
Gràcies a l’aprovació de la modifica-
ció del Pla General Metropolità con-
cebut l’any 1976 de l’illa delimitada
pels carrers de Pintor Tapiró, Carde-
nal Reig, travessera de les Corts i
carrer Danubi, aquest últim espai es
consolida com un via per a via-
nants. Amb la nova proposta, es li-
miten al màxim les afectacions
d’habitatges previstes en el planeja-
ment anterior. Abans es preveien
prop d’una vuitantena d’afectacions
que amb la nova ordenació del ca-
rrer Danubi i entorns es redueixen a
quatre reallotjaments, que s’aplega-
ran en un nou edifici de propera
construcció. Així mateix, l’antic
complex fabril d’Amadeu Carné es
transformarà en un nou equipa-
ment públic per al barri.

Danubi es transformarà en
un carrer per a vianants

Nous serveis per a persones
amb discapacitat sensorial

ON

A la seu del Districte
i a l’auditori del centre
cívic les Corts

AUDIODESCRIPCIÓ

Hi ha un servei
específic per a
espectacles infantils

BENEFICIARIS

Persones amb
discapacitat
auditiva i visual
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Jesús Simón
Director del Centre
d’educació especial Esclat

“Els infants amb
paràlisi cerebral
són com qualsevol
altre nen”
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Torneig infantil
de voleibol
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Ja es poden reciclar
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El carrer Danubi, a l’alçada del complex fabril d’Amadeu Carné.

Els espectacles infantils del centre cívic les Corts (a la foto) s’han fet accessibles al públic amb discapacitat visual.
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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

Del 15 al 21 d’agost
Festa Major de Gràcia
Per a més informació podeu consultar el web:
www.bcn.cat/gracia

Del 17 al 25 de juliol
Festa Major del Poble Sec
Per a més informació podeu consultar el web:
www.bcn.cat/sants-montjuic

Fins a l’1 d’agost
Festival Grec 2010
A diferents espais de Barcelona
La 34a edició del festival d’enguany programa un total
de 65 espectacles de teatre, música, dansa i circ. Per a
més informació: www.bcn.cat/grec

Del 21 al 29 d’agost
Festa Major de Sants
Per a més informació podeu consultar el web:
www.bcn.cat/sants-montjuic

TEATRE

Dimecres 23 de juliol
Dinatatack
A partir de les 20 h. Centre cívic Riera Blanca (c. Riera
Blanca, 1-3)
Obra de teatre i música creada pel grup Sai quanto
tempo é passato. Més informació a http://www.myspa-
ce.com/dinatatak

INFANTILS

Divendres 16 de juliol
Juguem amb l’aire
De 10 a 11 h. Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3)
Activitat familiar. Inscripció prèvia. Tel.: 93 448 04 99.

Divendres 23 de juliol
Fem un pica-pica de final de curs
A partir de les 10 h. Ludoteca del centre cívic Riera Blanca
(c. Riera Blanca, 1-3)
Activitat familiar. Inscripció prèvia. Tel.: 93 448 04 99.

EXPOSICIONS

Fins al 26 de juliol
Més volums i colors
Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3)
Mostra de diferents tècniques a càrrec de l’Escola d’Art
Cúbic (diversos autors).
Cal inscripció prèvia a la recepció del centre.

Fins al 30 de juliol
Mujeres centenarias
Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Dibuixos amb cera calenta i tints de colors sobre tela
de cotó. Autora: Batikalice.

Fins al 30 de juliol
Subtileros
Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Exposició fotogràfica a càrrec d’Elenamusa.

Fins al 30 de juliol
Dones
Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Exposició de pintura a càrrec d’Elena Mesas Alonso.

A partir del 13 de setembre
Integració cultural
Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3)
Exposició de pintura a càrrec de diversos artistes.

A partir del 5 de setembre
Mostra fotogràfica
Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Exposició fotogràfica dels alumnes del centre cívic.

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

Respecta el silenci i el descans dels veïns
S’han de respectar les

hores de descans dels
veïns i veïnes. Especial-
ment entre les 22 i les 8 h,
del matí hem de procurar
no fer activitats sorolloses.
Si tenim veïns i veïnes que
treballen de nit, és impor-
tant procurar no fer soroll
durant el dia. Dialogar i
conèixer els nostres veïns i

veïnes pot evitar que sor-
geixin conflictes grans de
petites desavinences i, a
més, ens facilitarà una
bona convivència.
No oblidis avisar i parlar
amb els teus veïns i veïnes
quan hagis de fer una acti-
vitat extraordinària que pu-
gui ocasionar sorolls o
molèsties als altres.
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Belén Ginart

