
L’arribada del metro, el passat
mes de juliol, ha estat un esde-
veniment vital per a la mobili-
tat del barri. No ha estat un
procés fàcil , perquè tota la
història del barri està farcida
de reptes, de reivindicacions
compartides i de fites aconse-
guides a còpia de lluitar contra
les dificultats. La realitat és que
els últims trenta anys el Carmel
ha viscut una extraordinària
metamorfosi, que ara ha que-
dat recollida en el llibre El Car-
mel, 30 anys de progrés. Un barri
de gent lluitadora, escrit pel pe-
riodista Rafael Pradas i il·lus-
trat pel fotògraf Txema Salvans
per encàrrec de l’Agència de
Promoció del Carmel i Entorns.

Un llibre il·lustra 30 anys
demetamorfosi del Carmel

Avancen les obres dels
ascensors inclinats de Telègraf

MOBILITAT

Una escala mecànica
completarà la millora de
l’accessibilitat del carrer

UBICACIÓ

Entre Mare de Déu
de Montserrat i
Doctor Cadevall

INVERSIÓ

Més de tres milions
d’euros aportats per
l’Ajuntament i Europa

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Francesc Subirats
President de l’Associació de
festes del barri de Penitents,
Teixonera i Mas Falcó

“El dia que em van
donar el premi, em
va saber greu pujar
a recollir-lo jo sol”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

La ciutat ambmés
inversió i menys
deute per habitant

POLIESPORTIU Pàg. 7

Futbolchapas
Barcelona
El club que promociona un
joc que és considerat esport

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Nou Servei
d’Orientació Jurídica
A l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de la
plaça Sant Miquel

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Casal de barri de
la Vall d’Hebron
Consolida la seva oferta
d’activitats

Pàg. 5Rafael Pradas i Txema Salvans amb el seu llibre, el dia de la presentació.

JOSEP MARIA CONTEL

LUIS CLÚA

VICENTE ZAMBRANO

LUIS CLÚA
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Obres d’instal·lació dels nous ascensors que es posaran en servei durant el mes de febrer.
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HORTA-GUINARDÓ

INFANTILS

Dijous 20 de gener
El pinzell màgic
18 h. Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró
(c. Àngel Marquès, 4-6).
Adaptació de dos contes d’autors xinesos, El pinzell
màgic i Lian, amb la tècnica kamishibai (drama de pa-
per) i el suport d’objectes i titelles. A partir dels 4 anys.

Divendres 21 de gener
La pedra de l’encant
18 h. Biblioteca Horta-Can Mariner (c. Vent, 1).
Recull de contes infantils. Activitat dins del cicle Lletra
petita, inclosa al cicle Sac de rondalles, a càrrec de
Mercè Rubí. A partir dels 4 anys.

Diumenge 23 de gener
Orelles fredes, contes amb caliu
12 h. Biblioteca El Carmel-Juan Marsé (c. Murtra, 145).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al
cicle Sac de rondalles, a càrrec de Pily Romano.
A partir dels 4 anys.

Dimarts 25 de gener
Contes del cel
18 h. Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda (c. Camèlies,
76-80).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al cicle
Sac de rondalles, a càrrec de Raquel de Manuel.
A partir dels 4 anys.

ACTIVITATS

Dissabte 15 de gener
Festival Silenciós
Centre cívic Boca Nord (c. Agudells, 37-45).
Festival multiartístic de dansa, teatre i curtmetratges.
Més informació a www.bocanord.org
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ATENCIÓ CIUTADANA
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Districte
Lepant, 387.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada,més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS
Centre cívic Casa Groga 93 418 65 31
Av. Jordà,27.
Centre cívic El Carmel 93 429 08 09
Santuari, 27.
Centre cívic El Guinardó 93 450 39 87
Av.Mare Déu deMontserrat, 134.
Centre cívic La Teixonera 93 429 12 05
Arenys, 75.
Centre cívic Matas i Ramis 93 407 23 56
Feliu i Codina,20.
Espai jove Boca Nord 93 429 91 41
Agudells, 37-45.
Centre juvenil Martí Codolar 93 429 78 37
Av.Cardenal Vidal i Barraquer, 8-12.
Casal de Barri Vall Hebron 93 428 98 48
Av.Cardenal Vidal i Barraquer, 45.
Casal de Barri El Pirineu 93 219 92 24
Josep Serrano,59-71.

BIBLIOTEQUES
Bibl. El Carmel-Juan Marsé 93 407 28 70
Murtra, 135-145.
Bibl.Montbau-Albert Pérez Baró 93 427 07 47
Àngel Marquès, 4-6.
Bibl. Guinardó-Mercè Rodoreda 93 435 31 70
Camèlies, 76-80.
Bibl. Horta-Can Mariner.Vent, 1. 93 420 82 85

SERVEIS SOCIALS
C. serveis socials Guinardó 93 450 39 87
Av.Mare Déu deMontserrat, 134-136.
C. serveis socials Vall d’Hebron 93 429 12 05
Arenys, 75.
C. serveis socials Horta 93 358 81 00
Santes Creus, 8.
C. serveis socials Carmel 93 429 08 09
Santuari, 27.
Of. benestar social del Carmel 93 357 56 30
Pl.Pastrana,15.

GENT GRAN
Associació Nou Horitzó 93 408 54 44
Art, 18.
Associació gent gran Canigó 93 428 54 03
Canigó,137.
El Casalet Font Castellana 93 219 67 57
Francesc Alegre, 19.
Casal gent gran Baix Guinardó 93 450 27 47
Marina, 380.
Casal gent gran Horta 93 428 78 29
Feliu i Codina,43.
Casal gent gran Vall d’Hebron 93 428 73 37
Arquitecte Moragas, 5.
Casal gent gran Parc del Guinardó 93 433 40 08
Garriga i Roca,62
Casal gent gran Teixonera 93 429 68 43
Besòs, 17

ALTRES SERVEIS
Arxiu Municipal de Districte 93 291 67 26
Lepant, 387.
Centre deNormalització Lingüística 93 435 96 13
Marina, 343.
Punt d’Informació i Atenció 93 420 00 08
a les Dones.Pla. Santes Creus, 8.

