
Les obres de la primera fase del car-
rer Europa són a punt de començar.
El projecte preveu una reorganitza-
ció substancial de la zona que va des
del carrer Anglesola amb Gandesa
fins a Numància per tal de millorar
l’espai i la seva accessibilitat. D’altra
banda, l’escola bressol Xiroi del car-
rer Anglesola es traslladarà a un nou
edifici que es construirà en aquesta
zona. El trasllat permetrà augmen-
tar l’oferta de places de l’escola des
de les 81 actuals fins a 98. Les obres
de construcció del nou edifici co-
mençaran el proper mes de juliol i
s’espera que s’allarguin, com a mà-
xim, durant un període de 14 me-
sos. Està previst que les noves ins-
tal·lacions de l’escola obrin el curs
2011-12.

Comença el procés demillora
de l’entorn del carrer Europa

El barri de la Maternitat
i Sant Ramon es renova

VORERES

Més grans, amb
nou enllumenat
i nou arbrat…

ZONES VERDES

Millores als jardins
de Josep Goday
i Josep Munté

SERVEI SOCIALS

Nou centre
als jardins
de Can Bacardí

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Jesús Portavella
Autor del Diccionari
nomenclàtor de Barcelona

“El primer diccionari
nomenclàtor
data del 1865”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

S’aprova fer un
aparcament al
carrer Benavent

POLIESPORTIU Pàg. 7

Aniversari del Club
Petanca Sant Ramon
25 anys de petanca
i foment de l’amistat

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Revetlla
de Sant Joan
Com prevenir
els accidents

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Can Bacardí, nou
epicentre cultural
per a adolescents
S’adreça a nois i noies
de 12 a 16 anys

Pàg. 5
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Imatge virtual de com quedarà la zona, després de la reurbanització.
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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

INFANTILS

Divendres 18 de juny
Els petits xefs
A partir de les 10 h. Ludoteca del centre cívic Riera Blanca
(c. Riera Blanca, 1-3)
Activitat lúdica i de formació culinària.

Divendres 18 de juny
...y se llamaba Miguel
A les 18 h. Biblioteca Les Corts–Miquel Llongueras (c. Rie-
ra Blanca, 1)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Petit format.

Dimarts 22 de juny
Remenat de contes
A les 18 h. Biblioteca Can Rosés (c. Déu i Mata, 57)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Sac de rondalles.

EXPOSICIONS

Fins al 28 de juny
Crisis oblidades: vides oblidades
De 10 a 21 h. Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3)
Mostra fotogràfica de Metges Sense Fronteres.

Fins al 29 de juny
Ànima amb color i Oda a Sorolla
Centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
(c. Comandant Benítez, 6)
Mostra de pintures impressionistes a l’oli de Marian
Álvarez.

Fins al 30 de juny
Madrid – Roma. Andata e ritorno
Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Mostra d’escultures de Carlos Cartama, escultor, es-
cenògraf i arquitecte.

CONFERÈNCIES

Dimecres 16 de juny
Tradicions i costums de Rússia
A les 19 h. Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Conferència a càrrec de Ricard Altés llicenciat en Filo-
logia eslava.

Dijous 17 de juny
La medicina natural
i els cinc elements
A les 18 h. Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Xerrada sobre la medicina complementària i alterna-
tiva.

Dijous 17 de juny
Els colors en la nostra dieta
A les 19 h. Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3)
Conferència pràctica i interactiva per a pares i nens so-
bre diferents combinacions d’aliments que equilibren
la dieta diària.

MÚSICA

Dimecres 7 de juliol
Victor Salvatti
A partir de les 20 h. Centre cívic Riera Blanca (c. Riera
Blanca, 1-3)
Fusió entre música brasilera, jazz, funk, rock i pop a
càrrec de Victor Salvatti, veu i guitarra acústica, i Ale-
xandre Lora, percussió.

Dimecres 14 de juliol
Dr. Fargo
A partir de les 20 h. Centre cívic Riera Blanca (c. Riera
Blanca, 1-3)
Combinació de cançons amb monòlegs, paròdies i
personatges varis a càrrec de Dr. Fargo,
veu i guitarra; Dr. Miranda, baix i cors, i Dr. Garcia,
calaix i cors.

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

Ús compartit dels espais comuns
Ala comunitat hi ha uns

espais comuns que són
utilitzats pels veïns i veï-
nes: la porteria, l’escala, el
sotaescala, el terrat, els cel-
oberts...
És convenient acordar unes
normes d’ús d’aquests es-
pais comuns i respectar-les
per evitar que la utilització
d’uns molesti o impedeixi
els altres poder-ne fer ús.