Oferir uns serveis i equipa-
ments públics accessi-

bles a qualsevol persona amb
discapacitat i eliminar tot ti-
pus d’obstacles que ho puguin
impedir. Amb aquest objectiu
de fons, el Districte ha fet un
pas més en la supressió de
barreres per a persones amb
discapacitat sensorial en les
seves dependències. La sala
de plens de la seu del Districte
i l’auditori del centre cívic de
les Corts han instal·lat sengles
anells magnètics que facilita-
ran la comprensió de qualse-
vol acte que s’hi celebri a les

persones amb discapacitat au-
ditiva que portin audiòfon o
pròtesi auditiva. Aquest siste-
ma elimina el so ambient i
crea un camp magnètic a tra-
vés de l’equip de so que per-
met als usuaris rebre el so di-
rectament al seu aparell,
sense cap interferència. D’a-
questa manera tindran la pos-
sibilitat de seguir els plens,
xerrades, col·loquis i especta-
cles sense gens de contamina-
ció acústica que pugui dificul-
tar-los la comprensió.
Per la seva banda, el centre cí-
vic de les Corts ha impulsat
també un nou servei d’audio-

descripció per a persones amb
discapacitat visual, especial-
ment pensat per als especta-
cles infantils. A través d’un
auricular, els assistents a qui
els calgui rebran indicacions

en directe sobre alguns aspec-
tes rellevants per poder seguir
amb normalitat les represen-
tacions. Des d’una cabina in-
sonoritzada, un locutor va ex-

plicant detalls com els gestos
dels personatges, els vestits
que porten o la seva situació a
l’escenari. A més, mitja hora
abans de l’inici de les fun-
cions, les persones amb disca-
pacitat visual poden fer una
visita tàctil a l’escenari per fa-
miliaritzar-s’hi i poder seguir

millor la trama. El centre cí-
vic, que ofereix una progra-
mació regular d’espectacles
per a públic infantil, es con-
verteix així en pioner en el
servei d’audiodescripció espe-
cialitzada en els més menuts.
Fins ara, alguns grans teatres
de Barcelona, com el Teatre
Nacional de Catalunya, el Tea-
tre Lliure i el Teatre Grec, ofe-
rien la possibilitat de seguir
algunes representacions amb
el suport de l’audiodescripció,
però no existia una oferta
pensada específicament per al
públic més jove. La iniciativa
del centre cívic Les Corts pre-
tén impulsar el gust per les
arts escèniques entre tots els
espectadors, sense barreres.
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El Consell Plenari del mes de maig ja va ser accessible per a les persones amb discapacitat auditiva.

La seu del Districte i el centre

cívic de les Corts es fan més

accessibles per a les persones

amb discapacitat auditiva i visual

Menys barreres per a
les persones amb discapacitat

CIUTADANS OPINEN

Anna Lardín
Dissenyadora
de moda

Em sembla molt bé. És
una manera d'integra-
ció i igualtat per a totes
les persones. A part
d’això, és una cosa molt
innovadora i molt sen-
zilla.

Joana Novials
Administrativa

Em sembla perfecte tot
el que sigui millorar les
coses per a la gent dis-
capacitada. És molt bo
perquè necessiten tenir
les mateixes possibili-
tats que nosaltres.

Ricart Galvé
Visitador mèdic

És extraordinari, per-
què aquestes persones
es veien apartades de
les activitats i ara, amb
aquest sistema, poden
integrar-se.

Laura Vidal
Química

Em sembla bé que s’a-
judi a integrar les per-
sones discapacitades i
procurar que no se sen-
tin tan apartades de les
activitats i les coses que
es fan al barri.

Diana Ruf
Comercial

Em sembla bé tot el
que sigui ajudar les
persones que tenen
alguna petita dificultat
a disposar de les
mateixes condicions
que les altres. Tot i que
penso que se n'hauria
de fer més difusió.

Maria José
Huguet
Comercial

Tot el que siguin millores
per a les persones disca-
pacitades sempre és poc.
Hi ha encara molts llocs
que s'han d’adequar, per-
què han de poder tenir la
mateixa informació que
ens arriba a nosaltres.

Q u è o p i n a d e l s n o u s d i s p o s i t i u s p e r a p e r s o n e s a m b d i s c a p a c i t a t i n s t a l · l a t s e n e q u i p a m e n t s m u n i c i p a l s ?

Un anell magnètic
permet que el so
els arribi sense
interferències

C O M U N I C A C I Ó P E R A T O T H O MA

Treballar per la supressió de les barreres de comunicació, especialment als ser-

veis públics, és un dels compromisos del govern municipal que també forma

part del Programa d’Actuació del Districte (PAD) de les Corts. Hi ha la voluntat

que els nous serveis per a persones amb discapacitat auditiva arribin a la resta

de sales d'actes del Districte. És previst que s’instal·lin anells magnètics a les

sales d'actes dels centres cívics Can Deu i Riera Blanca.
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E N T I TAT S

