
Properament començaran les obres
de construcció d’un nou edifici per
als usuaris del poliesportiu munici-
pal Arístides Maillol, situat al Cam-
pus Sud universitari de la Diagonal.
L’edifici, d’una sola planta, tindrà
uns 300 metres quadrats i albergarà
tres vestidors –dos per als jugadors i
un per als àrbitres–, l’oficina dels res-
ponsables de la instal·lació esporti-
va, un bar i un magatzem. Les obres
corresponen a la tercera i darrera
fase de millora d’aquest centre es-
portiu i es finançaran amb el Fons
Estatal per a l’Ocupació i la Sosteni-
bilitat Local. A les instal·lacions mu-
nicipals esportives Arístides Maillol
es pot practicar futbol en les modali-
tats de 7 i 11 jugadors, futbol sala,
bàsquet i voleibol.

Més vestidors per al centre
esportiu Arístides Maillol

Nou impuls a la rehabilitació
del nucli antic de les Corts

OBJECTIU

Ajuts per a la millora
d’edificis i habitatges
de les zones històriques
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Camp de futbol del poliesportiu, al Campus Sud de la Diagonal.
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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

Oficina de Serveis Personals 93 291 49 64
Gandesa, 10, 1r 1a.
Centre serveis socials Zona Est 93 291 64 63
Dolors Masferrer, 29-31.
Centre serveis socials Zona Oest 93 448 04 99
Riera Blanca, 1.

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 19 de març
Dia Mundial del Titella
A les 17.30 h al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Dirigit a infants de 3 a 6 anys en companyia d’una per-
sona adulta. Cal inscripció prèvia.

Dimarts 23 de març
Cargol treu banya
A les 17.30 h a la Biblioteca Can Rosés (c. Deu i Mata, 57)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”.

Dilluns 29 de març
Mona de pasqua
A les 17.30 h al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Dirigit a infants de 3 a 6 anys en companyia d’una per-
sona adulta. Cal inscripció prèvia.

Divendres 9 d’abril
El camí divertit
De 10 a 11 h a la sala polivalent del centre cultural Riera
Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).

TEATRE

Dies 20 i 21 de març
Sense adonar-se’n
A les 21.30 h (ds) i a les 18 h (dg) centre cultural Les Corts
(c. Dolors Masferrer i Bosch, 33-35)
Autor: Jean- Michel Ribes. Companyia: Lapsus Teatre.
Direcció: Mo Lluciá. Per a tots els públics. Durada: 1
hora i 30 minuts.

MÚSICA

Diumenge 21 de març
Piano a quatre mans
A les 18 h a la sala d’actes del centre cultural Riera Blanca
(c. Riera Blanca, 1-3).
Obres de: G. Ligeti, F. Schubert, F. Poulenc i G. Gershwin.

ACTIVITATS

Dijous 18 de març
Ensenya el teu fill a pensar
A les 19 h a la Biblioteca Can Rosés (c. Deu i Mata, 57)
Xerrada a càrrec d’Àngels Ponce, terapeuta familiar.

Divendres 19 de març
Recital i classe magistral
A la tarda a l’escola Tarantel·la (c. Violant d’Hongria, 174)
Concurs de piano de cua. Activitat dins del Concurs In-
ternacional de Música de Maria Canals.

Dimarts 20 de març
El Castell
A les 19 h a la sala d’actes centre cultural Riera Blanca
(c. Riera Blanca, 1-3)
Projecció d’un film de Michael Haneke (Àustria, 1997).

Dimecres 24 de març
Història de la
llengua catalana
A les 18.30 h al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Conferència a càrrec de Mercè Claveguera.

Fins al 28 de març
“Rambleros”
A la Carpa de la Rambla de Santa Mònica
Exposicions, teatre i taules rodones.
Més informació: www.bcn.cat

EXPOSICIONS

Fins al 26 de març
Del vuit neix el dibuix
que extreus d’ell
Al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)

Fins al 28 de març
Rodrigo Stocco
Al centre cultural Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3)
Exposició de fotografia.

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

És important tenir cura dels
espais comuns de l'edifici,

ja que són compartits i utilit-
zats per veïns i veïnes. És res-
ponsabilitat de tothom mante-
nir-los en bon estat. Per això,
en cas de detectar algun des-
perfecte (a la porteria, les bús-
ties, la instal·lació elèctrica,
l’ascensor...), cal avisar el presi-

dent de la comunitat perquè hi
posi remei. Col·laborar en el
bon ús de les instal·lacions i els
espais comuns de l'edifici con-
tribueix a disminuir la despesa
econòmica de la comunitat i, el
que és més important, a millo-
rar la convivència i les rela-
cions entre les persones que
en formen part.

