
El Districte ha posat en marxa el
nou Pla de difusió de les activitats
desenvolupades per les entitats o
associacions de les Corts. Els 15
taulers d ’anuncis municipals
(TAM) reservaran la meitat del seu
espai a l’anunci de les activitats so-
cioculturals o esportives organit-
zades per les entitats que ho de-
manin. L’altra meitat de l’espai
estarà reservada al Consell Muni-
cipal, el qual fins ara en feia un ús
exclusiu. La iniciativa vol donar
suport a les entitats del districte
d’acord amb el Pla d’Actuació del
Districte 2008-2011. La informa-
ció dels taulers, que es renova cada
15 dies, és un element clau per al
veïnat per estar al dia de l’agenda
del districte.

Les entitats milloren la
comunicació amb el veïnat

Es lliuren els primers habitatges
de la nova Colònia Castells

HABITATGES

58 pisos de protecció
per a les famílies
reallotjades

OBRES

Les finques buides
s’aniran enderrocant
al llarg de l’any

PROJECTE

El pla de reforma
preveu la construcció de
400 habitatges al barri
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Uns veïns consulten la informació penjada en un TAM.
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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

Aula d’Extensió Universitària 93 410 10 07
per a la Gent Gran-Est
Pl.Concòrdia, 13.
Aula d’Extensió Universitària 93 448 04 99
per a la Gent Gran-Oest
Riera Blanca, 1-3.
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 93 495 58 85
Montnegre, 8-12.
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

ACTIVITATS

Dijous 23 de setembre
Ruta pel barri de les Corts
A les 11 h. Plaça Comas, 2.
La sortida inclou guia exclusiu per al grup que explica el
patrimoni industrial i l’especulació urbanística que als
anys 60 va fer desaparèixer les masies del barri.

Dissabte 25 de setembre
Dia Internacional per la Pau
A les 12 h. Centre cívic Joan Oliver–Pere Quart
(c. Comandant Benítez, 6).
Espectacle de fusió entre el ball i la música en un
exercici per contribuir a la recerca de la pau.

Diumenge 10 d’octubre
Concurs de ball
de la Festa Major
Al centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
(c. Comandant Benítez, 6).
Activitat organitzada pel casal de gent gran
Pere Quart.

TEATRE

Dies 2, 3, 9 i 10 d’octubre
La platja solitària
A les 21.30 h (dissabtes) i a les 18 h (diumenges).
Centre cívic de les Corts (c. Dolors Masferrer, 33-35).
Espectacle teatral a càrrec de Jaume Salom i l
a companyia ICC Teatre Obert.

Dimarts 12 d’octubre
Els arbres moren drets
A les 18.30 h. Centre cívic de les Corts
(c. Dolors Masferrer, 33-35).
Espectacle teatral a càrrec d’Alejandro Casona
que es presenta per al 25è aniversari de la companyia
Grup Teatre Les Corts.

EXPOSICIONS

Fins al 30 de setembre
El sol surt per a tots
Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Exposició de pintura a càrrec de diversos artistes.

De l’1 al 13 d’octubre
L’adéu
a la innocència
Centre cívic Can Déu (pl. Concòrdia, 13).
Exposició produïda per La casa del món que mostra
com veuen els infants els conflictes bèl·lics.

A partir del 4 d’octubre
Els altres cortsencs
Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Exposició fotogràfica a càrrec d’Eduard Cortés
Domènech.

CONFERÈNCIES

Divendres 15 d’octubre
Els estereotips
de gènere
De 18.30 a 20 h. Al centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
(c. Comandant Benítez, 6).
Dins la setmana de la infància i l’educació es programa
aquesta conferència sobre la comunicació amb els fills i
la prevenció de la violència.

MÚSICA

Divendres 8 d’octubre
Trompeta
Hipnotika
A les 18 h. Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Espectacle familiar d’animació on la música és el fil
conductor. Activitat que barreja diferents tècniques
artístiques de manera còmica.

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

Procura que el teu animal de
companyia no molesti ni embruti

Tingues cura del teu
animal domèstic i pro-

cura que sempre faci les
necessitats en els llocs in-
dicats i no deixis de reco-
llir-ne els excrements. És
important que mantinguis
el teu animal de compa-
nyia en bones condicions i

vigilis que no destorbi la
resta de veïns, especial-
ment en les hores de des-
cans. Si t’has d’absentar de
casa un temps considera-
ble, pren les mesures ne-
cessàries perquè el teu ani-
mal no causi molèsties als
altres.
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Daniel Venteo