Joan Anton Font

El comerç té empenta i
ganes de fer coses. Una

bona prova d’això és la Mos-
tra de Comerç de l’Eix co-
mercial Sants-Les Corts, que
va tenir lloc el dissabte 19 de
juny. La Mostra és una gran
ocasió per als comerciants
per donar a conèixer els seus
productes i acostar-se encara
més a la ciutadania. També
és una bona prova de la im-
portància del comerç a l’hora
de fer que el barri sigui viu.
En aquesta edició, la Mostra
va ocupar per primer cop l’a-
vinguda de Madrid, entre
Joan Güell, Galileu i Valles-
pir. Segons el president de
l’Eix comercial Sants-Les
Corts, Josep Escofet, van de-
cidir fer-la enguany a l’avin-
guda de Madrid pel fet de

ser l’eix central que fa de
frontera entre els dos distric-
tes. Escofet en fa una valora-
ció positiva, tenint en comp-
te la dificultat d’estrenar
ubicació. El president de
l’Eix també va destacar la

col·laboració dels districtes
de les Corts i Sants, que van
fer possible l’èxit de la Mos-
tra. Des de les 11 del matí
fins a les 8 del vespre, es van
celebrar activitats de tota
mena. Els veïns i veïnes van
poder comprar a les parades

de comerç mentre passeja-
ven a l’aire lliure i gaudien
d’una jornada lúdica i amb
activitats per a tots els gus-
tos. Es va muntar un escena-
ri on es va fer ball country i
exhibicions de gimnàstica
rítmica i d’aeròbic. L’estudi
de dansa Carmen Caparrós
va fer una classe de sevilla-
nes oberta a tothom. Els
més petits van gaudir de la
festa amb jocs, bàsquet i ta-
llers de dibuix. També es van
fer exhibicions de judo i
taekwondo, i no hi van man-
car tampoc les havaneres, el
flamenc, la rumba o el rock
del grup Red Vals, que va ser
l’encarregat de posar fi a la
festa. Entre els punts forts
de la Mostra hi va haver la
desfilada de moda de les bo-
tigues de l’Eix, que es va fer a
la tarda. Els assistents van
poder veure sobre la passa-
rel·la la roba que es pot tro-
bar a diferents botigues de
moda del barri.

Exhibició de gimnàstica i aeròbic durant la Mostra, el 19 de juny.

Entre els punts
forts hi va haver
la desfilada de
moda de les
botigues de l’Eix

Per primer cop, la Mostra de l’Eix
comercial Sants-Les Corts va tenir com
a escenari l’avinguda de Madrid

L’Eix comercial Sants-Les Corts
celebra la Mostra de Comerç

El bloc d’habitatges construït per la cooperativa a les
Corts en el carrer Llusà, 48-50. (Foto: JMC).

La Cooperativa Graciense
de Viviendas (I)
Davant de la manca d’habitatges per a obrers a Barcelona,
en la dècada dels anys cinquanta del segle passat, la socie-
tat civil, amb el suport de l’església catòlica, va endegar
diferents projectes de cooperativistes per a la construcció
d’habitatges en diferents punts de la ciutat. Una d’aques-
tes cooperatives fou La Cooperativa Graciense de Vivien-
das, creada el 1958 per Lluïsos de Gràcia, Centre Moral i
Instructiu de Gràcia, Cercle Catòlic de Gràcia i Orfeó Gra-
cienc, quatre entitats patrimonialistes de l’exvila les
quals, després d’analitzar el problema de la manca d’habi-
tatge i de copsar l’opinió dels polítics de l’època, acorda-
ren crear la cooperativa el 28 d’agost de 1958, a la seu del
Centre Moral i Instructiu de Gràcia, amb la voluntat de
fer el possible per reduir la manca d’habitatges, tant per
als seus associats com per als seus veïns.
D’aquesta sessió, també en va sortir la primera junta di-
rectiva, formada per: Jaume Nualart Maymi, president;
Eduard Bobé Mallat, secretari; Josep Rochina Bofarull,
vocal II, en representació del Centre Moral; Josep Corbe-
ra Noguera, vocal I, dels Lluïsos; Josep Maria Caralt Pé-
rez, tresorer; Manel Manich Morenilla, vocal III, del Cer-
cle Catòlic, i Joaquin Codina Fargas, vocal IV, de l’Orfeó
Gracienc. La seu social de la nova entitat es va establir a
la seu del Centre Moral, al carrer Ros de Olano.
Cal dir que la nova entitat va rebre el suport de Santiago
Cruylles de Peratallada i Bosch, tinent d’alcalde de Gràcia
i president del Patronat Municipal de l’Habitatge de l’A-
juntament de Barcelona.
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

Fan una gran varietat de pans artesans.

Els germans Josep i Jordi Ramis han cres-
cut entre pans. Fa un parell d’anys van

agafar les regnes del forn que van obrir fa 37
anys els seus pares, el Josep i la Blasi. Recor-
den com de petits, amb l’entusiasme dels
nens, s’oferien per donar-los un cop de mà. La
tradició fornera, la qual porten a la sang, ve
de lluny, perquè els avis també havien estat
forners, en aquest cas a Sant Andreu. Al Forn
Les Corts elaboren el pa artesanament, man-
tenint la qualitat i el mètode tradicionals. Sa-
ben que oferir quelcom de diferent a allò que

predomina i alhora saber combinar tradició i
innovació són les claus per tirar endavant en
l’ofici de forner. Fan una gran varietat de
pans. El pa rústic, fet a l’antiga, és una de les
especialitats més destacades, però també hi
trobem pa de pagès, de llavors, de cinc cereals,
de nous, entre d’altres, com també productes
de pastisseria.

