
L'Oficina d'Atenció al Ciutadà
(OAC) de les Corts disposa des
del final del passat mes de març
d'un Punt BCN, el nou terminal
d'autoservei de tràmits i informa-
ció de serveis municipals. Els
Punts BCN són uns terminals que
permeten als ciutadans fer trà-
mits municipals, com ara els rela-
cionats amb el padró o hisenda,
entre d'altres, com també facilitar
àmplia informació sobre la ciutat.
Els nous caixers estan dotats de
pantalla tàctil i són molt fàcils
d'utilitzar. També es preveu la
seva instal·lació en biblioteques i
centres cívics municipals. Han es-
tat concebuts com un comple-
ment i un reforç a la tasca desen-
volupada per les OAC.

El nou caixer de tràmits
Punt BCN arriba a les Corts
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Serveis Socials Bàsics
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El caixer de serveis municipals es troba a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de les Corts.

El districte estrena nous
centres de serveis socials
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (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

Dimarts 27 d’abril
Foc pels queixals
A les 17.30 h a la Biblioteca Can Rosés (c. Deu i Mata, 57)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Sac de rondalles”.

Dimecres 28 d’abril
Vols que t’expliqui un llibre?
A les 17.30 h a la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
(c. Riera Blanca, 1-3)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Primeres passes”.

Dimarts 4 de maig
Cuiro, goma i mitja lliura de claus
A les 17.30 h. a la Biblioteca Can Rosés (c. Deu i Mata, 57)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Sac de rondalles”.

ACTIVITATS

Divendres 23 d’abril
“La diligencia”
A les 18 h a la Biblioteca Can Rosés (c. Deu i Mata, 57)
Projecció del film de John Ford, organitzat per l’entitat
La Claqueta.

Dilluns 26 d’abril
“Vacas”
A les 18 h a la Biblioteca Can Rosés (c. Deu i Mata, 57)
Projecció del film de Julio Medem, organitzat per l’en-
titat La Claqueta.

Dimecres 28 d’abril
Introducció a Rússia i la seva història
19 h. Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Conferència a càrrec de Ricard Altés, llicenciat en
Filologia eslava.

Dilluns 3 de maig
Visions de la ciència
A les 19.30 h a la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
(c. Riera Blanca, 1)
Activitat del programa “Cicle temàtic”.

Divendres 7 de maig
“El somni etern”
De 17.30 h a 19.30 h al centre cívic Joan Oliver “Pere
Quart” (c. Comandant Benítez, 6)
Film dirigit per Howard Hawks (Estats Units, 1946).

EXPOSICIONS

Fins al 29 d’abril
Imaginació
Al vestíbul del centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Exposició de pintura a càrrec de Guillem Castellví.

Fins al 30 d’abril
Panxetes
Centre cívic Joan Oliver “Pere Quart” (Comandant Benítez, 6)
Exposició fotogràfica de Marta Ricart.

Fins al 30 d’abril
El vermell de Les Corts
Al segon pis del centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Exposició fotogràfica a càrrec de Carlos Frías.

MÚSICA

Diumenge 9 de maig
Freiburger Senioren Salon Orchester
A les 18.30 h al centre cívic Joan Oliver “Pere Quart”
(c. Comandant Benítez, 6)
Música de totes les èpoques.

Dijous 13 de maig
Concert de gospel i balls afrocubans
A les 19.30 h al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Places limitades.

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

En cada comunitat, hi viuen
moltes persones amb activitats
quotidianes i horaris diferents.
S’ha d’anar amb compte perquè
les nostres activitats no ocasio-
nin molèsties als altres veïns.
Per respectar i garantir els inte-
ressos privats i comuns de tota
la comunitat, el diàleg és el mi-

llor camí per trobar solucions a
les activitats que puguin moles-
tar els nostres veïns i veïnes. És
important que abans d’iniciar
una activitat extraordinària,
com festes, mudances, obres...,
informem els veïns per mitigar
les incomoditats i millorar la
convivència.

Procura que les teves
activitats quotidianes no
molestin els veïns i veïnes
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Belén Ginart

Reduir els temps d’espera,
potenciar l’efectivitat de

les actuacions, atendre les
necessitats de nous col·lec-
tius de població… Aquestes
són algunes de les línies que
guien la posada en marxa del
nou model de Serveis Socials
Bàsics, un ambiciós progra-
ma impulsat des de l’Ajunta-
ment de Barcelona i que
s’anirà aplicant progressiva-
ment fins a l’any 2011, amb
una inversió global de més de
50 milions d’euros. Fruit d’a-
quest nou model, el passat 1
de gener va començar a fun-
cionar l’Institut Municipal de

