de Can Esquirol, tothom aplaudeix 
l’espectacle amb gran emoció, i l’alcalde dona per inaugurades 
les festes de Bosquerol!

Arriba el gran dia i la colla  
sorprèn a tots els veïns  
amb la cercavila.

36
  

PER  ALS  PET I TS  DE  CASA 
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FRA VALENTÍ SERRA 
DE MANRESA

Des de temps molt 
arcaics la col s’ha 
esguardat com 
una planta comes-
tible, ateses les se-
ves  fulles amples 
i verdoses de gust 

tan peculiar que, alhora, són molt agracia-
des amb virtuts remeieres. Des de la llunya-
na època del neolític, i força segles abans 
del conreu hortícola de la col, a l’Edat de 
Pedra, els antics pobladors de la península 
Ibèrica ja tenien el costum de potenciar el 
gust dels brous i sopes amb fulles de col. 
Els antics hortolans conventuals ja posaren 
en relleu en llurs escrits que: “El cultivo de 
la col es uno de los más antiguos. La col 
requiere climas húmedos y templados; no 
obstante, existen variedades resistentes a 
los fríos. Necesita mucha humedad, y por 
ello debe regarse o cultivarse en suelos 
frescos. Si se escalonan convenientemen-
te las siembras las coles pueden cosechar-
se en todo tiempo. La col manifiesta gran 
avidez por los abonos” (BHC, Pócimas de 
capuchino, 51-52).

En efecte, la col (llat., Bras-
sica oleracea; cast. berza, col;  
basc, aza o azi) es conrea arreu  
d’Europa des de fa milers 
d’anys. Fou una hortalissa 
molt estimada pels celtes i 
pels romans car gaudeix de 
nombroses propietats tera-
pèutiques, essent especial-
ment afavorida amb virtuts 
molt aptes per a fer cataplas-
mes per a guarir les nafres i els 
tumors externs. Els navegats 
l’usaven per a combatre l’es-
corbut, preparant una mena de 
choucroute amb fulles de col. 
Semblantment, els antics frares caputxins 

confitaven la col tot deixant pansir les 
fulles blanques interiors, que escaldaven 
i després les conservaven cobertes amb 
vinagre. Aquesta col confitada, acompa-
nyada d’olives, ceba i bacallà esqueixat (o 
bé amb arengades a la brasa) hi dona un 
gust excel·lent!

De cols n’hi ha una gran varietat, al-
gunes malaguanyadament s’han perdut 
i ja no es conreen, com ara la col de fua  - 
da, cultivada a les hortes conventuals 
dels caputxins. En temps passats tingue-
ren molt renom, per les seves propietats 
gastronòmiques, la col verda o prime-
renca, la col capdellada o de soldat, la col 
gitana (dita també romana o crespada), 
la borratxona, la col de brot o d’hivern. 
Actualment,  les principals varietats són 
la col blanca, la col verda, la col morada 
(o llombarda), la col de brot, la de pape-
rina, l’arrissada, la col caputxina... En la 
tradició pairal era molt estimada la col 
de pell de galàpet; car aquesta varietat 
adquireix un gust molt particular i inèdit 
quan es veu afectada per les glaçades. A 
l’article vinent us parlaré, si a Déu plau, 
de les propietats del julivert. 

ANNA VILARRASA
En el moment d’es-
criure aquest arti-
cle ens trobem en 
plena negociació 
(o intencions de 
negociar) entre el 
govern d’Espanya i 
algunes distribuï-

dores per marcar un topall en el preu d’al-
guns aliments considerats bàsics.

L’augment de preus continuat de molts  
béns i serveis afecta també de forma 
directa els aliments. Moltes famílies, 
persones o llars estan veient afectada 
l’economia i molts declaren tenir pro-
blemes per pagar el cistell de la compra 
a final de mes.

Més enllà dels motius i les possibles 
solucions a aquesta situació, volem par-
lar de què hauria de tenir un cistell bàsic 
i com es pot aconseguir reduir la despesa 
total en alimentació.

Els aliments bàsics d’un cistell  
de la compra saludable
Definir un cistell bàsic és difícil, però es 
pot dir que el concepte fa referència a 
un conjunt de productes que es conside-
ren necessaris per cobrir les necessitats 
nutricionals d’un individu adult.

