
Veïns i entitats participen
als Consells de Barri

LES CORTS

El Consell de Barri
de les Corts es fa l’11
de maig a Can Deu

FUTUR

S’elaboraran plans
de futur de cadascun
dels barris

TERRITORI

Cada consell està
coneixent la radiografia
del seu territori
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Mercè Piqueras
Coordinadora de l’exposició
permanent del Museu
de Ciències Naturals

“Els microbis tenen
un paper fonamental
en l’ecologia global”
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La UB i la UPC,
proposades a la
Medalla d’Honor
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Nou servei
de recepció de
residus domèstics
amb amiant
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L’alberg de joventut
PereTarrés,obert a
viatgers i veïns
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POLIESPORTIU Pàg. 7

VII edició del km
de les Corts
1.000 metres de circuit urbà

Han passat gairebé dos anys des que
es va decidir impulsar la reforma de
la Diagonal per convertir aquesta via
emblemàtica, projectada per Ilde-
fons Cerdà al segle XIX, en un gran
passeig, amable per a les persones i
ambmés presència del transport pú-
blic. Després d'un procés participa-
tiu sense precedents, arriba el mo-
ment de decidir. Del 10 al 16 de
maig, prop d'unmilió i mig de barce-
lonins podran participar en la que
serà la primera consulta popular
electrònica que es fa en una gran
ciutat i decidir com volen que sigui
la Diagonal del futur. Bulevard, ram-
bla o deixar-la tal com està?
A la pàgina 5 trobareu informació
sobre com votar i els punts habili-
tats per fer-ho.

On anar a votar per decidir
la nova avinguda Diagonal

Pàg. 5Banderoles anunciant la votació de la consulta, a la Diagonal.
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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

Dimecres 26 de maig
Història de la Rússia contemporània
A les 19 h. Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Conferència a càrrec de Ricard Altés, llicenciat en Filo-
logia eslava.

Divendres 4 de juny
Llum que agonitza
A les 17.30 h. Centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
(c. Comandant Benítez, 6)
Dins del cicle de cinema a la carta. Film de George
Cukor, EUA (1944).

Divendres 4 de juny
Diada del Medi Ambient
A partir de les 17.30 h. Centre cívic Joan Oliver-Pere
Quart (c. Comandant Benítez, 6)
Jornada de sensibilització per a la responsabilitat amb
la natura.

INFANTILS

Diumenge 16 de maig
Pepo l’escombra
A les 11.30 h. Centre cultural de les Corts (c. Dolors Mas-
ferrer i Bosch, 33-35)
Titelles participatius a càrrec de Cia. La coctelera.

Dimarts 18 de maig
Sirenes i follets
A les 17.30 h. Biblioteca Can Rosés (c. Deu i Mata, 57)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma “Sac de Rondalles”.

Diumenge 23 de maig
L’aneguet lleig
A les 12 h. Centre cultural de les Corts (c. Dolors Masferrer
i Bosch, 33-35)

Espectacle infantil musical per a tota la família, versió
del clàssic conte dels germans Grimm. Un viatge musi-
cal de 50 minuts.

Dilluns 14 de juny
Juguem a pescar
A les 17.30 h. Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Activitat dirigida a infants de 3 a 6 anys en companyia
d’un adult. Places limitades. Cal reservar-les prèvia-
ment.

EXPOSICIONS

Fins al 27 de maig
Unmón sense fronteres
Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Exposició pictòrica dels alumnes del taller de pintura
de teixits.

A partir de l’1 de juny
Ànima amb color i homenatge, oda a
Sorolla
Centre cívic Joan Oliver-Pere Quart (c. Comandant Bení-
tez, 6)
Mostra d’oli-impressionisme a càrrec de Marian Àlvarez.

A partir del 7 de juny
Madrid-Roma, andata e ritorno
Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Escultures de Carlos Cartama, escultor, escenògraf i ar-
quitecte.

MÚSICA

Diumenge 13 de juny
Orfeó de Sants+Coral Àuria de Cornellà
de Llobregat
A les 18.30 h. Centre cívic Joan Oliver-Pere Quart (c. Co-
mandant Benítez, 6)
Concert a càrrec d’Alfred Cañamero i Meritxell Gallés.