Forn Les Corts
C. Taquígraf Garriga, 74
Telèfon: 93 322 54 56

E L TAU L E L L

Fidels a la tradició de fer bon pa

Joan Anton Font



Alexandra Rubio

El centre cívic Can Deu va
organitzar de l’1 al 5 de

juny un conjunt d’activitats de
caire mediambiental amb la in-
tenció de promoure el consum
sostenible i responsable. La
programació d’aquests dies es
va dedicar als recursos naturals
i es van fer propostes originals
com l’eco-bingo o bingo ecolò-
gic i el taller de consum res-
ponsable a càrrec de la Fàbrica
del Sol, centre pioner en educa-

ció ambiental. Durant la set-
mana es va exhibir al centre cí-
vic una exposició fotogràfica
sobre l’impacte climàtic a dife-
rents punts de la península
Ibèrica, seguit de la projecció
del documental Home, de Yann
Arthus Bertrand. Pel que fa a
la vessant més formativa, es
van programar uns tallers més
especialitzats com el d’elabora-
ció de compostatge domèstic i
el de construcció d’instru-
ments musicals.

La setmana es va tancar dis-
sabte 5 de juny a la plaça de la
Concòrdia, que es va omplir de
paradetes de productes arte-
sans, herbes medicinals, mel,
formatges i embotits en una
fira gastronòmica que va durar
tot el dia. Els veïns i veïnes del
barri s’hi van apropar per tas-
tar alguns productes, partici-
par als tallers del centre cívic i
gaudir conjuntament del que
fou declarat, l’any 1973, Dia
Mundial del Medi Ambient.
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Presentació dels centres de serveis socials
El Districte de les Corts va presentar la posada en
funcionament del centre de serveis socials Materni-
tat-Sant Ramon (travessera de les Corts, 122) i del
centre de serveis socials les Corts (Can Bruixa, 7-9)
el 15 de juny passat. El tinent d’alcalde d’Acció Social
i Ciutadania, Ricard Gomà, i la regidora, Montserrat
Sánchez (a la foto), van visitar els dos equipaments.

Millores a la travessera de les Corts
Estan remodelant el tram de la travessera de les
Corts entre l’avinguda Sarrià i el carrer Entença. La
intervenció consisteix en l’ampliació de les voreres i
la creació d’una nova calçada amb carril bus, dos car-
rils de circulació en direcció Besòs-Llobregat i un cor-
dó d’aparcaments. També s’hi renovarà l’arbrat de la
banda de mar, l’enllumenat, el mobiliari urbà i les
xarxes de servei.

En projecte un nou Punt Verd de barri
El districte de les Corts tindrà un nou Punt Verd de
barri a la cruïlla dels carrers Marquès de Sentmenat i
Nicaragua. El Punt Verd de barri és un equipament
on es poden deixar residus reutilitzables (roba,
calçat, tòners...), reciclables (televisors, olis de cuina,
cables, CD i DVD, aparells electrònics...) i residus es-
pecials (esprais, bateries de cotxe, bombetes, cosmè-
tics, medicaments, pintures...).

Final del Concurs de Música de les Corts
La saxofonista Fátima Hidalgo, en la categoria de so-
listes, i el duet Clar-i-forte, integrat per Joan Sampere
i Joan Francesc Cortés, en la de música de cambra, han
estat els guanyadors del 6è Concurs Internacional de
Música de les Corts. La final es va celebrar el 21 de
juny a l’Auditori AXA (L’Illa Diagonal). El Districte
de les Corts, el Centre d'Estudis Musicals A Tempo i
L'Altre Cor Cremat en van ser els organitzadors.

La Setmana Internacional del Medi Ambient arriba a les Corts

Cloenda de la setmana a la plaça de la Concòrdia, el 5 de juny.

