
Gràcies a un conveni sig-
nat entre l’Ajuntament i la
Universitat de Barcelona,
el distr icte de les Corts
disposarà en el futur d’uns
terrenys en les actuals ins-
tal·lacions esportives uni-
versitàr ies, on es podrà
construir la nova escola
Paideia. Des de fa més de
mig segle, aquest centre és
capdavanter en l’assistèn-
cia i la formació d’infants
amb disminució psíquica
de grau lleuger o amb tras-
torns de l ’àrea del l len-
guatge. El solar de què dis-
posarà l ’Ajuntament té
una superfície aproximada
d’uns 1.500 m2.

L’escola Paideia anirà
a la zona universitària

El CAP del carrer Montnegre
estrena un nou edifici
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L’alcalde Hereu va
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Façana de l’actual seu de l’escola Paideia.
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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

MÚSICA

Diumenge 17 d’octubre
Veus veïnes
18.30 h. Centre cívic Joan Oliver – Pere Quart (c. Coman-
dant Benitez, 6).
Concert a càrrec de Josep Gustems i interpretat per
l’Orfeó de les Corts. Preu: 5,41 euros (estudiants i jubi-
lats amb descomptes).

Dijous 4 de novembre
The Harry’s Trio Jazz
21 h. Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13).
Temes d’Earl Warren, Wild Bill Davis, Chuck Connors...
interpretats per Andreu Ros (piano), Ron Burke
(guitarra i veu) i Ferran Cailà (trompeta i veu). Preu:
5,40 € (descomptes per a estudiants i jubilats).

Diumenge 7 de novembre
Quartet
de saxos limnos
18 h. Centre cultural Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Obres d’A. Dvorak, G. Ligeti, G. Pierné i Salvador Bro-
tons. Preu: 5,04 euros (descomptes per a estudiants i
jubilats).

EXPOSICIONS

Fins al 24 d’octubre
El sol surt
per a tots
Centre cultural Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Tècniques pictòriques diferents a càrrec d’Elisabeth
Castañón.

A partir del 4 de novembre
Segones versions
Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13).
Exposició produïda per l’Espai de fotografia Català
Roca, a càrrec d’Isabel Marquès i Vicenç Oliver.

INFANTILS

Dilluns 18 d’octubre
3, 2, 1... ens enlairem
17.30 h. Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13).
Creació d’un coet amb diferents materials. Activitat di-
rigida a infants de 3 a 6 anys en companyia d’un adult.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Divendres 22 d’octubre
Ratatouille
De 17.45 a 19.35 h. Centre cívic Joan Oliver – Pere Quart
(c. Comandant Benitez, 6).
Film infantil. Aforament limitat.

Dilluns 8 de novembre
Dia Internacional
de l’Inventor
17.30 h. Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13).
Reproducció d’un dels grans invents de la història.
Activitat dirigida a infants de 3 a 6 anys en compa-
nyia d’un adult. Places limitades. Cal inscripció prè-
via.

ACTIVITATS

Dijous 28 d’octubre
La pena de mort a Barcelona:
espectacle, lliçó i diversió
19 h. Centre cultural Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Conferència sobre la pena de mort a càrrec de Merce-
des Castelló.

Dissabte 13 de novembre
II Mercat
d’Intercanvi
De 10.30 a 13 h. Centre cívic Joan Oliver – Pere Quart (c.
Comandant Benítez, 6).
Activitat d’intercanvi de joguines organitzada conjun-
tament amb la ludoteca La Tardor.

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

Ajuda els teus veïns
quan ho necessitin

Mostra consideració
envers els teus veïns

i veïnes i procura donar-los
un cop de mà sempre que
els faci falta, especialment
a la gent gran.
Interessa’t i ofereix-te per
si algun veí o veïna neces-
sita en un moment donat

un petit ajut per a la rea-
lització de tasques quoti-
dianes (anar a comprar el
pa, a la farmàcia, etc.) i
pensa que tu també ho
pots haver de demanar.
Facilitar aquest intercanvi i
promoure un bon veïnatge
és tasca de tots.
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Daniel Romaní

El CAP (Centre d’Atenció
Primària) del carrer

Montnegre, 8-12, s’ha tras-
lladat a un edifici de nova
construcció situat al mateix
carrer Montnegre, concreta-
ment al número 21. El nou
edifici també acull una re-
sidència per a persones amb
malalties mentals. L’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, la
consellera de Salut, Marina
Geli, i la d’Acció Social i Ciu-
tadania, Carme Capdevila, va
inaugurar-ne les instal·la-
cions el passat 15 de setem-

