
El passat 3 d’octubre es va es-
trenar la nova senyalització
viària electrònica en els en-
torns del Camp Nou. Els grans
eixos viaris al voltant de l’esta-
di –avingudes d’Arístides Mai-
llol i Joan XXIII– disposen ara
d’uns plafons lluminosos de
grans dimensions que infor-
men de la regulació d’estacio-
nament en punts clau de la
mobilitat del barri de la Mater-
nitat i Sant Ramon. La nova
senyalització està ideada espe-
cialment per als dies de partit i
de grans actes públics al Camp
Nou, i la seva informació s’ac-
tualitza de manera immediata
mitjançant un sistema de tele-
fonia mòbil via SMS.

Nova senyalització viària
electrònica al Camp Nou
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La ludoteca Guitard
o els centres socials
i sanitaris Montnegre
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30 famílies de la
Colònia Castells han
estrenat habitatge nou
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Un dels nous senyals informatius al barri de la Maternitat i Sant Ramon.

Tres anys de millora
urbana al barri de les Corts

JOSEP MARIA CONTEL

ARXIU

VICENTE ZAMBRANO

CRISTINA DIESTRO

TRANSFORMACIÓ

32 actuacions entre
projectes de millora
i nous equipaments
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Districte
Pl. Comas, 18.
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 les Corts 93 291 64 62
Dolors Masferrer, 33-35.
Centre cívic Riera Blanca 93 448 04 99
Riera Blanca, 1-3.
Centre cívic Can Deu 93 410 10 07
Pl. Concòrdia, 13.
Centre cívic Joan Oliver 93 339 82 61
“Pere Quart”
Comandant Benítez, 6.
Casal de Barri de la Mercè 93 448 05 17
Torrent de les Roses, 41.

BIBLIOTEQUES

Biblioteca de les Corts- 93 499 31 07
Miquel Llongueras
Riera Blanca, 1-3.
Biblioteca Can Rosés 93 419 19 29
Deu i Mata, 57.

SERVEIS SOCIALS

Centre serveis socials les Corts 93 256 48 58
Can Bruixa, 7-11.
Centre serveis socials
Maternita-Sant Ramon 93 256 48 00
Trav. de les Corts, 122.

GENT GRAN

Casal Sant Ramon 93 334 83 53
Cardenal Reig, 11 bis.
Casal Can Novell 93 409 88 46
Caballero, 29
Casal de Gent Gran 93 339 71 68
Joan Oliver “Pere Quart”
Comandant Benítez, 6.
Casal i Residència 93 439 41 41
de Gent Gran Montnegre
Montnegre, 25.
Centre de Dia Àgora 93 490 22 87
Comtes de Bell-lloc, 180.
Centre Educacional 93 430 47 20
Fundació ACE-Alzheimer
Marquès de Sentmenat, 35-37.
Aviparc Centre de Dia 93 339 59 08
Comtes de Bell-lloc, 189-195.
Centre de Dia Sant Ramon 93 440 93 63
Fundació Santa Eulàlia
Cardenal Reig, 32.

ALTRES SERVEIS

Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 93 291 64 86
Dolors Masferrer, 33-35.
Centre Espai i Convivència 93 224 48 23
Anglesola, 29.
Arxiu Municipal del Districte 93 291 64 32
Dolors Masferrer, 29-31.
Punt d’Informació i Atenció
a les Dones (PIAD) 93 291 64 91
Dolors Masferrer, 33-35.
C. de Normalització Lingüística 93 491 27 97
Guitard, 17.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana de les Corts 93 291 49 80
Les Corts, 25.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Travessera de les Corts, 319-321.
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 Les Corts 93 227 55 90
Mejía Lequerica, s/n.
CAP Montnegre 93 363 29 65
Montnegre, 21.
Centre de Salut Mental 93 419 09 19
Infantil i Juvenil
Numància, 107-109.
Centre de Salut Mental 93 227 56 67
Infantil i Juvenil
Mejía Lequerica, 1.
Hospital Casa de la Maternitat 93 227 56 00
Sabino Arana, 1.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

INFANTILS

Divendres 17 de desembre
Teatre infantil i caga tió 2010
17.30 h. Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Espectacle matinal de teatre presentat per la compa-
nyia de dansa i teatre Kaskibanos.

Dimarts 21 de desembre
Angelets i dimoniets
17.30 h. Biblioteca Can Rosés (c. Deu i Mata, 57).
Activitat a càrrec d’Elisabet Ulibarri dins del cicle Lletra
petita, inclosa al programa Enreda’t amb l’acció.

Dimecres 22 de desembre
Miranius, contes curts
17.30 h. Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras
(c. Riera Blanca, 1).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Primeres passes. Contes curts amb un text proper a la
poesia explicats amb petits objectes sonors i llumino-
sos. De 6 mesos a 3 anys.

Divendres 24 de desembre
On s’ha amagat el tió?
11 h. Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras
(c. Riera Blanca, 1).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Enreda’t amb l’acció. Cada participant realitzarà un tió
per endur-se a casa. De 5 a 10 anys. Preu: 3,5 €.