N O T Í C I E S

Daniel Venteo

Ja ha estat aprovada la
Modificació del Pla Gene-

ral Metropolità (MPGM) que
permetrà repensar el disseny
urbà d’un espai que es troba,
des de fa anys, sotmès a la re-
ordenació urbanística: l’illa
delimitada pels carrers de Da-
nubi, Pintor Tapiró, Cardenal
Reig i la travessera de les
Corts, a més de l’avinguda
d’Albert Bastardas.
Es tracta d’un espai del distric-
te de les Corts caracteritzat,
per una banda, per construc-
cions baixes d’una certa anti-
guitat i, per l’altra, d’algunes
construccions obsoletes que
han de donar pas a nous es-
pais públics i equipaments.
Ara el nou planejament urba-
nístic aprovat proposa una in-
tervenció en tot el conjunt
amb el doble objectiu de pre-
servar la singularitat d’un tei-
xit urbà característic i alhora
dotar-lo de més qualitat urba-
na. En especial, la nova pro-
posta inclou desafectar la ma-
joria de les expropiacions
previstes d’habitatges, com
també regular les alçades i la
forma de les construccions en
funció de les dues principals
tipologies existents: les cases
situades al carrer de Cardenal
Reig i les edificacions en filera
del carrer de Pintor Tapiró. La
nova regulació de l’edificació
proposa establir un criteri

igualitari per a tots els desafec-
tats. En total, dels 78 habitat-
ges existents, s’en desafecten
74 i 4 es mantenen afectats.
Complementàriament, es pro-
posa crear un nou espai lliure
que estigui ben comunicat
amb els espais lliures existents

i definir nous recorreguts pen-
sats especialment per als via-
nants. Per últim, entre els ob-
jectius del projecte també hi

ha la transformació de l’antic
complex fabril Amadeu Carné
en un nou equipament públic
per al barri. Com a balanç cal
esmentar que dels poc més de
16.000 m2 d’espai que es desti-
nava a zones verdes i equipa-
ments en el planejament vi-
gent, ara la nova proposta
aprovada eleva aquesta xifra a
més de 17.300 m2.
La nova ordenació per a
aquest entorn urbà ara té per
davant un calendari en el
qual cal destacar l’expropiació
dels espais afectats. Un cop
obtinguts els sòls necessaris
es desenvoluparan els plans i
projectes destinats a la cons-
trucció d’un nou edifici d’ha-
bitatge per als veïns reallot-
jats, que està previst tenir
enllestit en dos anys. Així
mateix, es redactarà la resta
de projectes, d’urbanització
dels espais públics i la redac-
ció del plans especials urba-
nístics integrals i de millora
urbana.

La Modificació del Pla General Metropolità
de 1976 dóna llum verd a la nova
ordenació urbanística de l’illa delimitada
pels carrers Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal
Reig i la travessera de les Corts

El carrer Pintor Tapiró, en obres.

En el futur, el nou
carrer Danubi serà
fonamentalment
un carrer pensat per
als vianants

Aprovada la reordenació dels
entorns del carrer Danubi
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Daniel Romaní

La Universitat de Barcelona compta
amb unes magnífiques instal·la-

cions esportives: piscina, pistes de ten-
nis i pàdel, sales d’activitats dirigides i
de condicionament físic, camp de fut-
bol amb gespa artificial i camp de rugbi,
pavelló poliesportiu i pista d’atletisme,
entre d’altres. Aquestes instal·lacions,

situades a l’avinguda Diagonal, 695-
701, són molt utilitzades, és clar, pels
universitaris. Però a partir del curs vi-
nent –d’octubre a juny–, les podran fer
servir els infants i joves de 3 a 16 anys,
en el marc de les anomenades Escoles
Esportives de la Universitat de Barcelo-
na i això els permetrà formar-se en fut-
bol, natació, pàdel i tennis (des de la fa-

miliarització amb un d’aquests esports
fins a la tecnificació). Aquestes Escoles
Esportives signifiquen la continuïtat al
llarg de tot el període lectiu de les activi-
tats del Campus d’Estiu, el qual ofereix
també a infants i joves la possibilitat de
practicar un munt d’esports de forma
individual i en grup, i que aquest mes
de juliol es troba en ple funcionament.
Totes aquestes activitats són sempre di-
rigides per monitors especialitzats.
Esports UB té, lògicament, un caràcter
genuïnament universitari, però també
és obert a la societat. Així, empreses,
entitats i particulars dels més diversos
àmbits professionals tenen la possibili-
tat d’accedir-hi, ja sigui com a usuaris
puntuals, com a abonats o bé llogant
temporalment alguna de les diverses
instal·lacions. Per tal de facilitar aquests
usos, Esports UB disposa d’abona-
ments familiars i individuals, i durant la
temporada d’estiu ofereix bons d’entra-
des per als qui desitgin programar pun-
tualment la seva pràctica esportiva.

Més informació:
Esports UB
Av. Diagonal, 695-701
Tel. 93 403 91 10
www.ub.edu/esports

La Universitat de Barcelona
anima nens i joves a fer esport

E Q U I PA M E N T S

Pistes de futbol sala i pàdel a les instal·lacions d’Esports UB.