Manteniment i cura dels
espais comuns
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Daniel Venteo

La creació d’aquestes àrees
és el resultat del nou

acord signat per l'Ajuntament
de Barcelona, el Ministeri
d’Habitatge i la Generalitat de
Catalunya, pel qual s’estableix
una aportació estatal de 5 mi-
lions d'euros per al període
2009-2012 destinat a fi-

nançar les activitats de l'Àrea
de Rehabilitació Integral
(ARI) de Barcelona. Aquesta
inversió permetrà que prop
de 215.000 habitatges, inclo-
sos en l’ARI, es puguin acollir
a les subvencions de rehabili-
tació, la qual cosa permetrà
generar una inversió total es-
timada d’uns 12,5 milions

d'euros. El proper Consell de
Barri de les Corts, que se cele-
brarà l’abril, informarà sobre
aquest ARI.
Una novetat d'aquest conveni
és que les diferents àrees de
rehabilitació integral de la
ciutat han passat a formar un
únic ARI. A més de les zones
actualment existents, com ara
els centres urbans dels nuclis
antics de Sants, Gràcia, Hor-
ta, Poblenou, Clot, la Prospe-
ritat, i Sants-Badal, el nou
acord ha permès que s’hi afe-
geixi el nucli antic de les
Corts juntament amb tres no-
ves zones a Sarrià-Sant Ger-
vasi. Aquesta important in-
jecció econòmica permetrà als
propietaris dels habitatges,
inclosos en aquestes àrees, re-
bre ajuts per finançar fins al
40% del cost de les obres, ja
sigui en elements estructurals
comuns dels edificis o millora
de l’accessibilitat. Enguany,
per primer cop el Consorci de
l’Habitatge de Barcelona serà

el perceptor dels ajuts esta-
tals. A més, continuarà sent
l’encarregat de gestionar
aquests recursos, que arriba-
ran al ciutadà a través de la
Xarxa d’Oficines de l’Habitat-

ge. Les Àrees de Rehabilitació
Integral a Barcelona es van
crear amb l’objectiu de con-
servar i millorar el patrimoni
arquitectònic d'aquells edifi-
cis o àrees que es troben en

procés d’envelliment i alhora
mantenir i revitalitzar el tei-
xit social i aportar cohesió al
barri, intervencions que mi-
lloraran la qualitat de vida
dels usuaris dels habitatges.
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Edificis antics al carrer Deu i Mata.

El Districte disposa d’una nova

àrea de rehabilitació integral

en l’àmbit del centre històric

de les Corts, fet que afavoreix

la concessió d’ajuts per a la

rehabilitació d’edificis i habitatges

Nou impuls a la rehabilitació del
nucli històric de les Corts

CIUTADANS OPINEN

Luis Delgado
Propietari bar

No ho sabia, però tot el
que sigui subvencionar
millores per al barri és
perfecte. De fet, el nos-
tre edifici està fatal!

Manel Cejuela
Jubilat

No coneixia el pla,
però està molt bé.
M’encanta el barri i hi
ha zones que són una
pena. M’agradaría que
rehabilitessin també
Can Planells.

Rosa Hidalgo
Jubilada

Me parece bien. Este
barrio es precioso y aún
quedará mejor. Llevo
50 y tantos años
viviendo aquí y me
encanta.

Sònia Grau
Gerent

L’ajuda em sembla
fantàstica. De fet, en el
nostre edifici hem tin-
gut problemes amb les
últimes pluges i si em
dónes l’adreça m’ho
aniré a mirar ara
mateix!

Vicenç Urpí
Administratiu

Em sembla fantàstic.
Treballo aquí però no
hi visc, i em miraré si el
pla també inclou la
meva zona d’Horta!

Xavier Reds
Comercial

Em sembla una boníssi-
ma idea, molt útil. El
barri és molt bonic i no
podem deixar que es
degradi

Sap que els propietaris d’habitatges d’algunes zones de les Corts poden demanar ajuts per rehabilitar els seus habitatges?