Aquests espais són part de
casa nostra i entre tots hem
de tenir-ne cura i contribuir
a mantenir-los nets i en-
dreçats.
Si alguna persona de la co-
munitat observa algun des-
perfecte en els espais co-
muns, té l’obligació de
comunicar-ho immediata-
ment al president de la co-
munitat.
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Daniel Romaní

Uns quants carrers i jar-
dins del barri de La Ma-

ternitat i Sant Ramon s’han
renovat completament. El via-
nant té ara, en força casos,
més espai. És el cas, per exem-
ple, del passatge Regent Men-
dieta –entre el carrer Regent
Mendieta i l’avinguda Ma-
drid–, que ha esdevingut de
plataforma única, és a dir, la
vorera és, de fet, tot el passat-
ge; del carrer d’Emèrita Au-
gusta, en el qual s’han ampliat
les voreres en el tram comprès
entre Felipe de Paz i l’avingu-
daMadrid, i de Baldiri Reixac i
de Pascual i Vila, que tenen
també les voreres més amples.

En nombrosos carrers, també
s’hi han plantat més arbres
–en alguns casos s’han retirat
els arbres que hi havia en mal
estat–, s’hi ha renovat l’enllu-
menat públic, s’hi ha instal·lat
nou mobiliari urbà –papereres
i bancs– i s’hi ha ordenat l’a-
parcament.
D’altra banda, diverses zones
verdes s’han arranjat a fons.
És el cas dels jardins de Josep
Goday: s’hi ha millorat el pavi-
ment i la xarxa de reg; s’hi han
podat els arbres i s’hi han tret
els que estaven en mal estat;
s’hi ha replantat gespa i heura
als parterres, i s’hi ha millorat
l’accés al jardí (a l’hora d’es-
criure aquesta crònica, alguns

d’aquests elements encara no
estaven enllestits). També
s’han renovat els jardins de
Josep Munté. A més, als jar-
dins de Can Bacardí, s’hi ha
arranjat l’accés a la zona pro-
pera al nou centre de serveis
socials. Aquest és un dels di-
versos equipaments que han
obert darrerament a Barcelo-

na d’acord amb el desplega-
ment d’un nou model de Ser-
veis Socials Bàsics a la ciutat,
amb l’aplicació de la Llei de
Serveis Socials de la Generali-
tat i de la Llei de suport a l’au-
tonomia personal.
Altres actuacions fetes al barri
de La Maternitat i Sant Ra-
mon els darrers temps són l’o-
bertura del carrer d’Albert
Bastardas a l’avinguda Diago-
nal, de manera que ara hi ha
una nova sortida de la ciutat;
la construcció d’un nou apar-
cament soterrat al carrer Me-
néndez y Pelayo –aparcament
d’ús públic amb més de 300
places situat al costat del tana-
tori de les Corts, que dóna ser-

vei als grans equipaments del
voltant– i l’habilitació d’espais
d’aparcament lliure i provisio-
nal en superfície –una deman-
da de fa temps dels veïns de la
zona–, en àrees com el carrer
Benavent i Can Rigal. El pas-

sat 7 de maig va celebrar-se als
jardins de Can Bacardí una
festa popular, amb diverses
activitats per als infants, per
celebrar totes aquestes millo-
res. Nombrosos veïns del barri
van participar-hi.
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La regidora i l’alcalde, durant la jornada de portes obertes al nou centre de serveis socials a Can Bacardí.

Voreres més amples, nou enllu-

menat, nou arbrat, ordenació de

l’aparcament... són algunes de les

característiques dels carrers que

s’han renovat al barri de La

Maternitat i Sant Ramon

El barri de LaMaternitat i Sant
Ramon renova carrers i jardins

CIUTADANS OPINEN

Melinda Jiménez
Treballadora social

Estan molt bé, és un
barri que sempre ha
quedat al marge. Les
obres dels carrers estan
molt bé, tot i que encara
queda molt per fer. Pel
que fa als equipaments,
és una promesa que
encara està per complir.

Enric Flores
Comptable

Penso que s'hauria de
millorar una mica l'es-
pai de jocs a les places.
Quant als carrers, n’es-
tic molt content. Això
sí, s'haurien de fer les
obres a l'estiu perquè
compliquen molt la
vida diària.

José Luis Fajardo
Bus

Em sembla bé, sobretot
les places, que aprofi-
ten molt els espais per
a les criatures. També
penso que s'ha netejat
molt el barri.

María José Berro
Metgessa

Creo que son buenas,
porque se amplían los
espacios para niños. La
única crítica que tengo
que hacer es que es difí-
cil aparcar y que habría
que construir párquings
subterráneos.

Sara Guilera
Responsable de
nous productes

Estoy muy contenta,
han ampliado las
calles, como la de Mejía
Lequerica, y ahora es
mucho más cómodo
para pasar con el coche-
cito de los niños.

Anna Ramon
Presidenta AV
Camp Nou

Bé, ha estat per millorar.
Encara ens queden coses
per acabar, però. Potser
ens sobren les voreres
tan amples. I el pàrquing
que s'ha fet, com que no
té àrea verda, els veïns
no l'aprofitem.

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e l e s m i l l o r e s qu e s ' h a n f e t a l b a r r i ?