La remodelació de l’antigaColònia Castells ha fet un
pas endavant de gran re-
llevància amb el lliurament
de les claus dels primers ha-
bitatges protegits que substi-

tuiran els antics locals i habi-
tatges.
Es tracta d’una promoció de
58 habitatges protegits, ubi-
cats als números 334-338 de
la travessera de les Corts,
destinats en la seva totalitat

a les famílies afectades pel
pla de reforma de la colònia.
Amb el reallotjament dels
primers veïns, queden buides
59 finques, les quals seran
enderrocades des d’ara fins al
final d’aquest any, operació

que permetrà executar les fa-
ses següents del pla de refor-
ma que duen a terme l’Ajun-
tament i la Generalitat.
En paraules de l’alcalde de la
ciutat, Jordi Hereu, “quan un
barri acorda que ha de fer un
pas de futur, de dignitat, no
hi ha res ni ningú que ho
hagi de parar”. L’alcalde con-
sidera que “la Colònia Cas-
tells forma part del passat i
de la identitat d’aquest barri i
a partir d’ara ha de protago-
nitzar el futur”.
El pla de reforma comprèn la
construcció de més de 400
nous habitatges, distribuïts
en sis promocions, i la urba-
nització d’espais verds. A més
de substituir uns 280 habi-
tatges i 79 locals de l’antiga
colònia, també es construirà
habitatge protegit en un dels
districtes que en té menys.
Tot el procés s’ha fet a partir
del pacte i el diàleg amb els
veïns afectats.

Millora de l’espai públic
Els entorns de la Colònia
Castells també es milloren
dins del procés de transfor-
mació de la zona. Es treballa
en dos àmbits: la zona del
carrer Montnegre, entre Ni-
caragua i Entença, i les actua-
cions fetes al carrer Equador,
entre travessera de les Corts i
Marquès de Sentmenat.

També s’ha millorat bona
part del tram de la travessera
entre Numància i la plaça Ig-
nasi Barraquer, amb la remo-
delació integral de l’espai, en
què destaca l’ampliació de les
voreres i la creació de nous
espais verds, com ara els jar-
dins de Gaietà Renom.
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Una de les veïnes de la Colònia Castells amb les claus a la cuina del seu nou pis.

Ajuntament i Generalitat han

lliurat els primers 58 habitatges

de protecció oficial que han estat

construïts per a les famílies

afectades per la transformació

urbana de l’antic recinte de la

Colònia Castells

Lliurats els primers habitatges
de la nova Colònia Castells

CIUTADANS OPINEN

Sílvia Sanz
Infermera

Estan molt bé, perquè
semblen molt nous i
molt ben acabats. Tot i
que la Colònia Castells
era una zona molt més
típica i feia més de
barri, penso que estan
prou bé.

Oriol Trullols
Arts gràfiques

Em sembla bé, ha estat
un canvi a millor per
les condicions en què
estaven allà. Ja m’agra-
daria a mi tenir un pis
com aquest.

Guillermo
Hinarejos
Advocat

Penso que ha tardat
una mica i que encara
no està acabat del tot.
Pel que sembla, els
veïns han tingut molts
problemes amb els
habitatges.

Jesús López
Financer

Ho veig massa auster.
De cara al barri, haurien
d’haver fet una arquitec-
tura més maca. Tot i que
el que trobo que està
molt bé és que es pugui
accedir al parc directa-
ment per la finca.

Laia Morató
Mestra

A mi m’agradava més el
que hi havia abans,
tenia més caire de
poble. Penso que es
podria haver reformat
la colònia en comptes
de traslladar els veïns.

Joan Clarà
Jubilat

De moment es veuen
molt bé. Penso que feia
molta falta aquest edi-
fici, perquè hi ha una
zona del barri que està
molt malament.

Què l i s emb l e n e l s n ou s h ab i t a t g e s d e l a Co l ò n i a Ca s t e l l s ?

El procés de
transformació de la
Colònia Castells s’ha
fet a partir del pacte
i el diàleg

CRONOLOG IA DE LA TRANSFORMAC IÓA
El 16 demarç de 2007,Ajuntament,Generalitat i Associació d’afectats per lamodifi-

cació del PGM del sector signaven el document de Protocol de col·laboració de la

zona de la Colònia Castells. Així s’establia un marc que afavoria la relació entre les

administracions actuants i les persones afectades per la remodelació.Es feia palès el

ferm compromís entre les tres parts implicades de garantir la plena igualtat en el

tracte i en el procés d’expropiació per a tots els afectats i garantir el reallotjament

dels afectats amb dret a ser-ho, amb la voluntat que les activitats econòmiques

actualment instal·lades al barri hi puguin continuar vinculades.
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PL E DEL D I S T R ICT E