SEGURETAT
U.T. Guàrdia Urbana Horta-Guinardó
Av.Cardenal Vidal i Barraquer, 47-51.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Marina, 347.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088

SERVEIS URGENTS
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT
CAP Maragall 93 446 29 50
Pg.Maragall, 52.
CAP Horta 93 407 27 50
Lisboa,35.
CAP Sardenya 93 567 43 80
Sardenya,466.
CAP Sanllehy 93 285 37 92
Av.Mare deDéudeMontserrat,16-18.
CAP El Carmel 93 357 18 53
Murtra, 130.
CAP Vall d’Hebron 93 489 41 19
Pg.Vall d’Hebron,119-129.
Hospital de Sant Pau 93 291 90 00
Mas Casanovas, 90
Hospital de la Vall d’Hebron 93 274 60 00
Pg.Vall d’Hebron,119-129.

Divendres 28 de gener
Una pedra a la sabata
19.30 h. Centre cívic Matas i Ramis (c. Feliu i Codina, 20).
Sessió participativa de teatre social, que utilitza les
eines de les arts escèniques per plantejar situacions
quotidianes, conflictives i divergents, on la resolució
de la situació es fa entre tots (actors, participants, mo-
derador, etc.).

Dimecres 3 de febrer
El realisme
19.30 h. Centre cívic Matas i Ramis (c. Feliu i Codina, 20).
Sessió de Dones escriptores del segle XIX, inclosa al
cicle Llegim i compartim.

EXPOSICIONS

Del 17 al 28 de gener
Bajo cero
Centre cívic Guinardó (ronda Guinardó, 101).
Exposició de fotografia de Cristina Domènech.

Del 24 de gener al 12 de febrer
Vibracions
Centre cívic Matas i Ramis (c. Feliu i Codina, 20).
Exposició de pintures d’estil abstracte de Iolanda
Martín.

Fins al 25 de gener
Paisatges i marina
Centre cívic Guinardó (ronda Guinardó, 101).
Exposició de pintura de Blai Paredes.

A partir del 31 de gener
Xilografia i bingat
Centre cívic Matas i Ramis (c. Feliu i Codina, 20).
Exposició de produccions d’aquestes dues tècniques
antigues. Mostra a càrrec de Frederic Giros, Yoko
Kataoka i Pau Masiques.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

Participa en la teva comunitat i respecta
els acords que s’hi prenguin

És molt important que
assisteixis a les assem-

blees de la teva comunitat.
És allà on es prenen els
principals acords que afec-
taran l’organització de la co-
munitat. La participació de
cada veí és fonamental per
mantenir un cert ordre co-
munitari i evitar malente-

sos. Si ets un llogater, és
important que estiguis as-
sabentat dels acords presos
en relació amb els temes de
convivència que t’afecten
(neteja, sorolls, ús d’espais
comuns, antena TV, etc.).
Per això, si no hi ha previst
un mecanisme d’informa-
ció, pots demanar-lo.
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Daniel Venteo

Ara fa un any es van ini-
ciar les obres de reurba-

nització i millora de l’accessi-
bilitat del carrer Telègraf,
entre l’avinguda Mare de Déu
de Montserrat i el carrer
Doctor Cadevall, al barri del
Guinardó, que són a punt
d’arribar a la seva fi.
L’objectiu principal de l’actua-
ció és millorar les condicions
d’accessibilitat del carrer Telè-
graf, el qual es caracteritza pel
seu fort pendent. Després de
les obres, al carrer hi haurà
una nova escala mecànica i
dos ascensors inclinats amb

parades intermèdies per tal
de facilitar l’accés als habitat-
ges dels veïns i les veïnes que
viuen en aquests trams. El
conjunt d’aquests accessos
mecànics permet salvar el
desnivell existent, de més de
50 metres d’alçada, i d’aques-
ta manera facilitar també l’ac-
cés al parc dels Tres Turons.
La intervenció ha requerit
una inversió de quasi tres mi-
lions d’euros. També és pre-
vist que aviat comencin les
obres de millora de l’accessibi-
litat en el tram comprès entre
el carrer Varsòvia i l’avinguda
Mare de Déu de Montserrat.

El projecte ha donat prioritat
a l’ús de l’espai públic per a
les persones, amb l’ampliació
de les voreres i la creació de
noves zones d’estada, amb
arbres proporcionats a les di-

mensions del carrer Telègraf i
una nova xarxa de reg auto-
matitzada.
Per minimitzar els inconve-
nients de les obres, durant
els treballs es va habilitar un
aparcament provisional per
als veïns a la part més alta
del carrer Telègraf, a la cruïlla
amb el carrer Dr. Cadevall.
L’obra ha estat cofinançada
per l’Ajuntament de Barcelo-
na i els governs d’Islàndia,
Liechtenstein i Noruega mit-
jançant el Mecanisme Finan-
cer de l’Espai Econòmic Euro-

peu. Aquests tres països,
membres de l’Espai Econò-
mic Europeu, però que no
participen de la Unió Euro-

pea (i per tant no fan aporta-
ció per als plans Feder), sub-
vencionen obres de països
comunitaris per recomanació
de la Unió Europea.
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Un dels nous ascensors que s’estan instal·lant al carrer Telègraf, a final de desembre.