Nou centre de serveis
socials als jardins de
CanBacardí

UN NOU CENTRE DE S ERVE I S SOC I A L SA
El barri de La Maternitat i Sant Ramon compta amb un nou centre de serveis socials

als jardins de Can Bacardí. És un centre d’assessorament i tractament de problemes

que afecten la família i on es pot sol·licitar ajuts econòmics, ajuts a domicili, auxi-

liars domèstics, atenció a centres diürns o a centres residencials, entre altres serveis.
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PL E DEL D I S T R ICT E

Jordi Miró

Els grups polítics van
acordar per unanimi-

tat a l ’últim Ple de les
Corts, que es va celebrar el
dijous 6 de maig passat a la
seu del Districte, aprovar
la proposta de construcció
d’un aparcament subterra-
ni al carrer Benavent per
donar servei als veïns i veï-
nes de la zona. Aquesta
proposta estava inclosa en
el Pla de Mobilitat que està
elaborant el Districte de
les Corts i que es va pre-
sentar a la Comissió de
Mobilitat que es va cele-
brar al setembre de 2009.
L’últim Ple també va deba-
tre dues propostes d’acord,
que eren petits passos
simbòlics a favor de la de-
mocràcia i la igualtat de la
dona. Per una banda, des
del PSC es va proposar in-
cloure plaques biogràfi-
ques amb els noms com-
plets als carrers de les
Corts dedicats a les dones,
com els Jardins de Bacardí,
dedicats a Anna de Bacardí
i Ribas; el carrer de Caba-
llero, dedicat a Dolors Ca-
ballero i Rasco, o el carrer

de Dulcet, dedicat a Fran-
cesca Dulcet i Albareda. La
proposta va recollir el su-
port de totes les forces po-
lítiques. No va tenir la ma-
teixa sort la proposta de
canviar el nom del carrer
Fernando Primo de Rivera,
que va des del passeig Ma-

nel Girona fins a l’avingu-
da Diagonal, vorejant el
Palau Reial de Pedralbes,
allà on es troba la secreta-
ria de la Unió per la Medi-
terrània. La proposta de
batejar-lo al nomenclàtor
com a Pere Duran i Farrell,
per la seva contribució en

la unió dels països del Me-
diterrani, només va rebre
el suport del PSC i ICV.
També es va presentar la
mesura de Govern del Pla
de Difusió de les Activitats
desenvolupades per les en-
titats o associacions del
districte de les Corts. El
Pla vol possibilitar la difu-
sió de les activitats socio-
culturals i esportives orga-
nitzades per les entitats
cortsenques en els taulers
d’anuncis municipals de
les Corts (TAM). Com a
cada Ple, la regidora del
Districte, Montserrat Sán-
chez, va repassar les actua-
cions finalitzades i en exe-
cució aquests darrers
mesos als diferents barris
de les Corts, com les del
carrer Nicaragua o les esta-
cions de metro de la futura
línia 9.

Moment de la sessió plenària del passat 6 de maig a les Corts.

Es presenta el Pla
de difusió de les
activitats de les
entitats del districte

El Ple del Districte
aprova també la
inclusió de plaques
biogràfiques amb el
nom complet als
carrers de les Corts
dedicats a les dones

El Ple aprova un aparcament
al carrer Benavent

Tenen vestuari de totes les disciplines de dansa.

Cabriolé Dansa és una botiga que fa venir
ganes de ballar. Va néixer fa tres anys de

la passió per la dansa de la Carlota Torres i la
Marta Gómez. Tant els professionals com els
aficionats troben vestuari i calçat per a qual-
sevol disciplina de dansa: ballet, balls de saló,
claqué, tango, flamenc, lindy hop, jazz, hip-hop,
funky... fins i tot de dansa del ventre i de
Bollywood, disciplines que gaudeixen ara de
molta afició. També tenen vestuari per a
gimnàstica i patinatge. Hi trobem material
didàctic, entre el qual hi ha dos llibres amb

DVD que han editat, un sobre hip-hop i un al-
tre de Bollywood, en què s’explica el ball i la
seva tècnica. És una botiga diferent de les al-
tres, on trobarem articles molt específics, com
sabates de claqué dels Estats Units, les saba-
tes especials per a lindy hop o les de zapateao,
fetes a Màlaga, a més de la garantia d’un as-
sessorament expert.

Cabriolé Dansa
Passeig Manuel Girona, 50
Telèfon: 93 204 22 42

E L TAULE L L

La botiga que ens invita a ballar

Joan Anton Font

Part de la imatge de la portada del llibre “El procés de
Montjuïc”.