MÚSICA

Diumenge 19 de desembre
Trobada de les corals
17 h. Parròquia de SantaMaria del Remei (pl. Concòrdia, 1).
Hi participen l’Agrupació sociocultural l’Esfera, Orfeó
de Les Corts, Coral Quorum, Cor de Cambra Tempus
Musici, Coral Lavínia, Coral l’Espiga de Les Corts, Coral
Can Novell i Coral Concòrdia.

Diumenge 2 de gener
Concert de Nadal
Auditori AXA (avinguda Diagonal, 547).
Primera part amb l’Orquestra de Cambra Salvador Ri-
bas i la segona part amb l’actuació conjunta de l’Orfeó
de Les Corts i la Coral Quorum.

ACTIVITATS

Dissabte 18 de desembre
El punt verd
10 h. Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13).
Sortida matinal per conèixer el funcionament del nou
punt verd de les Corts. Durada de la sortida: 2 hores.

Dimarts 21 de desembre
El sopar dels idiotes
19 h. Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Activitat dins del cicle de cinema La Claqueta. Projecció
d’un film de Francis Veber (1998, França).

Del 27 de desembre al 4 de gener
Guarniment nadalenc
al mercat de les Corts
Mercat de les Corts (travessera de les Corts, 215).
Durant tot el mes de desembre, el mercat organitza una
mostra de guarniment i il·luminació nadalenca.

EXPOSICIONS

Fins al 28 de desembre
Textures
Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Exposició de pintura amb obres de Carme Colldecarrera.

Fins al 31 de desembre
Rostres d’Àsia
Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Exposició de fotografia a càrrec de Giuseppe Salvatore
Bonanno.

L A C O M U N I T A T É S C O S A D E T O T S

Tots els veïns han d’estar
informats dels acords presos i del
funcionament de la comunitat

Perquè una comunitat es
mantingui organitzada,

cal que tots els veïns que hi
viuen estiguin assabentats
dels acords presos. Si no has
pogut participar en les as-
semblees de la teva comuni-
tat, sempre pots visitar un
membre de l’òrgan de go-

vern perquè et mantingui
informat de l’organització
comunitària. Quan arriben
nous veïns a l’escala, és
aconsellable que algú es res-
ponsabilitzi d’informar-los
de la normativa i el funcio-
nament de la comunitat de
veïns i veïnes.
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Sonia Doctor

En els últims tres anys, les
Corts ha engegat 32 pro-

jectes al barri que han
permès millorar la situació
dels carrers i les places, crear
nous espais de relació per als
veïns i veïnes, millorar l’ofer-
ta d’equipaments públics i
augmentar la connectivitat
amb la resta de la ciutat.
El pla Europa-Anglesola
–que inclou la urbanització
de la zona i la construcció de
la nova escola bressol Xiroi–
i la Colònia Castel ls són
dues de les actuacions més
importants no sols per a les
Corts, sinó per al conjunt de
la ciutat. Pel que fa a l’àmbit

de la Colònia Castells, s’ha
inaugurat un nou CAP i dife-
rents equipaments per a per-
sones amb malalties mentals
al carrer Montnegre i s’han
donat les claus dels nous ha-
bitatges del carrer Morales a
les pr imeres 30 famílies
afectades pel reallotjament.
L’actuació del Districte en els
darrers tres anys ha implicat
la millora de molts equipa-
ments públics i la construcció
o la planificació d’altres, les
obres dels quals s’espera que
comencin el proper mandat.
Així, a més dels nous equipa-
ments per a les persones in-
closes al pla Europa-Angleso-
la, el barri gaudeix d’un nova

ludoteca al carrer Guitard i
d’un centre cívic totalment
reformat. D’altra banda, con-
tinua a bon ritme l’ampliació
de la seu del Districte a la
plaça Comas, on s’ubicarà
una nova Oficina d’Atenció
Ciutadana, els Serveis Terri-
torials i els Serveis Personals,

i les obres de la nova Oficina
d’Habitatge de les Corts, al
carrer Remei.
Les diferents actuacions als
carrers del barri han permès
millorar la connectivitat de
les Corts i fer un barri més
acollidor i amb més espais cí-
vics, com la plaça Can Rosés,
recentment inaugurada. A
més de les actuacions pun-
tuals a deu carrers del barri,
com Marquès de Sentmenat,
Evarist Arnús o el carrer No-
vell, en els darrers mesos
s’han fet obres a dues de les
artèries principals del distric-

te, a la travessera de les Corts
–amb voreres més amples,
nou enllumenat, clavegue-
ram i mobiliari urbà i arbres

renovats– i a l’avinguda Jo-
sep Tarradellas, on s’ha des-
muntat el monument a José
Antonio Primo de Rivera.
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Plafó informatiu sobre els projectes de les Corts a la festa inaugural de la plaça Can Rosés, el 2 d’octubre.

En només tres anys, el barri

s’ha transformat renovant

els seus espais urbans i

construint nous equipaments,

com la ludoteca Guitard o els

centres socials i sanitaris del

carrer Montnegre

Les Corts engega 32 projectes de
millora de carrers i equipaments

CIUTADANS OPINEN

Gemma Argilés
Productora

Tot el que sigui millora
per al barri és bo. Jo
tinc una filla i en tot el
que es fa nou m’hi fixo.
A la ludoteca, tot i que
està molt bé, és difícil
aconseguir-hi plaça.

Maite Alonso
Empresària

Em sembla bé i m’ha
agradat molt. Tot el
que sigui millorar és bo
per al barri. Jo estic
molt a gust aquí.