Redacció

64mesures finalitza-des, 116 en marxa,
onze en risc i una pendent
d’inici. Aquest és l’estat del
Pla d’Actuació del Districte
(PAD) de les Corts, segons
va informar la regidora,
Montserrat Sánchez, en el
Consell Plenari celebrat el
passat 20 de juliol. En per-
centatges, les xifres es tra-
dueixen en un 95% de les
actuacions del PAD fetes o
enmarxa, un 4% en risc i un
1% pendent. La regidora va
informar també de les sub-
vencions atorgades enguany
pel Districte, amb un im-
port total de 167.358,98 eu-
ros. A més, es va presentar
l’informe d’aplicació del Pla
de Medi Ambient del Dis-

tricte, amb una valoració
molt positiva de l’alt grau de
compliment, segons l’equip
de govern.
El Ple del Districte s’havia
convocat inicialment per al
dia 1 de juliol, la mateixa

data en què l’alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, va con-
vocar un Consell Plenari ex-
traordinari amb motiu del
posicionament del Tribunal
Constitucional sobre l’Esta-
tut de Catalunya. Tots els

grups municipals del Dis-
tricte amb excepció del PP
hi van assistir, i el Ple de les
Corts no es va celebrar per
manca de quòrum. En la
nova data, els portaveus
d’ERC, ICV-EuiA, CiU i PSC
van demanar la paraula
abans de l’inici del ple per
retreure a la presidenta del
Districte, Glòria Martín
(PP), que no hagués accedit
a desconvocar el Ple en la
primera data prevista. La
presidenta va defensar la
seva facultat de convocar i
desconvocar els plens. Du-
rant el consell es va desesti-
mar la proposició del PP
d’instar a suspendre de la
tramitació del Pla del mi-
niestadi a fi de negociar amb
la nova junta del FC Barcelo-
na. Finalment es va llegir
una declaració institucional
de rebuig de la sentència del
Tribunal Constitucional so-
bre l’Estatut.

Un moment del Consell Plenari del passat 20 de juliol.

Les Corts ha
concedit enguany
subvencions per
un valor total de
167.358,98 euros

La regidora presenta al Consell Plenari
l’informe de l’estat d’execució del PAD
del primer semestre de 2010

El 95% del Pla d’Execució del
Districte està fet o en execució

El bloc d’habitatges construït per la cooperativa a les
Corts en el carrer Pintor Tapiró, 22-24. (Foto: JMC).

La Cooperativa Graciense
de Viviendas (i II)
Tot i els bons auguris, els promotors van haver d’esperar la
conformitat del Ministerio de la Vivienda abans de fer cap
gestió. L’autorització va arribar el 16 de gener de 1959 i
poc temps després, el 21 d’abril, la cooperativa començava
la seva activitat. La Junta rectora definitiva de l’entitat va
ser decidida en funció de la representació de les entitats
que la van crear. Així, el president, Josep Novell Fernán-
dez, i un vocal, Josep Corbera Noguera, ho eren pels Lluï-
sos de Gràcia; el secretari, Eduard Bobé Mallat, i un vocal,
Josep Rochina Bofarull, ho eren pel CentreMoral; el treso-
rer, Josep Maria Caralt Pérez, i un tercer vocal, Manel Ma-
nich Morenilla, ho eren pel Cercle Catòlic; i un quart vocal,
Joaquim Codina Fargas, ho era per l’Orfeó Gracienc.
La primera promoció es va fer conjuntament amb el Patro-
nat Municipal de l’Habitatge, a Montbau, on es van cons-
truir 56 habitatges, que foren entregats el juny de 1960.
Un cop la cooperativa va estar en marxa, les entitats fun-
dadores es van retirar del projecte i van deixar-lo en mans
del socis, els quals a l’assemblea general del 24 de març de
1961 van elegir com a president Eduard Bobé Mallat, que
va exercir com a tal fins al 31 de juliol de l’any 1981.
La cooperativa va construir pisos als districtes de Gràcia,
Horta-Guinardó i les Corts. Van ser 1.294 habitatges, 80
botigues i 346 places d’aparcament. Finalment, la coopera-
tiva es va dissoldre el 16 de desembre de 1986.
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

Des del juliol, venen loteria.

Ala cafeteria Tasty, hi podem entrar a pro-
var sort, i no precisament pel que fa al

servei, en què el premi està garantit. Abans
era una casa de travesses de futbol i ara és una
cafeteria on es mantenen les travesses, i a
més, des de juliol, també tenen la concessió
de la loteria nacional. Porten aquest establi-
ment tan singular el Jordi Guardiola i la Ma-
ria Rosa Farré, els quals mantenen clients de
quan antigament el local era un supermercat
que portava el Jordi amb els seus pares. Una
de les especialitats de la cafeteria Tasty són

els entrepans d’embotit ibèric. També fan
menú diari, en què destaquen plats com els
pèsols amb pernil i, a l’hivern, l’estofat de ve-
della. El Jordi i la Maria Rosa són molt cone-
guts al barri i participen molt activament en
l’Associació de comerciants del Mirall de Pe-
dralbes i fa deu anys que organitzen la xocola-
tada de la Festa Major del barri.