Serveis Socials. En aquesta
nova política s’emmarca el
trasllat dels centres de ser-
veis socials de les Corts a uns
nous edificis, els quals van
obrir les portes el passat 1 de
març. Des d’aquesta data,
l’antic centre de serveis so-
cials Est (que estava situat al
carrer Dolors Masferrer, 29-
31) s’ha traslladat al carrer
Can Bruixa, 7-11, amb el
nom de centre de serveis so-
cials les Corts. Per la seva
part, el centre de serveis so-
cials Oest (fins ara a Riera
Blanca, 1-3) opera a la traves-
sera de les Corts, 122, amb el
nom de centre de serveis so-

cials Maternitat-Sant Ra-
mon. Amb l’estrena de les no-
ves dependències, construï-
des amb finançament del
Fons Estatal d’Inversió Local,
els nous centres oferiran més
espai i personal als usuaris,
dos conceptes molt lligats al
nou model de Serveis Socials
Bàsics, que al seu torn s’ins-
criu en el Pla Estratègic de
millora de l’Acció Social de
Barcelona. Aquest pla neix
com a fruit de les noves reali-
tats i demandes socials i del
nou marc normatiu en ser-
veis socials. La seva posada
en marxa és una de les priori-
tats municipals per a aquest

mandat, i va començar a im-
plantar-se ja a l’any 2008. L’a-
daptació al nou model reque-
rirà la creació de nous edificis
i l’adequació d’alguns dels ja
existents; en conjunt, la xar-
xa inclourà 41 equipaments
de serveis socials repartits
per la ciutat.
La nova política posa l’accent
en la millora de l’accessibilitat
a l’atenció social básica; l’in-
crement i optimització dels
recursos, i la millora de la
qualitat dels serveis. Entre al-
tres iniciatives, s’engegarà un

sistema d’atenció telefònica i
on-line i es potenciarà una
imatge moderna, propera i
eficient dels serveis. Per fer
front a aquests objectius,
s’ha previst incrementar pro-

gressivament la plantilla glo-
bal dels serveis socials en un
44%.
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Centre de serveis socials les Corts. A baix, a la dreta, el centre de serveis socials Maternitat-Sant Ramon.

Els nous centres de serveis

socials del districte ja han

començat a funcionar. El trasllat

dels antics equipaments a uns

nous edificis amb més personal

i espai físic permetrà millorar-ne

les prestacions

Les Corts s’adapta al nou model
de Serveis Socials Bàsics

CIUTADANS OPINEN

Núria Martínez
Dissenyadora

Treballo aquí i el pro-
jecte és molt interes-
sant. Està molt bé que
es donin solucions a
aquestes necessitats.

Mariona Marcos
Professora

Em sembla molt bé.
No sé ben bé què m’a-
portarà, però que n’hi
hagi sempre està bé.

Enric Salmeron
Jubilat

Molt bé, és perfecte. És
molt important mante-
nir al dia aquest servei
al districte.

Carmen Masalies
Secretària

Em sembla bé que esti-
guin al barri. Suposo
que necessitats d’a-
quest tipus n’hi ha a
tots els barris.

Andrea Gutiérrez
Mestressa de casa

Em sembla fantàstic.
No ho conec, però passo
per aquí a vegades i ho
trobo molt bé.

Toni Campos
Informàtic

Ho he vist. Em semblen
molt bé tots els avenços
relacionats amb
aquests assumptes.

Q u è o p i n a s o b r e l ’ a m p l i a c i ó d e l a x a r x a d e s e r ve i s s o c i a l s d ’ a t e n c i ó p r i m à r i a ?

La nova política
implica una
inversió global de
més de 50 milions
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PL E DEL D I S T R ICT E

Jordi Miró

El Ple de les Corts que es
va celebrar el dijous 4 de

març a la seu del Districte va
destacar pel gran nombre
d’iniciatives i propostes que
havien reunit prou suport
entre els diferents grups po-
lítics. La de més entitat i la
que més debats va suscitar
va ser la proposta de modifi-
cació del Pla General Metro-
polità (PGM) per transfor-
mar les instal·lacions del FC
Barcelona i el seu entorn a
les Corts, una operació que
deixaria més de 30.000 m2

de zona verda i més de
10.000 m2 d’equipaments
per al barri. La proposta, a la
qual encara li queda un
recorregut molt llarg d’anàli-
si, discussió i execució, va
rebre el suport dels grups

municipals del PSC i CiU,
l’abstenció d’ERC i els vots
en contra d’ICV i el PP. Atès
que es tracta d’un dels de-
bats més importants dels
darrers anys a les Corts, la
presidenta del Districte,

Glòria Martín, va donar pas
a les intervencions dels re-
presentants d’algunes enti-
tats i associacions de veïns,
presents entre el públic.
Els beneficis que s’enduria el
Barça en l’operació, els tipus
d’equipaments i distribució
de zona verda que es faria,
el futur “ecobarri” i l’explota-

ció comercial dels nous lo-
cals van ser els principals
motius de discòrdia en un
projecte que, segons va ad-
metre la regidora del Dis-
tricte, encara no compta
amb consens social. “Encara
hi ha molta feina a fer. M’a-
gradaria que en aquest as-
sumpte hi hagués un con-
sens social i polític, si és
possible. Hem de saber
quin barri volem”, va dir
Montserrat Sánchez.
També van ser aprovats,
aquest cop per unanimitat,
els projectes d’ordenament
del recinte del Reial Club de
Tennis Barcelona 1899 i de
l’illa delimitada pels carrers
del Danubi, Pintor Tapiró,
Cardenal Reig i la travessera
de les Corts.
La Universitat Politècnica de
Catalunya i la Universitat de
Barcelona van sortir propo-
sades per les Corts a Meda-
lla d’Honor de la Ciutat, per
la seva excel·lència.