bre. L’acte va comptar amb la
presència de nombrosos pro-
fessionals, alguns dels quals
ja han començat a treballar al
nou centre.
El nou CAP ofereix els ser-
veis de medicina general (32
consultes), pediatria (6 con-
sultes), odontologia (2 con-
sultes i 2 sales de treball) i
infermeria. També hi ha 10
consultes polivalents, 5 boxs
i espais destinats a educació
sanitària. A més, el centre
ofereix atenció en salut men-
tal a nens, joves i adults.
La residència per a persones

amb malalties mentals, si-
tuada a les plantes quarta,
cinquena i sisena de l’edifici,
té una capacitat de 48 places.
L’equipament disposa d’una
sala d’estar, menjador i sales
d’activitats. Hi ha també un

servei prelaboral i un club
social. El servei prelaboral
està pensat tant per als resi-
dents com per als usuaris ex-
terns. Té 25 places i ofereix
integració laboral a les perso-
nes amb malaltia mental
mitjançant l’aprenentatge de
les habilitats socials i labo-
rals bàsiques. Pel que fa al
club social, té capacitat per a
70 usuaris. Es tracta d’un
programa de suport a la in-
tegració i inserció comunità-
ria mitjançant el lleure, basat
en la creació i l’estímul de
vincles relacionals per millo-
rar el sentiment de perti-
nença de la col·lectivitat en
la lluita contra l’estigmatitza-
ció social.

L’equipament té una superfí-
cie de 8.175 metres qua-
drats. S’ha construït en uns
terrenys cedits per l’Ajunta-
ment de Barcelona. El Go-
vern de la Generalitat, a tra-

vés de les conselleries de
Salut i d’Acció Social i Ciuta-
dania, hi ha invertit 15 mi-
lions d’euros. Amb la seva
obertura millora molt signi-
ficativament l’atenció sanità-
ria als barris de les Corts i de
Pedralbes.
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Façana del centre, en funcionament des del setembre.

El CAP del carrer Montnegre

s’ha traslladat a un edifici de

nova construcció que també acull

una residència per a persones

amb malalties mentals

El CAP del carrer Montnegre
reobre en un nou edifici

CIUTADANS OPINEN

Llorenç Benosa
Jubilat

És el primer dia que hi
vinc i tot i que encara
no està del tot organit-
zat m'han atès molt bé
i estic molt content.

Pilar Redón
Jubilada

Molt bé, el tinc molt a
la vora i el personal és
molt agradable. A part
d’això, l'edifici és molt
ampli i molt maco.

Carmen González
Mestressa de casa

Está muy bien, estoy
muy cerca y tengo
todos los médicos aquí.
Es un edificio grande y
amplio de seis plantas
y esto es bueno.

Frederic Amella
Jubilat

M'ha agradat molt, però
sobretot que els jardins
estiguin dedicats a
Gaietà Renom. L'atenció
és molt bona i orienten
molt bé la gent, tot i que
encara ho estan mun-
tant una mica. Quedarà
molt maco.

Manuel Garrido
Autònom

Me parece que el edifi-
cio está muy bien, las
instalaciones son nue-
vas y eso es bueno.
Además tenemos los
mismos médicos que en
el otro centro.

Eliseu Soler
Pensionista

La impressió és molt
bona. És tot nou i espe-
rem que de mica en
mica comenci a funcio-
nar tot bé i millor que a
l'altre centre.

Q u è o p i n a d e l s n o u s e q u i p a m e n t s E q u a d o r - M o n t n e g r e ?

El nou centre ofereix
atenció en salut
mental a infants,
joves i adults

H E R E U D E S TA C A L A Q U A L I TAT D E L’ E D I F I C IA
L’alcalde de Barcelona,Jordi Hereu,va elogiar la qualitat arquitectònica de l’edifici a

l’acte inaugural.“La qualitat porta el missatge de la dignitat”, va afirmar. A més, l’al-

calde i les conselleres de Salut i d’Acció Social i Ciutadania van destacar la importàn-

cia d’unir esforços de les administracions en un camp tan essencial com és l’atenció

sanitària i la salut mental.
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E N T I TAT S

Daniel Romaní

Cadascú té el seu calen-
dari propi, en el qual

brillen diverses dates: el dia
de l’aniversari, natural-
ment, el dia que vam conèi-
xer algú i ara ens uneix una
forta amistat o una relació
estable i un llarg etcètera.
A aquest calendari cal afe-
gir-hi unes dates col·lecti-
ves, compartides per tot-
hom, entre les quals destaca
la Festa Major. Com cada
any, la de les Corts arriba
puntualment el mes d’octu-
bre amb motiu de la festivi-
tat de la Mare de Déu del
Remei. Fa més de dos-
cents anys que se celebra
(el primer document que
en parla del qual es té co-
neixement data del principi
del segle XIX, concreta-
ment de l’any 1806). Entre
els “secrets” del seu èxit cal
destacar l’antelació amb
què es prepara i el fet que
és organitzada per una co-
missió de festes molt acti-
va, que compta amb ni més
ni menys que deu “caps de

barri”, pertanyents als bar-
ris següents: Can Rosés, el
Racó de les Corts, plaça de
la Concòrdia, les Corts Sud,
Sant Ramon, Camp Nou,