José Caballero
Jubilat

Bien, el barrio necesita-
ba sobre todo lo de la
Colonia Castells, que
tendría que haberse
hecho hace mucho
tiempo, porque estaba
muy dejado.

Lourdes Pont
Fisioterapeuta

Hi ha coses que estan
bé. Tot el que sigui
millorar el barri sempre
és bo. Però no sé si és el
millor moment per fer-
ho. S’hauria d’haver fet
molt abans.

Lorenzo Rubio
Dissenyador
industrial

Penso que s’hi han gas-
tat massa diners i no
s’han rendibilitzat de
cap manera. Estem en
una època que s’ha d’es-
talviar, no pas gastar
diners.

Jordi Antúnez
Comercial de banca

Em sembla bé. Al prin-
cipi hi havia una mica
de desorganització, però
ja funciona correcta-
ment. Les millores dels
carrers van molt bé,
sobretot per passejar
amb el cotxet del nen.

Què op i n a d e l e s m i l l o r e s qu e s ’ h a n f e t a l d i s t r i c t e d e l e s Co r t s ?

A la Colònia Castells,
s’ha inaugurat un
CAP i s’han donat
els primers pisos
per als afectats

ATENC IÓ SAN I TÀR I A DE QUAL I TATA
Undels projectesmés importants que s’ha fet al barri de les Corts és el nou equipament de

serveis sanitaris i socials del carrerMontnegre,on hi ha un centre d’atenció primària (CAP)

i una llar-residènciaper apersones ambmalaltiesmentals.Aquest projectehapermès con-

centrar enunmateix edifici serveis que fins ara es trobavendistribuïts adiferentspuntsdel

districte i també ampliar-ne les prestacions. El resultat has estat una millor substancial de

l’atenció sanitària al veïns i veïnes de les Corts i de Pedralbes.

DANIEL ROVIRA
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ENT I TAT S

JoanAntonFont

L’Associació Esportiva
Les Corts-Ubae va ser

la primera escola d’iniciació
esportiva de la ciutat. Va néi-
xer l’any 1976 amb la inten-
ció d’iniciar els infants i els
joves del barri en la pràctica
de l’esport. Avui continua
sent tota una referència.
L’associació disposa de grups
d’iniciació en gimnàstica rít-
mica, bàsquet i futbol sala
per a infants de 3 a 7 anys.
Té equips que competeixen
en l’àmbit escolar en aques-
tes disciplines, i en el cas
concret del futbol sala, l’es-
pecialitat principal, té també
equips federats. A la tempo-
rada 2008-2009, fins i tot es
van proclamar campions

d’Espanya en categoria aleví.
Els equips de futbol sala d’a-
questa entitat aporten un
nombre considerable de ju-
gadors a les diferents catego-

ries de la Selecció Catalana.
Aquesta entitat gestiona ins-
tal·lacions esportives com el
Centre Esportiu Municipal
de Les Corts, i coordina els
serveis esportius extraesco-
lars de diferents col·legis, en-
tre els quals les escoles Itaca,

Barcelona i l’Escola Sant Me-
dir. També participa al Cam-
pus Olímpia.
La Laura Mateo és la direc-
tora de l’associació. Encorat-
ja el jovent del barri a fer es-
port, ja sigui en el seu
vessant competitiu o simple-
ment lúdic. Segons explica,
l’associació “és una entitat
molt implicada en el barri,
que considera l’esport una
activitat que contribueix al
creixement de les persones,
a la socialització i que trans-
met valors positius. Per això
considerem tan important
que la pràctica esportiva for-
mi part de la vida dels nens i
nenes des de ben petits”.

Més informació:
Associació Esportiva
Les Corts-Ubae
Travessera de les Corts,
252-254
Telèfon: 93 439 27 04
aelescorts@ubae.cat

Equip de futbol sala de l’associació.

Van ser campions
d’Espanya de
futbol sala en
categoria aleví fa
dues temporades

Des de la seva creació l’any 1976,
l’Associació Esportiva Les Corts treballa
per iniciar en l’esport els infants i joves
del barri

Un grup de recluses el dia de la Mercè de 1952. (Foto:
Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona.)

La presó de dones
de Barcelona
El passat 6 d’octubre es va presentar a l’auditori del centre
cívic de les Corts, promogut per l’Arxiu del Districte dins de
la seva col·lecció de monografies cortsenques, el llibre edi-
tat per l’Ajuntament de Barcelona-Districte de les Corts La
presó de dones de Barcelona. Les Corts 1939-1959, de Maria
Pilar Molina Javierre, una versió abreujada de la seva tesi
doctoral, La presó de dones de Barcelona (1939-1959), que va
llegir a la Universitat de Barcelona.
La presó de dones de les Corts, per on van passar més de
21.000 dones de tipologia molt variada, s’ubicava molt a
prop d’on es va presentar el llibre, en un espai que avui ocu-
pa un centre comercial. Va ser durant uns quants anys un
lloc temut i odiat per moltes dones a qui van estroncar la
seva vida, ja fos per les seves creences polítiques o bé pel
que es denominava delictes comuns.
El llibre està estructurat en tres parts. En la primera, es fa
un repàs de l’evolució dels centres penitenciaris destinats a
les dones de la ciutat fins a arribar al de les Corts, per aca-
bar descrivint-lo tant en la seva vessant organitzativa com
en la part de les instal·lacions.
Una segona part presenta una anàlisi sobre la població re-
clusa a partir de diferents variables: moviments d’entrades
i sortides, nombre d’ingressades, realitat social, edat, estat
civil, ocupació, procedència i delictes, entre altres coses.
I la tercera gira al voltant de la vida quotidiana de les reclu-
ses dins del centre penitenciari en temes com treball, càs-
tigs, adoctrinament, sanitat, festivitats, etc.
En síntesi, és un llibre molt important per recuperar una
part de la memòria de la ciutat i de les persones que hi van
patir presó.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 64 32

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Venen productes professionals a l’engròs i al detall.