El procés deMontjuïc
Recuperat el castell de Montjuïc per a la ciutat, s’obren
moltes portes per seguir o resseguir la seva història i la
seva relació, sobretot odiosa, amb la ciutat. Montjuïc, cedit
en part a la ciutat els anys seixanta pel mateix Francisco
Franco, ha estat un lloc de repressió, tortura i mort, més
enllà del servei que hauria d’haver tingut una fortalesa
com aquesta, que hauria d’haver estat un punt vital en la
defensa de la ciutat.
Una de les seves etapes fosques és la que ara ens narra An-
toni Dalmau en el seu llibre El procés de Montjuïc. Barcelona
al final del segle XIX, un interessant treball que repassa la
història de Barcelona en un moment de certa turbulència
anarquista i d’una desmesurada repressió contra aquest
moviment, en una època en què Barcelona va ser coneguda
com la “ciutat de les bombes”. Dalmau explica accions com
l’atemptat contra el capità general Arsenio Martínez Cam-
pos, el 24 de setembre de 1893, i que va acabar amb Paulí
Pallàs afusellat a Montjuïc el 6 d’octubre de 1893 i l’afuse-
llament de sis homes més, acusats injustament per aquest
fet, el mes de maig de 1894. També parla de la bomba del
Liceu, del 7 de novembre de 1893, que va causar 20 morts,
l’autor del qual, Santiago Salvador, va ser executat a garrot
el 21 de novembre de 1894; i d’una altra bomba que va ex-
plotar en el carrer de Canvis Nous durant la processó de
Corpus del 7 de juny de 1896, amb dotzemorts com a con-
seqüència, fet que va motivar el que es coneix com el pro-
cés de Montjuïc el mes de desembre de 1896 i que va aca-
bar amb l’afusellament de cinc anarquistes el 4 de maig de
1897. El llibre també dóna molts detalls dels torturadors
deMontjuïc i dels seusmètodes.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC



Alexandra Rubio

Roses i llibres cobrien el
vestíbul de l’Auditori AXA

de l’Illa Diagonal, mentre els
primers nens i nenes anaven
seient a les butaques. S’hi ce-
lebrava, el passat 18 de maig a
les 17.30 hores, una de les ce-
rimònies més reconegudes a
les escoles, els Jocs Florals.
Aquest acte de lectura i lliura-
ment de guardons als autors i
autores dels treballs seleccio-
nats pel Jurat es va acompa-

nyar d’un concert de gospel a
càrrec dels Joy Gospel Sin-
gers. I, per acabar, es va entre-
gar un diploma acreditatiu i
una rosa a tots els partici-
pants. Els Jocs Florals Esco-
lars constitueixen un certa-
men literari amb l'objectiu de
promoure l'escriptura i la cre-
ativitat entre l'alumnat de
tots els nivells educatius i de
donar-ne a conèixer els tre-
balls més rellevants. Enguany
se’n va celebrar la 24a convo-

catòria, organitzada pel Cen-
tre de Recursos Pedagògics i
el Districte de les Corts. Hi
van concórrer 120 treballs de
vint escoles del districte. Els
treballs, escrits en llengua ca-
talana i de tema lliure, van ser
posteriorment avaluats per
un jurat que en va escollir dos
per cada categoria, en funció
de la modalitat de poesia i
prosa o il·lustració. Al web del
Centre de Recursos, s’hi po-
den llegir les obres premiades.
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Ampliació de la seu del Districte
La seu del Districte de les Corts s’ampliarà amb un
nou edifici que ja s’ha començat a construir al carrer
Dolors Masferrer i Bosch, just al costat de l’actual seu
del Govern municipal. L’edifici tindrà quatre plantes
i dos soterranis. A la planta baixa, s'hi instal·larà la
nova Oficina d’Atenció Ciutadana i a la primera plan-
ta del soterrani, una gran sala d'actes. Les obres du-
raran quinze mesos.

Una nova plaça Can Rosés
La remodelació de la plaça Can Rosés del barri de les
Corts ha començat el maig. Durant quatre mesos, les
obres transformaran la plaça en un nou espai públic
amb dues parts diferenciades: un espai lliure i buit, i
un espai arbrat amb bancs i cadires, una zona de jocs
infantils tancada i uns escacs gegants per a ús públic.
S’hi plantarà arbrat nou, i el vial de la banda Besòs
s’incorporarà a la plaça.

Final del Concurs Internacional deMúsica
La final del 6è Concurs Internacional de Música de
les Corts per a joves intèrprets entre 18 i 35 anys se
celebrarà el dilluns 21 de juny, a les 19 h, a l'Auditori
AXA de l'Illa Diagonal (av. Diagonal, 547). Les invita-
cions per assistir-hi es poden recollir al centre cívic
Can Deu (pl. Concòrdia, 13; tel. 93 410 10 07) i al
centre cívic Riera Blanca (Riera Blanca, 1-3; tel. 93
448 04 99).

Nit de “swing jazz” al centre cívic Can Deu
El 17 de juny a les 21 h, el centre cívic Can Deu (pl.
Concòrdia, 13; tel. 93 410 10 07) oferirà un recital de
swing jazz acústic sobre la base del repertori americà
interpretat per la formació Dave Mitchell Quartet
(saxo tenor, guitarra, contrabaix i bateria). La Dave
Mitchell Quartet oferirà les seves versions de temes
clàssics de compositors com Cole Porter, George
Gershwin o Jerome Kern.

L’Auditori AXA acull els Jocs Florals Escolars

Durant l’acte va tenir lloc un concert de “gospel”.