Tres Jardins, Colònia Cas-
tells, el Mirall de Pedralbes
i Parc de les Infantes; tam-
bé en forma part la Plata-
forma Infantil i Juvenil del
Districte. A més dels actes
organitzats per les comis-
sions d’aquests barris, n’hi

ha uns quants d’unitaris,
com el pregó –enguany a
càrrec del popular periodis-
ta Luis del Olmo–, el corre-
foc, el Matí Casteller i el
Circorts.
L’homenatge a les entitats,
que se celebra per tercera
vegada, s’ha dedicat en-
guany a tres comissions de
festes que tenen més de
vint-i-cinc anys: Tres Jar-
dins, Camp Nou i Can Ro-
sés. A més de l’organització
de la major part d’activitats
de la Festa Major, una altra
de les tasques de la Comis-
sió de la Festa Major de les
Corts és l’elecció dels Cort-
sencs de l’any.

Actuació castellera a la Festa Major del 2008.

La Festa Major
de les Corts se
celebra fa més
de dos-cents anys

La Comissió de la
Festa Major de les
Corts és formada
per comissions de
deu barris.
Organitzen bona
part de les activi-
tats i escullen els
Cortsencs de l’Any

Deu barris organitzen
la Festa Major de les Corts

Imatge de l’estació de Maria Cristina el mes de maig de
1975. (Foto: Arxiu TMB)s

I el metro va arribar
a les Corts
Les Corts disposa en l’actualitat de quatre estacions del
metro: Zona Universitària, Palau Reial, Maria Cristina i Les
Corts, i una cinquena fronterera: plaça del Centre. Un con-
junt d’estacions i túnels que van ser inaugurats el 20 de ge-
ner de 1975 pel ministre d’Obres Públiques, Antonio Val-
dés González-Roldán, dins d’un tram més ampli que
enllaçava la Zona Universitària amb Sants-Estació amb un
recorregut de 3.119 metres, dins de la línia III B. La di-
ferència de la línia III amb la III B era que la primera s’ali-
mentava per cable aeri i la segona per un tercer carril. La lí-
nia III B arribava fins a l’estació del Paral·lel –avui– i es va
mantenir així fins al 5 de juny de 1982, quan es va unificar
tota la línia amb el tercer carril.
La construcció d’aquest tram entre Zona Universitària i
Sants-Estació va començar el 27 de maig de 1969, quan el
Ministeri d’Obres Públiques va adjudicar quatre trams
nous del metro de Barcelona. A final de 1970, aquests
trams s’estaven excavant i construint les estacions, unes
obres que seguiren el seu curs fins al 20 de gener de 1975,
quan es va inaugurar aprofitant la celebració del cinquante-
nari del metro. Aquesta inauguració va aplegar el ministre
d’Obres Públiques, Antonio Valdés González-Roldán, que
en el seu discurs digué: “La Universitat de Barcelona és la
primera de Espanya que disposa d’un transport adequat a
les seves necessitats”; acompanyat del director general de
Transports Terrestres, Plàcido Hidalgo, l’alcalde de Barcelo-
na, Enric Masó, i el rector de la Universitat Politècnica, Ga-
briel Ferraté, entre altres.
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

Organitzen viatges a mida.

Exodus Travel és una agència de viatges al
servei dels esperits viatgers a qui agrada

molt conèixer altres països i cultures. Són es-
pecialistes en llarga distància i ofereixen un
servei de qualitat a mida, adaptat als nostres
desitjos. Fa dotze anys que la Montserrat Ma-
sip va obrir l’agència i sap com és d’important
copsar la idea del client. També sap com és de
difícil la feina de coordinar-ho tot perquè el
viatge surti rodó i amb un preu ajustat. Con-
fessa que hi ha clients que tenen molt clar el
que volen, però que en altres casos cal asses-

sorar, descobrir les motivacions de cadascú i
oferir-los la proposta més adient. Aquesta és
la manera de fer que el client gaudeixi del
viatge i torni a confiar en tu la propera vega-
da. A Exodus Travel també ofereixen viatges
d’aventura, així com l’opció Fly & Drive, cada
cop més habitual, que inclou l’allotjament i el
cotxe per desplaçar-se.