Un moment de la sessió plenària del passat 4 de març a les Corts.

LaUB i laUPC,
candidates a la
Medalla d’Honor
de la Ciutat

El Ple aprova la gran majoria d’iniciatives i
propostes,algunes de les quals afecten la
distribució urbanística del districte

Les Corts dóna suport al projecte
de requalificació del Miniestadi

Disposen de matança pròpia a Castellbisbal.

És un dels establiments més antics del bar-
ri. La carnisseria-xarcuteria Avenida va

obrir l’any 1955 i la duien la Pilar i la seva ger-
mana Pepita. Des d’aleshores, aquest establi-
ment no ha deixat d’oferir carn variada i de
qualitat. Abans s’estaven al número 26 de l’a-
vinguda Sant Ramon Nonat, i només era car-
nisseria. Amb els anys el negoci va créixer, s’hi
van incorporar els productes de xarcuteria i es
van traslladar al local actual, al número 30 de
la mateixa avinguda. Al capdavant hi ha el
Pere, fill de la Pilar, i la seva esposa, la Mari-

bel. El Pere coneix a fons l’ofici, ja que va co-
mençar a treballar a l’establiment als 14 anys.
Disposen de matança pròpia de xai, cabrit, ve-
della i bou a Castellbisbal, i escullen sempre la
millor carn. També hi trobem embotits de pri-
mera qualitat, una gran varietat de formatges,
plats preparats, una selecció acurada de vins i
delicatessen.

Carnisseria-xarcuteria Avenida
Avinguda Sant Ramon Nonat, 30
Telèfon: 93 334 06 48

E L TAULE L L

Carn de qualitat des de 1955

Joan Anton Font

Imatge d’un tramvia, a partir de 1954, anunciant un
nou producte de Gallina Blanca, el brou “AVECREM”.

La Gallina Blanca (I)
En mig de la Guerra Civil Espanyola, el mes de maig de
1937, es creava a Barcelona la Gallina de Oro, una empre-
sa que pocs mesos després canviava el nom pel de Gallina
Blanca, tot un repte en aquells moments difícils que vivia
Barcelona, on la gent, a banda d’aguantar la guerra, co-
mençava a patir el racionament d’aliments.
En aquest context, l’empresa, des del passeig de Gràcia, po-
sava a l’abast dels afamats ciutadans els “cubitos de caldo
Gallina Blanca”, uns petits daus de brou concentrat que, al
preu de 25 cèntims, esdevenien una autentica revolució a
l’hora de cuinar, perquè amb poc temps i d’una manera fà-
cil es podia fer una sopa o preparar una tassa de brou.
Vista la importància d’aquest producte, i segurament
pels moments que es vivien, canviaren el mot “Oro” per
“Blanca”, segurament perquè era menys ostentós i pro-
bablement marcat per una estratègia publicitària que ha
continuat fins al dia d’avui i de la qual podem donar al-
guns exemples del seu inici.
A banda de publicitar el nou nom, va començar a patro-
cinar espais a la ràdio. El diumenge 5 de desembre de
1937, a un quart de tres de la tarda, organitzava el pri-
mer concert Caldo Gallina Blanca, amb el tenor Emili
Vendrell, simultàniament per Ràdio Barcelona i Ràdio
Associació de Catalunya, i el diumenge 19, anunciava
un concert sobre la Masia catalana amb un text literari
de Josep Maria Folch i Torres.
Aquests daus de brou foren importants durant la guerra i
la llarga postguerra, ja que gràcies a ells s’alimentaren mol-
tes famílies, i avui dia continuen sent igual de vigents,
això sí, adaptats a les necessitats de les noves generacions.
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

Com cada any, el districte
de les Corts celebra la dia-

da de Sant Jordi, el dia 23 d’a-
bril, de 17 a 20 hores, a l’avin-
guda de Sant Ramon Nonat,
organitzada per nombroses as-
sociacions del barri, com ara
l’AV Sant Ramon, el Banc Soli-
dari, l’AE Skues, l’Associació de
Dones Elisenda de Montcada,
la bodega Aregall i les escoles
Pau Romeva i Sant Ramon
Nonat, entre d’altres. En

aquesta festa de caire medie-
val, els més petits hi podran
descobrir la llegenda del patró
de Catalunya mitjançant un
conjunt d’activitats de circ, ma-
nualitats de roses o punts de
llibre, així com anar a cavall i
admirar les puntaires. Paral·le-
lament es podrà escoltar músi-
ca d’aquesta època de cavallers,
dracs i princeses, prendre xoco-
lata desfeta i jugar amb un cas-
tell inflable. D’altra banda, els
centres cívics també participen

en aquesta festivitat popular i
han inclòs a la seva programa-
ció una sèrie d’activitats en re-
lació amb el dia del llibre i la
rosa. Així, amb el centre cívic
Can Deu presenta el dia 21 d’a-
bril, a les 18 h, un espectacle en
petit format acompanyat de
música i titelles dirigit a in-
fants a partir de 3 anys. Però
també, el mateix dia 23 d’abril,
el centre cívic Joan Oliver ”Pere
Quart” ofereix una tarda de po-
esia, dibuix i escultura.