NOT ÍC I E S

Thais Gutiérrez

Tot l’entorn del carrer Eu-
ropa, al districte de les

Corts, viurà en els propers
mesos una profunda reforma
per tal de millorar el car-rer i
els seus equipaments i fer-lo
més accessible i pràctic per
als vianants.
La zona que es remodelarà
comprèn els carrers Europa
i Anglesola, des de Gandesa
fins a Numància. La nova
construcció d’edificis i la de-
molició d’altres que estaven
força deter ior iats ha fet
possible aquest projecte de
redistribució i millora de
l’espai.
El projecte preveu dues fases
d’obres: la primera, que du-
rarà nou mesos, engloba tot
l’entorn del carrer Anglesola,
el carrer Europa, el carrer
Can Segalar fins a les escales
de Vilamur, així com la vore-

ra dels carrers Gandesa i Nu-
mància. Amb la reestructu-
ració de la zona es pretén
ampliar les voreres, fer la
continuació del carrer Euro-
pa per connectar-lo amb An-
glesola, eliminar les barreres

arquitectòniques, substituir
els paviments, retirar les ins-
tal·lacions en desús, millorar
l’enllumenat, el sistema de
drenatge, la senyalització i
semaforització, la jardineria
i el mobiliari urbà.

Una altra de les grans nove-
tats de la zona és la construc-
ció d’un nou edifici per a l’es-
cola bressol Xiroi, que estarà
situada al solar delimitat per
l'encreuament dels carrers Vi-
lamur i la prolongació del car-
rer Europa. Les obres co-
mençaran el proper mes de
juliol i és previst que durin
entre 12 i 14 mesos per tal
d’estar finalitzades al setem-
bre de 2011, just a punt per
rebre els nens i nenes a l’inici
del curs escolar 2011-2012.
El projecte arquitectònic pre-
veu construir un edifici de
575m², amb pati, terrassa i
diverses aules, que estarà di-
vidit en dues plantes per tal
de donar cabuda a 98 infants.

Un important procés
de reurbanització i
el trasllat de l’escola
bressol Xiroi a un
nou edifici són les
dues grans novetats
per al carrer Europa
i el seu entorn

Imatge virtual del nou edifici on s’instal·larà l’escola bressol Xiroi.

L’escola bressol
tindrà cabuda per a
98 nens i nenes de
cara al curs 2011-12

El carrer Europa i el seu entorn
viuran unamillora significativa

UN ESCOLA BRE S SOL AMB TOTS E L S EQU I PAMENTSA
L’escola bressol Xiroi es traslladarà a un espai de quasi 600 m².A la planta baixa hi haurà

l’entrada amb guarda-cotxets, tres aules de 45m² cada una,dos dormitoris, una cuina i el

menjador, la bugaderia i un pati de 161 m². A la planta superior hi haurà tres aules més,

també de 45 m², i una sala d’usos múltiples de 100 m², a part de l’espai de professors, la

sala de reunions i els vestidors.Amés, l’escola bressol comptarà amb una terrassa demés

de 100m², situada a la coberta de l’edifici.
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BelénGinart

Són molts els interessos compartits
entre un noi de 12 anys i un jove de

35? D’entrada, es diria que no gaires. A
aquesta mateixa conclusió van arribar
els responsables del casal de joves de les
Corts. I amb la voluntat d’atendre de
manera més eficient els usuaris de les
diferents franges d’edat, d’acord amb les

seves inquietuds i necessitats específi-
ques, van impulsar la creació d’un nou
equipament per a adolescents. Sota
aquest pensament ha nascut el nou es-
pai Can Bacardí, adreçat a joves entre
12 i 16 anys, que s’inaugura oficialment
aquest mes. L’equipament està dividit
en una sala d’actes i tres espais per a ta-
llers, tot i que es tracta d’estances versà-

tils que poden acollir diferents tipus
d’activitats culturals i lúdiques. S’hi or-
ganitzen activitats programades en fun-
ció de la demanda dels usuaris, com ara
tallers de hip hop, de grafit i de teatre. A
més, l’espai funciona com un centre
obert d’accés lliure on els més joves po-
den reunir-se per compartir el seu
temps d’oci i participar en activitats es-
portives i lúdiques diverses com el ping
pong, els jocs amb la wii o la ludoteca. A
Can Bacardí s’ofereixen també tutories
personalitzades i s’estimula la relació
amb diferents entitats del barri a fi que
els usuaris les coneguin i, sobretot, per
fomentar en els adolescents la cultura
de la participació ciutadana i el senti-
ment d’implicació amb el territori. El
nou equipament s’ha creat amb l’objec-
tiu d’oferir una atenció personalitzada
als qui fins ara eren els usuaris més me-
nuts del casal de joves de les Corts,
encara que tots dos equipaments
mantenen una estreta relació i una
programació coordinada.

Més informació:
Espai d’adolescents Can Bacardi
De dilluns a divendres,
de 17 a 21 hores
Travessera de les Corts, 94

EQU IPAMENT S

Taller de dansa per a joves al nou espai d’adolescents Can Bacardí.