Exodus Travel
Av. Sant Ramon Nonat, 8
Telèfon: 93 449 39 09

E L TAU L E L L

Al servei de l’esperit viatger

Joan Anton Font



Daniel Romaní

Més de 200 activitats
s’han programat a la

Festa Major de les Corts d’a-
quest any, la qual se celebra
del 2 al 12 d’octubre. Hi ha
concerts d’estils molt diver-
sos, espectacles infantils,
ball, propostes gastronòmi-
ques que són alhora un mo-
tiu de trobada i de germanor,
el Circorts, el Matí Casteller
a la plaça Comas (el dia 12
d’octubre), exposicions, fires

i un llarg etcètera. La d’a-
quest any és una festa més
participativa (tothom pot
compartir les seves impres-
sions i vivències al Facebook
del Districte de les Corts i al
Twitter –BcnLesCorts-), més
cívica (s’han instal·lat lava-
bos públics als espais més
multitudinaris i s’han posat
limitadors de so als concerts
de nit) i més accessible (per a
les persones amb discapaci-
tat visual s’ha fet també en

àudio el programa de la festa
i s’ha organitzat una sessió
de teatre accessible amb au-
todescripció; per a les perso-
nes amb dificultat de mobili-
tat s ’ha programat una
“passejada sobre rodes” més
inclusiva, amb handbikes, tri-
cicles i tàndems).
La Festa Major de les Corts
es clou dimarts 12 d’octubre
a la nit amb el castell de focs
als jardins de Sant Joan de
Déu.
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Animació infantil i intercanvi de joguines
Els centres cívics de les Corts dediquen una part
important de la programació als infants i les famí-
lies. Entre les propostes més properes, l’espectacle
d’animació que es fa el 16 d’octubre (11 h) al centre
cívic Riera Blanca (Riera Blanca, 1-3, a la foto). Una
altra cita de l’agenda és el Mercat d’Intercanvi de
Joguines de la ludoteca La Tardor. Serà el 13 de no-
vembre, al matí, al centre cívic Joan Oliver-Pere
Quart (Comandant Benítez, 6).

L’església del Remei estrena orgue
L'església del Remei de la plaça de la Concòrdia estre-
na un orgue nou. L’instrument es beneeix el dia 10
d'octubre, a les 10 h, durant una missa solemne. A les
nou del vespre tindrà lloc el concert inaugural, a càrrec
de Josep M. Mas i Bonet, catedràtic del Conservatori
superior de música del Liceu.

Cultura culinària
a la Setmana Dona i Ciència
La Setmana Dona i Ciència explora la cultura culinària
i les relacions. El 18 de novembre, al matí, el mercat de
les Corts acollirà tallers de cuina de plats tradicionals
d’Amèrica del Sud, el Nord d'Àfrica, Àsia i la Medi-
terrània. A les 18.30 h, hi haurà un cine-fòrum sobre
el film Tortilla Soup, amb assistència de la seva direc-
tora, Maria Ripoll, a l'auditori de les Corts. L’activitat
és gratuïta.

Cita a cegues amb Casa Decor
Una antiga escola de Pedralbes serà l’escenari de Casa
Decor. El saló exposarà allò més nou en disseny, deco-
ració, arquitectura, art i paisatgisme d’avantguarda als
gairebé 8.000 m² de l’edifici, situat a l’avinguda d’Es-
plugues, 102. Es dirà Cita a cegues, tindrà lloc del 5 de
novembre al 8 de desembre i promet conduir els visi-
tants per “espais singulars i alternatius, cases de luxe,
apartaments sostenibles, lofts i jardins” dels estils
més diversos.

Una Festa Major més participativa, més cívica i més accessible

La festa, l’any passat.

N O T Í C I E S

Daniel Venteo

La millora de les instal·la-
cions de l’escola d’educa-

ció especial Paidea és una rei-
vindicació de fa molts anys.
Ara, gràcies a un conveni sig-
nat entre l’Ajuntament i la
Universitat de Barcelona per
a la permuta de dues finques
situades l’una al districte ma-
teix i l’altra al de Sant An-
dreu, les Corts disposarà dels
espais necessaris per reubicar
l’escola.
Segons el conveni, la Universi-
tat segregarà una finca d’uns
1.500 m² de l’àmbit de la
zona esportiva universitària
per tal de facilitar el trasllat i
la nova ubicació de l’escola
Paideia. Aquest solar es troba
a la zona sud del recinte i con-
fronta amb el límit del terme
municipal de l’Hospitalet de
Llobregat i amb la resta del
recinte esportiu. La universi-

tat cedeix aquesta parcel·la a
l’Ajuntament de Barcelona,
perquè en un futur s’hi pugui
construir l’escola Paideia.
Per la seva part, l’Ajuntament
cedeix a la UB una parcel·la
d’uns 2.000 m² situada al dis-
tricte de Sant Andreu i delimi-
tada pels carrers de Josep Sol-
devila, Riera d’Horta, Camp
del Ferro i un carrer de nova
creació. Aquesta transmissió
quedarà recollida al Pla Espe-
cial Urbanístic i de Millora Ur-
bana per a la regulació dels
equipaments ubicats a l’illa
delimitada pels carrers de
Camp del Ferro, Berenguer de
Palou i Pare Manyanet. El

Consistori es compromet a
tramitar i promoure en el ter-
mini d’un any el Pla de Millo-
ra Urbana, que serà el que de-
terminarà els usos d’aquest
espai.
L’escola Paideia es troba ac-
tualment al carrer Panamà, 9.
El reconegut interès social de
la funció que desenvolupa
aquest centre educatiu, fa que
l’Ajuntament consideri ne-
cessari dotar-lo d’un espai
adequat per facilitar i garantir
la continuïtat de les seves
activitats. El centre està desti-
nat a alumnes amb discapaci-
tats intel·lectuals lleugeres i
mitjanes.