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

El Districte de
les Corts encara
el començament
de l’estiu amb
molta música. Si

fa uns dies assistíem a la gran
final del sisè Concurs Inter-
nacional de Música de les
Corts, al qual s’havien pre-
sentat fins a 70 grups de cà-
mera i solistes, ara, els dijous
del més de juliol, al jardí del
centre cívic Can Deu, podrem
tornar a gaudir del festival de
jazz “ Dijous Jazz a les Corts”,
una cita ineludible per als
melòmans de tot Barcelona,
els quals podran gaudir d’a-
quest estil que ja és un clàssic
de Can Deu. Però aquests dies
també tindrem música al mo-
nestir de Pedralbes. Amb el
cicle de concerts “La Inspira-
ció de l’Aigua”, organitzat pel
Museu d’Història de Barcelo-
na, el monestir ens ofereix la
possibilitat de refrescar-nos
amb música clàssica. A través
de compositors com Haendel,
Porpora, Scarlatti o Fiorini,
podrem gaudir dels sons de
l’aigua. No us ho perdeu. Si-
gui quin sigui el vostre estil,
el trobareu a les Corts.

Les Corts,
per la música

PSC. Montserrat Sánchez

En moments de
crisi econòmica
com els que pa-
tim es fa més ne-
cessari que mai

establir prioritats en els àmbits
i serveis als quals es destinen
les despeses dels poders pú-
blics, i també acompanyar les
iniciatives de la societat civil i
aprimar l’Administració. Per-
què s’ha fet palès que, en situa-
cions extremes, allò que conti-
nua fent front a les necessitats
més assistencials de les perso-
nes són projectes d’origen pri-
vat, però amb vocació pública; i
que els que estan més arrelats a
un territori i connectats amb el
seu entorn, sobretot l’entorn
humà, resisteixen davant les
adversitats. A les Corts, hi te-
nim entitats que tenen la voca-
ció d’incidir en la realitat quoti-
diana de tots nosaltres per
fer-la millor i més amable. Si
aquesta és la realitat, per què
els Plans estratègics que està
presentant el govern d’Hereu a
tots els barris (curiosament al
final del mandat) no tenen en
compte ni els projectes que ja
estan engegats ni les entitats
que els impulsen?

La resposta és en
la societat civil

CiU. Francina Vila

El alcalde se ha
obsesionado en
los últimos meses
con dos propues-
tas estrella: la

consulta sobre la Diagonal y los
Juegos Olímpicos de Invierno
del 2022, propuestas que se es-
trellan contra la realidad. Bar-
celona necesita cambiar las
prioridades de Hereu. Las mías
son las políticas sociales, la in-
migración y luchar contra la
crisis y la delincuencia.
A les Corts, la inseguretat és un
dels principals problemes dels
veïns i lluny de prendre mesu-
res a llocs com la carretera de
Collblanc o la zona del Camp
Nou, l’Ajuntament no hi incre-
menta la presència policial ni
pren mesures efectives contra
la prostitució. Així mateix cal
retirar el Pla Laporta del mi-
niestadi, que era rebutjat pels
veïns i ara també pel nou presi-
dent del FC Barcelona, ja que
només té el suport de Jordi
Hereu i Xavier Trias, que el van
votar. Cal un projecte que faci
barri, ciutat i club i resolgui els
problemes de trànsit i la manca
d’equipaments d’aquesta zona
del districte.

Prioridades
equivocadas

PPC. Alberto Fernández

Aquest mandat
hem impulsat un
dels projectes
més ambiciosos
en matèria de po-

lítica juvenil: el desplegament
d’un pla que farà que, l’any
2015, hàgim passat de 18 a 50
equipaments adreçats a la gent
jove: punts d’informació, casals,
serveis especialitzats en habi-
tatge, treball, associacionisme...
A les Corts ja hem obert, als jar-
dins Bacardí, el nou espai per a
joves de 12 a 16 anys que, jun-
tament amb la resta d’equipa-
ments juvenils, ofereix durant
l’estiu un ampli ventall d’activi-
tats per a tots els gustos.
Concerts, exposicions, tallers,
cinema a la fresca..., un munt
d’opcions, totes gratuïtes, per
gaudir d’un estiu que arriba en
un context econòmic que tam-
bé està castigant amb força la
gent jove, directament afectada
per l’atur i la precarietat que
s’estenen en temps de crisi. A
Barcelona, hi estem fent front,
també amb programes especí-
fics per a joves com l’Activa’t
per l’ocupació o els tallers de
formació i de recerca de feina.

Lleure i suport
per a la gent jove

ICV-EUiA. Elsa Blasco

La creació de
noves places i
parcs és un as-
pecte molt ne-
cessari, sobre-

tot en un barri com les Corts
amb grans mancances pel
que fa a zones verdes. Per
això ERC ha presentat una
proposta per tal que, en el
marc de les obres d’urbanit-
zació del Pla Europa-Angle-
sola iniciades fa poc, es facin
actuacions de millora i con-
servació de la zona verda
compresa entre el carrer de
Can Segalar i el carrer de
Doctor Ibáñez, que
s’instal·lant bancs i altre ti-
pus de mobiliari urbà per fer
d’aquesta zona verda un es-
pai acollidor i útil per als
veïns i veïnes de les Corts.
Des d’Esquerra també propo-
sem que aquest nou espai
públic dugui el nom de Ma-
ria Dolors Bargalló i Serra,
una política que va defensar
els drets de les dones durant
la República, i es doni així
compliment al compromís de
posar noms de dones als car-
rers i places districte.
xflorensa@bcn.cat

Per un nou espai verd
a les Corts

ERC. Xavier Florensa

La Setmana Tràgica
Llibre que s’afegeix al conjunt
d’activitats que s’han organitzat
a la ciutat amb motiu del cente-
nari, el juliol del 2009, de la Set-
mana Tràgica, també coneguda
com a gloriosa, roja o sagnant.
Aplega vuit articles des de la
perspectiva de l’antropologia,
l’arquitectura o la història.