Cafeteria Tasty
C. Capità Arenas, 25
Telèfon: 93 203 67 07

E L TAULE L L

La cafeteria de la bona sort

Joan Anton Font



Alexandra Rubio

El Districte de les Cortsconvoca la desena edició
del premi per a la igualtat,
amb l’objectiu d’impulsar les
bones pràctiques en la coedu-
cació. El Consell per a la
Igualtat de les Dones de les
Corts organitza aquest premi
que enguany valora el treball
del professorat dels centres
educatius del districte, sense
distinció de titularitat o etapa
educativa. D’aquesta manera,

els professionals de cada un
dels centres (d’educació in-
fantil, primària, secundària i
educació especial) poden par-
ticipar en l’elaboració d’un
projecte innovador que impli-
qui la comunitat educativa.
Els criteris d’avaluació dels
treballs valoraran de forma
positiva que els projectes
tractin la prevenció de violèn-
cies sexistes, com també que
promoguin l’aprenentatge a
les escoles.

Un jurat format per represen-
tants del Districte decidirà
quin és el projecte guanyador
–premiat amb 3.000 €– i s’a-
torgarà al final de novembre
de 2010. L’acceptació del guar-
dó implica l’elaboració d’una
memòria del projecte que
s’haurà d’implementar durant
el curs escolar 2010-11 en el
centre educatiu. Tot seguit, el
districte farà difusió del treball
premiat a la resta d’escoles i
centres de les Corts.
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FestaMajor de les Corts 2010
Serà el moment de retrobar-se amb els gegants, amb
el matí casteller a la plaça Comas, amb el dia de la in-
terculturalitat, amb el torneig d’escacs, amb el con-
cert de la Banda Municipal i, per descomptat, amb el
CIRCORTS, l’11a mostra de circ al carrer. Durant la
Festa Major de les Corts, els veïns i veïnes tornaran a
ser els protagonistes del barri. Aquest any la festa se
celebrarà del 2 al 12 d’octubre.

Les Corts celebra les millores al barri
La plaça de Can Rosés serà l’escenari d’una festa per
celebrar les millores que s’han fet al barri –com ara la
renovació d’aquesta mateixa plaça –, el dissabte 2
d’octubre, d’11 a 13 h. A la festa hi haurà un especta-
cle, escacs gegants i esmorzar. També s’instal·larà
una carpa informativa sobre les actuacions que s’han
fet i que es faran al barri al període 2008-2011, on
destaca el futur equipament sociosanitari al carrer
Equador.

Llibre sobre la presó de dones de Barcelona
El 6 d’octubre, a les 18 h, es presentarà el llibre La
presó de dones de Barcelona. Les Corts, 1939-1959,
de Maria Pilar Molina, al centre cívic les Corts (Do-
lors Masferrer, 29-31). La presó de dones de les
Corts estava a l’avinguda Diagonal. L’autora explica
en quines condicions vivien les preses i els seus fills, i
la seva la realitat social i personal. El llibre, el publica
el Districte de les Corts.

Més zones 30 de velocitat limitada
Aquest estiu s’han senyalitzat com a zones de veloci-
tat limitada a 30 km/hora el carrer Mejía Lequerica,
els carrers de la Zona Universitària, els del barri de la
Mercè i els de les Corts. Aquesta actuació forma part
del Pla de Mobilitat de les Corts que està elaborant el
Districte. L’objectiu és donar prioritat al transport
públic i als desplaçaments a peu i amb bicicleta per
millorar la qualitat de vida a l’espai públic.

Els premis per a la igualtat recompensen la coeducació

Espectacle durant l’acte de lliurament del premi.

NOT ÍC I E S

Belén Ginart

Les entitats amb seu a lesCorts disposen d’un nou
canal per millorar la comuni-
cació amb els veïns i donar
una visibilitat més àmplia a
les seves activitats. Els 15
taulers d’anuncis municipals
(TAM) distribuïts pels car-
rers i les places del districte
reservaran la meitat del seu
espai a la difusió de la pro-
gramació sociocultural o es-
portiva de les entitats que ho
demanin amb la finalitat
d’informar puntualment el
veïnat. Els TAM, pensats per
informar la ciutadania de les
activitats que genera el Dis-
tricte, es converteixen així en
cartelleres compartides pel
Consell municipal i les enti-
tats. La informació es renova
quinzenalment i és un punt
de referència per a tots els
veïns per mantenir-se al dia
de l’agenda de les Corts.