Gràcies a un conveni
entre l’Ajuntament i
la Universitat de
Barcelona, el
districte de les Corts
obté els terrenys per
construir la nova seu
de l’escola Paideia

Una de les aules de l’actual escola Paideia.

La nova escola Paideia es
construirà a un solar de la UB

L’ E S C O L A , I N I C I AT I VA P I O N E R AA
Inaugurada l’octubre de 1957, ara fa més de mig segle, Paideia va ser una iniciativa pione-

ra en l’àmbit de l’atenció i la docència amb nens amb disminució psíquica de grau lleuger

o amb trastorns de l’àrea del llenguatge. A partir del curs 1963-1964, el centre es va tras-

lladar a les instal·lacions del carrer Panamà per donar resposta al seu creixement. Des de

bon principi, l’escola va mantenir contactes continuats amb professionals, metges i peda-

gogs d’arreu de l’Estat i l’estranger especialitzats en la reeducació de nens amb deficièn-

cies instrumentals o caracterials.
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Sonia Doctor

Els nens i les nenes de les Corts po-
dran gaudir, a partir d’aquest mes

d’octubre, d’una nova ludoteca al cor del
barri, en la confluència entre els carrers
Guitard i Marquès de Sentmenat. El
centre socioeducatiu atendrà els infants
de 0 a 10 anys, com també les famílies, i

treballarà en xarxa amb escoles, centres
educatius i entitats relacionades amb el
lleure i la infància.
La nova ludoteca disposa de tres sales
envoltades d’un pati de més de 430 me-
tres quadrats, que serviran com a espai
per al joc a l’aire lliure. Aquest espai de
lleure serà compartit amb l’Escola d’E-

ducació Especial Esclat, inaugurada el
passat curs 2009-2010 a l’edifici conti-
gu a la ludoteca.
Juntament amb el servei de ludoteca,
amb un programa de tallers, activitats
especials i sessions dirigides, el centre
Guitard ofereix un espai per a les famí-
lies, on pares i mares podran compartir
estones de joc amb els seus fills. A més,
un grup d’educadors informarà els
usuaris de les activitats infantils que es
facin al barri i al conjunt de la ciutat i
també donarà suport als pares que ho
desitgin.
El centre obrirà de dilluns a dissabte, en
diferents horaris segons les activitats.
Durant les vacances escolars, la ludote-
ca organitzarà activitats alternatives
coincidint amb el Nadal, la setmana
blanca, la Setmana Santa i l’estiu.
Les inscripcions per a les activitats del
centre estan obertes fins al 13 d’octu-
bre, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores
del vespre. Els dies 15 i 16 d’octubre es
formalitzaran les matrícules. Les places
vacants estaran obertes a futurs usuaris
al llarg del curs.

Més informació:
Ludoteca Guitard
Carrer Guitard, 90

E Q U I PA M E N T S

Entrada de la nova ludoteca el mes de setembre, abans d’obrir les seves portes.

E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E NO

GRUPS MUNICIPALS

L’escola Paideia ja
pot mirar al futur.
Finalment,
aquest juliol, l’A-
juntament de

Barcelona i la Universitat de
Barcelona han rubricat el con-
veni que permetrà que aquesta
escola d’educació especial pugui
traslladar-se a un solar de la
zona esportiva universitària,
també a les Corts. Gràcies a
aquest acord, la Universitat ce-
dirà aquesta parcel·la a l’Ajunta-
ment de Barcelona perquè en
un futur s’hi pugui ubicar la
nova escola, que ara es troba al
carrer Panamà, i que està obli-
gada a abandonar les actuals
instal·lacions en un termini no
gaire llunyà. Al Districte hem
estat testimonis de l’angoixa
dels pares i mares de Paideia pel
pas del temps. Per això, crec
que l’acord és una gran notícia
per a tots. Des de la Regidoria i
des de l’Ajuntament de Barcelo-
na hem reconegut sempre el
servei vital que fa aquesta esco-
la per a moltes famílies, i per
això, no ens hem aturat fins a
veure fer realitat el seu nou fu-
tur. Felicitats a tots.