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

GRUPS MUNICIPALS

En una visita re-
cent al districte de
les Corts, l’alcalde,
Jordi Hereu, va
anunciar als veïns

del barri de laMaternitat i Sant
Ramon que la residència per a la
gent gran del carrer Benavent
serà, finalment, una realitat. L’e-
quipament, reclamat ambmolta
insistència pel teixit associatiu
del barri, tindrà 90 places per a
residència assistida i 24més al
centre de dia. Conscients de la
gran demanda d’aquest tipus de
serveis al barri, i en paral·lel a
l’acció veïnal, la Regidoria del
Districte ha treballat de valent
per avançar en aquells processos
que, encara que no es veuen, són
fonamentals, com ara la cessió
de l’espai a la Generalitat. L’ob-
jectiu que ara es fa realitat ha es-
tat present als últims plans d’ac-
tuació tant del Districte comde
l’Ajuntament de Barcelona. Fi-
nalment, i segons el calendari
que ens ha avançat Gisa –l’em-
presa encarregada de l’obra pú-
blica de la Generalitat–, les obres
de la nova residència Benavent
podran iniciar-se a final d’any.
Aquests són, sens dubte, elsmo-
mentsmés agraïts de la vida po-
lítica d’un districte.

Residència Benavent:
Un compromís
acomplert
PSC. Montserrat Sánchez

La consulta sobre
la reforma de la
Diagonal ha des-
embocat en una
greu crisi dins del

Governmunicipal perquè les
coses no s’han fet amb sentit
comú. No són només els més
de tres milions d’euros que ha
costat la campanya; no és no-
més que s’hagi fet un ús parti-
dista de la consulta; no és no-
més que l’acalde no hagi dit la
veritat, sinó que el més greu és
que el Govern ha perdut el pols
de la societat. A les Corts, per
exemple, tenim un problema
per resoldre, que és el de la
Colònia Castells. Aquest és un
projecte que està encallat de fa
temps i que genera malestar a
unes famílies i a uns professio-
nals perquè no han rebut ni el
tracte que es mareixen, ni la di-
ligència oportuna. Des de l’Ad-
ministració hem de ser capaços
de facilitar el dia a dia als nos-
tres ciutadans, de prestar els
millors serveis i establir les
prioritats correctes en les políti-
ques socials, sobretot, enmo-
ments econòmics difícils.
Esperem que el Sr. Hereu, com
amínim, se n’hagi adonat.

El Govern ha perdut
el pols de la societat

CiU. Francina Vila

Amb les obres fe-
tes al carrer Sent-
menat, l’Ajunta-
ment va aprofitar
l’ocasió per can-

viar el doble sentit de circulació
d’aquest carrer fent-lo unidirec-
cional, de forma unilateral i sen-
se cap consulta ni comunicació.
Aleshores, i davant elmalestar
dels veïns, el PP va presentar, fa
tresmesos, una proposta, avala-
da permés de 300 signatures,
per restablir la situació anterior,
que no provocava cap problema,
proposta que va ser aprovada
per unanimitat. Ara els veïns es-
tan sorpresos per l’incompli-
ment de l’acord pres al Ple del
Districte i des del PP ens pre-
guntem: on és l’esperit de parti-
cipació i consulta de què presu-
meix l’Ajuntament?Quan es
respectaran els acords? Les
Corts no es una excepción a
otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis y la
delincuencia aumentando el nú-
mero de policías, la atención a
las personas, conmás equipa-
mientos y servicios sociales, y
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete la ciudad
y el país que la acoge.

Respecte a l’acord de
restablir el doble
sentit de Sentmenat
PPC. Gloria Martín

Les persones
grans són una
quarta part de la
població de Bar-
celona. Atendre

les seves necessitats és la nostra
prioritat, i ho fem impulsant
polítiques de foment d’un enve-
lliment actiu i saludable. Moltes
persones viuen demanera
autònoma i activa la seva velle-
sa, però aquesta pot comportar
riscos d’exclusió associats a la
dependència, la soledat o les di-
ficultats econòmiques. Des de
l’Ajuntament, combatem
aquests riscos amb un ventall
de programes adreçats a la gent
gran. Un dels que enguany aca-
barem de desplegar a tots els
districtes són els Àpats en
Companyia, que ens permeten,
d’una banda, atendre una ne-
cessitat bàsica com l’alimenta-
ció, mentre oferim alhora un
espai de relació, un al·licient per
sortir de casa, una possibilitat
de mantenir uns vincles socials
que són cabdals. A Les Corts, el
nostre objectiu és disposar d’u-
na vintena de places al casal de
Pere IV, sumant-les al mig miler
que ja funciona amb èxit al con-
junt de la ciutat.

Àpats en companyia,
per a un envelliment
saludable
ICV-EUiA. Elsa Blasco

La manca d’apar-
caments al nucli
antic de les Corts
és una de les as-
signatures pen-

dents del barri. Per això, a pro-
posta d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), el darrer
plenari del districte va aprovar
la creació d’un aparcament
subterrani al carrer Benavent,
amb places destinades al llo-
guer, amb l’objectiu de cobrir
la demanda d’aparcament dels
residents de la zona.
També es va acordar que
aquesta proposta s’incorpori
en el Pla de Mobilitat que el
Districte està elaborant. Cal
tenir present que aquesta és
una vella reivindicació de les
associacions de veïns del barri
i esperem que el govern mu-
nicipal la realitzi, tenint pre-
sent que l'equip de govern in-
compleix de manera reiterada
els acords que adopta el Con-
sell del Plenari.
florensa@bcn.cat

Més aparcaments
a les Corts

ERC. Xavier Florensa

CanBacardí,nou epicentre
cultural per a adolescents

Barcelona, vista per
un dibuixant
Llibre amb imatges de Barcelona
dibuixades per l’artista autodi-
dacte Robert Cabeza, fetes amb
diferents tècniques: aquarel·la,
pastel, cal·ligrafia, transferència...
Hi ha diversos racons, espais pú-
blics i edificis de la ciutat. Tot
acompanyat de textos de Lluís
Permanyer i Salvador Cardús.