Diana Guill és un establiment al servei de
la bellesa. Fan venda a l’engròs i al detall

de productes professionals de perruqueria i
estètica: assecadors, planxes per allisar el ca-
bell, màquines de rapar, lliteres, taules de ma-
nicura i un llarg etcètera. Encara que bona
part dels clients són professionals, també te-
nen molts clients que coneixen la qualitat dels
xampús, tints, mascaretes i productes de ma-
quillatge dels professionals i que saben que no
són més cars que els comercials. A Diana Guill
fan tractaments d’estètica, com maquillatge,

higiene facial, permanent de pestanyes, mani-
cura i pedicura, depilacions, i també tracta-
ments per al nostre benestar com el quiro-
massatge i la ref lexologia , entre molts
d’altres. També fan un curs d’automaquillatge
en què ensenyen els trucs per obtenir els re-
sultats més bons. L’horari, de 9 del matí a 10
de la nit, ens ho posa ben fàcil.

DG Diana Guill
Av. Madrid, 169
Telèfon: 93 411 01 00

E L TAULE L L

Productes i tractaments per fer goig

Joan Anton Font

La primera escola d’iniciació
esportiva de Barcelona

PEPA ÁLVAREZ

LLUÍS CLUA
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Un any més, les Corts ha
posat en marxa una varia-

da gamma d’activitats nadalen-
ques distribuïdes pels seus car-
rers i espais culturals. Pel que fa
als actes festius més tradicio-
nals, cal esmentar la trobada de
corals de les Corts, el 19 de de-
sembre a la parròquia de Santa
Maria del Remei (pl. Concòr-
dia, 1), el concert d’any nou del
2 de gener a l’Auditori AXA (av.
Diagonal, 547) i la Cavalcada

de Reis de Sants-les Corts, que
enguany començarà el recorre-
gut el dia 5 de gener a la plaça
Comas. Per als amants de les
lletres, el centre cívic Joan Oli-
ver-Pere Quart (c. Comandant
Benítez, 6) organitza el 17 de
desembre “Paraules sota la
llum de la pluja i la lluna”, un
recital de poesia acompanyat
amb dansa a càrrec de Yoshihi-
ra Hioki i Sílvia Lezcano. I per
als més petits, el centre cívic
Can Deu (pl. Concòrdia, 13) or-

ganitza el 14 de desembre “El
Nadal màgic de Mickey”. Tot
seguit, el 16 de desembre, el
centre cívic Riera Blanca, (c.
Riera Blanca, 1-3) fa “Pastorets
cap a Betlem”, un taller de Na-
dal de poesia infantil teatralit-
zada. I per acabar, cal destacar
la representació teatral La Ca-
putxeta Vermella, que es presen-
tarà el 19 de desembre al cen-
tre cívic les Corts (c. Dolors
Masferrer, 33-35). Més infor-
mació a: www.bcn.cat/lescorts
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Nova seu de l’Oficina de l’Habitatge
L’Oficina de l’Habitatge de les Corts, abans al carrer
Numància, 101, s’ha traslladat al carrer Remei, 9.
L’oficina ofereix informació sobre ajuts al lloguer i la
rehabilitació d’habitatges, accés a l’habitatge prote-
git i social i assessorament sobre l’ús de l’habitatge.
Obre els matins de 9 a 14 hores i les tardes de di-
lluns, dimarts i dimecres (de 16 a 18 hores) i dijous
(de 16 a 19.30 hores).

Teatre infantil accessible
L’Obra Social de La Caixa subvenciona amb 6.000 eu-
ros la segona edició del projecte Teatre Infantil Ac-
cessible del districte de les Corts, que durant el curs
2010-2011 oferirà una obra per trimestre adaptada
per a nens amb discapacitat visual i auditiva. La pro-
pera obra programada és La Caputxeta Vermella, la
qual es representarà el diumenge 19 de desembre, a
les 12 h, al centre cívic Les Corts.

Menjar en companyia
Les persones més grans de 65 anys que viuen soles,
pateixen risc d’aïllament social, però tenen mobilitat
i requereixen un seguiment nutricional són les desti-
natàries del nou servei de menjador social municipal
que el passat mes de setembre va obrir les portes al
districte. S’inscriu en el marc del programa “Àpats en
companyia”, el qual atén cada dia 689 persones en
casals de gent gran de tota la ciutat.