L’objectiu és
conservar i millorar
el patrimoni
arquitectònic del
districte

L ' O F I C I N A D E L ' H A B I TAT G E D E L E S C O R T SA
Situada al carrer de Numància, 101, l’Oficina facilita tota mena d’informació i serveis

relatius a l’accés a l’habitatge. És aquí, per exemple, on es tramiten els ajuts a la rehabi-

litació, informació sobre promocions d’habitatge protegit i social, ajuts al lloguer i bor-

ses d’habitatge, així com suport a tota mena de problemàtiques lligades al món de l’ha-

bitatge, especialment en casos d'assetjament, sobreocupació i infrahabitatge. Cada dis-

tricte de la ciutat disposa de la seva pròpia Oficina de l’Habitatge.
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E N T I TAT S

T.Gutiérrez

L’Agrupament Escolta El
Pi de les Corts va néi-

xer el mes de setembre de
l’any 1994 a partir d’una
idea dels responsables d’un
altre agrupament, el Pere
Rosselló, de Gràcia. Aquell
grup de joves va pensar que
el barri de les Corts –que no
tenia tradició escolta– neces-
sitava tenir un agrupament i
així va néixer, amb l’objectiu
d’introduir l’escoltisme laic al
barri, El Pi de les Corts, que
ara fa 15 anys amb un cente-
nar de joves i nens inscrits i
un equip de caps de 13 per-
sones.
Les seves activitats són va-
riades i van des dels caus
dels dissabte a la seu de l’A-
grupament (Dolors Masfer-

rer 33-35) fins a les sortides
de dos dies que es fan un cop
al mes a diversos indrets de
Catalunya, o els campa-
ments de primavera i d’estiu.
L’AE El Pi de les Corts sem-
pre ha estat molt vinculat al
barri i ha volgut participar

en les activitats que s’hi fan,
com el Carnestoltes, les Fes-
tes Majors o la Mostra d’En-
titats, a banda de desenvolu-
par una proposta educativa
que té per objectiu involu-
crar totes les famílies, no no-
més les que estan implicades

amb l’Agrupament. I aquesta
és també la idea que se se-
gueix per celebrar el 15è ani-
versari. L’Agrupament vol
aprofitar aquesta ocasió per
difondre la seva tasca pe-
dagògica i les seves activi-
tats. El tret de sortida va ser
el 22 de febrer amb un acte
institucional al saló de Plens
del Districte al qual van as-
sistir la regidora del Distric-
te, Montserrat Sánchez, i el
secretari general de Joven-
tut, Eugeni Villalbí. A més, al
llarg de l’any no hi faltaran
altres celebracions impor-
tants com el Sopar d’Antics i
Amics que es farà a l’abril, la
sortida de Pares i Mares al
maig, la Festa Grossa al juny,
una exposició fotogràfica o
un llibre que recull els mo-
ments més importants d’a-
quests 15 anys d’història.

Més informació:
AE El Pi de les Corts
C.Dolors Masferrer 33-35

Un grup de nens i monitors de l’agrupament.

L’Agrupament
vol fer partícip
tot el barri en
la celebració

Actes institucionals, sopars, excursions,
exposicions i fins i tot un llibre
commemoren el 15è aniversari d’aquest
agrupament

L’Agrupament Escolta El Pi
de les Corts fa quinze anys

Tenen complements exclusius per a gossos.

Els gossos també tenen dret d’anar a la
moda i presumir d’imatge. Yorky’s és una

botiga especialitzada en gossos petits, els ano-
menats toy, com l’schnauzer, el bichón maltès,
el terrier de Yorkshire, el Chihuahua... A
Yorky’s, hi trobem complements exclusius per
envoltar-los de glamour: ulleres de sol, calçat
per a la neu, monos per esquiar, xandalls...
Viatgen a fires d’arreu del món per trobar els
articles més fashion del moment. Molts dels
complements són del prestigiós dissenyador
Christian Audigier. Ofereixen també servei de

manteniment i perruqueria, i tenen productes
de cosmètica i alimentació. L’Àngela Gustems
va ser pionera a oferir al nostre país articles
de luxe per a gossos quan va obrir el negoci el
1990. Avui dia tenen quatre establiments a
Barcelona i un a Sant Cugat, i tot just ara n’o-
bren un altre al carrer Balmes, 205, amb spa i
consulta veterinària.

Yorky’s
C. Capità Arenas, 29
Telèfon: 93 205 53 42

E L TAU L E L L

La botiga per als gossets més “fashion”

Joan Anton Font

Construcció de la Diagonal entre el carrer Numància i
Gran Via de Carles III. (Foto: A.M.D. de les Corts).