LES CORTS

Daniel Venteo

Ja ha començat el desple-
gament dels nous termi-

nals d’autoservei dels ciuta-
dans per realitzar tota mena
de tràmits i accedir a la infor-
mació dels serveis munici-
pals. Es tracta d’uns caixers
electrònics d’informació, ano-
menats Punt BCN, que tenen
un aspecte semblant als dels
caixers de les entitats bancà-
ries. Des dels caixers munici-
pals, tanmateix, es poden rea-
litzar els tràmits relacionats
amb el padró o amb hisenda,
a més d’accedir al conjunt de
la informació municipal. Els
nous punts han estat ideats

com un complement i un re-
forç a la tasca duta a terme
per les Oficines d’Atenció al
Ciutadà (OAC) pel que fa a la
tasca d’atenció presencial, al-
hora que amplien la seva ofer-
ta. A més de les OAC, com és
el cas de la del districte de les
Corts, també és prevista la
instal·lació de més terminals
en altres equipaments com
ara biblioteques municipals,
centres cívics i també centres
comercials i estacions de me-
tro amb una gran afluència de
passatgers, entre d’altres. Es
calcula que diàriament passen
per les Oficines d’Atenció al

Ciutadà una mitjana de 500
persones, fet que fa palès que
els nous caixers municipals
poden ser d’utilitat, com a
mínim, per a unes 5.500 per-
sones a tota la ciutat a través
de les 11 oficines de la ciutat.
Així mateix, els nous caixers
també permetran comple-
mentar a l’entorn de les
8.000 consultes diàries de
mitjana que es fan a través de
trucades als telèfons munici-
pals i les 100.000 visites dià-
ries de la pàgina municipal
www.bcn.cat. L’objectiu final
és que cada barri de la ciutat
disposi del seu caixer de ser-
veis municipals. Els caixers
tenen una pantalla tàctil i són
molt senzills d’utilitzar. Do-
nen opció a fer-hi quatre ti-
pus de consultes: tràmits, cul-
tura, plànol de la ciutat i
agenda. També compten amb
un identificador de DNI
electrònic, impressora, lector
de codi de barres, bústia de
documents i entrada d’USB,
entre d’altres. El nou equipa-
ment també és accessible per
a les persones amb mobilitat
reduïda.
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NOT ÍC I E Sf
Rafael Nadal juga al Conde deGodó
Rafael Nadal i Juan Martín del Potro, actuals números
3 i 5 del món, competiran al 58è Barcelona Open Ban-
coSabadell-58è Trofeu Conde de Godó, que se celebra
del 17 al 25 d’abril al Reial Club de Tennis de Barcelo-
na. El torneig ha guanyat dimensió internacional amb
la seva incorporació, l’any passat, a l’ATP World Tour.
En aquesta edició porta a la ciutat cinc jugadors del
top ten del tennis mundial. La presentació del trofeu
(foto) va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament.

Setmana de la Primavera
El centre cívic Joan Oliver ”Pere Quart” (Comandant
Benítez, 6) organitza la Setmana de la Primavera del
12 al 16 d’abril. Durant aquests dies, el centre progra-
ma activitats especials relacionades amb la nova esta-
ció i adreçades als infants i les famílies. Hi ha tallers de
pintura i de manualitats (per fer flors de paper, per
exemple) i s’ofereix la possibilitat de plantar llavors al
jardí del centre.

Aprendre a ser feliç
El centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13) acull una
nova edició de l’exitós cicle de xerrades de creixe-
ment personal on el psicòleg Rafael Santandreu ex-
plica els recursos que tenim al nostre abast per ser
més forts en el terreny emocional, positius i optimis-
tes, més feliços, en una paraula. Les xerrades es fa-
ran el 26 d’abril, el 31 de maig i el 28 de juny. Són
obertes a tothom i gratuïtes.

Cloenda del curs de pràctiques en bicicleta
El dissabte 17 d’abril es fa la cloenda del 23è Curs de
pràctiques escolars de circulació en bicicleta a El Cor-
te Inglés Diagonal. A partir de les 9h hi haurà una ex-
hibició dels alumnes del curs i a les 12h es farà el
lliurament de premis. La Guàrdia Urbana de les Corts
organitza aquest curs, adreçat a nenes i nens de 3r,
4rt i 5è de primària de les escoles públiques i priva-
des del districte.