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

És importantmantenir l’escala
neta i endreçada

L’escala és l’espai comú utilitzat per totsels veïns i veïnes. És important mante-
nir-la neta i endreçada. Quan baixem les es-
combraries, cal anar molt amb compte de no
embrutar l’escala i l’entrada, i dipositar les dei-
xalles als contenidors corresponents. Si s’en-
carreguen de la neteja de l’escala els mateixos
veïns i veïnes, cal que quedin clars els torns i
que tothom els respecti.
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Redacció

Entre la darrera setmanad’abril i la segona de
maig s’estan duen a terme
sessions de treball dels tres
Consells de Barri del Distric-
te. El darrer dels consells a
reunir-se és el de les Corts,
que se celebrarà el dia 11 de
maig a les set del vespre al
centre cívic Can Deu (plaça
Concòrdia, 13).
Cadascun dels Consells de
Barri té el seu corresponent
ordre del dia, que inclou temes
específics del seu territori.
Així, el Consell de Barri de Pe-
dralbes inclou un punt sobre
la línia 9 del metro; el Consell

de Barri de La Maternitat i
Sant Ramon, inclou informa-
ció sobre la modificació del Pla
General Metropolità a l’illa de-
limitada pels carrers Danubi,
Pintor Tapiró, Cardenal Reig,
travessera de les Corts i l’avin-
guda d’Albert Bastardas, i la
modificació del Pla General
Metropolità de l’àmbit de les
Corts on s’ubiquen els ter-
renys del FC Barcelona. Per úl-
tim, al Consell de Barri de les
Corts es presentarà l’ARI (Àrea
Rehabilitació Integral) del ba-
rri de les Corts en l’àmbit del
centre històric.
Tots tres Consells de Barri in-
clouen també en els seus res-

pectius ordres del dia la cons-
titució de les comissions de
seguiment que seran les en-
carregades d'elaborar els
plans de futur de cadascun
dels barris. Aquests plans de
futur tindran cinc eixos: ser-
veis i equipaments; espai pú-
blic, urbanisme, mobilitat i
habitatge; comerç, ocupació,

empreses i mercats; con-
vivència, prevenció i segure-
tat, i associacionisme i parti-
cipació.
Cada Consell de Barri està co-
neixent, també, la prediagno-
si del seu territori que s'ha fet
des de la Direcció de Serveis
al Territori. I, d’altra banda,
s’hi dóna informació sobre la
consulta de la Diagonal, que
té lloc entre els dies 10 i 16
de maig.
Els Consells de Barri van cre-
ar-se l’any 2008. Al final del
2009, el seu paper es va re-
forçar amb l’entrada en vigor
del reglament dels consells
dels 73 barris de la ciutat.

Entre les novetats d’aquest
reglament, cal subratllar la
incorporació de les principals
entitats del barri, d’un vice-
president i d’una comissió de

seguiment. A més, hi ha un
representant de cada grup po-
lític. Qualsevol veí pot assis-
tir-hi i participar-hi (no cal de-
manar-ho prèviament).

3Maig 2010

Sessió constitutiva del Consell de Barri de les Corts, l’11 de novembre de 2009.

Aquesta primavera s’han

convocat de nou els tres Consells

de Barri del districte. El del

barri de les Corts se celebrarà

el proper 11 de maig al centre

cívic Can Deu

El tres Consells de Barri del
districte continuen fent feina

CIUTADANS OPINEN

Sandra
Miravitlles
Tècnic comercial

No hi aniré, però em
sembla molt bé el pro-
jecte. No hi podré assis-
tir, perquè ja veus com
estic d’enfeinada, però
estic contenta que es
faci.

Núria Molins
Jubilada

Ho trobo molt bé. És
molt positiu. Tot el que
siguin millores per al
barri ho és. Si no som
fora, hi participarem
segur! S’ha d’escoltar
més la gent, i sobretot
els joves.

Antoni Ridau
Jubilat

Aquestes coses sempre
estan bé. Pot ser que hi
participi, però passo
moltes temporades
fora. La meva néta, que
és d’un agrupament del
barri, estarà molt con-
tenta que els escoltin!

Ángeles Carod
Jubilada

Lo veo muy bien. Si
estamos por aquí parti-
ciparemos seguro, me
parece muy buena
medida. Es muy buena
idea que se escuche a
todo el mundo.

Cristina Sen
Periodista

Em sembla molt bé. És
una llàstima que no hi
pugui anar, perquè
surto sempre molt tard
de la feina, però m’inte-
ressa molt el que es
digui.

Antoni Barba
Dissenyador

La idea és molt bona.
Tot el que sigui positiu
per al barri és molt bo.
Escoltar el ciutadà sem-
pre és una bona política
i ho estan fent!

Què l i s emb l a qu e e l s v e ï n s i v e ï n e s d e l e s Co r t s p ugu i n p a r t i c i p a r a l s Con s e l l s d e B a r r i ?