La història de la
Diagonal (III)

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Pel que fa al segment de la Diagonal entre la plaça Macià i
l’entrada a Barcelona des d’Esplugues, aquest tram no es va
començar a urbanitzar, en part, fins a l’any 1921. El primer
tros fou el comprès entre la carretera de Sarrià i el palau de
Pedralbes. En realitat, el palau fou l’excusa per urbanitzar
aquella avinguda i donar-li un to regi, perquè la Diagonal
no anava enlloc i s’acabava un cop passat el palau. Per obrir
aquest tram va caldre enderrocar algunes masies de les
Corts. Finalment, el palau va ser lliurat al rei Alfons XIII
l’any 1924. Pel que fa a la construcció de l’enllaç amb la car-
retera d’Esplugues, van haver de passar més de vint anys i
va arribar de la mà de Joaquim Molins Figueras, president
de la Penya Rhin, quan el 1946, després d’haver rebut els
permisos oportuns i fer les obres de condicionament, va
obrir aquell any el circuit de curses de vehicles de la Diago-
nal, un circuit que ben aviat es va guanyar un gran prestigi
entre els amants del motor d’aquella dura postguerra.
Un altre punt important d’aquest tros és la plaça Macià i el
paper que juga en la via. Construïda com una gran roton-
da, permet dissimular o encaixar els dos trams de la Diago-
nal, que són d’amplada diferent. L’enjardinament d’aquell
nou tram va ser encarregat a Rubió i Tudurí, que el va pro-
jectar el 1928, però que no es va fer fins al 1934.
Amb el pas dels anys, aquest tram de la Diagonal va anar
experimentat un canvi espectacular i passà d’uns terrenys
eminentment rurals a acollir una gran part de la Universi-
tat de Barcelona, per convertir-se finalment en un centre
de serveis i de negocis.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 64 32



Belén Ginart

Quina ha estat la contribu-
ció de les dones a l’evolu-

ció del districte en el transcurs
del segle XX? Aquesta pregunta
vertebra Les dones de Les Corts:
itineraris històrics, un llibre es-
crit per la historiadora Isabel
Segura a partir dels testimonis
de dues desenes de dones con-
vocades pel Consell de Dones.
El volum, il·lustrat amb un cen-
tenar de fotografies, és una ini-
ciativa col·lectiva entre el dis-

tricte, l’Arxiu Municipal i el
Centre d’Informació i Recursos
de la Dona, i forma part de la
col·lecció Dones i moviments
urbans. “Normalment, la
història oblida el protagonisme
de les dones”, diu Segura. El lli-
bre s’estructura en tres grans
àmbits. El primer reflecteix la
metamorfosi física des d’un es-
pai eminentment rural fins a la
construcció de grans equipa-
ments com la Maternitat. El
segon apartat descriu els tre-

balls, tant domèstics com re-
munerats, fets per les dones. I
el tercer recull la seva actuació
política, no entesa en la línia de
la militància en partits, sinó a
través de la creació de xarxes de
suport i espais de relació. “És
una història que no resulta tan
espectacular i sorollosa, però és
la que sustenta la pervivència
humana”, resumeix Segura. El
llibre es presenta el març arran
de la celebració del Dia Interna-
cional de la Dona.

LES CORTS

Daniel Romaní

Properament s’iniciaran
les obres de construcció

d’un nou edifici per als usua-
ris del poliesportiu municipal
Arístides Maillol, situat al
Campus Sud universitari de
la Diagonal, al costat de di-
verses facultats universitàries
i d’un altre equipament es-
portiu de primera magnitud
de la ciutat, el Camp Nou. L’e-
difici, d ’una sola planta,
tindrà uns 300 metres qua-
drats i albergarà tres vesti-
dors –dos per als jugadors i
un per als àrbitres–, l’oficina
dels responsables de la ins-
tal·lació esportiva, un bar i
un magatzem. Les obres, que
segons les previsions han
d’estar acabades aquest ma-
teix any, són finançades pel
Fons Estatal per a l’Ocupació
i la Sostenibilitat Local, que
promou el Govern espanyol
amb l’objectiu de dinamitzar

l’economia i generar ocupa-
ció. Aquest fons estatal pren
el relleu al Fons Estatal d’In-
versió Local, també promo-
gut pel Govern espanyol amb
el mateix propòsit.
Aquestes obres corresponen
a la tercera i darrera fase de
renovació del centre espor-
tiu municipal. Fa poc més
d’un any, el camp de futbol
va canviar totalment d’as-
pecte: s’hi va substituir el
sauló per gespa artificial. La
instal·lació d’aquest tipus de
gespa té un manteniment
més econòmic del terreny de
joc; a més, els jugadors agra-
eixen el confort que aporta
la gespa artificial, ja que es-
morteeix les caigudes i la pi-
lota hi roda amb més suavi-
tat. També s’hi van instal·lar
xarxes de reg i drenatge, que
permet reutilitzar l’aigua.
En aquest camp es pot practi-
car futbol en les modalitats

de 7 i 11 jugadors. A més, a
les instal·lacions municipals
esportives Arístides Maillol
es pot jugar a futbol sala, bàs-
quet i voleibol.
A la segona fase de millora
de les instal·lacions de l’Arís-
tides Maillol, s’ha reformat
els antics vestidors del ma-
teix poliesportiu i les seves
instal·lacions –aigua, gas,
electricitat, climatització...–,
per tal d’adaptar-les a la nor-
mativa vigent.