Esport a la UB a preu reduït
Els veïns i treballadors de les Corts podran gaudir de
les instal·lacions esportives de la Universitat de Bar-
celona (UB) a preu reduït. Un conveni entre el Dis-
tricte i la UB, amb una vigència de quatre anys, per-
metrà que els residents i treballadors tinguin
descompte en l’entrada als equipaments esportius de
l’avinguda Diagonal, 695-701, els quals podran utilit-
zar lliurement i disposaran d’aparcament gratuït.

Les Corts, a punt per celebrar el Nadal

Preparant un caga tió a les Corts.

NOT ÍC I E S

Daniel Venteo

Una vintena de nous pla-
fons lluminosos de se-

nyalització han entrat en
funcionament entre les avin-
gudes d’Arístides Maillol i
Joan XXIII. Cadascun repro-
dueix un senyal de control d’a-
parcament amb una data as-
senyalada durant la qual
l’estacionament de vehicles
queda regulat segons s’indica.
Principalment hi ha tres tipo-
logies de control de l’estacio-
nament: la limitació d’aparca-
ment a la zona de seguretat de
l’estadi, la reserva de places
per a les persones amb mobili-
tat reduïda i, finalment, l’esta-
cionament per a autocars de
les penyes del club. Mentre
que les places reservades per a
les persones amb disminució
es troben situades amb proxi-
mitat a l’accés número 7 del
Camp Nou i l’avinguda d’Arís-
tides Maillol, les d’aparcament
per a autocars es troben cap al
carrer de Martí i Franquès i

l’eix de l’avinguda de la Diago-
nal. Els dies de partit de fut-
bol es produeix una concen-
tració d’autocars de penyes
que habitualment supera el
centenar de vehicles i en oca-
sions ha arribat fins als dos
centenars.
Ara, la nova senyalització, ca-
racteritzada pel seu caràcter
versàtil, contribueix a gestio-
nar d’una manera més efi-
cient i ecològica la mobilitat
dels esdeveniments al Camp
Nou. En lloc dels tradicionals
fulls volants i adhesius tem-
porals que la Guàrdia Urbana
distribuïa amb antelació als

dies de partit, que sovint pa-
tien les inclemències del
temps i perdien la seva efec-
tivitat, el nou sistema es ca-
racteritza per la modernitat
dels seus aparells i per la seva
gestió immediata. Cada plafó
lluminós està dotat d’un sis-
tema de telefonia mòbil que,
mitjançant missatges tipus
SMS, actualitza el contingut
del missatge que transmet.
Aquest sistema garanteix la
immediatesa de la seva ac-
tualització i alhora permet
modificar el seu contingut,
sempre que sigui necessari, a
temps real.

La nova senyalització
viària al voltant del
Camp Nou es va
estrenar el dia del
partit entre el Barça
i el Mallorca

La senyalització electrònica es va posar en marxa el 3 d’octubre.

Nova senyalització per millorar el
trànsit al voltant del Camp Nou

E SC ENAR I D E GRANS E SDEVEN IMENTSA
Com és ben sabut, el Camp Nou és escenari habitual de grans esdeveniments que concen-

trendesenesdemilersdepersones,principalmentpartits de futbol,però tambéconcertsde

música i altres esdevenimentsmultitudinaris.Sovintmoltes persones es desplacen amb els

seus vehicles privats, fet que causa greus problemes per a la mobilitat no només dels

entorns de l’estadi, sinó també per a la resta de barris del seu entorn, especialment al de la

Maternitat i Sant Ramon.

CRISTINA DIESTRO
LLUÍS CLUA

ARXIU



LES CORTS6 Desembre 2010

Daniel Romaní

Triar els estudis que han de per-
metre accedir al món professio-

nal és, per als joves, una de les deci-
sions importants de la seva vida. És
una decisió que s’ha de prendre amb
serenitat i sobretot amb coneixement
de l’oferta existent i de la realitat del
mercat de treball. Un bon lloc on ob-
tenir aquesta informació i rebre’n as-

sessorament és el Punt d’Informació
Juvenil de les Corts, el qual ha obert
les portes el novembre. Aquest servei,
situat al centre cívic Les Corts, està
especialitzat en assessorament acadè-
mic (els horaris de l’assessoria d’itine-
raris acadèmics són els dimarts, de 18
a 20 h) i també en associacionisme, és
a dir, sobre les associacions i entitats
on poden adreçar-se els joves.

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de
les Corts és un servei de caràcter gra-
tuït. S’adreça a preadolescents i joves
d’entre 12 i 35 anys, i també a famílies
amb fills que vagin a iniciar una nova
etapa educativa (secundària, universi-
tat...). Però a banda d’assessorar sobre
els estudis, el PIJ ofereix informació
sobre habitatge, treball –hi ha un espai
específic de recerca de feina–, cultura,
salut i oci, entre altres àmbits. El perso-
nal d’aquest servei respon als dubtes
que els plantegen els joves tant de ma-
nera presencial com per telèfon o per
correu electrònic (pijlescorts@bcn.cat).
A més, en un tauler d’anuncis els joves
poden oferir propostes per compartir
pis, vendre o intercanviar coses (bicicle-
tes, instruments de música…). També
hi ha un espai d’accés lliure a Internet.
L’horari del Punt d’Informació Juvenil
de les Corts és de dilluns a divendres
de les 18 a les 22 h, i els dimecres de les
10 a les 14 h.