Els nous terminals
Punt BCN són uns
caixers de serveis
municipals que
donen servei als
usuaris de les
Oficines d’Atenció
al Ciutadà, les
biblioteques
municipals i els
centres cívics

La regidora, Montserrat Sánchez, prova el nou sistema d’informació.

Gran participació de les entitats en la diada de Sant Jordi

Activitats infantils de Sant Jordi al districte.

È X I T D E L A P R OVA P I LOTA
La primera experiència pilot amb els nous caixers de serveis

municipals Punt BCN es va fer al districte de l’Eixample.

Aquesta prova ha tingut uns resultats molt rellevants, amb

més de 5.000 tràmits realitzats pels ciutadans en aquests

terminals. Segons les dades disponibles, més del 93% dels

ciutadanshan trobatmolt bépoderdisposard’unpuntd’au-

toservei d’aquestes característiques i s’han mostrat dispo-

sats a fer tràmits amb el nou equipament. Els ciutadans

enquestats també destaquen la facilitat de funcionament

dels nous caixers de serveis municipals.

Nou sistema d’informació, serveis
i tràmits municipals al districte
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ThaisGutiérrez

“El dol és un procés llarg, que s’ha
de passar a poc a poc i sense

córrer.” Amb aquestes paraules la infer-
mera i coordinadora del grup de dol del
Banc Solidari, Maria Dolors Estivill, ex-
plica en què consisteix el procés pel
qual una persona passa quan perd un
ésser estimat. “És un moment extre-
madament difícil –explica– i per això és

molt saludable compartir i viure el dol
amb altres persones que estan passant
per moments similars.”
Estivill fa anys que es dedica a asses-
sorar persones que, com ella, han per-
dut alguna persona que estimaven
molt. Des de l’any 2008 compta amb
el suport incondicional del Banc Soli-
dari, que li ha cedit l’espai per poder
realitzar la seva tasca de coordinadora

dels grups de dol. Actualment, hi ha
dos grups que es reuneixen quinzenal-
ment a la seu d’aquesta entitat per
parlar, compartir, escoltar i deixar sor-
tir tots els sentiments que les perso-
nes que estan de dol acumulen. Esti-
vill compta amb la col·laboració
voluntària de Pilar Estrugo, infermera
com ella, i Pilar Maza, psicòloga, que
assessoren i ajuden les persones que
acudeixen a les sessions. “Aquí es ve a
arreglar moltes coses”, explica Estivill.
Aquesta infermera, dedicada en cos i
ànima a ajudar els altres, diu que és
important que la gent “buidi el sac de
la tristesa, que plorin, que treguin la
ràbia, que manifestin l’enyor i la im-
potència, perquè un cop el sac sigui
buit, caldrà tornar-lo a omplir”. Amb
paraules dolces i el convenciment que
la societat no ens ha ensenyat a en-
frontar-nos a la mort, Estivill assegura
que la tasca que fan els grups de dol és
“molt gratificant” perquè, com diu,
“aquí la gent retroba el somriure”.

Més informació:
Banc Solidari
C. Riera Blanca 1-3
Telèfon: 93 448 02 38
bancsolidari@hotmail.com

ENT I TAT S

El dol es un procés llarg. Aquest grup dóna suport per fer la travessa.

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

GRUPS MUNICIPALS

Reconeixement
unànime a la UB
i la UPC
PSC. Montserrat Sánchez

Les Corts vol re-
conèixer la tasca
de la Universitat
de Barcelona
(UB) i la Univer-

sitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i la seva interrelació amb
la ciutat i, especialment, amb el
districte. Ens hem de felicitar
pel fet que el Ple del districte
del mes de març va aprovar per
unanimitat les candidatures de
les dues entitats a les Medalles
d’Honor de la Ciutat de Barce-
lona d’enguany. Volem destacar
així que la UB i la UPC, capda-
vanters per la seva oferta for-
mativa i la seva activitat de re-
cerca a escala internacional,
estan estretament vinculades a
la ciutat de Barcelona, i espe-
cialment a les Corts. Aquest
vincle amb la ciutat ha esdevin-
gut una veritable relació d’in-
terdependència, actuant com a
dinamitzadora del seu entorn i
esdevenint un centre d’activitat
cultural en el seu sentit més
ampli. Tot això ha contribuït a
fer de Barcelona un referent
com a espai generador de co-
neixement, recerca, innovació i
desenvolupament tecnològic
mundialment reconegut.

Volemmés
GuàrdiaUrbana
CiU. Francina Vila

La nevada del 8 de
març ha posat en
evidència la man-
ca d’efectius de la
Guàrdia Urbana.