La línia 9 delmetro a
Pedralbes o l’ARI del
barri de les Corts,
a l’ordre del dia dels
consells respectius

PROPOSTE S I D EBATS DE L S T EMES DE L BARR IA
El Consell de Barri és un espai de participació ciutadana en el qual es debaten els temes

del barri: la convivència, la seguretat,els equipaments socials,sanitaris,escolars i culturals,

els transports públics i lamobilitat,els parcs i jardins...Els ciutadans poden formular-hi les

preguntes i els suggeriments que desitgin,de paraula o bé per escrit.
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ENT I TAT S

Thaís Gutiérrez

El Districte de les Cortsha proposat la Univer-
sitat de Barcelona (UB) i la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) a la Me-
dalla d’Honor de la ciutat.
D’aquesta manera, es vol
destacar la tasca que es fa
des dels campus d’aquestes
dues universitats, situats
al districte, i es vol reconèi-
xer l’esforç de modernitza-
ció de les instal·lacions que
s’hi ha fet els últims anys.
Així es reconeix una tasca
que va començar al juliol
del 2008, quan l’Ajunta-
ment de Barcelona, la Uni-
versitat de Barcelona i la
Universitat Politècnica de
Catalunya van signar la
formalització de les ces-
sions dels terrenys desti-

nats a carrers i espais lliu-
res del Campus Diagonal.
Aquest va ser el tret de
sortida d’una sèrie de can-
vis a l’entrada sud de Bar-
celona que han inclòs els
carrers Jordi Girona, Baldi-

ri Reixach, Alfambra, Pas-
cual i Vila i l’eix del Cam-
pus Sud. S’han inaugurat
edificis de recerca, bibliote-
ques; s’han construït apar-
caments soterrats, i s’ha
millorat l’entorn d’una joia

de l’arquitectura com és la
Porta Gaudí, a l’illa Solé i
Sabarís. A més, la feina
conjunta de l’Ajuntament i
les universitats ha fet pos-
sible la creació d’un espai
de docència i recerca cone-
gut com Barcelona Know-
ledge Campus (BKC), el
qual, el passat mes de de-
sembre, va ser reconegut
com el mil lor Campus
d’Excel·lència Internacio-
nal de tot l’Estat espanyol.
El BKC va néixer com a
motor impulsor de l'activi-
tat científica, social i em-
presarial de Barcelona, des
de la perspectiva de la
multiplicació de les capaci-
tats que atresoren les dues
universitats en la zona de
la Diagonal i aprofitant
dues de les seves princi-
pals característiques: la vo-
cació internacional i el
propòsit de propiciar un
canvi en el model econò-
mic amb l ’objectiu de
transformar l'entorn.

L’alcalde, amb la regidora i els rectors de les dues universitats, durant una visita al Campus Diagonal.

El campusha estat
reconegut comel
millor Campus
d’Excel·lència
Internacional de
tot l’Estat

Lesmillores realitzades al Campus
Diagonal han permès transformar i
millorar les universitats, les quals opten
a lamàxima distinció ciutadana

Les Corts proposa la UB i la UPC
a laMedalla d’Honor de la ciutat

A Divinum també tenen bar i fan cursos de tast de vins.

Divinum és una vinoteca diferent de les al-
tres. Aquesta ens convida a descobrir i

conèixer el món del vi en tota la seva riquesa i
a gaudir-ne. Tenen una acurada selecció de
vins catalans i espanyols, així com de caves i
licors, amb una immillorable relació qualitat-
preu. Disposen, fins i tot, d’una secció d’outlet
de vins i licors, en què trobarem uns preus ex-
cepcionals. A més, ens podem fer socis del
club Divinum gratuïtament per gaudir de tota
mena d’ofertes i promocions. Al wine-bar es
fan degustacions de vins excel·lents, perquè la

nostra compra sempre sigui un encert, i po-
dem gaudir d’uns “montaditos” o unes tapes
marinades, acompanyats d’un bon vi. A Divi-
num, també s’hi fan cursos de tast de vins, de
cervesa i maridatge. En qüestió de vins és
molt important estar ben assessorat, i per
això compten amb un sommelier professional
que ens dirà quina és la millor elecció per a
cada ocasió.

Divinum
C. Remei, 10 / Telèfon: 93 539 66 33

E L TAULE L L

Per conèixer el vi i enamorar-se’n

Joan Anton Font

Imatge de l’estand de Gallina Blanca a la Fira de
Barcelona dels anys 1950-1960.

La Gallina Blanca (II)
Poc temps després de la desaparició de les cartilles de
racionament, Gallina Blanca va llançar, el 1954, un nou
producte: les pastilles de caldo Avecrem. Unes pastilles
que, amb el temps, anaren diversificant-se.
Però si una cosa diferenciava els productes Gallina Blanca
era també la seva promoció i publicitat en aquella societat
amortida per la dictadura i que començava a moure’s en
el desarrollismo d’aquella època. I això es trobava en els
programes de ràdio i en les planes senceres de diaris, en-
tre les quals destaca la portada de La Vanguardia del dia
28 de novembre. En els anys cinquanta, destaquen pro-
grames com “Jaque a la orquesta”, el programa que cada
dimecres a les 9 del vespre emetien les 32 emissores de la
SER; “La familia contesta”, de 1959, emès per les llavors
40 emissores de la SER, o altres com “Mademoiselle de
Paris”, “Avecrem llama a su puerta”, “Solo contra todos”,
etc. Tot això combinat amb publireportatges, concursos
diversos o la contractació de persones conegudes com la
Mary Santpere que en català deia “Nois, quina sopa!”, So-
fia Loren, etc. A començament dels anys setanta, la im-
portància del paper i de la ràdio va anar canviant i Gallina
Blanca es va obrir pas amb anuncis a la televisió.
Un altre fet important fou la presència de Gallina Blan-
ca a la plaça de l’Univers de la Fira de Barcelona en dife-
rents certàmens, fins al punt que el 1976 va ser una de
les quatre empreses fundadores de l’actual Alimentaria.
Una fira que ha anat guanyant adeptes fins a convertir-
se en una de les més importants del món. I, pel que fa a
Gallina Blanca, després de més de setanta anys del seu
naixement segueix lligada a la ciutat.
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