El Pla d’actuació del Districte
de les Corts preveu diverses
línies d’intervenció pensades
específicament per reforçar
l’associacionisme i millorar
els seus sistemes de comuni-
cació. La decisió de cedir la
meitat de l’espai dels TAM a
les entitats respon a una pro-

posta presentada pel Grup
municipal d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya al Con-
sell Plenari al final del 2008 a
fi de contribuir a la millora
dels canals de comunicació
entre les entitats i els seus
usuaris potencials. Encara
que inicialment es va plante-
jar la possibilitat d’instal·lar

unes cartelleres específiques
per a les entitats, la Comissió
mixta del paisatge urbà va
considerar més oportú trac-
tar d’optimitzar els elements
de comunicació ja existents.
D’aquesta manera, es vol evi-
tar la proliferació excessiva
d’elements al paisatge urbà.
El nou Pla de difusió de les
activitats desenvolupades per
les entitats o associacions del
districte preveu que es pu-
guin anunciar en els TAM les
activitats socioculturals o es-
portives als carrers i places
(sempre que comptin amb els
permisos corresponents) i les
que es facin en espais tancats
i respectin les condicions exi-
gides per la normativa vi-
gent. Els materials de comu-
nicació s’han de presentar en
format digital (PDF), en su-
port CD al registre de l’Ofici-
na d’atenció al ciutadà amb
antelació suficient a la cele-
bració de l’activitat, en funció
d’un calendari fixat. La
grandària de cada anunci es
decidirà en funció de la de-
manda.

Els 15 taulells d’anuncis municipals del
districte reserven espai a la programació de
les entitats

Taulell d’anuncis municipals amb informació d’entitats al carrer Sant Ramón Nonat.

Lamesura
dóna suport a
l’associacionisme i
fomenta el diàleg
amb el veïnat

Nous canals de difusió de
l’activitat de les entitats
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Daniel Romaní

“Si ens mirem la tensió, el coleste-rol i el sucre... per què no la
memòria?” Aquest és el lema de la jor-
nada de portes obertes que tindrà lloc a
la Fundació ACE-Institut Català de
Neurociències Aplicades els propers 21
i 22 de setembre a les tardes, en la qual
les persones més grans de 50 anys po-

dran fer una sèrie de proves –d’uns 20
minuts de durada– de revisió de la seva
memòria. Per assistir-hi, cal sol·licitar-
ho prèviament (al telèfon 93 444 73 18
o a mdetorres@familialzheimer.org). És
la tercera jornada de portes obertes que
organitza la Fundació ACE amb motiu
del Dia Internacional de l’Alzheimer,
que se celebra el 21 de setembre.

D’altra banda, el proper 15 de setem-
bre, a les 18 hores, al centre cívic de Can
Deu, la doctora Isabel Hernández,
neuròloga i cap clínic de la Unitat de
Diagnòstic de Fundació ACE, pronun-
ciarà la conferència “La memòria i l’a-
tenció, canvis a l’edat adulta”.
La Fundació ACE té com a principal ob-
jectiu l’assistència a les persones amb
Alzheimer –malaltia degenerativa del
sistema nerviós central que comporta
una pèrdua progressiva de l’atenció i la
memòria, confusió mental, desorienta-
ció espacial i agitació psicomotora– i
d’altres demències afins. Aquesta fun-
dació va ser creada l’any 1995 pel psicò-
leg clínic Lluís Tàrraga i la neuròloga
Mercè Boada. Compta amb una Unitat
de Diagnòstic de Trastorns Cognitius i
de la Conducta, un Hospital i un Cen-
tre de Dia i una Unitat de Memòria. Hi
treballen una cinquantena de professio-
nals. A més de l’assistència, la Fundació
ACE–Institut Català de Neurociències
du a terme una intensa activitat de re-
cerca i de docència.

Més informació:
Fundació ACE
C. Marquès de Sentmenat, 57
www.fundacioace.com

Activitats amb motiu del Dia
Internacional de l’Alzheimer

ENT I TAT S

Activitat a la Fundació ACE.

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

GRUPS MUNICIPALS

Divendres dia 2
de juliol el distric-
te de les Corts va
viure unmoment
històric. L’alcalde,

Jordi Hereu, la secretària de
Medi Ambient i Habitatge, Car-
me Trilla, i jo, vam entregar les
claus dels primers pisos de rea-
llotjament del Pla de transfor-
mació de la Colònia Castells, al
nou edifici de la travessera de
les Corts amb carrer Morales.
En aquell acte, ens hi vam tro-
bar tots els qui hem estat llui-
tant durant molts anys perquè
aquest somni fos una realitat:
des de les entitats veïnals, des
del Districte i des de la Genera-
litat. Però els autèntics protago-
nistes van ser, sens dubte,
aquestes trenta famílies que
tindran un habitatge digne per
als seus pares, els seus fills i els
seus néts al mateix barri on
han viscut tota la vida. Ara toca
fer front a la segona fase d’a-
quest gran projecte ambiciós,
un dels més il·lusionants del
mandat, i la meva voluntat és
que continuem tots junts per-
què la Colònia Castells no s’atu-
ri. Ara hem pogut comprovar
que tot l’esforç val molt la pena.