Les obres dels nous ascensors

inclinats avancen i és previst que

comencin a funcionar a principi

de febrer. Permetran salvar una

alçada d’uns 50 metres i serviran

per facilitar l’accés al parc dels

Tres Turons

Els ascensors inclinats de Telègraf,
a punt d’entrar en funcionament

Les millores han
significat una
inversió de més de
tres milions d’euros

CIUTADANS OPINEN

Dolors Sàez
Mestra d’educació
especial

Molt bé, perquè el barri
és molt costerut i hi ha
molts avis i nens amb
cotxets. Tot el que sigui
treure barreres arqui-
tectòniques està bé.
També anirà bé per als
discapacitats.

Júlia Cebrián
Comerciant

Molt bé, és una ajuda
per a tothom, però
sobretot per a la gent
gran. És un barri on tot
són pujades i baixades,
de manera que anirà
molt bé.

Francisco Pérez
Professor universitari

Està molt bé, sobretot
per a la gent gran que
viu en aquest barri, que
és un barri amb molt
pendent i la gent està
una mica aïllada.
També anirà bé per a
les famílies que portem
criatures amb cotxets.

Francisco Boltor
Jubilat

Para mí muy bien y les
sacaremos mucho par-
tido. El que lo necesite,
que lo utilice, para eso
ha cotizado durante
toda la vida.

Àngels de la Heras
Jubilada

El primer tram està bé,
perquè hi ha gent que
ho necessita. Pel que fa
al segon tram, ens van
dir que hi posarien
escales mecàniques,
però finalment s’hi ha
instal·lat un ascensor.
El problema està resolt.

Josep Antoni
Miranda
Informàtic

És molt pràctic, perquè
així podré agafar l’auto-
bús del barri, que passa
per dalt de tot. També
serà molt útil per a la
gent gran, que té difi-
cultats a les pujades.

Què op i n a d e l a i n s t a l · l a c i ó d ’ a s c e n s o r s i d ’ u n a e s c a l a me c àn i c a a l c a r r e r Te l è g r a f ?

A LTR E S PRO J ECT E S AMB F INANÇAMENT INT ERNAC IONALA
En total, els governs d’Islàndia, Liechtenstein i Noruega han finançat fins a cinc pro-

jectes als barris del districte d’Horta-Guinardó. Entre aquests hi ha l’arranjament i

millora de l’accessibilitat del mur situat a la cruïlla dels carrers Fastenrath i La Manxa;

la instal·lació d’un ascensor inclinat al carrer Alguer,entre els carrersMurtra i Santuari;

l’arranjament i millora de la seguretat del mur situat a la cruïlla dels carrers Alguer i

Murtra; la urbanització i millora del carrer Santuari, i la instal·lació de l’escala mecàni-

ca i els ascensors inclinats al carrer Telègraf.

VICENTE ZAMBRANO
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PL E DEL D I S T R ICT E

Redacció

Una felicitació va obrir
el Consell Plenari del

30 de novembre, el penúl-
tim d’aquest mandat. La va
expressar la regidora Elsa
Blasco en nom de tot el
Consell, i s ’adreçava als
guanyadors dels Premis
Horta-Guinardó d’aquest
any: Emilia Escudé, l’emis-
sora Boca Ràdio i Francesc
Subirats.
A continuació, la regidora
va explicar que la prioritat
del Districte a la llosa de la
Vall d’Hebron són els equi-
paments de barri que hi
haurà i que conviuran amb
els nous serveis de l’Hospi-
tal Vall d’Hebron. “Aquesta
ampliació de l’hospital”, va
dir, “l’hem de llegir clara-
ment com una oportunitat
per a aquest districte i tam-
bé per començar uns equi-
paments molt importants
per als veïns i veïnes d’a-
quella zona”.
Els pressupost de l’Ajunta-
ment per al 2011 va ser un
dels assumptes centrals del
Ple. Serà de 2.736 milions
d’euros. Com a qualsevol
família en aquests temps

de crisi, es limitaran les
despeses no prioritàries
per garantir allò fonamen-
tal, en aquest cas la promo-
ció de l’economia, l’atenció
a les persones, la seguretat
i la cura de l’espai públic. La
inversió pujarà a 661 mi-
lions d’euros. “Som la ciu-
tat de l’Estat amb més
inversió i menys endeuta-
ment per habitant”, va re-
cordar Montserrat Ballarín,
presidenta del Plenari. El
pressupost del Districte
d’Horta-Guinardó és de
29.958.407 euros.
Es va informar favorable-
ment del pressupost de

l’Ajuntament i es va apro-
var el pressupost del Dis-
tricte amb els vots a favor
del PSC i ICV-EUiA i en
contra del PP i CiU, mentre
que ERC va votar en contra
del pressupost de la ciutat i
a favor del pressupost del
Districte.
També es va informar de
l’aprovació definitiva del
parc dels Tres Turons, de
diversos esdeveniments
culturals i participatius al
districte, així com d’obres
que estan en fases diverses
del seu desenvolupament
(els carrers Ceuta i Espiell,
entre altres).

Un moment del Ple del 30 de novembre.

Els pressupostos
municipals per al
2011 centren el
Consell Plenari del
30 de novembre,el
penúltim d’aquest
mandat

La ciutat ambmés inversió
imenys deute per habitant

Imatge de la Torre del Suro al barri del Guinardó.
(Foto: Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó.)

