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Sant Pau millora la
cura d’addiccions
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Barcelona alberga
uropa
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Vallcarca demana
una escala mecànica

Mallorca amb Roger de Llúria.

s
x

e
s
a
i

HORTA-GUINARDÓ 3 L’Hos·
pital de Sant Pau (Sant Quin·
tí, 89) inaugura demà la nova
Unitat de Conductes Addicti·
ves del servei de Psiquiatria.
Aquest servei disposa ara d’un
espai de 1.243 metres quadrats
amb unes instal·lacions total·
ment renovades. El servei in·
clou una unitat hospitalària
de desintoxicació, un hospital
de dia i un centre de consultes
externes.

cada vegada s’obre més als ciuta·
dans. «Tenim un acord amb Cases Singulars –projecte que orga·
nitza visites guiades per edificis
històrics–per acostar el Palauet
a la gent», explica Elena Moreno,
diputada de l’ICAB. «Creiem –se·
gueix– que és interessant que es
conegui. A més a més, guanyem
presència entre els ciutadans».
Les visites de Cases Singulars es
realitzen el primer dimarts de ca·
sa mes. H
gratuïta. Només s’han de donar
d’alta a www.jobarcelona.com i
pujar·hi el seu currículum actua·

GRÀCIA 3 Els veïns del bar·
ri de Vallcarca i els Penitents
han demanat a l’ajuntament
la instal·lació d’escales mecà·
niques en un punt amb molt
desnivell com és el carrer de
Gutenberg, situat a sobre de la
ronda de Dalt, per millorar la
seva qualitat de vida. Un altre
dels punts negres pel que fa a
mobilitat per als més grans és
el carrer de Canaan.

Nova sessió de
l’Audiència Pública
CIUTAT VELLA 3 Aquest dijous
dia 25 de febrer, la seu del Dis·
tricte de Ciutat Vella (carrer de
Bonsuccés, 3) acollirà una no·
va sessió de l’Audiència Públi·
ca. Aquest espai de participa·
ció i debat entre l’ajuntament
i la ciutadania serveix per trac·
tar el pla d’actuació municipal
(PAM). L’entrada a l’audiència,
que començarà a les 19.00 ho·
res, és lliure.

PROPOSTES
SaRRià-SanT gERvaSi
Wagner El periodista i director
escènic Edgar Villanueva imparteix
una conferència sobre la figura del

compositor Richard Wagner (foto) a la
biblioteca Clarà. Al carrer del Doctor
Carulla, 22. A les 18.30 hores.
Entrada gratuïta (aforament limitat).

CiUTaT vELLa
Llibre Aquesta tarda es presenta
Kebra Nagast. La Biblia secreta del
rastafari a El Corte inglés del Portal de
l’Àngel, un llibre que narra la història
d’amor entre el rei Salomó i la reina de
Saba. A Portal de l’Àngel, 19. A les
19.00 hores. gratuït.
Xerrada Elisenda Albertí, autora del
llibre Dones de Barcelona, realitza el
col·loqui Les barcelonines, valentes i
intrèpides, sobre moments històrics
amb la dona com a protagonista.
L’acte se celebra a la biblioteca Sant
Pau. A Hospital, 56. A les 19.00
hores. gratuït.

EixampLE
Fotografia Conferència Els estudis
de fotografia a la Barcelona del XiX a
càrrec de Jordi Serchs, cap de l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona. Amb motiu
dels 25 anys de Francesc CatalàRoca, Espai de Fotografia. A Espai
Arenes. Llançà, 21. 19.30 hores.
Poesia El Centre Cívic Sagrada
Família acull aquesta tarda la