Alexandra Rubio

Coincidint amb el dia deSanta Gemma, la patrona
del barri, divendres 14 de
maig des de les 10 hores fins a
les 20 hores, l’Associació de
Comerciants Mirall de Pedral-
bes organitza la vintena mos-
tra de comerç al barri. Aquesta
entitat va ser constituïda l’any
1998 i des d’aleshores sempre
ha procurat de dur a terme di-
ferents activitats amb la col·la-
boració dels veïns i veïnes. El

mercat multitudinari d’en-
guany consta de diverses para-
detes situades als carrers Ma-
nila, Doctor Ferran, Manuel
Girona i Capità Arenas. Veïns i
clients del barri esperen
aquesta mostra amb il·lusió, ja
que és una forma de retrobar-
se tots plegats amb gran am-
bient al carrer. I pel que fa als
més petits, s’ha programat un
concurs de dibuix de sis a vuit
del vespre. Participen a la
mostra de primavera diferents

botigues de comerç del barri
que ofereixen un tracte perso-
nalitzat, sense aglomeracions i
una alta qualitat i bons preus
en tots els seus articles.
De cara a properes mostres,
l’associació de comerciants
presentarà una nova exhibició
de comerç durant la Festa Ma-
jor de les Corts, a l’octubre, on
té previst realitzar actes parti-
cipatius amb la gent del barri
(sorteigs, desfilades, especta-
cles i concerts).
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Prop d'un milió i mig de barcelonins podran participar en
la primera consulta popular electrònica que es fa en una
gran ciutat per decidir quina serà la Diagonal del futur. A
diferència d'una jornada electoral qualsevol, els ciutadans
podran votar de forma presencial durant sis dies, des de
les 10 h del 10 de maig fins a les 21 h del 15 de maig, en
qualsevol dels 108 punts habilitats per tota la ciutat, cinc
d’ells al districte de Les Corts. Si ho prefereixen, també es
podrà votar des de qualsevol ordinador amb connexió a
Internet durant les 24 hores a partir del 10 de maig a les
10 h fins a la mateixa hora del diumenge, a través del web
de la Diagonal. Els vots emesos seran secrets i aniran a
parar a una urna virtual única, un procediment innova-
dor que agilitarà el recompte final de vots, alhora que
garanteix la seva privacitat. Els veïns de Les Corts podran
adreçar-se a cinc punts presencials al seu districte per
dipositar el seu vot electrònic. Aquests seran:

Seu del Districte de Les Corts
Plaça Comas, 18
Centre cívic Les Corts
Dolors Masferrer, 33
Centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
Commandant Benítez, 6
Auralis UPC Campus Nord
Jordi Girona Salgado, 1-3
Palau de Pedralbes
Avinguda Diagonal, 684

Vintena mostra de comerç del Mirall de Pedralbes

Parades a la passada edició de la mostra.

ON VOTAR

Redacció

Després de gairebé dos
anys d'un procés partici-

patiu sense precedents a la
ciutat per transformar el
tram central de l’avinguda
Diagonal –per a la qual els
barcelonins han aportat les
seves idees–, i un cop s'han
posat sobre la taula les dues
propostes de reforma, ha
arribat l'hora de decidir.
Del 10 al 16 de maig, tots els
ciutadans empadronats a la
ciutat i més grans de 16 anys
podran votar una de les dues
alternatives presentades per
l'Ajuntament que convertiran
la Diagonal en un gran pas-
seig , o bé decantar-se per
l'opció C, que descarta les
dues anteriors.
En concret, l'opció A aposta
per un bulevard amb una
calçada central, on circularà
el transport públic i el vehicle
privat, però amb més espai
per als vianants als laterals
de la via. L'opció B, en canvi,
s'inclina per una rambla cen-
tral envoltada d'arbres a cada
costat, amb dues calçades la-
terals on passarà el transport
públic i dos carrils més.
A més de convertir la via en
una avinguda amable per a
les persones, amb més oferta

de transport públic i més es-
pai per passejar i anar en bici-
cleta, la reforma de la Diago-
nal representarà una millora
de la qualitat de vida dels ar-
bres i un increment del seu
nombre.