En la llista proposada a continuació no 
es té en compte només el cost econòmic, 
sinó també aspectes relacionats amb la 
nutrició, la salut i l’impacte mediambiental.
• Verdures i fruites: fresques o congela-

des, ja que les conserves poden portar 
molta sal o sucre afegits. Haurien de ser 
una part important de la ingesta diària. 
Comprant productes de temporada 
i de proximitat s’estalvien diners i es 
guanya en qualitat i nutrients.

• Oli d’oliva: per cuinar i per amanir.
• Llegums i ous: són dues fonts de proteï-

nes nutritives de les més assequibles.  

Cuinar i conrear les cols
REMEIS I CUINA DE CONVENT DIETÈTICA

Convé potenciar el seu consum reduint 
els aliments d’origen animal.

• Grans integrals com arròs, blat, civada, 
sègol, etc. i alguns derivats com pa 
o pasta. Suposen una de les princi-
pals fonts d’energia. Sempre és millor 
escollir pans de llarga fermentació 
perquè atipen i duren més temps 
sense fer-se malbé (per davant de 
les baguets i el pa de motlle). La bri-
oixeria i les galetes són molt barates, 
però no aporten cap nutrient i poden 
encarir la despesa en aliments per-
què se solen comprar de més a més. 
És millor escollir pa integral, flocs de 
civada o de cereals sense sucre afegit.

• Carn i peix: millor reduir la quantitat 
i escollir productes de qualitat i poc 
elaborats (frànkfurts, nuggets, salsit-
xes, embotits, surimi, etc.).

• Làctics: llet de vaca i iogurts naturals 
són els més assequibles i recoma-
nables. Tots els iogurts que porten 
fruita, melmelada, llavors, cereals o 
les postres tipus flam, mousses, etc. 
són més cars i quasi sempre porten 
sucre o edulcorants afegits.

• Aigua: és la beguda bàsica per hidra-
tar-se. Els refrescos, els sucs o l’alco-
hol no són necessaris i encareixen el 
preu de la compra final.

Els plats precuinats i el menjar ràpid 
no tenen lloc en un cistell bàsic, ja que 
quasi sempre són opcions menys sanes. 
El millor és cuinar a casa, tant econòmi-
cament com per salut.

Aquesta llista que hem proposat es 
basa en les recomanacions de l’Agència 
Espanyola de Seguretat Alimentària i co-
incideix amb el punt de vista de molts 
nutricionistes. El cistell és pensat per al 
públic en general i cal adaptar-lo a perso-
nes amb necessitats i dietes variades. 
ANNA VILARRASA ÉS DIETISTA

Un cistell de la compra
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FRA VALENTÍ SERRA ÉS ARXIVER DELS CAPUTXINS
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COMPRA I VENDA DE RELLOTGES I JOIES

C/ Santaló, 26 
08021 Barcelona

Tel.
932095525
WhatsApp
609723858

www.watchesdiamondsbcn.com

De dilluns a divendres de 10:30h a 14:00h 
(tardes 17:00h - 20:00h)

WATCHESDIAMONDS

La importància de les rutines 
en la malaltia d’Alzheimer

FUNDACIÓ USZHEIMER

ISABEL LÓPEZ, PSICÒLOGA

Quan parlem de rutines hi ha una con-
tradicció permanent de sentiments i 
actituds enfront d’elles. La majoria de per-
sones refereixen que no els agraden i que 
volen escapar-se’n durant el seu dia a dia. 
Però, d’altra banda, és cert que tenir ruti-
nes preestablertes ens ajuda a tenir més 
control de gairebé totes les situacions i 
sobretot del nostre dia a dia. Ens ajuda a 
gestionar l’escàs i benvolgut poc temps 
del qual disposem.

Una de les estratègies més efectives 
que permeten que una persona que 
pateix demència pugui conservar una 
major autonomia, entre molts altres 
beneficis, és precisament aquesta: tenir 
hàbits i rutines diaris. Els hàbits i rutines diàries són com-
portaments automàtics que es fan en horaris regulars, 
solen ser fixos i repetitius, i per això ofereixen segure-
tat i predictibilitat. Però per què són tan importants 
les rutines en la demència? Perquè són múltiples els 
beneficis d’ampli espectre que aporten.