Un futur
per a Paideia

PSC. Montserrat Sánchez

Les biblioteques
són espais de cul-
tura i formació
que, històrica-
ment, s’han re-

servat a les elits. Durant l’Edat
Mitjana, estaven en espais reli-
giosos on no era possible l’accés
de la gent humil. Durant l’Edat
Moderna, les biblioteques eren
accessibles, bàsicament per a la
noblesa. No és fins a l’Edat
Contemporània, amb les revo-
lucions burgeses i liberals, que
comença a haver-hi una volun-
tat d’aproximar la cultura i l’e-
ducació a la majoria de la pobla-
ció. A Catalunya, aquest
fenomen es fa més evident amb
el Noucentisme, durant el qual
es fundarà la Biblioteca de Ca-
talunya o la Xarxa de Bibliote-
ques Populars. A les Corts, hi
tenim la biblioteca de Can Ro-
sés consolidada, amb molts
usuaris, situada entre dues es-
coles i a pocs metres del futur
institut. I per què el govern la
vol tancar? Per al Grup de CiU
no té sentit i defensem que es
mantingui oberta perquè és
instructiu per als nostres joves
tenir una biblioteca ben a prop.
fvilav@bcn.cat

Defensem la Biblioteca
de Can Rosés

CiU. Francina Vila

Les Corts mereix
un projecte millor
per als terrenys
del Miniestadi.
Ara la nova direc-

tiva del Barça vol replantejar el
projecte i ha demanat reunir-se
amb l’alcalde per tractar altres
opcions, reunió que s’ha de pro-
duir al més aviat possible.
Nosaltres vam ser els únics que
vam demanar que el Pla Lapor-
ta s’aturés fins que entrés la
nova directiva, però el pla pac-
tat entre Hereu, Trias i Laporta
va ser aprovat malgrat que no
feia barri i que deixa Les Corts
sense els equipaments que ne-
cessita i demanen els veïns. El
PP hem defensat al districte de
Les Corts i al Plenari que es
pactin més equipaments,
menys pisos, un pla de mobili-
tat i més zones verdes.
Les Corts no es una excepción a
otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis y la
delincuencia aumentando el
número de policías, la atención
a las personas, con más equipa-
mientos y servicios sociales, y
con una inmigración ordenada
que cumpla la ley y respete la
ciudad y el país que les acoge.

Aturem ja el
Pla Laporta

PPC. Alberto Fernández

Barcelona ha en-
gegat el curs esco-
lar amb deu no-
ves escoles
bressol, set de

nova construcció i la resta tras-
lladades o rehabilitades total-
ment. Per al curs vinent està
prevista l’obertura de tres cen-
tres més, dos dels quals al dis-
tricte de les Corts. Es tracta d’u-
na aposta molt ambiciosa del
govern municipal, que es va
proposar a l’inici d’aquest man-
dat doblar les places d’escolarit-
zació pública en la franja de 0 a
3 anys. Ho complirem i ho fa-
rem tot i haver-nos topat amb
un context de crisi sobrevingut
que ha portat moltes ciutats a
ajornar o retallar les seves in-
versions i la seva despesa social,
mentre que a Barcelona l’hem
enfortit. No conec cap altra ciu-
tat que inauguri desenes de
centres escolars en un mandat
marcat per la crisi. Des d’ICV-
EUiA, creiem plenament en l’a-
posta d’aquest govern per una
educació de qualitat, amb una
xarxa d’equipaments estesa per
tots els districtes, que ofereixen
cohesió social i equitat territo-
rial.

Deu noves escoles
bressol

ICV-EUiA. Elsa blasco

Aquest mes d’oc-
tubre entra en
funcionament
una nova ludote-
ca municipal al

districte, situada al carrer Gui-
tard. Es tracta d’un equipament
molt necessari en un barri com
el de les Corts i que té com a
objectiu oferir un espai desti-
nat a l’educació dels infants i els
adolescents en el seu temps
lliure. El més sorprenent és la
limitació horària que el Distric-
te ha fixat per a aquesta nova
ludoteca municipal, la qual no-
més estarà oberta quinze hores
a la setmana, amb la possibili-
tat que l’empresa gestora de l’e-
quipament ampliï aquest horari
fins a 25 hores, el que suposa
una mitjana d’entre 2 i 3 hores
d’obertura al dia. Des d’Esquer-
ra creiem que els equipaments
públics que es construeixen als
barris s’han d’aprofitar el mà-
xim possible i que no té sentit
construir equipaments com po-
den ser les ludoteques i els ca-
sals infantils si després no han
d’oferir un servei ampli als ciu-
tadans.
florensa@hotmail.com

Una ludoteca amb
serveis insuficients

ERC. Xavier Florensa

Les Corts gaudeix d’una nova
ludoteca al carrer Guitard

Per a barcelonins
encuriosits
Si algú pensa que ho sap tot so-
bre Barcelona, aquest és el seu
llibre. Són 772 propostes inespe-
rades, “resultat d’una tria perso-
nal i subjectiva”, diu l’autora.
Què tal descobrir el lloc on Lorca
va llegir Doña Rosita a Margarida
Xirgu? O visitar una de les dues
úniques botigues de canelobres
d’Europa? O...?