De manera presencial
o per Internet
En total, 1.415.065 persones,
entre les quals més de
250.000 ciutadans estrangers,
podran participar en la que
serà la primera consulta popu-
lar electrònica que es fa en una
gran ciutat, i ho podran fer a
través de diferents canals: des
de casa a través del web
http://www.bcn.cat/diagonal
o de manera presencial en els

108 punts distribuïts per tots
els barris de la ciutat. Aquests
108 punts estaran oberts des
de les 10 hores del dilluns
fins a les 21 hores del dissab-
te. Un cop identificat el parti-
cipant dins del cens electoral
únic, se li lliurarà una targeta
amb la qual podrà votar en el
punt de vot, per mitjà d'una
pantalla tàctil. Aquests punts
estaran adaptats per a les
persones amb discapacitat vi-
sual o de mobilitat.
Si ho prefereixen, els barcelo-
nins podran votar des de
qualsevol ordinador amb
connexió a Internet les 24
hores del dia fins al diumen-
ge 16 de maig a les 10 hores.
Els usuaris es podran identi-
ficar mitjançant un certificat
digital, a través del portal
d'algunes banques electròni-
ques i universitats o mit-
jançant el telèfon mòbil, on
rebran una clau de vot d'un
sol ús.

Els barcelonins
podran decantar-se
entre un gran
bulevard, una
rambla central o
cap de les anteriors
propostes

Les dues opcions de canvi proposen més espai per als vianants.

Serà la primera
consulta ciutadana
electrònica que es fa
en una gran ciutat

És elmoment d’escollir el
futur de l’avinguda Diagonal
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Beatriu Sanchís

Situat pràcticament al bell mig de lesCorts, l’alberg Pere Tarrés és un es-
pai còmode i modern on els joves po-
den allotjar-se a preus molt assequibles.
Però no només està adreçat al jovent,
sinó també a qualsevol persona que vi-
siti la ciutat i busqui un concepte dife-

rent de l’estada en un hotel, en un al-
berg amb bons serveis, instal·lacions i
tot seguint la línia alberguista de l’aus-
teritat. Entre els objectius de l’alberg fi-
gura la satisfacció dels seus visitants,
però també consolidar la cultura alber-
guista, tan present a Europa. L’alberg
pertany a la Fundació Pere Tarrés, dedi-

cada a promoure l’educació en el lleure
d’infants i joves. Amb el temps, la seva
acció s’ha estès a altres àmbits de l’acció
social com ara la formació, la recerca i la
gestió. Tal com afirma la directora de
l’alberg, Mariluz Álvarez, “un dels prin-
cipals objectius és que els nostres visi-
tants se’n vagin satisfets, per això ofe-
rim sempre una servei de qualitat. Som
un alberg que, sense deixar de ser-ho,
vol adaptar-se a tots els públics. Estem
oberts als nostres veïns i afortunada-
ment són molts els qui cada dia ens vi-
siten, per exemple, per dinar de manera
econòmica i amb qualitat a l’alberg.
També és un espai ideal per allotjar la
família o els amics quan vénen de visita
a la ciutat, en un barri ben comunicat”.
D’aquesta manera, l’alberg no només
s’adreça a la gent que el visita, sinó tam-
bé al veïnat de les Corts. L’alberg comp-
ta amb 240 llits i 16 places per a perso-
nes amb mobilitat reduïda. Té la
certificació de qualitat ISO 9001, fet
que avala la qualitat del centre.

Més informació:
Alberg Pere Tarrés
C. Numància, 149
Telèfon: 93 410 23 09
alberg@peretarres.org

EQU IPAMENT S

Hostes a una de les habitacions de l’alberg.

Arquitectura
industrial
L’arquitectura industrial va ser
un bastió de la modernitat arqui-
tectònica a Barcelona durant els
anys cinquanta. Les fàbriques de
SEAT, Lámparas Z, Hispano Oli-
vetti, o les seus d’empreses com
l’Editorial Gustavo Gili o els La-
boratoris Uriach, són algunes de
les icones de l’estètica arquitectò-
nica moderna de la postguerra
que recull aquest llibre.

La modernitat a la Barcelona
dels cinquanta.
Arquitectura industrial
Autora: Isabel Segura
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 euros

LLIBRES

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

GRUPS MUNICIPALS

Fa tres anys vam
començar el man-
dat amb l'objectiu
de treballar per
fer més còmoda la

vida dels veïns i veïnes a partir
de lamillora dels barris. Quan
només falta un any per acabar el
del mandat, es comencen a veu-
re els resultats de la feina feta.
Estic parlant tant de petites
com de grans actuacions. Des
d’instal·lar al carrer el banc que
demana la gent gran, fins a ce-
dir sòl per a un futur equipa-
ment, passant per la instal·lació
d'un nou semàfor que permeti
travessar el carrer ambmés se-
guretat. El barri de laMater-
nitat i Sant Ramon és un bon
exemple d’aquestesmillores.
Hi hem acabat un bon nombre
d'actuacions. Hem reurbanitzat
carrers i passatges; hemmillorat
zones verdes i, a més, hem ins-
tal·lat un nou punt verd i un
nou centre de serveis socials.
Hem fet un nou aparcament so-
terrat i hem habilitat espais d'a-
parcament lliure i provisional en
superfície a petició dels veïns.
Molts canvis, petits i grans, que
ajuden a fermés agradable la
vida a la ciutat.