Els Germans Camils
i la Torre del Suro
El 10 de juny de 1946, es va fundar a Barcelona la congre-
gació dels Germans Missioners dels Malalts Pobres, cone-
guts popularment per l’orde dels Camils, de la mà d’Anto-
nio Jácome Pumar, a causa de la seva preocupació per la
situació dels malalts que no disposaven dels recursos sufi-
cients per a la seva atenció i, sobretot, la dels afectats de tu-
berculosi, una malaltia força corrent en aquells moments.
El mes de setembre d’aquell mateix any van començar a
atendre els primers malalts, en una torre que havien llogat
a Vallvidrera, anomenada Vil·la Àurea. Al final de la dècada
de 1940, la senyora Àngela Roca i Soler, membre de la fa-
mília Roca –propietària de la Companyia Roca de Radia-
dors–, va comprar, al barri del Guinardó, la Torre del Suro,
una finca que està a tocar el parc del Guinardó, amb un edi-
fici construït el 1910, i que el va oferir als Germans Camils,
perquè hi poguessin instal·lar el seu hospital. Aquesta fin-
ca, que per la seva alçada sobre el nivell del mar, la seva
proximitat a la muntanya i el seu clima era força saludable,
va fer pensar als germans en la possibilitat de convertir la
Torre del Suro en un sanatori per a tuberculosos. Obert
l’establiment el 29 de juny de 1949, amb una capacitat ini-
cial per a quinze malalts, el 1950 es van començar en els
terrenys de la finca les obres per a la construcció d’un hos-
pital més gran, que respectava la torre, obra de l’arquitecte
Bertomeu Llongueres, i que es va inaugurar el 21 de no-
vembre de 1954. Era la Casa de Repòs Sant Camil, amb
l’espai necessari per acollir prop d’un centenar de malalts i
que disposava també d’un dispensari i una àmplia capella.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 291 67 26

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Elaboren embotits artesanament.

L’origen de La Selecta de l’avi es remuntaal 1930, quan el David i la Conxita van
obrir una cansaladeria al carrer Providència.
Des del 1961 s’estan al carrer Praga i ara porta
la botiga la filla dels fundadors, la M. Dolors,
amb els seus fills, el David i el Marc. La M.
Dolors està molt agraïda als seus pares, els
quals considera uns grans professionals que li
van transmetre l’amor a l’ofici. També té un
record especial pel seu difunt marit, el Jordi,
que va treballar amb ella a la botiga. A La Se-
lecta, hi elaboren artesanament pernil dolç,

mortadel·la, llonganissa, botifarra d’ou i boti-
farres fresques, com la de poma amb ceba ca-
ramel·litzada, la de bolets naturals, la de foie...
Pel que fa a les carns, n’hi ha de cabrit, de ve-
della, de bou de Nebraska o la “tira de asado”,
tan preada pels argentins. També tenen for-
matges catalans, manxecs i d’importació, així
com productes delicatessen.

La Selecta de l’avi David
C. Praga, 4
Telèfon: 93 435 31 90

E L TAULE L L

Cansaladers i carnissers des de 1930

Joan Anton Font

JULIO PARRALO

LLUIS CLUA

HORTA-GUINARDÓ4 Gener 2011

El 2011, la inversió del Districte d’Horta-Guinardó

serà de 4.691.572 euros i es dedicarà principal-

ment a la renovació del barri de Sant Genís dels

Agudells, a la millora d’espais públics i equipa-

ments i a la urbanització de Vista Parc.

I NV ERS IÓ DE 4 . 6 9 1 . 5 7 2 EUROSA

7_HORTA_.qxp:bcn 23/12/10 17:09 Página 4



HORTA-GUINARDÓ 5Gener 2011

NOT ÍC I E Sf
Primers Consells de Barri del 2011
El primer Consell de Barri de l’any és el del Carmel,
que es farà el 12 de gener a la Biblioteca El Carmel-
JuanMarsé (Murtra, 135). El 20 de gener es farà el
de Vall d’Hebron al casal del barri (Cardenal Vidal i
Barraquer, 45), mentre que el 25 tindrà lloc el del
Guinardó al centre cívic (ronda del Guinardó, 113-
141). La data del Consell de Can Baró és el 26 de ge-
ner, al casal de barri El Pirineu (Josep Serrano, 59-
61). Tots començaran a les 19 h.

“De pensament”, amb Juan Carlos Mestre
El poeta i artista visual Juan Carlos Mestre, Premio
Nacional de Poesía 2009, tancarà el 16è cicle poètic
“De pensament, paraula i obra”, de la Biblioteca Gui-
nardó-Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80). La trobada
amb l’autor de La casa roja (2009) i de La poesía ha
caído en desgracia (Premio Jaime Gil de Biedma,
1992) tindrà lloc el dijous 20 de gener, a les 20 h.

Portes obertes a les escoles
A partir del 12 de gener, els centres escolars públics i
concertats d’Horta-Guinardó iniciaran les jornades
de portes obertes. Escoles de totes les etapes educati-
ves, també les d’educació especial, conviden els pares
i mares a visitar les seves instal·lacions i conèixer els
projectes pedagògics de cada centre, com a pas previ
a la campanya de preinscripció. Més informació: Ser-
vei Educatiu d’Horta-Guinardó, T. 93 554 52 84.

Premi als habitatges públics de Can Travi
El Patronat Municipal de l’Habitatge ha guanyat un
accèssit a la millor edificació en obra nova per als ha-
bitatges públics amb serveis per a gent gran del car-
rer Can Travi, 30, obra de l’arquitecte Sergi Serrat. El
guardó, que atorga l’Associació de Promotors Públics
d’Habitatge i Sòl, distingeix la qualitat arquitectòni-
ca i la innovació tecnològica d’aquests habitatges pú-
blics d’Horta-Guinardó.