La Colònia Castells
no s’atura

PSC. Montserrat Sánchez

Reprenem el curs
polític després de
l’estiu. Un nou
curs que serà,
també, la fi d’un

mandat. I quins reptes té en-
cara sobre la taula el govern
municipal per resoldre? Entre
d’altres: l’execució del Pla An-
glesola, que està encallat; l’aca-
bament del Pla de la Colònia
Castells amb el reallotjament
dels veïns afectats i les dife-
rents activitats econòmiques
que hi ha; l’aprovació del Pla
d’equipaments, reclamat per
CiU des del mandat anterior;
l’aprovació del Pla de mobili-
tat, tant necessari per a un
territori com el de les Corts,
que té grans equipaments de
ciutat amb els desplaçaments
que això origina; l’impuls de la
residència de gent gran de Ba-
cardí, o la ubicació de l’escola
Paideia. Assumptes prou im-
portants per al nostre distric-
te, que demanen d’acords polí-
tics i que necessiten la
complicitat veïnal per poder-
los tirar endavant. Esperem
que el govern municipal tingui
prou lideratge i capacitat per
impulsar-los.

Comença un nou curs

CiU. Francina Vila

La crisi no és la
justificació per in-
complir el Progra-
ma d’actuació del
Districte, desesti-

mant vuit dels projectes de bar-
ri més importants. Haurem de
continuar patint la manca d’a-
parcaments, ja que el govern
municipal descarta els tres
aparcaments públics subterra-
nis pactats amb els veïns. Els
espais compromesos per a equi-
paments públics, el corredor
verd fins al parc de Collserola i
dos espais verds per a les Corts
són també projectes que el go-
vern ha decidit paralitzar, fet
que des del el Partit Popular de-
nunciem. L’austeritat és ne-
cessària, però la crisi no pot ser
l’excusa del govern per arrosse-
gar els dèficits de serveis per al
districte. Las pretensiones de
Hereu de ser el alcalde de la
Diagonal o de los Juegos Olím-
picos de Invierno le han hecho
perder la confianza de los bar-
celoneses. Desde el PP encabe-
zaremos el nuevo impulso que
necesita Barcelona, luchando
contra la crisis y la delincuen-
cia, y mejorando las políticas
sociales y de inmigración.

Unnuevo impulso para
Barcelona

PPC. Alberto Fernández

A l’inici del man-
dat, des d’ICV-
EUiA vam situar
entre les priori-
tats del govern

impulsar un Pla estratègic de
turisme que analitzés la situa-
ció i les perspectives d’aquest
sector, considerant la capacitat
d’acollida de la ciutat i els me-
canismes que cal impulsar per
reduir-ne l’impacte, diversifi-
car-ne la distribució territorial
i redistribuir-ne els beneficis.
Celebrem que aquesta idea fi-
nalment s’obri camí en cercles
que fins ara hi eren refractaris,
i que la possibilitat d’establir
una taxa que gravi el turisme
per revertir sobre la ciutat i el
manteniment dels seus ser-
veis –una proposta que ICV-
EUiA ha defensat sempre– si-
gui avui un instrument sobre
la taula de debat. Barcelona ha
de superar el model de creixe-
ment il·limitat i apostar per
un turisme de qualitat –que
no vol dir d’elit ni de rendes al-
tes– que es reparteixi millor
pel territori, per reduir així els
costos que pateixen sobretot
els veïns i veïnes d’alguns bar-
ris de la ciutat.

Benvinguda la taxa
turística

ICV-EUiA. Elsa Blasco

En el darrer Ple-
nari del Districte,
s’hi va aprovar
una proposta de
CiU (amb el su-

port del PP) que demanava
mantenir la biblioteca del barri
al seu espai actual, on s’ha d’u-
bicar el futur Espai Jove del dis-
tricte. Des d’Esquerra ens hi
vam oposar, perquè el trasllat
d’aquesta biblioteca a un edifici
proper del carrer Comtes de
Bell-lloc li permetrà disposar de
més espai i oferir uns millors
serveis als ciutadans. Per altra
banda, l’Espai Jove que s’ha
d’instal·lar a Can Rosés és pre-
vist al Pla d’equipaments juve-
nils i és un equipament molt
necessari al barri a causa dels
pocs espais de què disposen les
entitats juvenils de les Corts.
També vam denunciar que la
proposta de CiU no inclogués
cap nova ubicació, un fet que a
la pràctica suposa deixar apar-
cat aquest equipament els pro-
pers anys. Els equipaments ju-
venils són prioritaris i no s’han
de posar en discussió constant-
ment. Només cal acomplir el
Pla d’equipaments juvenils de la
ciutat. xflorensa@bcn.cat

Apostemper l’Espai
Jove a CanRosés

ERC. Xavier Florensa

Visitar i conèixer
la ciutat amb metro
Guia de la ciutat organitzada a
partir de les línies de metro. Lí-
nia a línia, parada a parada, l’au-
tora explica d’on ve el nom de
cada parada, fa cinc cèntims del
seu entorn i ens presenta els
llocs d’interès, fa propostes de
llocs a visitar o recomana bars i
restaurants on prendre un re-
fresc o anar-hi a menjar.