LaMaternitat i Sant
Ramon, un exemple
de canvis als barris
PSC. Montserrat Sánchez

El Governmuni-
cipal ha començat
una campanya
mediàtica per
fer-se autobom-

bo amb l’excusa de la consulta
sobre la Diagonal. És cert que,
després de 30 anys de Govern
socialista, la Diagonal ha anat
patint modificacions en im-
plantar-se-li diferents ele-
ments, com el carril bici, que
no han fet més que perjudicar
els vianants. Segurament cal
canviar alguns dels arbres ma-
lalts, fer una bona segregació
del carril bici i trobar una solu-
ció perquè el tramvia connecti
el Besòs amb el Llobregat.
Però, cal plantejar una gran re-
forma que implicarà unes
obres que duraran molts anys?
Cal destinar tants recursos a
aquesta via quan en aquests
moments la ciutadania pateix
una greu crisi econòmica? És
evident quina és la posició del
Govern d’Hereu. És evident
que les seves prioritats no són
resoldre els problemes de la
gent. És evident que cal un
canvi a Barcelona.
fvilav@bcn.cat

És una prioritat
reformar
la Diagonal?
CiU. Francina Vila

L’alcalde Hereu,
conjuntament
amb CiU i ERC,
ha convocat la
consulta per re-

formar la Diagonal que es vo-
tarà el mes demaig. Només
aquest procés ens costaràmés
de 2milions d’euros, un dispen-
di econòmic en època de crisi
que no es pot consentir. El grup
Popular vol transformar la Dia-
gonal però no estem d’acord
com s’ha plantejat, ni amb els
projectes presentats. Per això
hem estat l’únic grup que s’opo-
sa a aquesta consulta. Hereu
ens planteja dues opcions de re-
forma que són les dues cares
d´unamateixamoneda, inclo-
ent-hi el tramvia i expulsant-ne
cotxes i motos. Els dos projectes
de la consulta col·lapsaran els
carrers del nostre districte.
Les Corts tiene muchos pro-
blemas a resolver en seguri-
dad, en atención a las perso-
nas y en lucha contra la crisis.
Hay Barcelona más allá de la
consulta de la Diagonal y los
Juegos Olímpicos de Invierno,
la ciudad no acaba en estos
dos proyectos que obsesionan
al alcalde Hereu.

Barcelonamés
enllà de la Diagonal

PPC. Alberto Fernández

Des d’ICV-EUiA
treballem perquè
Barcelona avanci
cap a unmodel de
mobilitat sosteni-

ble, que deixi enrere l’ús irracio-
nal del cotxe a la ciutat i doni
prioritat als desplaçaments a
peu, amb bicicleta i amb trans-
port públic. Una ciutat col·lap-
sada pel trànsit no és amable
per a la gent que hi viu. Hem de
capgirar la lògica d’un espai pú-
blic, on la presència del vehicle
privat encara pesamassa. Hem
de recuperar el carrer per a les
persones. Amb aquest objectiu,
el Governmunicipal ha desple-
gat en aquestmandat un con-
junt d’accions que tenen sentit
en la seva acció combinada: l’in-
crement d’oferta de transport
públic, l’exitosa implantació del
Bicing, l’Àrea Verda d’aparca-
ment, l’eixamplament de vore-
res, o la progressiva extensió de
les zones 30 a tots els districtes
de la ciutat, unamesura que su-
posa pacificar el trànsit en una
malla de carrers no principals i
que es tradueix directament en
unamillor convivència i qualitat
de vida per als veïns i veïnes.

Menys cotxes,
millor convivència

ICV-EUiA. Elsa Blasco

Durant aquest
mandat, ERC ha
presentat un se-
guit de propostes
al Districte amb

l’objectiu de reforçar les políti-
ques de joventut i enfortir el tei-
xit associatiu juvenil del barri.
Cal dir que la resposta del Dis-
tricte en aquest sentit ha estat
decebedora i demostra el poc in-
terès envers aquest col·lectiu.
Un exemple d’això són les difi-
cultats que troben les entitats
juvenils a l’hora d’organitzar ac-
tivitats al carrer (com ja es va
veure el darrer 8 demarç), o el
fet que la Comissió de Joventut
del Districte hagi estat més d’un
any sense reunir-se, i finalment
s’hagi tornat a convocar arran
d’una demanda d’Esquerra.
També cal destacar altres aspec-
tes pendents com l’elaboració
d’un protocol de relacions entre
les entitats juvenils i el Distric-
te, la recerca d’un espai idoni
per a les colles de foc o el com-
promís d’establir una gestió
compartida dels nous equipa-
ments juvenils del districte.
Així, doncs, en assumptes de jo-
ventutmoltes paraules i pocs
fets. xflorensa@bcn.cat