D’una banda, per a la persona cuidadora. Permet al 
cuidador gestionar el temps i els recursos d’una manera 
òptima, reduint considerablement l’estrès i l’ansietat 
i deixant per a la improvisació el menor nombre de 
situacions. També s’ha demostrat que permet menys 
necessitat i demanda per part de la persona que cuida.

Però els beneficis augmenten també per a la persona 
que pateix aquestes malalties, ja que els permet tenir 
molta més seguretat facilitant la previsió del seu dia a 
dia, i, per consegüent, reduir l’ansietat i les conductes 
agitades. També permet mantenir les funcions, siguin 
físiques o cognitives, durant més temps, perquè aju-
den a practicar-les de manera regular. Tot això reper-
cuteix directament en la millora de l’autoestima, en la 
percepció del sentiment de compromís, utilitat, realit-
zació i dignitat. En definitiva, de la qualitat de vida de 
la persona i dels seus familiars.

Ara bé, com s’han d’aplicar aquestes rutines i hàbits 
diaris? És important planificar el dia amb totes les tas-
ques, activitats i descansos, però sense deixar de ser 
flexibles i pacients i sempre tenint en compte els hàbits 
que tenia abans de l’aparició de la malaltia (per exem-
ple, si li agradava més dutxar-se al matí o a la nit). Cal 
simplificar totes les tasques a mesura que la malaltia 
avança i adaptar-se a les necessitats que es presenten. 
Intentar que les activitats que es facin siguin del grat 
de la persona, i donar peu a la presa de decisions en 
certa manera. La majoria de vegades serà necessari 
que l’ajudem en el moment de l’inici de les activitats, 
per a posteriorment deixar que pugui executar-les ella 
mateixa amb el nostre suport i supervisió. 

Cal destacar que les activitats han de ser com més 
variades millor, és a dir, incloure des de feines de casa 
fins a activitats físiques com fer una passejada; activi-
tats socials i intel·lectuals com llegir, fer un trencaclos-
ques, jugar a les cartes; activitats creatives com tocar 
un instrument o pintar i de tipus espiritual, si així ho 
requereix.
FUNDACIÓ USZHEIMER • Centre de Dia i Unitat de Memòria
Passatge Forasté, 11 • 934 18 65 65 • www.fundaciouszheimer.org
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GENT  GRAN 

Setena Pinzellada  
(de la postguerra)
Feia gairebé un any que tots els records tris-
tos d’aquella època havien acabat. Ni més 
bombes, ni més trets...

Per mi, pujar al castell, cada diumenge, era 
un esdeveniment. Estimava l’oncle i m’agra-
dava córrer i jugar pel pati d’armes.

Aquell diumenge, però, no tenia esma per 
jugar. L’oncle Josep em premia sobre el pit i 
em vaig adonar que plorava. Alguna llàgrima 
em va mullar les galtes...

“Fins diumenge”, va dir el pare.
Vàrem travessar el pont.
“Veus aquest mur, Marina? Això és el fos-

sar”, em va dir assenyalant el pont per sota, 
a dreta i esquerra.

“On l’hauran matat? A quin indret d’aquest 
alt i gris mur...?”, xiuxiuejava el pare.

Jo no ho acabava d’entendre, però em sen-
tia estranya, trista.

Aquella nit vaig dormir malament i, l’en-
demà, m’adormia a la capella del col·legi de 
monges, mentre resàvem aquell rosari que 
no s’acabava mai.

Vaig mirar fixament els ulls de la Moreneta, 
que presidia la petita capella, però la Verge 
no em va aclarir res,  ni el pare, ni la mare...

Ara sé que, en aquell moment, sense 
adonar-me’n vaig aprendre una cosa molt 
important. Vaig aprendre que una guerra 
no s’acaba quan el guanyador proclama la 
victòria perquè...

Molts trets es van tirar després d’aquell dia.
Mai no entendré les guerres, aquest repar-

timent de països... Tants jueus sacrificats, 
Polònia desfeta i repartida entre alemanys 
i russos...
Montserrat Cornet
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TELEFONIA 
MÒBIL

RESTAURACIÓ
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

COMPRA 
D’ANTIGITATS

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

G U IA  DE  COMER ÇOS  I  EMPR ESES
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