Més informació:
Punt d’Informació Juvenil
de les Corts
C/ Dolors Masferrer, 33-35.
Tel: 93 291 64 86
www.bcn.cat/infojove

EQU IPAMENT S

Punt d’Informació Juvenil de les Corts.

E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

Impuls
al voluntariat
PSC. Montserrat Sánchez

No tinc cap dubte
que un dels grans
valors que tenim
els cortsencs és la
força del volunta-

riat social del nostre territori.
Ara, el Districte ha fet un pas de
gegant envers les entitats que
treballen amb persones amb
discapacitat. Al novembre vam
signar el Pla Comunitari amb la
Federació Plataforma d’Entitats
de Persones ambDiscapacitat
de les Corts per impulsar la tas-
ca en xarxa d’aquestes entitats i
per treballar per la sensibilitza-
ció social envers els discapaci-
tats. Ara ens hem de posar a tre-
ballar. El Pla està dotat amb
19.000 euros, que serviran per
promoure la corresponsabilitat i
el compromís de totes les perso-
nes del conjunt del teixit asso-
ciatiu i econòmic i de les admi-
nistracions envers les persones
quemés ho necessiten. Ens
hem compromès, amés, a ela-
borar, cada any, un programa
d’actuacions que inclourà les ac-
tivitats a realitzar per assolir els
objectius proposats. Celebro
que, un copmés, societat i ad-
ministració ensmovem en el
mateix sentit.

El canvi
a Barcelona
CiU. Francina Vila

Escric aquest ar-
ticle sense conèi-
xer si el canvi an-
helat per
Catalunya ha es-

tat possible. En tot cas, el canvi
que calia al nostre país també
és necessari a Barcelona. No és
un simple canvi de sigles o de
cadires, és molt més impor-
tant. Ens cal un canvi d’actitud,
de creure que la política està al
servei de les persones i que els
representants públics hem de
fer la feina amb il·lusió i sen-
tint el pols de la societat. Des-
prés de més de quaranta anys
de tenir un govern del mateix
color, ens cal un canvi perquè
Barcelona pugui ser millor, per-
què pugui respondre als reptes
d’aquest segle que hem estre-
nat amb una greu crisi econò-
mica, i perquè cregui de nou
en l’esperit emprenedor de la
seva ciutadania. A les Corts, hi
tenim persones plenes de pro-
jectes. Des de l’Ajuntament
hem de ser al seu costat i sense
posar-los traves perquè, més
que mai, els necessitarem per
aixecar de nou la nostra ciutat i
fer que brilli com anys enrere.
fvilav@bcn.cat

Volemmés
seguretat als barris
PPC. Alberto Fernández

El comerç de les
Corts demana
més seguretat da-
vant l’augment de
robatoris que està

patint el comerç de la nostra ciu-
tat. Cal endurir les penes davant
el creixement de robatoris a co-
merços i augmentar la seguretat
als sectors quemés pateixen la
delinqüència, i no pas promoure
una reforma del codi penal tími-
da, parcial i insuficient com la
que va obtenir el suport d’Hereu
i Trias. Des del PP proposem
que per als robatoris en locals
oberts al públic s’imposin penes
de 4 a 7 anys de presó, i no de 2
a 5 anys, com finalment han
pactat PSOE i CiU. També de-
manem augmentar el nombre
d’agents per arribar a 4.000
mossos i un Pla de Seguretat per
a Barcelona, conjunt amb la Ge-
neralitat, per lluitar contra la de-
linqüència. Les Corts no es una
excepción a otras peticiones bar-
celonesas, como luchar contra la
crisis aumentando la atención a
las personas, conmás equipa-
mientos y servicios sociales, y
con una inmigración ordenada
que cumpla la ley y respete a la
ciudad y el país que la acoge.

Cultura
de proximitat
ICV-EUiA. Elsa Blasco

En aquest man-
dat culminarem
el desplegament
d’un pla d’im-
plantació de bi-

blioteques que arribarà prope-
rament als quaranta
equipaments repartits per tots
els districtes. Es tracta d’una
aposta per acostar la cultura a
la ciutadania i fer-la permeable
a les seves demandes i necessi-
tats. Una aposta que s’ha de-
mostrat exitosa: avui un 45,8%
de barcelonins i barcelonines
tenen carnet de la xarxa de bi-
blioteques, on es fan anual-
ment prop de 4,4 milions de
préstecs i més de 23.000 visi-
tes diàries. Les biblioteques de
Barcelona són centres culturals
de proximitat que expressen
valors: l’accés universal al co-
neixement; el compromís amb
la inclusió de col·lectius vulne-
rables a través d’iniciatives
com la lectura a domicili per a
persones grans; l’impuls d’au-
les d’alfabetització digital; la
programació d’activitats, o el
lligam de les biblioteques amb
el territori, treballant en xarxa
amb escoles, equipaments so-
cials i teixit associatiu.