Quan tota la ciutat –les Corts no
era pas una excepció– estava
bloquejada i paralitzada per la
neu, els ciutadans i ciutadanes
no sabien a qui recórrer. Com és
que la Guàrdia Urbana no era al
carrer per ajudar i resoldre in-
cidències? Però no cal buscar si-
tuacions extremes per percebre
que no disposem d’una plantilla
suficient d’agents. Donaré algu-
nes xifres. A les Corts, per a una
població de més de 83.000 habi-
tants només disposem de 85
agents, és a dir, 1 agent per a
cada mil habitants, quan la ràtio
que recomana el Parlament obli-
garia a doblar el nombre d’a-
gents i arribar als 163. I a les nits
els números encara són més pre-
ocupants, ja que només n’hi ha
51 a compartir amb Sants-
Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi.
51 agents per a més de 400.000
habitants! Cal que la nostra
Guàrdia Urbana disposi de tots
els recursos humans necessaris.
Senyors del Govern, volem més
Guàrdia Urbana!

Més comerç de
proximitat a les Corts
PPC. Alberto Fernández

Les Corts gaudeix
d’un ampli teixit
comercial que
dóna vida als bar-
ris. Aquests co-

merciants que trobem a peu de
carrer ens fan més fàcil, i al ma-
teix temps més amable, el dia a
dia als veïns. Però als nostres co-
merciants i botiguers no se’ls
posen fàcil les coses per desen-
volupar la seva activitat. Ja no
tan sols la crisi, sinó la insegure-
tat, la pressió fiscal, les obres al
carrer, etc. Inseguretat a les
Corts? Molta, difícilment hi tro-
barem un comerç que no hagi
passat per aquesta experiència
tan negativa. Què cal fer? Accep-
tar les propostes que des del PP
estem reclamant i incrementar
el nombre de policies, abaixar les
taxes d’impostos i compensació
per les obres. Les Corts no es
una excepción a otras peticiones
barcelonesas como luchar contra
la crisis y la delincuencia aumen-
tando el número de policías, la
atención a las personas, con más
equipamientos y servicios socia-
les, y una inmigración ordenada
que cumpla la ley y respete la
ciudad y el país que les acoge.

Serveis socials
per a tothom
ICV-EUiA. Elsa Blasco

Des del govern
municipal estem
impulsant en
aquest mandat un
dels salts enda-

vant més importants en l’àmbit
de l’atenció social. L’aprovació
de les lleis de serveis socials i la
coneguda com a Llei de la de-
pendència per part de governs
d’esquerra a l’Estat i la Generali-
tat ha significat la universalitza-
ció del dret d’accés als serveis
socials bàsics, pensats a partir
d’ara per atendre qualsevol per-
sona amb independència del
seu nivell de renda. Per donar
compliment a aquestes noves
exigències, estem ampliant i mi-
llorant la xarxa de serveis so-
cials a tota la ciutat, que passa
de 34 a 41 equipaments, i am-
pliant fins a 550 el nombre de
professionals per tal d’atendre
amb la millor qualitat totes les
persones que ho requereixin. A
les Corts, hi hem renovat els
nostres dispositius d’atenció,
amb les noves instal·lacions a
Can Bruixa i a la travessera de
les Corts. El nostre repte, apro-
fundir en la vessant de la pre-
venció i fer l’atenció més àgil.

Unamesura important
que cal difondre
ERC. Xavier Florensa

Fa un any, el ple-
nari de l’Ajunta-
ment va aprovar
per unanimitat
una proposta del

Grup d’ERC per tal que les per-
sones que estan a l'atur a Barce-
lona poguessin accedir gratuïta-
ment a les activitats formatives,
culturals i esportives que es rea-
litzen en centres cívics i equipa-
ments esportius públics. Una
mesura que, fruit de l’acord en-
tre Esquerra i el govern munici-
pal, també es mantindrà vigent
durant tot l’any 2010. Malgrat
que molts ciutadans de la ciutat,
i també del districte de Les
Corts, s’estan beneficiant d’a-
questa mesura, no ens deixa de
sorprendre la poca difusió que
des de l’Ajuntament i des del
Districte s’ha fet d’aquesta pro-
posta. I el fet que no s’utilitzin
els mitjans de comunicació de
què disposa el mateix Districte
(com aquesta mateixa revista,
que vostès reben a casa cada
mes) per fer difusió d’una me-
sura important per als veïns i
veïnes de Les Corts, tenint pre-
sent el context de crisi en què
ens trobem.
xflorensa@bcn.cat

El perquè del nom
dels carrers
S’acaba d’editar una edició actua-
litzada del Diccionari nomenclà-
tor, el recull alfabètic del nom de
tots els carrers de Barcelona. El
nou nomenclàtor explica el signi-
ficat i l’origen de la denominació
de cada carrer i els canvis que ha
experimentat en diferents èpo-
ques. Inclou els darrers canvis de
nom i els carrers de nova creació.