Barcelona. Veus i mirades
Autors: Robert Cabeza (dibuix),
Lluís Permanyer i Salvador
Cardús (textos)
Edita: Ajuntament de Barcelona i
Lunwerg Editores
PVP: 34,50 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 neix com un portal de blocs
dirigit als joves de la ciutat, on es recu-
llen diferents propostes culturals sobre
música, cinema, art, vida urbana o soli-
daritat. Gràcies als enllaços a les dife-
rents xarxes socials, els continguts es
poden difondre i compartir amb molta
més gent.
www.seriebcn.cat

Cap de setmana

Des de dijous fins a diumenge, el web
municipal us ofereix totes les propostes
culturals per passar un bon cap de set-
mana a la ciutat. A més, ara també
podeu seguir el resum d'aquestes activi-
tats en vídeo.
www.bcn.cat

wPOL I E SPORT IU

Pere S. Paredes

Els dies 22 i 23 de maig seran
unes dates recordades pels so-

cis i simpatitzants del Club Petan-
ca Sant Ramon Nonat (CPSRN), ja
que assenyalen el moment en què
aquest club ha arribat als 25 anys
de vida sense abandonar, com a
tret diferenciador d’altres clubs de
petanca, la seva aspiració: mante-
nir viu un club on tots els seus so-
cis se sentin com en família. El
president d’aquesta entitat de les
Corts, Miguel Ángel Marina, ex-
plica que “aquest any és molt es-
pecial, ja que arribem a celebrar el
nostre 25è aniversari, i quina for-
ma més adequada de festejar-lo
que programant dues jornades es-
portives que ens han enfrontat als
nostres amics de la Peña La Mar-
quesa, de l’Hospitalet, i els de Las
Navas, de Poble Sec. A tot això, hi
afegirem que vam fer un gran fi de
festa amb sopar i orquestra, acom-
panyats per tots els nostres amics
del barri”.

El CPSRN és un dels tres clubs de
petanca de les Corts, i per a ells el
barri, el districte i les persones són

el més important de tot: “l’únic que
ens interessa és que la gent vingui a
les nostres pistes a passar-s’ho bé.
I, si fem unes quantes partides,
veuràs que al final tots continuem
com a amics, com si fóssim una
gran família”, explica Marina.
Aquest club, com d’altres, té proble-

mes per subsistir, però diuen que
gràcies a les aportacions que fan els
socis, un petit cobrament que fan en
algunes partides i les ajudes que re-
ben de l’administració local poden
“anar fent. I fixa’t, ara mateix: som
uns 104 socis, dels quals uns 60, de
totes les edats, són jugadors. I aquí
estem, celebrant el nostre 25è ani-
versari!”, diu el seu president.

Més informació:
Club Petanca
Sant Ramon Nonat
C. Cardenal Reig, 32
Tel.: 685 999 818
cpsanramon@gmail.com

El club de petanca
de les Corts ha celebrat
el seu primer quart de
segle de vida els dies 22
i 23 demaig

El club té 104 socis, dels
quals 60 són jugadors
de totes les edats

Membres del club juguen una partida a una zona verda de les Corts.

El Club Petanca Sant Ramon
Nonat celebra el 25è aniversari

Redacció
El foc és el protagonista de la re-
vetlla de Sant Joan, la nit del 23
de juny. Atès el risc d’accidents
que acompanya aquesta celebra-
ció, cal adoptar mesures de pre-
caució en l’encesa de fogueres i
amb l’ús de material pirotècnic,
especialment per part dels nens i
nenes. En aquest sentit, cal re-
cordar que la compra i utilització
dels petards s’ha de fer sempre
sota la supervisió dels adults.

Telèfons d’emèrgencia per
a la revetlla de Sant Joan:
Generalitat: 112
Bombers de Barcelona: 080

Els petards
Algunes de les recomanacions de la
Direcció de Protecció Civil de la Ge-
neralitat permanipular els petards
amb seguretat són:
1No s’han de posar els petards a
prop de la cara o del cos.

1No s’han de llançar petards
contra ningú.
1No s’han de guardar petards a
les butxaques.
1No s’ha de tallar el tro final de
les traques, perquè poden explo-
tar violentament.
1No s’han de llançar coets
agafant-los per la tija amb la mà.
1 També és aconsellable no dei-
xar roba estesa, plegar els tendals
i tancar portes i finestres.

Les fogueres
1 La Generalitat recorda que per
encendre una foguera cal tenir
l’autorització corresponent.
1 Les fogueres s’han de fer a més
de 15metres dels cotxes i les faça-
nes i mai sota línies elèctriques.
1No s’han d’encendre fogueres
amb líquids inflamables, ni
llançar-hi bidons ni esprais.