L’educació, prioritat de les polítiques socials a Horta-Guinardó
Daniel Venteo

El gran nombre d’inver-
sions en la creació de nous

centres educatius i en les obres
de reforma, ampliació i millora
dels ja existents fa palès que
l’educació és una prioritat de
les polítiques socials de l’Ajun-
tament aquests últims anys.
En aquesta voluntat s’emmar-
ca la millora de la xarxa d’esco-
les bressol municipals del dis-
tricte, amb la construcció de
nous centres. Entre aquests cal

esmentar les noves escoles
bressol a la Font d’en Fargues,
i al Carmel, que es preveu que
s’obrin el proper mes de se-
tembre. Aquesta darrera subs-
tituirà l’actual EBM Albí i en
duplicarà el nombre de places.
Al Baix Guinardó, que també
tindrà una nova escola bressol,
es treballa en la millora de
l’Institut Joan Brossa. A
Montbau, ja ha entrat en fun-
cionament la nova escola bres-
sol del carrer Harmonia.

Moltes altres actuacions com-
pleten la modernització dels
centres educatius del districte,
com ara la conversió de la ma-
sia de Can Fargues en nova es-
cola municipal de música, a
més de les actuacions d’arran-
jament de l’espai públic a l’en-
torn de les escoles per millorar
no només la seva accessibili-
tat, sinó també la mobilitat i
seguretat dels alumnes i del
conjunt de la comunitat edu-
cativa.

La nova escola bressol l’Harmonia.

Belén Ginart

“Durant anys, molts
veïns del Carmel van

viure tancats a casa. Amb l’edat
els havien sobrevingut proble-
mes de mobilitat, no tenien as-
censor i no sortien mai al car-
rer. Arran de l’esvoranc del
metro, el pacte entre les dife-
rentes administracions va per-
metre que s’instal·lessin molts
ascensors, i aquesta gent va
tornar a néixer.” Durant l’últim
any, el periodista Rafael Pradas
ha conegut estretament la rea-
litat del Carmel i els seus veïns.
Ha recorregut tots els racons
del barri amb una motivació
professional: la preparació del
llibre El Carmel, 30 anys de pro-
grés. Un barri de gent lluitadora,
del qual és coautor juntament
amb el fotògraf Txema Sal-
vans, i que documenta els
grans canvis urbanístics i so-
cials viscuts al barri en les tres
últimes dècades. Pradas es

confessa commogut per mol-
tes de les històries de veïns i
entitats que ha conegut de pri-
mera mà quan recollia la docu-
mentació per al llibre, encarre-
gat per l’Agència de Promoció
del Carmel i Entorns. “Les co-
municacions han canviat la
vida dels veïns i han permès
superar l’aïllament del Carmel,
tant per accedir-hi com a l’inte-
rior del barri”, explica. Les es-

cales mecàniques, el metro i
les diferents intervencions
portades a terme per millorar
l’accessibilitat en un barri
guanyat a la muntanya tenen
un espai destacat en el llibre, el
qual dedica un capítol a l’esvo-

ranc provocat per les obres del
metro. “És la mostra de com
una gran adversitat es pot con-
vertir en una gran oportuni-
tat”, remarca. Txema Salvans,
autor de les fotografies, hi ha
abocat la seva sensibilitat so-
cial intentant mostrar com els
veïns omplen de vida els nous
equipaments, i quina im-
portància han adquirit en el
seu dia a dia. Salvans confessa
que fins ara coneixia poc el
Carmel. I està ben content
d’haver incorporat determi-
nats espais al seu imaginari de
la ciutat. “Hi ha llocs, com el
camp de futbol, que ofereixen
una perspectiva insòlita de l’Ei-
xample. Recomano a tothom
que vagi a comprovar-ho”, diu
a tall d’exemple, impressionat
ell també per la tenacitat i la
capacitat de lluita de la gent
que hi ha conegut. Sense obli-
dar els reptes encara pendents,
el llibre fa un recorregut pels
principals esdeveniments vis-
cuts en els últims trenta anys i
dóna veu a les entitats i les
persones més actives en la
transformació del Carmel.

Rafael Pradas i Txema Salvans donen
testimoni del creixement i la integració del
barri en el conjunt de la ciutat de Barcelona

Panoràmica del barri del Carmel des del Turó de la Rovira.

El capítol sobre
l’esvoranc mostra
com l’adversitat
esdevé oportunitat

ANTONIO LAJUSTICIA
PMHB

JULIO PARRALO

Un llibre documenta com ha
canviat el Carmel en 30 anys
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Beatriu Sanchís

El casal de barri Vall d’Hebron és un
equipament de dinamització comu-

nitària que dóna suport a les entitats, a
les iniciatives veïnals i que integra un
servei de ludoteca per a famílies amb
infants dels 0 als 4 anys. És un centre
obert a tots els veïns i veïnes, grans, pe-
tits, adolescents, joves, adults o gent

gran. Vol tenir una visió local i interge-
neracional. Les entitats que es poden
trobar al casal són: Associació de Veïns
Parc de la Vall d’Hebron, Club de Vòlei
de la Vall d’Hebron, Coral del Parc de la
Vall d’Hebron, FOCDrac i Diables, Cen-
tro Salvador Allende, Coordinadora de
Diables de Barcelona i ComKedem. Els
objectius del centre són potenciar la co-

hesió veïnal, enfortir el teixit associatiu
i engegar dinàmiques de promoció so-
cial, educativa, de lleure, cultural i de
participació, com també detectar neces-
sitats socioculturals i promoure progra-
mes de prevenció que facin d’aquest
barri cada dia un lloc millor per viure. El
casal s’adreça a l’acolliment, l’esbarjo i la
convivència de totes aquelles persones
a qui agradi jugar, riure, opinar, llegir,
escoltar música, celebrar, transformar,
dibuixar, ballar, fer propostes, somiar,
fer fotografies, tocar instruments, can-
tar, imaginar, escoltar, fer esport o con-
vertir-se en diable. L’agenda de propos-
tes i activitats del centre és àmplia i
ofereix tallers, cursos, xerrades, con-
ferències, concerts, cicles i espectacles,
entre d’altres. Cal recordar que el passat
mes d’octubre el casal va celebrar el seu
primer aniversari, amb un farcit progra-
ma d’activitats. Un primer any de vida
associativa que ha marcat una intensa
activitat del casal com a unmotor social
més del barri.