Les instal·lacions esportives
són un dels equipaments
col·lectius més estesos a les
Corts, un districte que ha fet
de la pràctica esportiva un
dels seus signes d’identitat.
Es tracta d’una activitat que
contribueix a enfortir les re-
lacions entre els veïns, a més
de ser convenient per a la sa-
lut, perquè afavoreix la cohe-
sió social.
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Les Corts celebra el Dia de Sant Patrici
La cultura irlandesa és la protagonista del Dia de Sant
Patrici. La festa popular d’Irlanda torna el 20 de març
a les Corts, on se’n celebrarà la setena edició a la zona
per a vianants del carrer Numància. A partir de les 11
h hi haurà activitats infantils, un Irish Coffee popular,
un taller de dansa tradicional a càrrec dels ballarins
Delorgan o una rua de gaiters, entre d’altres.

El Carnaval convoca més de 900 persones
Onze comparses i més de 900 persones van participar
a la rua de Carnaval de les Corts, el 13 de febrer pas-
sat. Les comparses guanyadores van ser les del grup
Mou-te, amb el tema El mou-te també amb gòtics; l'or-
ganitzada per diferents entitats de Can Deu, amb la
carrossa Can Deu Mississipi Exprès, i la de l’AE Pi de
les Corts, dedicada al seu 15è aniversari. El premi indi-
vidual va ser per a una família disfressada d'aborígens.

Remodelació de la plaça Can Rosés
Aviat començaran les obres de remodelació de la plaça
Can Rosés. L’espai es renovarà totalment i tindrà pavi-
ment, jocs infantils, arbrat i mobiliari urbà nous. Tam-
bé es convertirà en una plaça més gran amb la incor-
poració del carreró lateral situat entre Deu i Mata i
Taquígraf Garriga, així com del tram remodelat d’a-
quest últim carrer. La previsió és que la nova plaça si-
gui a punt a l’octubre.

La Marató de Barcelona passa per les Corts
La Marató de Barcelona, que se celebra el 7 de març,
inclou al seu recorregut el districte de les Corts. La
principal prova atlètica de la ciutat passa aquest any
pels carrers Riera Blanca, Arístides Maillol, les avingu-
des Joan XXIII, Diagonal i Sarrià, la plaça Doctor Igna-
si Barraquer, la travessera de les Corts, els carrers Co-
mandant Benítez i Arizala i l’avinguda Madrid. Està
previst un punt d’animació a travessera de les Corts
amb Benavent.

El poliesportiu Arístides Maillol tindrà uns
nous vestidors en un edifici que també
albergarà l’oficina de les instal·lacions i un
bar. Les obres s’acabaran aquest mateix any

El camp de futbol amb la gespa artificial que es va instal·lar fa un any.

Un llibre recull el paper de la dona en la història del districte

La pràctica de
l’esport és un dels
signes d’identitat
de les Corts

La historiadora Isabel Segura, autora del llibre.

Nous vestidors per al
poliesportiu Arístides Maillol
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Jordi Miró

El nou centre és instal·lat en un mo-
dern edifici situat just darrere de

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial, amb 700 metres quadrats
(entre laboratori i vuit sales de treball)
d’espai amb equips d’allò més sofisticats
per desenvolupar una tasca que pretén
ser de referència a escala europea en re-

cerca en nanoenginyeria, la branca de
l’enginyeria que treballa a nanoescala,
(una mil milionèsima part d’un metre).
“Fa uns quants anys que hi ha una mo-
guda nano a tot arreu i, és clar, també a
Catalunya. La Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) vol intentar donar va-
lor afegit a les coses que ja tenia de tota
la vida (mecànica, hidràulica...) donant-