El Districte passa
dels joves

ERC. Xavier Florensa

L’alberg Pere Tarrés,un espai
obert a viatgers i a veïns



LES CORTS 7Maig 2010

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 Barcelona Bressol

Ja es pot consultar el portal Barcelona
Bressol, el punt d'entrada a cada una de
les 73 escoles bressol municipals.
El web també inclou tota la informació
d'interès per als pares i familiars d'in-
fants de 0 a 3 anys.
w110.bcn.cat/portal/site/Portal-
Bressol

Web Idea Diagonal

Del 10 al 16 de maig té lloc la consulta
sobre la reforma de la Diagonal. Hi
podran votar, de manera presencial o a
través d'Internet, les persones més grans
de 16 anys empadronades a Barcelona.
Durant aquest procés participatiu, els
ciutadans podran escollir entre una
opció A, una B o cap de les dues.
A Internet es podrà votar en el web
d'Idea Diagonal.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El pròxim 9 de maig, des de les11 hores, es celebrarà la VII edi-
ció del Km de les Corts, cursa urba-
na que, com cada any, vol captar
més participants, els quals hauran
de recórrer la travessera de les
Corts, entre els carrers de Numàn-
cia i Vallespir.
La cursa, que és organitzada per
Barcelona Atletisme, Poppyteam
Atletisme i el Districte de les Corts,
compta amb el vistiplau de la Fede-
ració Catalana d’Atletisme (FCA), el
control del Col·legi de Jutges de la
FCA i la col·laboració del complex
esportiu municipal Les Corts-EU-
ROPOLIS i del Consell de l’Esport
Escolar de Barcelona.
Aquesta cursa també és especial, ja
que els seus 1.000 metres de recor-
regut fan que sigui l’única prova
d’àmbit estatal d’aquesta distància
reconeguda des del punt de vista
federatiu. Una distància que impli-
ca que tots els atletes fan el màxim
esforç des del tret de sortida, en un

circuit de 500 metres plans, per la
travessera de les Corts, i on es faran

dues voltes en cada cursa per com-
pletar així el quilòmetre del recorre-
gut. “Volem superar any rere any

les xifres d’atletes que prenen part
en la cursa popular, i sobretot vo-
lem potenciar totes les categories
dedicades als més petits”, expli-
quen els organitzadors.
En la present edició, podran partici-
par-hi tots els atletes inscrits abans
de les 24 h del dimecres 5 de maig
de 2010.

Més informació:
http://www.bcnatletisme.cat

És l’única prova d’àmbit
estatal d’aquesta
distància reconeguda
per la Federació

El Kmde les Corts es consolida com
a cursa urbana en la setena edició
La travessera de les
Corts, entre els carrers
Numància i Vallespir,
acollirà la setena edició
d’aquesta cursa urbana

Els 1.000 metres de recorregut demanen el màxim esforç als atletes.

Redacció
L’Ajuntament ha posat en marxa
un nou servei de recepció de resi-
dus domèstics que continguin
amiant al Punt Verd de Zona de la
Vall d’Hebron (av. de l’Estatut de
Catalunya/Camí de Can Travi). S’hi
poden deixar objectes fets amb
amiant o els seus derivats (fibro-
ciment), com ara plaques d’uralita
llises o ondulades, canonades,
dipòsits d’aigua, jardineres o reixes
de ventilació, entre d’altres.
Aquests residus es traslladen poste-
riorment a un abocador autoritzat.
Les fibres d’amiant van ser un
material molt utilitzat al sector de
la construcció per fabricar bai-

xants, canonades o elements d’aï-
llament tèrmic. És un material pe-
rillós per a la salut quan es talla o
trenca, ja que les fibres es despre-
nen i poden entrar a l’organisme a
través de la respiració. Una ordre
ministerial del 7 de desembre del
2002 va prohibir-ne la producció,
l’ús i la comercialització.
A causa de la seva perillositat, l’a-
miant requereix una manipulació
molt delicada. Els ciutadans que
vulguin portar aquest tipus de re-
sidus al Punt Verd s’han d’infor-
mar prèviament al telèfon 010
(0,39 euros + IVA d’establiment
de trucada més 0,05 euros + IVA
per minut tarifat per segon), al
012 (Generalitat) o al mateix Punt
Verd de Zona de la Vall d’Hebron
(T. 93 428 04 96). Es recomana
no trencar el material i utilitzar
guants i mascareta d’un sol ús.