Més informació:
Casal de barri de la Vall d’Hebron
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45.
Telèfon: 93 428 98 48
cb.cantravi@gmail.com

EQU IPAMENT S

Uns usuaris visiten una exposició al casal de Barri de la Vall d’Hebron.
JULIO PARRALO
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E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

El passat 15 de
desembre, tenia
l’oportunitat de
presentar a Hor-
ta-Guinardó, com

a regidora d’Educació, tot el
conjunt d’inversions en nous
centres educatius i obres de re-
forma, ampliació i millora en
espais escolars que s’han dut a
terme durant els últims anys. El
balanç és històric pel que fa al
volum d’actuacions ambmés de
32milions d’euros invertits i el
que suposa d’aposta política per
una educació de qualitat i equi-
tativa, per una escola oberta i
de proximitat arrelada al terri-
tori. Se’n destaquen la nova es-
cola bressol Harmonia, al
Montbau, i les que s’estan cons-
truint a la Font d’en Fargues i el
Carmel, o les futures del Gui-
nardó i el Baix Guinardó. Tam-
bé la futura EscolaMunicipal
deMúsica a la Masia de Can
Fargues i les reformes a les es-
coles Font d’en Fargues, Parc
del Guinardó, Baloo i Mare de
Déu deMontserrat, i els insti-
tuts Joan Brossa i Narcís Mon-
turiol. Tot plegat creiem que
constitueix unmissatge d’espe-
rança per al futur.

L’educació, orgull
d’Horta-Guinardó

PSC.Montserrat Ballarín

Hem acomiadat
un any en el qual
la crisi econòmica
ha estat la prota-
gonista i moltes

famílies han vist com algun pa-
rent perdia la feina o com es re-
duïen els seus ingressos; altres
han hagut de tancar el seu ne-
goci perquè ja no podien aguan-
tar més. Un any en què les enti-
tats socials han vist com
s’incrementava de manera molt
preocupant les persones que en
depenien. Davant d’aquestes si-
tuacions no hem vist un govern
municipal que reaccionés i im-
pulsés noves polítiques de ge-
neració de treball, o que donés
més suport al comerç, o que
augmentés el suport a les enti-
tats socials. Al contrari, ha estat
un any on el governmunicipal
ha estat perdent el temps i di-
ners amb la consulta de la Dia-
gonal o improvisant Jocs Olím-
pics. Per sort, l’any ha acabat
amb un canvi de Govern a la
Generalitat que ens porta espe-
rances d’un futur millor. A Hor-
ta-Guinardó, la gent va apostar
per aquest canvi. CiU va gua-
nyar. Gràcies a tots els que ho
vau fer possible.

Per un any 2011
millor

CiU.Maite Fandos

Aquest any 2011
comença enca-
rant la recta final
del mandat socia-
lista a l’Ajunta-

ment. El canvi a Barcelona
vindrà marcat per la força del
Partit Popular treballant des
dels districtes. Els ciutadans
d’Horta-Guinardó pateixen les
traves que posa el GovernMu-
nicipal per sortir de la crisi i fo-
mentar la creació d’ocupació.
Els emprenedors, els comer-
ciants i els autònoms necessi-
tenmenys traves burocràtiques
i menys pressió fiscal per poder
dinamitzar l’economia, aug-
mentar la competitivitat i crear
llocs de treball. L’atur a Barcelo-
na supera les 100.000 persones
i duplica la taxa de 2007, dades
quemostren que el canvi liderat
pel PP ja és un fet. Horta-Gui-
nardó necesita mejores políti-
cas para luchar contra la delin-
cuencia conmás Guardia
Urbana yMossos, además de
más recursos para la atención a
las personas, conmás equipa-
mientos y servicios sociales, y
con una inmigración ordenada
que cumpla la ley y respete la
ciudad y el país que les acoge.

L’any del canvi

PPC. GloriaMartín

Estem a la darre-
ra fase de les
obres de dos
equipaments que
tindran una gran

repercussió en la vida social i
associativa dels nostres barris
i que suposen, alhora, la recu-
peració de dos edificis histò-
rics i emblemàtics del distric-
te. Es tracta del casal de barri
de la Font d’en Fargues i del
casal d’entitats del Mas Gui-
nardó. Aquests dos nous ca-
sals se sumen a nous equipa-
ments de proximitat que els
darrers anys s’han posat en
funcionament al districte
d’Horta-Guinardó, com són el
casal de barri de la Vall d’He-
bron, el casal de barri Pirineus
de Can Baró o el nou espai del
carrer Horta, 71. Aquests són
espais on els veïns i veïnes tro-
ben canals de participació i on
el teixit associatiu es pot en-
fortir i desenvolupar les seves
activitats per al barri. Des
d’ICV-EUiA sempre hem apos-
tat per situar entre els nostres
compromisos l’objectiu de cre-
ar espais de participació en els
barris i de buscar fórmules de
gestió cívica d’aquests espais.