Una reforma
que arriba tard
ERC. Xavier Florensa

Durant més de
50 anys, la pla-
ceta que hi ha a
l’avinguda Dia-
gonal enfront

del Palau de Pedralbes va
acollir un gran monument
feixista dedicat als caiguts.
Després del seu desmantella-
ment l’any 2005, aquest es-
pai no es va acabar d’urba-
nitzar a causa de les obres de
l’estació de la línia 3 del me-
tro, i un cop finalitzades
tampoc es va iniciar la remo-
delació d’aquesta part de l’a-
vinguda. Fa tot just uns dies,
l’Ajuntament ha anunciat, a
través de la premsa, la immi-
nent reforma d’aquesta
plaça. Des d’Esquerra creiem
que aquesta actuació arriba
amb gairebé cinc anys de re-
tard i que fa temps que
s’hauria d’haver dignificat
aquest espai del districte.
També creiem que seria
oportú dedicar un espai d’a-
questa futura plaça a la recu-
peració de la memòria histò-
rica. xflorensa@bcn.cat

Des de triar els estudis fins
a intercanviar una bicicleta

Sense presses
Fins i tot en una ciutat tan den-
sa com Barcelona és possible
trobar oasis de calma. Barcelona
sense presses proposa 23 itinera-
ris per descobrir-los i per desco-
brir també una manera diferent,
més tranquil·la, de relacionar-se
amb el temps i l’espai urbans. El
llibre s’ha publicat en català i en
castellà.

Barcelona sense presses
Barcelona sin prisas
Autora: Isabel de Villalonga
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 19 euros

LLIBRES

CRISTINA DIESTRO
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Divendres a les 14.50 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

Xarxa.com
Xarxa audiovisual local (XAL)
Trav. de les Corts, 131-159
Recinte de la Maternitat
Pavelló Cambó
www.xarxacom.cat

RÀDIO

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

PUBLICACIONS

Linia les Corts
Felix Ferran, 30, Tel. 93 519 43 93
liniabarcelona@comunicacio21.com

DIGITALS

www.lamalla.cat

INTERNET

Amb nom i cognoms

L’Ajuntament s'obre als ciutadans i ciuta-
danes a través de la veu dels seus treba-
lladors. Al nou bloc L'Ajuntament amb
nom propi, els professionals de l'admi-
nistració de la ciutat prenen la paraula
per explicar la seva feina.
w1.bcn.cat/blog/

Cap als Jocs del 2022

El web oficial de la candidatura
Barcelona-Pirineu 2022 informa sobre
les dates que marcaran el calendari de la
precandidatura perquè Barcelona esde-
vingui aspirant a seu olímpica. També
s’hi pot consultar el programa esportiu
dels Jocs Olímpics d'Hivern i les princi-
pals modalitats dels campionats.
w1.bcn.cat/candidatura2022/

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El diumenge 21 de novembre va
tenir lloc la XIII edició de la Mar-

xa Special Olympics - Dincat, que va
aplegar quasi dues mil persones sota
el lema “Tots som campions”, en una
matinal festiva, solidària i de reivindi-
cació dels drets de les persones amb
discapacitat intel·lectual.
La marxa, amb un recorregut que
anava des de la plaça Maria Cristina
fins al Palau Blaugrana, volia comme-
morar el Dia Internacional de les Per-
sones amb Discapacitat, que se cele-
bra el 3 de desembre. L’organització,
que corria a càrrec de Special Olym-
pics Catalunya, la Federació Acell, la
Fundació del FC Barcelona i Dincat
(Discapacitat Intel·lectual Catalunya),
va finalitzar la festa amb el lliura-
ment dels II Premis Nacionals Special
Olympics Catalunya.
L’expresident de la Generalitat de Ca-
talunya, Pasqual Maragall, va ser re-

conegut amb el Premi d’Honor en
aquesta segona convocatòria, en
agraïment del suport que va oferir

durant la celebració dels Jocs Olím-
pics del 92, guardó que va agrair a
través del seu fill Guillem, que va ser
l’encarregat de recollir-lo.
Els premis també han reconegut el

Valor Solidari en la tasca desenvolu-
pada per l’Associació de Voluntaris de
Figueres durant el recent Meeting In-
ternacional Special Olympics-Figue-
res 2010. En l’àmbit esportiu, la ten-
nista Marta Gómez, que va ser la
primera dona que va participar en el
trofeu Conde Godó, va rebre el guar-
dó al Valor Esportiu Individual, men-
tre que també es va premiar el Valor
Col·lectiu del Club Natació Sabadell,
per la creació d’una secció d’esport
adaptat al mateix club.

Més informació:
www.specialolympics.cat

Aquesta tradicional
caminada va finalitzar
al Palau Blaugrana,
on es va celebrar una
gran festa i el lliurament
dels II Premis Nacionals
Special Olympics

La tennista Marta
Gómez va guanyar
el premi al Valor
Esportiu Individual

Capçalera de la marxa, al seu pas per les Corts.

La XIII Marxa Special Olympics
aplega dues mil persones

VICENTE ZAMBRANO

Belén Ginart
Aquest curs, els escolars catalans
tindran una setmana de vacances
d’hivern el mes de març. El nou
calendari lectiu, que s’apropa al
model seguit a molts països euro-

peus, planteja noves necessitats a
les famílies. A fi de contribuir a
conciliar els horaris laborals dels
adults amb les vacances dels pe-
tits, l’Ajuntament de Barcelona ha
previst un programa d’activitats

lúdiques, culturals i de lleure, com
també un sistema de beques i
ajuts per facilitar-hi l’accés a les
famílies amb menys recursos. El
ventall d’activitats, que s’articula
a través de diverses entitats i as-
sociacions de la ciutat, preveu
propostes setmanals (casals, es-
ports, tallers especialitzats) i pun-
tuals als museus, biblioteques i
altres equipaments municipals.
Les beques per a les activitats de
les vacances d’hivern cobriran
entre el 30% i el 90% del cost to-
tal per infant, en funció de la
renda familiar. Les famílies inte-
ressades s’hauran d’adreçar direc-
tament a les entitats organitza-
dores a partir del 17 de gener per
formalitzar la preinscripció i re-
collir un imprès d’ajut, el qual
s’haurà de tornar emplenat al
punt unitari de tramitació de be-
ques del districte.