Barcelona metro a metro
Autora: Marta TorresMuñoz
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TMB i Editorial Alrevés
PVP: 20 euros

LLIBRES
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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 TDT 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

Portal Sèrie BCN

Sèrie BCN és un portal dirigit als joves
de la ciutat de Barcelona on es recullen
diferents propostes culturals sobre músi-
ca, cinema, art, vida urbana o solidaritat.
www.seriebcn.cat

Barcelona Expo Xangai 2010

A través del portal Barcelona Expo
Xangai podreu seguir totes les novetats
de l'exposició universal d'enguany i totes
les notícies relacionades amb la capital
catalana representada a la ciutat
mil·lenària.
www.barcelonaexposhanghai.com

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Aquest setembre, tots els veïns
de les Corts que vulguin fer es-

port podran tornar a posar-se en
marxa, una nova temporada, gràcies
a la gran oferta d’activitats que els
ofereixen les diferents instal·lacions
esportives i de lleure del districte.
Així, activitats relacionades amb l’ai-
gua, com l’aiguagim, l’aiguarelax, la
natació, o d’altres com el tai-txi, el
ioga, el Pilates, el manteniment del
cos, les diferents modalitats de
balls, les activitats dirigides, l’aerò-
bic, la gimnàstica, etc., són a punt
per rebre les persones que vulguin
fer d’aquestes o altres activitats es-
portives i de benestar.
Des d’aquest mes es poden forma-
litzar les inscripcions en els dife-
rents centres, per començar les ac-
tivitats esportives a principi
d’octubre a instal·lacions com: el
centre cívic Riera Blanca, el centre

cívic Joan Oliver “Pere Quart”, el
centre cívic Can Deu, el centre cívic
de les Corts i el centre esportiu
Euròpolis.

A més a més, s’ha signat un conve-
ni de col·laboració entre el Distric-
te de les Corts i la Universitat de

Barcelona (UB) perquè els veïns de
les Corts puguin aprofitar, amb
unes condicions especials d’abona-
ment, totes les instal·lacions es-
portives d’aquest complex espor-
tiu: 10.000 m², on els esportistes
podran gaudir i fer esports com
tennis, pàdel, natació, futbol, atle-
tisme, rugbi i diferents activitats
dirigides, entre altres ofertes es-
portives.

Més informació:
www.bcn.cat/esports

Tots els poliesportius
municipals del districte
ja són a punt i
ofereixen a tots els
amants de l’esport la
possibilitat de practicar
un munt d’activitats

Districte i Universitat
signen un conveni per a
l’ús de les instal·lacions
esportives

La gimnàstica és una de les propostes per al nou curs.

Les instal·lacions esportives,
a punt per al nou curs

F.E.
De vegades, tot i que no volem
llençar un objecte (mobles, elec-
trodomèstics, bicicletes...), no sa-
bem com reparar-lo i tampoc no
volem gastar gaires diners perquè
ho faci un altre. Perquè aquesta si-
tuació no acabi sempre amb un re-
sidu més al contenidor, la cam-
panya “Millor que nou! 100% vell”
posa en marxa el projecte “Repa-
rat, millor que nou”, que ofereix
assessorament gratuït sobre tècni-
ques de reparació. L’assessora-
ment es fa al carrer Floridablanca,
132, de dilluns a divendres de 10 a
14 h i de 16 a 21 h, i dissabtes de
10 a 14 h. També hi ha tallers so-
bre manteniment de bicicletes,
bricolatge o reconversió de roba.

El benefici és doble: es produeixen
menys residus i es guanya en auto-
nomia econòmica i personal.
“Millor que nou!” també ha estre-
nat un web nou amb un disseny
que facilita la recerca de tallers de
reparació i botigues de segonamà
a Barcelona. A l’agenda, hi figuren
les convocatòries dels mercats
d’intercanvi, de segonamà i les ac-
tivitats de la campanya, com ara la
R-Festa, que es fa el 26 de setem-
bre, de 10 a 14 h, a l’avinguda
Mistral. Hi haurà unmercat d’in-
tercanvi amb Xarxantoni.