Nous casals per
enfortir la participació

ICV-EUiA. Elsa Blasco

El vot favorable
d’ERC als pressu-
postos de la ciu-
tat no és un vot
gratuït, és un vot

responsable i coherent, perquè
a Barcelona li cal un pressupost
que permeti afrontar la greu si-
tuació de crisi econòmica, per-
què cal donar resposta a les ne-
cessitats de la ciutadania i cal
mantenir l’equilibri financer de
l’Ajuntament, perquè, com tot-
hom sap, els recursos són limi-
tats. Esquerra ha donat suport
als pressupostos d’enguany,
perquè el govern de la ciutat
(PSC-PSOE, ICV-EUiA) ha com-
plert amb les condicions d’Es-
querra: congelació dels impos-
tos municipals, increment de la
inversió, reforç de les polítiques
de promoció econòmica per tal
d’incentivar l’activitat econòmi-
ca, increment de la despesa des-
tinada a polítiques socials i de
suport a les famílies, com ara la
destinació d’unmilió d’euros en
beques menjador i unmilió
dos-cents mil euros destinats a
la infància i l’adolescència.
Des de l’oposició, Esquerra
construïm ciutat.

El pressupost

ERC. Ester Capella

Un segle de passió
per la neu
Història de l’esquí a Catalunya du-
rant els últims cent anys: des de la
fascinació dels pioners que puja-
ven a Núria a peu al principi del
segle XX fins a les escapades en
600 al Pirineu dels seixanta. I
amb una mirada cap al futur: el
projecte Barcelona 2022 per orga-
nitzar els JocsOlímpics d’hivern.

100 anys d’esquí a Catalunya
Passions de neu
Autor: Antoni Real
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TV3 i Cossetània
PVP: 43€

LLIBRES

El casal de barri de la Vall d’Hebron
ofereix activitats per tothom
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”.
De dilluns a divendres, de 18 a 19.45 h
“Info Barris”. Cada dia a les 12 h
Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

TV Horta-Guinardó
www.tvhortaguinardo.com

RÀDIO

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139
Tel. 93 508 06 00

Boca-Ràdio - 90.1 FM
Agudells, 37-45. Tel. 93 429 91 41

Ràdio Horta-Guinardó - 91.6 FM
www.rhg.cat
Av. Mare de Déu de Montserrat, 78.
Tel. 93 456 04 58.

Radio Carmelo
www.radiocarmelo.es
Calderón de la Barca, 99.
Tel. 93 420 08 05

INTERNET

Activa’t per l’ocupació

Recursos d’orientació i recerca de feina
destinats principalment a les persones
que no en tenen. Des de millorar el per-
fil professional fins a informació sobre
diferents sectors econòmics. Web del
programa conjunt de Barcelona Activa i
el Servei d’Ocupació de Catalunya.
www.barcelonactiva.cat/barcelo-
nactiva/cat/oportunitatsprofessio-
nals/activat

Facebook d’Horta-Guinardó

Nova plataforma virtual amb més de
250 persones i entitats que s’hi han fet
seguidors en quatre mesos d’existència.
També s’hi pot accedir des del web del
Districte.
www.bcn.cat/horta-
guinardo/facebook

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

ABarcelona, concretament al dis-
tricte d’Horta-Guinardó i amb

seu al centre cívic del Guinardó, exis-
teix l’únic club de Catalunya que pro-
mociona un joc que és considerat es-
port: el Futbolchapas Barcelona.
Aquest petit club, nascut el 2006, “es
dedica a promocionar, al màxim,
aquest esport tan minoritari a Cata-
lunya, però molt reconegut en els
àmbits espanyol i internacional”, va
explicar CèsarMazo, el seu president.
PerMazo, el que enganxa d’aquest es-
port és que “realment és com si ju-
guessis a futbol en un petit taulell,
emmoquetat de verd, amb unes
mini-porteries, amb onze jugadors i
amb faltes, penes màximes, fores de
banda, dos períodes de temps, etc.
Això sí, tot adaptat a les característi-
ques del mini-terreny de joc i amb un
reglament oficial de la Federación Es-
pañola de Futbolchapas”.

Aquest club, que l’any vinent com-
plirà el 5è aniversari, invita a gaudir
d’aquest esport “que tothom pot
practicar: homes, dones, grans i pe-
tits, des dels 10 fins als 90 o més
anys, tant a nivell competitiu com a
nivell aficionat”, comenta Xavier
Buisan, vicepresident d’aquesta enti-
tat d’Horta-Guinardó.
Per la seva part, Núria Martín, pre-
sidenta de la Federación Española
Liga Futbolchapas, remarca el pro-
cés que ha sofert el futbolxapes: “tal
com diu el lema de la nostra federa-
ció, és el joc que es recorda i és l’es-
port que practicaràs”.

“Qui practiqui aquest esport”, expli-
ca Núria Martín, “hi trobarà grans
similituds amb altres jocs com els
escacs i el billar, ja que en el futbol-
xapes també has de pensar les juga-
des per endavant i has de saber dei-
xar col·locats els teus jugadors per
defensar-lo de l’equip contrari o bé
atacar-lo”.

Més informació:
Futbolchapas Barcelona
Tel. 629 159 645
afchb@hotmail.com
www.futbolchapasbarcelona.com
www.ligafutbolchapas.com

Membres del Futbolchapas Barcelona.

El “futbolxapes”, l’evolució
d’un joc que arriba a esport

LUIS CLÚA

HORTA-GUINARDÓ 7Gener 2011

La gent de certa edat
encara se’n recorda de
com es jugava a xapes
al carrer. Ara, aquell joc
infantil és considerat
com un esport
internacional

DanielVenteo
El nou Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació és una iniciativa con-
junta de l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya i el
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
que ofereix una primera atenció
qualificada i gratuïta per informar
els ciutadans sobre tots els seus
drets legals davant de qualsevol
conflicte entre particulars, amb
excepció de les qüestions laborals,
que ja disposen de serveis d’aten-
ció especialitzada. Aquesta atenció
es farà determinant el nivell
d’urgència del tema plantejat i de-
rivant-lo al servei més adequat, ja
sigui municipal o no.
És una iniciativa per apropar la
justícia i la resolució alternativa
de conflictes al conjunt dels bar-
celonins. Es tracta de proporcio-

nar un primer consell orientador i
informar sobre els llocs on es pot
acudir com a ciutadà en cada cas
concret, i fins i tot la possibilitat
d’acudir als tribunals o de recór-
rer a les vies extrajudicials de re-
solució de conflictes com la me-
diació, la conciliació i l’arbitratge.
També ofereix informació dels re-
quisits per accedir a l’assistència
jurídica gratuïta, si és el cas.