Tràgica, roja i gloriosa:
una setmana de 1909
Autors: José Álvarez Junco
i altres
Edita: Ajuntament de Barcelona
i Arxiu Nacional de Catalunya
PVP: 15 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

Barcelona té sang

Enguany, Barcelona és capital mundial
dels donants de sang. Per això, s'ha
engegat el web Barcelonatesang.com, on
trobareu continguts que demostren que,
realment, Barcelona té sang. A banda de
conèixer de més a prop el fet de donar
sang, podeu participar en concursos i
trobar informació sobre cinema, televi-
sió, literatura, gastronomia...
www.barcelonatesang.com

Web del Grec

Si no us voleu perdre ni un detall del
Festival Grec, entreu al seu web. Hi tro-
bareu tota la informació sobre els espec-
tacles programats, com també horaris i
venda d'entrades. A més, també disposa
d'un apartat de notícies per conèixer de
primera mà la informació relacionada
amb el festival.
www.bcn.cat/grec

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

Pere S.Paredes

El 6 de juny, va tenir lloc la XVI
edició del torneig infantil de

voleibol de les Corts, la qual va reu-
nir més de 200 jugadores, de quin-
ze equips diferents provinents de
Catalunya, a les pistes de voleibol
del pavelló municipal de l’Illa, amb
l’únic objectiu de la promoció d’a-
quest esport, que vol deixar de ser
minoritari.
Per a Georgina Tomàs, presidenta
del Club Voleibol Barcelona-Barça i
organitzadora de l’acte juntament
amb el Districte, “la nostra tasca
diària s’ha de veure reflectida en
aquesta jornada esportiva i festiva,
que intentem que alhora no sigui
competitiva i sí promocional d’a-
quest esport”.
Una novetat que han introduït en
aquesta edició en el torneig infantil
ha estat la proposta d’un concurs
de dibuix en el qual les jugadores
havien de plasmar què significava

per a elles un torneig infantil com
aquest.
“És una manera més, original i di-
vertida –continua Tomàs– per fer

arribar el nostre objectiu de promo-
ció d’aquest esport entre les noies
de totes les edats, perquè així el mà-

xim d’elles sàpiguen que poden
practicar el voleibol en qualsevol in-
dret de la ciutat de Barcelona”.
Els clubs participants en aquesta
XVI edició han estat: AE Lycée
Français, CE Roca, CN Sabadell, CV
Cunit, CV Rubí, CV Salou, CV Sant
Cugat, CV Vall d’Hebron, Escola
Aula, Escola Gem, IES Montserrat,
CEIP Pau Casals, Escola Sant Josep
Oriol, Escola Pia Granollers i el
CVB-Barça. A part de tenir obsequis
i premis, han rebut el reconeixe-
ment moral del seu esforç durant
tota la temporada”, explica Tomàs.

Una quinzena
d’equips, amb més de
200 jugadores, van
prendre part en aquesta
edició del Torneig infantil
de voleibol

Les jugadores van
participar també en
un concurs de dibuix
sobre el torneig

Un moment del torneig que es va celebrar el 6 de juny.

XVI edició del Torneig infantil
de voleibol de les Corts

Sonia Doctor
Tots els Punts Verds de Barcelona
ja recullen les càpsules de cafè
monodosi que es consumeixen a
les cases de la ciutat. Fins ara,
aquestes càpsules no es podien
tractar ni abocar com un envàs al
contenidor groc perquè s’hi com-
binaven dos residus –metall i
matèria orgànica– amb cadenes
de reciclatge diferents.
Gràcies a una maquinària específi-
ca que permet separar la càpsula
del marro del cafè, es podrà reci-
clar, d'una banda, l'alumini i el
plàstic dels envasos; i de l'altra, les
restes de cafè, que serviran per
elaborar compost d'alta qualitat

per a usos agrícoles. Aquest siste-
ma dóna resposta a l’augment
progressiu del consum d’aquest
producte a les llars de la ciutat i
permetrà estalviar un 95% d'ener-
gia per a la producció de l'alumini,
un metall reciclable al 100% que
manté íntegres les seves propie-
tats i, per tant, la seva vida útil.
Els barcelonins i barcelonines es
podran adreçar tant als sis punts
de zona, com als 18 de barri i als
vuit Punts Verds mòbils.
Aviat, tots els Punts Verds de la
ciutat també incorporaran la re-
collida i posterior reciclatge del
plàstic dur, com cadires, taules i
mobiliari de jardí.