Diccionari nomenclàtor de les
vies públiques de Barcelona
Autor: Jesús Portavella i Isidoro
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 euros

LLIBRES

El grup de dol del Banc Solidari
ajuda en els moments més difícils



LES CORTS 7Abril 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 UHF 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

El tercer lloc

Vol ser una eina per als professionals
que teletreballen des de diferents punts
de la ciutat, de manera que puguin tro-
bar espais amb les condicions idònies
per fer la seva feina. S’hi troben dades
de les ubicacions de la ciutat amb conne-
xió a Internet, com ara cafeteries, jardins
o museus. També permet que els usuaris
afegeixin noves ubicacions i valorin les
que ja hi ha incloses.
www.tercerlloc.cat

De Bàrcino a BCN

Nou web d'Història de Barcelona, on es
fa un recorregut per la història de la ciu-
tat des dels ibers fins als nostres dies. A
través de 45 capítols respon a preguntes
com “Per què es va construir la
Barceloneta?”, “Com va sorgir el Raval?”
o “Què va passar després de l'entrada de
les tropes franquistes a la ciutat?”
Elaborat per un equip dirigit per Jaume
Sobrequés, i amb textos dels historia-
dors Matilde V. Alsina i Daniel Venteo, el
web és una iniciativa de l'Ajuntament de
Barcelona a través del seu departament
d'Internet.
www.bcn.cat/historia

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El pròxim dia 25 d’abril, al matí,
tornarà a sonar el tan caracterís-

tic so dels engranatges i pinyons de
les bicicletes a alguns dels principals
carrers i avingudes de les Corts. Arri-
barà la XXIII edició de la Gran Cursa
Ciclista de les Corts, organitzada per
l’Esport Ciclista “V” de Catalunya.
Aquesta popular cursa urbana ciclista
té el seu recorregut entre l’avinguda
de Carles III, fins a l’avinguda Diago-
nal, per baixar seguidament també
per Carles III fins a l’avinguda Madrid
i tornar a pujar. Un total de 95 quilò-
metres que els ciclistes assoleixen en
fer 45 voltes en un circuit tancat de
dos quilòmetres.
Un tret diferencial d’aquesta prova és
la categoria i gran nivell dels seus par-
ticipants, ja que només hi poden
prendre part un centenar i tots han
d'ésser corredors sub-23 o d'elit

d'àmbit nacional reconeguts federati-
vament. Així, podran participar ciclis-
tes d’arreu d’Espanya i de Catalunya.
Per al president de l’Esport Ciclista
“V” de Catalunya, José Luís Ereña,
“aquesta prova és la millor promoció
que poden tenir els corredors sub-23
per fer el salt a la categoria de profes-
sionals del ciclisme. Segurament hi
veurem joves que l’any vinent estaran
corrent entre professionals”.
Una altra característica d’aquesta cur-
sa ciclista és que cada any es fa un ho-
menatge a alguna persona destacada
de l’àmbit del ciclisme, no només co-

rredors, sinó també periodistes o di-
rectius que han defensat i promocio-
nat aquest esport de les dos rodes.
Aquest any, Francesc Masip Llop,
nascut al 1926, serà l'homenatjat.
Entre el seu currículum, forjat entre
els anys 1948 i 1960, s’hi destaquen
primers llocs als campionats d’escala-
da, ruta i elit d’Espanya, voltes ciclis-
tes a Catalunya o distingides partici-
pacions en l’Euskal Bizikleta, entre
d’altres.
Alguns dels passats homenatjats han
estat Joan Plans (1988) o Francisco
Martínez “Sisquillo” (1992).

Com cada any,
la jornada servirà per
retre homenatge a una
personalitat que hagi
defensat i promocionat
el ciclisme.Aquest any,
Francesc Masip Llop serà
l’estrella

Ciclistes en una edició passada de la cursa.

La Gran Cursa Ciclista de les Corts
arriba a la seva XXIII edició

DanielVenteo
A principi del proper mes de maig
començarà la nova campanya de
matriculació per a les escoles bres-
sol i els cicles formatius. El període
de presentació de sol·licituds per a
les escoles bressol té lloc entre els
dies 3 i 14, tots dos inclosos. La
sol·licitud s'ha de presentar a l'es-
cola demanada en primer lloc, a
excepció dels centres de nova crea-
ció com ara Jardins Màlaga (deno-
minació provisional) (Sants-Mont-
juïc), La Puput (Sarrià-Sant
Gervasi), El Gat Negre (Gràcia),
Icària (Sant Andreu), El Clot de la
Mel (Sant Martí), El Gronxador
(Sant Martí) i Harmonia (Horta-

Guinardó), a més dels que es posen
un altre cop en funcionament com
Barrufets (Eixample) i Pla de For-
nells (Nou Barris). Cal presentar
aquestes sol·licituds a l'Institut d'E-
ducació (pl. Espanya, 5), al Consor-
ci d'Educació (pl. Urquinaona, 6) o
bé a qualsevol Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC) dels districtes.
Cal recordar que, per ser admès a
una llar d'infants pública o en una
escola bressol municipal, l'infant
ha de tenir, com a mínim, setze
setmanes el proper 1 de setembre,
és a dir, els infants nascuts fins al
12 de maig (incloent-hi el dia 12).
La publicació de les relacions de
sol·licituds amb els seus correspo-

nents barems es farà els dies 28 i
31 de maig i 1 de juny. Les rela-
cions d'alumnat admès es publica-
ran l'11 de juny. Posteriorment,
entre els dies 14 i 18, tots dos in-
closos, es farà la matrícula.