li la vessant de miniaturització al mà-
xim possible”, explica el director del
nou centre, Ramón Alcubilla.
Aquesta capacitat d’actuar sobre coses
molt petites es pot fer servir en molts
camps (medicina, electrònica...) i al cen-
tre hi treballen en concret cinc grups de
recerca dedicats a les nanopartícules, la
nanomecànica, la nanotecnologia de
biomaterials i les cèl·lules solars orgàni-
ques. Al centre treballaran al voltant de
30 persones, però també faran servir
les instal·lacions altres grups de la UPC
que col·laboraran a fer rendible aquest
equipament que compta amb el suport
de la Generalitat, el Govern espanyol, la
Unió Europea i la mateixa UPC.
El centre és la primera infraestructura
de recerca que s’inaugura dins l’àrea
del Barcelona Knowledge Campus
(BKC), que segons la UPC es tracta
d’un dels pols de coneixement més ac-
tius i potents del sud d'Europa, situat
en un entorn de 227 Ha amb 16 cen-
tres docents, 90 departaments i 15 bi-
blioteques.

Més informació:
Centre de Recerca en
Nanoenginyeria
c/ Pascual i Vila, 15

La UPC inaugura el nou centre
de recerca en nanoenginyeria

E Q U I PA M E N T S

Una de les sales de treball del nou centre.

Conèixer l’art que
hi ha al carrer
Els carrers i les places de la ciutat
compten amb nombroses obres
d’art. Aquest llibre és un catàleg
de tot aquest art públic amb tex-
tos d’un nombrós grup de pro-
fessionals, estudiosos i especia-
listes que n’han fet una lectura
històrica i una anàlisi artística.
Cada peça va acompanyada d’una
il·lustració.

Art Públic de Barcelona
Jaume Sobrequés, Josep M.
Huertas, Jaume Fabre i altres.
Edita: Ajuntament de Barcelona i
Àmbit Serveis Editorials.
PVP: 68 euros

LLIBRES

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

GRUPS MUNICIPALS

Un urbanisme al
servei de les persones
PSC. Montserrat Sánchez

Una dels princi-
pis bàsics de l’ac-
tuació de l’Ajun-
tament de
Barcelona és po-

sar les persones per davant de
tot. Un exemple de com es fa
això el tenim en la Modificació
del Pla General Metropolità
que s’ha engegat per endreçar
el carrer Danubi i el seu entorn.
El principal objectiu d’aquests
canvis era limitar al màxim les
afectacions d’habitatges previs-
tes de fa anys en el planeja-
ment urbanístic, i això s’ha
aconseguit. Es contemplaven
78 afectacions, però només cal-
dran 4 reallotjaments, que s’a-
plegaran en un nou edifici que
haurà d’estar acabat d’aquí a
dos anys. Això acaba amb el ne-
guit que han viscut durant
molt de temps alguns veïns i
veïnes per saber quin seria el
seu futur; però que també por-
ta beneficis per als cortsencs i
les cortsenques que veuran
convertida l’antiga fàbrica tèx-
til Amadeu Carné en un nou
equipament que presidirà un
espai amb noves zones verdes i
amb prioritat per la circulació
dels vianants.

Per què el
“Pla Barça”?
CIU. Francina Vila

Les Corts inicia
un procés de
transformació
important a la
zona del minies-

tadi del Barça. Convençuts que
aquest projecte és una oportu-
nitat de millora per al districte,
des del Grup de CiU hem escol-
tat els veïns i veïnes, cosa que
l’alcalde Hereu encara no ha
fet, i hem incorporat grans
avantatges: el 50% del pisos se-
ran titularitat de l’Ajuntament i
una part anirà destinada a per-
sones amb discapacitat; baixos
dels edificis seran d’ús de les
entitats del Districte; s’incre-
mentaran els equipaments: es-
cola bressol, CEIP, IES, CAP, re-
sidència, centre de dia, centre
cívic amb auditori i poliespor-
tiu amb piscina coberta; uns
equipaments que es construi-
ran paral·lelament als habitat-
ges; es desafectaran les cases
del carrer Pintor Tapiró amb
Cardenal Reig; es designarà un
pla de mobilitat que afavoreixi
la fluïdesa de vehicles, sobretot
en els dies d’activitat esportiva.
Per tots aquests motius, diem
sí a un Pla que és una oportu-
nitat per a Les Corts.