Més informació:
Servei d’Orientació Jurídica
iMediació
Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de SantMiquel, 3
08002 Barcelona
Telèfon: 010
Preu de la trucada:
0,46 euros establiment de trucada (IVA
inclòs). 0,06 euros minut (IVA inclòs)
tarifat per segons.

S ERVE I PÚBL IC

CAROLINA GARCIA

Enmarxa el nou Servei d’Orientació Jurídica
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Què li ha semblat rebre un dels
premisHorta-Guinardó?
Com vaig dir el dia que me’l van do-
nar, em va saber greu pujar a recollir-
lo jo sol.
Per què?
Aquest és un premi que el donen a una
persona, però jo no sóc res sense el
col·lectiu de la gent, de totes les entitats
i persones a títol individual que formen
part de l’associació de festes de la Teixo-
nera i que col·laboren a l’hora de fer les
coses. No, sol no podria fer res, només
coordino, sense ells no hi hauria festes.
Una cosa és fer la festa de la Penya Bar-
celonista i una altra organitzar una fes-
ta per a tot el barri, per a tots els públics
i que amés la sentin seva.
Quan es va crear l’associació?
Davant el buit deixat per la desaparició
de l’associació de veïns i com que tam-
poc no hi havia cap associació de co-
merciants, al barri ningú no organitza-
va la Festa Major, ni cap altra festa.
L’única excepció era la paella popular

que organitzava la Penya Barcelonista
Teixonera. Un dia la directora del centre
cívic ens va demanar si podíem coordi-
nar una mica les entitats per tirar enda-
vant la Festa Major i llavors ens vam
constituir en associació, l’any 2007.
Qui forma part de l’associació?
L’entitat està formada tant per enti-
tats del barri com per persones a títol
individual. Els fundadors inicials van
ser: la Penya Barcelonista de Teixone-
ra, el casal d’avis de Penitents, el Cen-
tro Cultural Folclórico Andaluz Teixo-
nera, l’Associació de Dones de la
Teixonera i la de Dones Mas Falcó-Pe-
nitents i, a títol individual, el Jordi
Romero Oya i el Manuel Pérez Cáno-
vas. Després es van anar integrant al-
tres entitats i persones...
Sí...
Penso que gairebé hi són totes les enti-
tats del barri i, en especial, totes les en-
titats vinculades amb l’església de Sant
Cebrià, molta gent del centre cívic i
molta gent particular, com la Francisca
Castillo, que és la vicepresidenta i una
de les ànimes de l’associació.
Quins actes organitzen?
La castanyada, el carnaval –aquest
any vam guanyar en el carnaval de

Barcelona el premi popular Miquel
Pallès, amb una comparsa inspirada
en l’antic Egipte i formada per més de
cent persones– el caga tió, la Festa
Major, la festa de la primavera, con-
juntament amb el centre cívic, i tam-
bé col·laborem amb les diferents fes-
tes que organitza cada entitat i en la
cavalcada dels Reis, que organitza la
parròquia de Sant Cebrià, que amb
més de cinquanta anys diuen que és
una de les més antigues de Barcelona.

En quines dates celebren la Festa
Major?
Durant la primera setmana del mes de
juny, amb actes a la plaça Vall d’Hebron,
i el parc dels Garrofers, amb una cerca-
vila de Festa Major que procurem que
passi per tots els carrers del barri.

Aquest any van aprofitar els decorats de
la comparsa de carnaval per integrar-los
en aquesta cercavila, i que la gent del
barri els pogués veure, perquè no tot-
hom els havia vist pel carnaval.
Vostè també és vicepresident del
consell de barri de la Teixonera.
Sí, aquest és un càrrec que exerceix nor-
malment algun membre d’alguna enti-
tat. En el cas de la Teixonera m’ho van
proposar i després va estar votat per to-
tes les entitats i els consellers de distric-
te dels diferents partits.
Comho veu això?
Molt positiu, perquè és un lloc on els
veïns poden opinar i proposar millores
per al barri. Després, en les diferents
reunions de seguiment, hi vas veient
com es van treballant totes aquestes de-
mandes o propostes.
Quant temps fa que viu al barri?
Sóc de Sant Genís i quan em vaig casar
vaig establir-me al carrer Arenys; d’això
ja fa 25 anys.
I la Penya Barcelonista?
Es va fundar el 1992 en un bar que va
plegar. Va estar inactiva durant un
temps i la vam recuperar el 2003 i final-
ment l’associació va arrencar amb la
“Penya”.

ENTR EV I S TA Francesc Subirats, president de l’Associació de festes del barri de Penitents, Teixonera i Mas Falcó

Francesc Subirats, davant del banderí de la Penya Barcelonista Teixonera.

Ha estat reconegut aquest any amb un dels

premis Horta-Guinardó per la seva feina com a

president de l’Associació de festes del barri de

Penitents,Teixonera i Mas Falcó. És, a més amés,

president de la Penya Barcelonista Teixonera

“L’entitat està
formada tant per

entitats del barri com
per persones a
títol individual”

“El dia que em van
donar el premi, em
va saber greu pujar
a recollir-lo jo sol”

JOSEP MARIA CONTEL

HORTA-GUINARDÓ8 Gener 2011

Josep Maria
Contel
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