Comprevenir els accidents
a la revetlla de Sant Joan

S ERVE I PÚBL IC
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Quan es va fer el primer dicciona-
ri del nomenclàtor de Barcelona?
El primer diccionari nomenclàtor data
del 1865, quan Víctor Balaguer va es-
criure el seu llibre Las calles de
Barcelona. Tot i que no hi figuraven tots
els carrers de la ciutat, era un avanç im-
portant.
Per què tan tard?
Fins aquell moment s’havien fet diver-
ses guies. La més antiga que tenim és
el Calendario Manual i guía de forasteros
de Barcelona para el año 1777, però
aquesta publicació només era una llista
de carrers i la seva ubicació a la ciutat,
sense donar cap explicació de l’origen
del seu nom.
Tinc entès que amb el diccionari
de París va haver-hi una certa
competència, oi?
Bé, deu anys després va sortir el diccio-
nari de París que tothom deia que era
millor: Histoire de Paris, rue par rue mai-
son par maison, realitzat per Charles
Lefeuve. Era un llibre que analitzava

casa per casa i on cada carrer tenia
unes deu planes, per això era un diccio-
nari més voluminós que el de Barcelo-
na.
Com va continuar?
Amb l’annexió a Barcelona dels pobles
de Gràcia, Sants, Sant Martí, Sant An-
dreu i Sant Gervasi el 1897, i d’Horta el
1904, es van produir duplicitats en els
noms de carrers, i per això el 1907 l’A-
juntament va canviar el nom de 160
carrers dels antics pobles que estaven
duplicats.
I després?
El 1917, Agustí Duran i Sanpere va de-
senvolupar l’Oficina d’investigació i pu-
blicacions i creà també la ponència de
“Rotulació de carrers”, la qual va enca-
rregar als escriptors Ramon Nonat Co-
mas i Pitxot i Josep Roca i Roca el tre-
ball que havia de ser “La redacció de
breus llegendes explicatives del signifi-
cat dels noms dels carrers de la ciutat”.
Quan va morir, el 1918, Ramon Nonat
Comas, aquesta feina la va acabar Jo-
sep Roca el 1922. Aquest treball és un
manuscrit de 2.186 fulls i cada full és
un carrer. No es va arribar a publicar,
però ara es pot consultar a l’Arxiu
Històric de la Ciutat...

I...
Durant la dictadura de Primo de Rivera
es van canviar molts noms de carrers. I
el 1930 l’Ajuntament va encarregar a
Agustí Duran i Sanpere que fes un in-
forme dels carrers, però havia de ser
una cosa breu, molt breu. En aquest in-
forme, Duran hi diu que molts d’a-
quests noms són donats amb poca pre-
cisió i que no és fàcil saber qui és el
personatge al qual al·ludeixen.

A París, com va anar aquest
assumpte?
El 1963 es va publicar el Dictionnaire
historique des rues de Paris, un llibre de
1.600 pàgines de Jacques Hillairet, que
en realitat era un coronel retirat que es
deia Auguste Coussillan.
I a Barcelona?
Anem al 1971, quan a Madrid van pu-

blicar el nomenclàtor Las calles de Bar-
celona, de Bravo Morata, en el qual no
hi eren tots els carrers, i a més van po-
sar coses amb les quals no estic d’acord.
Aquí quan es fa un altre
diccionari?
El 1980, Miquel Ponsetí i Vives, regi-
dor de l’Ajuntament de Barcelona, va
fer un diccionari del nomenclàtor en
català que es va publicar el 1981, en el
qual ja s’havien canviat els noms de 59
carrers relacionats amb el franquisme.
Vostè quan va començar?
Amb el Diccionari nomenclàtor de les vies
públiques de Barcelona 1996, del qual es
van fer dues edicions, on ja es publi-
quen notícies dels personatges que ha-
vien originat els noms. Hi va haver
molta feina, però va ser compensada
amb el premi Ciutat de Barcelona. Des-
prés es va decidir posar aquest diccio-
nari al web, posant-lo al dia i afegint-hi
coses que s’anaven trobant.
I aquest nou diccionari?
La gent demanava una edició de paper
i per això s’ha publicat aquest nou dic-
cionari nomenclàtor, en el qual hi ha
4.427 entrades de carrers. Aquest és un
diccionari modern en el qual ha col·la-
borat la Universitat Pompeu Fabra.

ENTR EV I S TA Jesús Portavel la , autor del Dicc ionar i nomenclàtor de Barce lona

Jesús Portavella davant d’un plànol de les Corts de començament del segle XX.

Aquest veí de les Corts ha publicat quatre llibres

de la sèrie Els carrers de Barcelona:Sarrià,Sant

Gervasi,Les Corts iVallvidrera.Acaba de presentar

un nouDiccionari nomenclàtor deBarcelona

“La gent demanava
una edició de paper i per
això s’ha publicat aquest

nou diccionari”

“El primer diccionari
nomenclàtor
data del 1865”

Josep Maria
Contel