Ajuts a les famílies per
a les vacances d’hivern

S ERVE I PÚBL IC

ANTONIO LAJUSTICIA
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Al pregó de la Festa Major de les
Corts, que vostè va pronunciar a
principis d’octubre, va afirmar
que fer de pregoner al barri va ser
com tocar el sostre...
Sí, quan m’ho van demanar de seguida
vaig dir que sí. Fer de pregoner al barri
on vius és com ser profeta a la teva ter-
ra. Per això vaig voler recordar l’anècdo-
ta dels dos sastres: havien obert l’esta-
bliment al mateix carrer i tenien una
ferotge competència; un d’ells va posar
aquest rètol: “Pepet, el millor sastre del
món”, i l’altre va respondre amb un de
més contundent: “Joanet, el millor sas-
tre d’aquest carrer”.
Vostè ha fet unmunt de pregons!
Sí. Gràcies a la ràdio he tingut el privi-
legi de fer de pregoner a Vancouver, a
Pequín, a Buenos Aires, a Nova York, i
també a uns quants llocs de la geogra-
fia espanyola: a la Pobla de Mafumet, a
Algete, a Tudela, a Ciudad Rodrigo...
Però el pregó del meu barri és especial.

Al seu pregó va subratllar que
aquest és un barri que té de tot.
Així és. Per néixer té una Maternitat;
per estudiar una carrera té tot tipus
de facultats; per guarir les malalties
té diversos hospitals; per pernoctar-
hi, nombrosos hotels; per comprar,
infinitat de botigues; per menjar bé,
molts restaurants; per resar, el mo-
nestir més bonic del món –el de Pe-
dralbes–; per veure els reis del futbol,
té el Camp Nou; per practicar esport
té tot tipus d’instal·lacions esporti-
ves, des del gimnàs més popular fins
al Club de Polo...
Què destacaria de la Festa Major
de les Corts?
És un espai de trobada de veïns i fo-
rasters, de residents i visitants, i hi
conviuen les dues qualitats essencials
del caràcter català: el seny –que en
comptes de disgregar, integra– i la
rauxa –qualitat que jo no considero
oposada al seny, sinó complementà-
ria, i que defineixo com l’apassiona-
ment, aquest altre idioma que coexis-
teix a Catalunya juntament amb el
català i el castellà: l’idioma del cor.
Vostè ha pogut veure, des que hi

viu, la gran transformació que
ha experimentat les Corts, oi?
Sí, i és fantàstic que continuï havent-
hi vida de barri.
Quins records conserva del barri
de les Corts que el va acollir?
Quan vam instal·lar-nos a les Corts
estàvem envoltats de camps de gar-
rofers i de palmeres. A prop de casa,
només hi teníem el camp de l’Espa-
nyol, que ara ja no hi és.

Vostè continua fidel a la ràdio
–amb el programa “Protagonis-
tas”, ara des de Punto Radio–
mentre molts altres grans pro-
fessionals han passat a fer te-
levisió.
Vaig començar a Radio Juventud de
Ponferrada i no he parat de fer ràdio.
És un mitjà que m’apassiona, que
permet que els oients siguin protago-

nistes, com diu el nom del programa
que faig. La ràdio és el mitjà més di-
recte i més càlid.
I el més independent?
Sí, la ràdio és sens dubte el mitjà més
independent, tot i que pot perdre la
seva credibilitat si acaba decantant-
se per una determinada opció políti-
ca. Avui dia, qualsevol lector de diari
o qualsevol oient de ràdio, si intenta
acostar-se a la veritat, ha d’adquirir
com a mínim dos diaris i escoltar
dues cadenes de ràdio. Jo no sóc el
messies, però a Punto Radio volem
que l’oient que ens sintonitzi no tin-
gui necessitat d’escoltar les informa-
cions o opinions d’altres cadenes.
Des que va començar a fer perio-
disme moltes coses han canviat
en aquesta professió, entre d’al-
tres motius perquè hi ha hagut
molts avenços tècnics. Ha can-
viat molt la seva manera de fer
periodisme?
No, és la mateixa. El que passa és que
gràcies a Internet ara t’escolten des
de molts racons del planeta. I a més
permet estar en contacte permanent
amb els oients.

ENTR EV I S TA Luis del Olmo , per iodista

Luis del Olmo, als estudis de Punto Radio.

El periodista Luis del Olmo va néixer a

Ponferrada –municipi de la província de Lleó–,

però el 1968 es va traslladar a Barcelona.

Famolts anys que viu al barri de les Corts, on ha

estat el pregoner de la darrera Festa Major

“És fantàstic que a les
Corts continuï havent-hi

vida de barri”

“La ràdio és el mitjà
més independent”

Daniel
Romaní

JOSEP MARIA CONTEL