Barcelona Insòlita
Autors: Neus Bergua
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 28 euros

LLIBRES
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M U LT I M È D I 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

Web Plànolbcn

Tots els carrers de la ciutat per veure
quins mitjans de transport i serveis de
tot tipus hi ha en cada lloc. A més, es
pot configurar el plànol segons les
necessitats. Totes les consultes sobre els
carrers de la ciutat, a un clic.
w20.bcn.cat/Guiamap/Default.aspx

Web Cap de setmana

Per conèixer totes les activitats culturals
i d'oci que ofereix Barcelona: propostes
teatrals, esportives, cinematogràfiques,
culturals... I també rutes per Barcelona,
exposicions, activitats infantils i llibres.
w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHome
LinkPl/0,4022,120312746,00.html

wP O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

Utilitzant una especial forma de
treballar promocionant la no

competitivitat a l’esport, l’entitat Fo-
ment Esportiu de les Corts, mit-
jançant la seva escola de futbol, pro-
mociona les regles i la pràctica de
l’esport rei.
Aquesta entitat sense ànim de lucre
de les Corts vol oferir una estricta
formació, combinada amb diversió,
donant a conèixer la tècnica del fut-
bol. Sobretot incidint en totes aque-
lles accions que es puguin desenvolu-
par dins d'un terreny de joc tant
envers els seus companys, com amb
els adversaris o els àrbitres.
Per a Joan Aguilar, responsable d’a-
questa entitat esportiva, “els juga-
dors han de saber superar-se sempre
enfront de situacions que la compe-
tició presenta. Un element molt im-
portant és saber acceptar les derro-
tes i gaudir de les victòries”. Aguilar

explica que un dels motius que els
van impulsar a desenvolupar aquest
projecte “és l’actitud dels joves: la
majoria dels nostres joves no estan

preparats per admetre un no per res-
posta. Estem davant de situacions en
què només compta la victòria i des-
coneixen els valors de la derrota. Per
aquesta raó, no participem en cap

competició que no estigui regulada
per la nostra entitat”.
La durada dels cursos s’allargarà fins
al juny, amb dos entrenaments a la
setmana, a les tardes, i algun dissabte
puntual. Les competicions seran
sempre internes, amb la possibilitat
de plantejar algun partit amistós,
“però per ara, no es preveu cap tipus
de participació en competicions fede-
rades o escolars”, diu Aguilar.

Més informació:
Complex Esportiu Aristides
Maillol (Av. Joan XXII, 1)
Telèfon: 93 330 37 78

El futbol és l’esport rei,
però els jugadors han de
saber encaixar les
derrotes i les victòries.
En aquesta escola de
les Corts, la competició
és secundària

Els jugadors han
de saber acceptar
la derrota i gaudir
de les victòries

Entrenament a les instal·lacions de l’escola.

Escoles de Futbol Arístides Maillol
fomenta el futbol no competitiu

Redacció
Imaginin un carnet que permeti
gaudir d’un fons de milers de lli-
bres, revistes, pel·lícules i CD a
les 200 biblioteques de la provín-
cia de Barcelona. Que permeti
utilitzar-hi Internet, tenir un ser-
vei de lectura a domicili o partici-
par en clubs de lectura, tot gra-
tuïtament. Imaginin un carnet
que també ofereixi descomptes i
promocions als museus, llibre-
ries, cinemes, sales de concert,
teatres, festivals i altres espais
com ara el Zoo de Barcelona.
Aquest carnet és el carnet de Bi-
blioteques de Barcelona.
El document, que és gratuït, es
pot demanar a les biblioteques de

la ciutat o a la pàgina web
www.bcn.cat/biblioteques. Gaire-
bé la meitat dels barcelonins (el
45,8 %, unes 600.000 persones)
ja el tenen. Els seus avantatges
són molts. Hi ha descomptes de
fins al 30% als museus, tarifes
reduïdes als cinemes i als con-
certs (hi ha teatres que ofereixen
descomptes del 50%...).
Els titulars del carnet poden
subscriure’s al butlletí electrònic
mesbiblioteques.com, amb infor-
mació actualitzada de l’oferta
d’activitats a les biblioteques i
dels descomptes puntuals o espe-
cials que ofereixen les entitats
adherides al conveni amb Biblio-
teques de Barcelona.