Més informació:
T. 935 069 566
millorquenou@amb.cat
www.millorquenou.cat

Reparar per no produir més residus
S ERVE I PÚBL IC
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Per què va decidir presentar-se al
concurs?
M’agrada molt presentar treballs a con-
cursos perquè per a mi és tot un repte.
És un risc que corro i això m’agrada
molt perquè ells només et donen una
idea bàsica i ets tu qui se la juga i fa una
proposta, és a dir, li has de treure tot el
suc. En el cas del cartell de les Corts, a
més, va ser una idea molt treballada a
partir d’una sèrie de fotografies del bar-
ri i tenia por que la idea no s’entengués.
I quina és la idea que hi ha darrere
el cartell?
Vaig dedicar tot un dia a fer fotos del
barri i em va cridar l’atenció el fet que
tingués una parada demetro amb el seu
nom: “Les Corts”. A partir d’aquí, vaig
començar a donar voltes a la idea del
metro, del transport públic, perquè és
un concepte que l’Ajuntament promo-
ciona molt, especialment quan hi ha
FestaMajor.
És un cartell a favor de la sosteni-
bilitat?

Sí, però també hi ha altres coses. Jo
volia que hi hagués tres conceptes: el
de la sostenibilitat, però també volia
que hi hagués elements propis de les
Corts, per això l’escala de metro és la
de l’estació del barri; i també volia que
hi apareguessin tots els conceptes
que per a mi són sinònims de Festa
Major. Vaig triar paraules molt positi-
ves que suggerissin diversió i alegria
per a tothom, des dels més grans fins
als més petits, i les vaig posar a les es-
cales perquè volia donar la sensació
que les coses que pots fer en una Fes-
ta Major no s’acaben mai.
I quina és la seva relació amb les
Corts? Per què va decidir fer el
cartell d’aquesta FestaMajor?
La veritat és que jo sempre he viscut
a Ciutat Vella, al barri Gòtic, i les
Corts, fins fa poc, era un barri força
desconegut per a mi. Però un dia,
quasi per casualitat, el vaig descobrir i
em va sorprendre molt. La decisió de
presentar el cartell m’ha permès que
el conegués molt. Hi he passejat, hi
he fet moltes fotos… Crec que és un
barri fantàstic i ara li tinc una gran
estimació. Crec que és molt tranquil,
està ben comunicat, té parcs i un

munt de serveis. I ara també entenc
per què la gent de les Corts està tan
orgullosa de ser-ne veïna.
Com és el procés creatiu d’un car-
tell així? Es tracta de feina o d’ins-
piració?
La veritat és que jo vaig pensar-hi molt
abans de posar-m’hi. Crec que la majo-
ria de cartells de Festa Major són molt
repetitius, sempre hi ha els mateixos
conceptes, i jo volia fer una cosa dife-

rent i original. En veure l’escala de me-
tro em va venir la inspiració, com si fos
una il·luminació, i a partir d’aquí la fei-
na va ser més fàcil. També haig de dir
que ensenyo la feina als amics més crí-
tics, perquè això m’ajuda molt. Em va
molt bé que m’ajudin amb els últims re-
tocs, que em donin consells i em diguin

la seva opinió sincera. Vaig canviar algu-
nes coses bastant importants just
abans d’entregar-lo gràcies als consells
d’amics.
S’esperava el premi?
No, gens ni mica. El dia que em van tru-
car per dir-m’ho estava que esclatava
d’alegria. Recordo que estava en una bi-
blioteca i vaig haver de sortir perquè
allà hi havia un silenci absolut i jo no-
més volia cridar que havia guanyat! Em
vaig emocionar molt perquè tenia por
que no agradés o que no s’entengués el
concepte que volia transmetre. Vaig te-
nir un atac d’eufòria quan ho vaig saber.
D’on li ve la passió pel disseny
gràfic?
Jo vaig estudiar disseny de moda i
il·lustració, a part de filologia hispànica,
i gràcies a aquests estudis vaig aprendre
moltes coses de disseny gràfic, vaig en-
trar en contacte amb aquest món i em
va agradar molt. Amb els anys, he anat
aprenent jo sola, de mica en mica, i ara
m’agradaria aprofunduir una mica més
en aquest camp perquè en gaudeixo
molt. M’agradaria estudiar una mica
més i posar-me al dia i fins i tot estu-
diar alguna cosa de fotografia per poder
fer realitat totes les idees que tinc.

ENTR EV I S TA Elena Olivella, guanyadora del concurs de cartells de la Festa Major de les Corts

Elena Olivella amb el cartell premiat.

L’Elena Olivella és la guanyadora del concurs de

cartells de la Festa Major d’enguany.Tot i no ser

una professional del disseny, assegura que

sempre s’ha sentit atreta per aquesta disciplina

“Volia que al cartell
hi apareguessin tots
els conceptes que per
a mi són sinònims
de la Festa Major”

“El barri de les Corts
m’ha sorprès molt”

Thais
Gutiérrez