Més atenció a la
gent gran de les Corts
PPC. Alberto Fernández

Les Corts reclama
cuidar més la nos-
tra gent gran a les
Corts, i cuidar vol
dir atendre les se-

ves demandes de centre de dia,
residències per a gent gran i
atenció domiciliària. No és sufi-
cient que el Govern Municipal
ompli fulls i fulls amb comenta-
ris demagògics i després no faci
res. La gent gran a les Corts de-
mana des de fa temps disposar
d’una aula informàtica. Les
Corts és l’únic districte de Bar-
celona que no disposa encara
d’aquest equipament, mentre
que altres districtes tenen la
sort de gaudir-ne de tres. Això
és un greuge comparatiu que
no mereix la nostra gent gran i
que el Govern Municipal ha de
solucionar immediatament. Les
Corts no es una excepción a
otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis y la
delincuencia aumentando el
número de policías, la atención
a las personas, con más equipa-
mientos y servicios sociales, y
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete a la ciu-
dad y el país que les acoge.

Per una altra
transformació
al miniestadi
ICV-EUiA. Ricard Gomà

La Comissió d’Ur-
banisme ha donat
llum verd al pro-
jecte de remodela-
ció dels terrenys

del miniestadi. Des d’ICV-EUiA
no hi hem donat suport. El nos-
tre rebuig no és tàctic ni és
apriorístic. Estem a favor de
transformar aquell espai, de fer-
ne ciutat, de teixir-hi barri.
Però creiem que s’havia de fer
d’una altra manera, amb un
projecte que no situés les expec-
tatives de benefici per al Barça
per davant de les necessitats so-
cials de les Corts. La nostra pro-
posta per a aquest espai preveia
menys pisos, més proporció
d’habitatge protegit, més espai
per al comerç de proximitat i
una presència més gran d’equi-
paments, que resolgués tant el
dèficit històric del barri com la
demanda generada pel nou bar-
ri projectat. Volem per a aquest
projecte l’aplicació dels mateixos
criteris que estem desenvolu-
pant en barris com la Marina o
la Verneda industrial, un urba-
nisme sostenible, socialment i
ambientalment, i que situï el be-
nefici per a la ciutat com a mo-
tor de transformació.

El Dia de la Dona
a les Corts
ERC. Xavier Florensa

El dia 8 de març
és el Dia Interna-
cional de la
Dona. Entitats i
institucions rea-

litzen actes commemoratius
per tal de refermar el seu com-
promís en la lluita per la igual-
tat entre dones i homes. Al
districte de les Corts, diverses
entitats com el casal de joves,
la plataforma infantil i juvenil
de les Corts o el mateix Punt
d’Informació i Atenció a les
Dones (PIAD) organitzen des
de fa anys una sèrie d’activi-
tats obertes a tota la ciutada-
nia, que compten amb la im-
plicació i la participació de
moltes entitats i joves del dis-
tricte. És per això que no ente-
nem els motius que han por-
tat el Districte de les Corts a
prohibir a aquestes entitats
que realitzin activitats al car-
rer amb la denegació dels per-
misos que havien sol·licitat di-
verses places del barri. Des
d’ERC demanem que el Dis-
tricte faciliti la celebració d’a-
questa diada a les entitats i
que promogui la participació
ciutadana en lloc de coartar-la.
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Divendres a les 14.50 h
Canal 39 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

Web d'obres

Informació actualitzada setmanalment
de totes les obres que es fan a Barcelona.
inclou una bústia per atendre les consul-
tes, les queixes i els suggeriments de la
ciutadania. Hi ha totes les obres que
afecten la via pública i que tenen una
durada prevista superior a una setmana.
www.bcn.cat/obres

Web d'Idea Diagonal

El web de la Diagonal s'actualitza amb
nous continguts audiovisuals i informa-
ció sobre com serà el vot durant la con-
sulta que es portarà a terme entre el 10 i
el 16 de maig. La votació serà electrònica
i es podrà fer de manera presencial en
qualsevol dels Punts de Consulta
Presencial (PCP) habilitats amb aquesta
finalitat o, de manera remota, a través
d’Internet.
www.bcn.cat/diagonal

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

Pere S.Paredes

Una gran festa i la disputa de di-
ferents partits va servir per

inaugurar oficialment, el 17 de fe-
brer, el nou camp de gespa artificial
del Servei d’Esports de la Universi-
tat de Barcelona (UB). A l’acte d’i-
nauguració, hi van assistir el rector
de la UB, Dídac Ramírez; el vicerec-
tor de Relacions Internacionals,
Carles Carreras; el representant ter-
ritorial de la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de Catalu-
nya, Jordi Mumbrú, i la consellera
d’Esports del Districte de les Corts,
Dolors Gómez, entre d’altres.
Dídac Ramírez, rector de la UB, va
manifestar: “El futbol és un esport
d’equip i d’estrelles, molt similar a la
Universitat, on la docència i la recerca
requereixen coordinació, col·laboració
i implicació d’equips de treball per as-
solir uns resultats de qualitat, dels
quals aniran destacant persones,
grups i èxits com a mostra de la nos-
tra excel·lència”.
En el marc de la inauguració, es van
disputar diversos partits, entre els
quals cal destacar la final femenina

del Campionat de Catalunya Interu-
niversitari i un partit amistós de fut-
bol masculí entre les seleccions de la
UB i la UPC, les dues universitats del