Més informació:
www.bcn.cat/biblioteques

El carnet cultural de Barcelona

S E R V E I P Ú B L I C
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Com sorgeix la idea del llibre?
El llibre és una versió abreujada de la
meva tesi doctoral La Presó de Dones de
Barcelona (1939-1959), que vaig llegir a
la Universitat de Barcelona.
I el llibre?
En un moment donat, l’Arxiu del Dis-
tricte de les Corts va pensar que calia
fer un llibre dedicat a la Presó de Dones
i, coneixedor de la meva tesi, es va po-
sar en contacte amb mi.
Per què aquest tema?
Vaig triar un tema de gènere i vaig veu-
re en la presó de dones la possibilitat
d’apropar-me a la realitat d’aquelles do-
nes que van haver de viure privades de
llibertat durant un període de la dicta-
dura franquista. Al mateix temps, vaig
poder abordar l’estudi del presidi feme-
ní més important de Barcelona.
Quina etapa abraça?
El període que he treballat queda cir-
cumscrit entre 1939 i 1959, una etapa
especialment important de la història
de Barcelona i de Catalunya.

Per què aquesta etapa només?
En primer lloc, perquè 1939 marca l’ini-
ci d’una nova etapa històrica per a la
ciutat de Barcelona, per a Catalunya i
per a bona part de l’Estat espanyol.
Coincideix amb la fi de la guerra civil i
amb els anys de l’autarquia econòmica
implantada pel règim franquista.
Aquests dos fenòmens són bàsics per
entendre el protagonisme de la presó
durant aquests anys. La repressió políti-
ca contra els vençuts a la guerra, d’una
banda, i les penúries econòmiques i so-
cials que vivia la població, de l’altra, van
atorgar a la presó una dimensió que no
havia tingut fins aleshores.
I el 1959...
De fet, les recluses varen romandre a la
presó de les Corts fins a l’any 1955, mo-
ment en què foren traslladades a la Pre-
só Model. Però el meu estudi arriba fins
a aquesta data per donar continuïtat a
un període, iniciat el 1939, que va man-
tenir una certa unitat fins a l’any 1959,
moment en què el franquisme inicià
una nova fase de la seva trajectòria amb
el desplegament del Pla d’estabilització.
De l’aplicació d’aquest pla, se’n deriva-
ren canvis socials i econòmics que pos-
sibiliten la diferenciació de dos períodes

històrics contrastats.
Van patir molta repressió?
A partir de les fonts treballades he po-
gut calcular una xifra de recluses que
com a mínim van passar per la presó al
llarg d’aquests anys. Hi van ingressar
21.000 dones, que responien a una ti-
pologia molt variada. Majoritàriament
es tractà de dones a les quals s’acusava
d’haver comès delictes de caire polític.
Però la repressió també va abraçar un

col·lectiu molt nombrós de dones em-
presonades per la comissió de delictes
de tipus social. No podem oblidar la im-
portància que van tenir les preses so-
cials en una societat de postguerra, en
crisi, on la fam va provocar comporta-
ments delictius en els sectors més desa-
favorits.
Com ha estructurat el llibre?

El llibre s’ha estructurat en tres parts.
La primera part, “La Presó de Dones de
les Corts”, l’he dedicat a presentar la
dinàmica històrica de la presó en el con-
text de la ciutat de Barcelona, per a pas-
sar a descriure després l’espai físic de
l’establiment, les seves instal·lacions i
l’organització interna.
Que me’n pot dir, de la segona?
A la segona part, “La població reclusa”,
he presentat el moviment d’entrades i
sortides de preses, el nombre de reclu-
ses que hi havia ingressades. També
m’he aproximat a la realitat social de les
dones, he analitzat la seva edat, estat ci-
vil, nombre de fills de les que eren ma-
res, ocupació, professió, procedència ge-
ogràfica. Finalment, he mostrat les
condemnes imposades pels delictes que
presumptament havien comès.
I de la tercera?
“La vida quotidiana” presenta les for-
mes de vida a l’interior de la presó, des
del treball que feien dones, els càstigs
que els imposaven, l’adoctrinament a
què foren sotmeses, la sanitat i les festi-
vitats que celebraven. Tanca aquesta in-
cursió en el món de les dones preses un
apartat dedicat a la presència dels in-
fants a la presó.

E N T R E V I S TA M. Pilar Molina, autora del llibre “La presó de dones de Barcelona. Les Corts 1939-1959”

Maria Pilar Molina davant l’edifici que ocupa el solar on havia estat la presó.

La presó de dones de les Corts, que va funcionar

durant una etapa molt concreta i dramàtica, és

poc coneguda per la ciutadania. Aquest llibre

recupera la seva història

“La fam va provocar
comportaments delictius
en els sectors desfavorits,

com ara les dones”

“Per la presó de
les Corts van passar
21.000 dones”

Josep Maria
Contel