Ja es poden reciclar les càpsules
de cafè monodosi als Punts Verds

S E R V E I P Ú B L I C



LES CORTS8 Juliol 2010

Què és Esclat?
Esclat és un associació de pares i ma-
res que atén persones amb paràlisi ce-
rebral i trastorns similars, fundada
l’any 1977 amb l’objectiu de crear i fo-
mentar serveis pensats per a aquestes
persones i les seves famílies.
Quins serveis ofereixen?
Tenim una escola al carrer Guitard,
80-92, un centre ocupacional a ram-
bla de la Muntanya, 61, el centre de
dia Cades, també a la rambla de la
Muntanya, 59, un centre especial de
treball a la plaça del Guinardó, 8, i
darrerament s’inaugurarà la residèn-
cia Esclat-Marina al carrer Tortosa. La
seu de l’associació està aquí, al carrer
Guitard. Per a més informació, dispo-
sem del web www.esclat.info
Els inicis com van ser?
El grup de mares i pares fundadors
van trobar un local al carrer Angleso-
la, una antiga torre, i la van adaptar
provisionalment com a escola. Des
del començament sabien que aquest

espai era provisional, però aquesta si-
tuació va durar 32 anys.
I ara?
Després de tots aquests anys, el se-
tembre passat, ens vam traslladar a les
noves instal·lacions del carrer Guitard.
Com ha estat aquest canvi?
Ha estat providencial i molt positiu,
perquè hem passat d’una superfície de
190 m2 a una altra de quasi 1.700 m2

en aquest nou centre.
I això què els ha permès?
Ens ha permès donar una millor res-
posta de qualitat educativa als nos-
tres alumnes i una millora substancial
de la seva qualitat de vida de i de les
seves famílies.
Quina educació s’imparteix
aquí?
És una educació especial i adaptada al
nivell curricular dels nostres alumnes.
Impartim continguts adaptats indivi-
dualment de l’etapa infantil i primà-
ria, a banda d’oferir altres serveis.
Quins serveis?
Fisioteràpia, logopèdia, menjador,
piscina, hípica (hipoteràpia), con-
vivències, casal d’estiu, orientació i
assessorament (programes de suport
a escoles) i suport familiar, etc.

Quina és la línia d’atenció dels
alumnes?
És una línia terapeuticoactiva, relacio-
nal, dinàmica, individualitzada i inte-
gradora.
Pensem que cada nen és un tot relacio-
nal i hem de proporcionar-li tot allò que
necessita i estigui a l’abast de les seves
necessitats i possibilitats.

Quines activitats fan al centre?
Activitats del currículum escolar adap-
tades a cada infant com ara llenguatge i
comunicació alternatius (sistemes alter-
natius i augmentatius de comunicació),
descoberta de l’entorn natural i social,
hàbits i autonomia (d’alimentació i hi-
giene), psicomotricitat i activitats fisio-
terapèutiques, hidroteràpia, esport
adaptat, etc. Així mateix, fomentem la
seva relació amb l’entorn més proper,

com poden ser les escoles del districte,
dels mercats, dels teatres, etc.
A banda de l’escola, fan algunes al-
tres activitats en el barri?
Sí, un exemple en seria la festa de Car-
nestoltes amb l’escola Itaca del districte,
activitats de contacontes a la Biblioteca
Can Rosés i després activitats esporti-
ves en el pavelló esportiu de l’Illa Diago-
nal i exhibició de boccia, que és un es-
port concebut per a les persones amb
paràlisi cerebral.
Quins problemes tenen les perso-
nes que pateixen paràlisi cerebral?
Són persones que tenen dificultats en
l’organització del moviment (to, postu-
ra, etc.), que mostren mobilitat reduïda
i que no necessàriament han de presen-
tar discapacitats cognitives.
I els nens afectats?
Aquests infants són com qualsevol altre
nen i tenen els mateixos drets i necessi-
tats. I hem de deixar clar que no són
nens malalts. Per això, hem de norma-
litzar al màxim la seva relació amb la fa-
mília, l’escola i la comunitat.
Per cert, quants anys fa que es de-
dica a aquesta tasca?
Trenta-un anys en aquest centre i tren-
ta-cinc en l’educació especial.

E N T R E V I S TA Jesús Simón , d i rector de l centre d ’educac ió espec ia l Esc lat

Jesús Simón en el centre d’educació especial Esclat.

L’associació Esclat es va crear el 1977 per atendre

persones amb paràlisi cerebral. Una de les seves

primeres actuacions fou crear una petita escola al

carrer Anglesola. Després de molts anys de

treball han aconseguit un nou local més espaiós

“El nou local ens
ha permès donar

una millor resposta de
qualitat educativa”

“Els infants amb paràlisi
cerebral són com
qualsevol altre nen”

Josep Maria
Contel