Nou servei de recepció de
residus domèstics amb amiant

S ERVE I PÚBL IC
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Quina és la seva especialitat cien-
tífica?
La microbiologia i col·laboro amb el
grup d’Ecogenètica microbiana de la
Universitat de Barcelona.
Què investiguen?
El grup estudia les poblacions microbia-
nes en el seu hàbitat natural i se centra
sobretot en l’estudi dels tapissos micro-
bians del Delta de l’Ebre. Són ecosiste-
mes molt primitius, com devien ser els
primers ecosistemes de la Terra.
Quina aplicació té tot això?
Els estudis de biodiversitat, conèixer
uns organismes fonamentals per al
tancament d’alguns cicles geoquímics,
com ara el cicle del sofre. I en el Delta
de l’Ebre, els tapissos microbians te-
nen un paper en la sedimentació.
I perquè ho entenguem?
Moltes persones hauran vist tapissos
d’aquesta mena sense saber-ho. Per
exemple, quan es camina per una plat-
ja i hi trobem la sorra com encartona-
da o com cuir esberlat, més dura. Això

és un tapís, format a base microbis,
que, juntament amb la sorra i amb
material produït per ells mateixos, es-
tan distribuïts en capes. Si es talla un
trosset d’aquell “cuir”, s’hi veuran dife-
rents línies mil·limètriques que corres-
ponen a comunitats bacterianes dife-
rents.
Amb tot això què es potmillorar?
Serveix per conèixer que la geologia i
la biologia coincideixen, serveix per
demostrar que la biodiversitat no està
formada solament per plantes i ani-
mals. I que els microbis tenen un pa-
per fonamental en l’ecologia global.
Podrien desaparèixer els humans i tots
els éssers vius que veiem, però la vida
a la Terra continuaria; en canvi, si
desaparegussin els microbis, totes les
altres formes de vida s’extingirien.
Què em pot dir de la seva partici-
pació en el projecte de la nova seu
del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona?
El projecte vol mostrar les ciències na-
turals en un conjunt. Ara hi ha els mu-
seus de Geologia, de Zoologia i el Jardí
Botànic. La nova exposició integrarà
tots aquests elements i tractarà també
camps de la biologia que ara no estan

representats en el museu. S’estructu-
rarà en tres àmbits, un que és la histò-
ria de la Terra des dels orígens fins ara;
un segon, la Terra en l’actualitat, i el
tercer seria com exposicions dins de
l’exposició general, per tractar temes
específics com ara l’aprofitament dels
recursos naturals, l’evolució, el compor-
tament, la genètica, la conservació...

Sí, sí, digui...
La nova exposició es dirà “Planeta
vida”, perquè la vida és el tret caracte-
rístic de la Terra, allò que la diferencia
dels altres planetes del sistema solar i
que l’ha fet com la coneixem ara. Un
dels objectius és que els visitants can-
viïn la idea que ens han ensenyat, és a
dir, que la Terra tenia vida perquè era
l’únic planeta amb les condicions ade-
quades. Segur que a vostè també li ho

van ensenyar així, oi?
Sí, és clar...
Doncs no és així. L’atmosfera de la Ter-
ra avui dia és molt diferent de l’atmos-
fera dels seus planetes veïns, Venus i
Mart, que s’assemblen més entre ells
perquè no tenen oxigen. A més, l’at-
mosfera de la Terra està en desequili-
bri des de el punt de vista de les lleis
de la física i la química. I tot és per
efecte de la vida.
Quan s’inaugurarà el museu?
La nova seu del Museu de Ciències
Naturals al Fòrum és previst obrir-la el
febrer de 2011.
Per cert, vostè també és a la Co-
missió per a la Igualtat de la
Dona?
Sí, en aquesta comissió hi ha repre-
sentants d’associacions de dones,
però jo hi participo de manera indivi-
dual. Una de les coses que m’ha inte-
ressat és apropar les dones al món de
la ciència, per això des del 2004 orga-
nitzem, durant la setmana de la cièn-
cia, una activitat de ciència i cuina al
mercat de les Corts per mostrar que
la cuina és com un laboratori. I també
represento les Corts en el Consell de
la Dona de Barcelona.

ENTR EV I S TA

La científica Mercè Piqueras a la plaça Comas.

Quan parlem demicrobis, els acostumem a

relacionar normalment amb les malalties.

Ara,gràcies a la científica Mercè Piqueras,podem

descobrir que també n’hi hamolts,moltíssims,

que garanteixen la vida i són beneficiosos per

al desenvolupament del planeta

“Es preveu obrir
la nova seu delMuseu
de Ciències Naturals al
Fòrum el febrer de 2011”

“Els microbis tenen
un paper fonamental
en l’ecologia global”

Josep Maria
Contel

Mercè Piqueras, coordinadora de l’exposició permanent del Museu de Ciències Naturals