Cicles formatius
El període de preinscripció de ci-
cles formatius de grau mitjà té lloc
entre els dies 10 i 21, mentre que
per als cicles de grau superior és
del 25 de maig al 4 de juny. La ma-
triculació dels estudiants es farà de
l'1 al 7 de juliol. Els cicles forma-
tius són una opció formativa que
dóna resposta no només als joves
que acaben ESO i Batxillerat, sinó
a les persones que no tenen feina i
que poden trobar en la formació
professional una opció de requali-
ficació i una nova oportunitat pro-
fessional.

Matriculació per a les escoles
bressol i els cicles formatius

S ERVE I PÚBL IC
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Com és el barri de Pedralbes?
És un barri molt interessant amb
gent molt participativa. A més és pri-
vilegiat, s’hi viu molt bé. Amb l’esforç
de tothom hem aconseguit fer d’a-
questa zona un barri autèntic, on ens
coneixem tots i on organitzem dife-
rents festes com la Festa Major o el
comerç al carrer.
Ara vostè ha estat elegida vice-
presidenta del Consell de Barri
de Pedralbes, com ha estat això?
A través d’un consens d’entitats i par-
tits polítics del districte.
Quina serà la seva tasca?
Estar tan a prop dels veïns com de
l’Ajuntament per tenir-los informats
de qualsevol assumpte.
I, parlant de necessitats, quines
són?
La més important és la seguretat,
després la neteja i el manteniment
del mobiliari urbà, perquè cal conser-
var-lo i reposar les peces malmeses.
Quines són les necessitats en se-

guretat?
Com a associació de comerciants
anem periòdicament a les reunions
del Consell de Seguretat de la Guàr-
dia Urbana i els Mossos d’Esquadra,
però nosaltres preferim que es vegin
més pel carrer, perquè això genera
una sensació de seguretat i de protec-
ció.
I en neteja?
Netejar més sovint les zones més aï-
llades i els racons, encara que en
molts casos són llocs que no estan a
la vista i que, si la gent no ho comu-
nica, costa més de detectar-ho.
Què em pot dir del mobiliari
urbà?
Ara l’han canviat tot i per això cal que
se’n faci un manteniment més acurat,
com per exemple aquí al darrere, on
han arreglat un gran pati interior
amb jocs infantils nous, i jardins on
van molts nens i on fem la Festa Ma-
jor. Això em fa pensar que caldria es-
tar més atents perquè les coses que
es malmeten no acabin degradant-se.
Com preveu fer front a tot això?
Sobre la marxa veurem el que podem
fer. Això és una cosa molt nova i pen-
so que entre tots ho farem funcionar

amb voluntat i amb ganes d’aprendre.
Aquesta és una nova manera de co-
municar-nos i de treballar per la mi-
llora del barri.
I la participació veïnal?
És molt important, perquè si no ens
comuniquen les coses que passen al
barri, no ho podem dir a l’Ajunta-
ment, i per tant no podem demanar
que donin una solució als problemes
que van apareixent.

Parlant de vostè, quant de
temps fa que està a l’associació
de comerciants?
Des del començament, deu fer uns 14
anys.
I a la Junta?
Com a vocal, des de l’inici.
Com ha millorat el barri respec-

te a l’aparcament dels vehicles
els dies de futbol?
Ha millorat molt amb tots els ele-
ments dissuasoris que han posat i
que han humanitzat molt aquest as-
sumpte, perquè hi havia dies que la
gent fins i tot aparcava els vehicles
davant de les sortides dels pàrquings.
Quins llocs d’interès destacaria
del barri?
N’hi ha molts. Aquí tenim el palau de
Pedralbes, la finca Güell, el parc de la
Rosaleda, el monestir de Pedralbes, el
santuari de Santa Gemma, que cele-
bra la seva festivitat el 14 de maig,
data en que nosaltres aprofitem per
organitzar la Festa de primavera.
I la universitat?
Les diferents facultats que hi ha, les
residències estudiantils, els col·legis
majors, ESADE, l ’ IESE , el Liceu
francès, etc., fan que hi hagi molta
gent jove que comparteix pisos al
barri i que hi donin molta vida.
Com veu el futur de Pedralbes?
Molt bé. Aquí viu la gent de sempre i
ara els seus fills també s’hi establei-
xen. També hi ha gent nova que ha
vingut a viure-hi, perquè és un barri
molt acollidor i càlid.

ENTR EV I S TA Teresa Porredon , v icepres identa del Conse l l de Bar r i de Pedra lbes

Teresa Porredon en un dels jardins de Pedralbes.

Des de la seva botiga al carrer Capità Arenas,

Teresa Porredon ha seguit el canvi d’una part

de Pedralbes com a membre de l’associació de

comerciants.Ara ha estat elegida per unanimitat

vicepresidenta del Consell de Barri de Pedralbes

“Aquesta és una
nova manera de

comunicar-nos i de
treballar per la millora

del barri”

“Aquest és
un barri molt
acollidor i càlid”

Josep Maria
Contel