Barcelona Knowledge Campus.
El nou camp de gespa artificial, les di-
mensions del qual li permeten acollir
o un partit de futbol 11 o bé dos par-
tits simultanis de futbol 7, serà l’espai
d’entrenament i s’hi jugaran les lli-
gues internes de la UB de futbol 7,

així com diversos partits del Campio-
nat de Catalunya Universitari i com-
peticions federades d’esport escolar.
El nou camp està a disposició dels
membres de la Universitat, de l’antic
alumnat i de col·lectius externs que
vulguin llogar-lo per fer-ne un ús
puntual. Esports UB disposa de més
de 100.000 m2 d’equipaments espor-
tius i de lleure que inclouen, a més a
més, pistes de tennis i pàdel, piscina
o camp de rugbi.

Més informació:
Esports UB
Av. Diagonal, 695-701
Telèfon: 93 403 93 70
www.ub.edu

El nou camp de gespa
artificial es va inaugurar
oficialment el 17 de febrer

El nou camp està a
disposició tant del món
universitari com dels
col·lectius externs

Dídac Ramírez, rector de la UB, fa el servei d’honor d’un dels partits de la jornada.

El Servei d’Esports de la UB
estrena camp de gespa artificial

Redacció
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu;
la consellera de Justícia, Montser-
rat Tura, i el degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (ICAB), Pedro
L. Yúfera, han signat un conveni
per posar en marxa un servei d’in-

formació, orientació jurídica i me-
diació a l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC) de la plaça Sant Mi-
quel. El conveni es va signar el 5 de
febrer passat a la seu del Col·legi
d’Advocats i “permetrà avançar en
un model d’orientació jurídica gra-

tuïta molt àgil i a l’abast de tot-
hom”, segons va manifestar l’alcal-
de. El conveni té com a objectiu
crear un servei gratuït i proper
d’informació i orientació jurídica i
mediació per als ciutadans, que re-
forci la proximitat de la justícia ara
que els serveis jurídics s’han tras-
lladat a la Ciutat de la Justícia, a la
frontera amb l’Hospitalet. El servei
també oferirà assessorament sobre
l’assistència jurídica gratuïta que
ofereix el Col·legi d’Advocats de
Barcelona. I potenciarà la media-
ció, una via alternativa per resoldre
conflictes mitjançant el diàleg que
evita l’entrada d’assumptes al jut-
jat. La posada en marxa del nou
servei està lligada a la propera
transformació de l’OAC de Sant
Miquel en una oficina multiserveis
d’atenció al ciutadà. Un grup de
treball està definint com serà i com
funcionarà aquest nou servei.

Barcelona tindrà un servei
d’atenció jurídica gratuïta

S E R V E I P Ú B L I C
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Com valora el seu recent nomena-
ment com a vicepresident del
Consell de Barri de les Corts?
Tota una sorpresa. Ni m’ho esperava
ni era conscient que se’m pogués con-
siderar un candidat a un càrrec dins
del nou organigrama municipal. En
certa manera, és un honor. D’altra
banda, és una responsabilitat en un
organisme desconegut per a molts ciu-
tadans del nostre barri i del qual ni jo
mateix sé què se n’espera, ni quines
funcions podrà arribar a desenvolupar.
Quins són els seus lligams amb el
barri?
Tinc trenta-cinc anys, dels quals he
viscut vint-i-nou a les Corts. Els altres
han passat entre el Raval i Bolívia. Per
tant, em considero fill del barri i, com
a tal, el lligam és primerament emo-
cional. He viscut els seus canvis molts
cops sense adonar-me’n, com a infant
i adolescent. És tota una experiència
personal, per exemple, portar la meva
filla a jugar a la plaça Sol de Baix i re-

cordar que en la meva infància era “el
descampat”, una mena d’espai com-
pletament buit i deixat, al costat de
casa. Jo, però, vaig trigar a entrar en
la vida associativa del barri, no ho vaig
fer fins als 24 anys, però des d’alesho-
res he estat sempre dins, tant a la ICC,
com a l’Espiga com a EDUCO, tres as-
sociacions molt integrades al barri.
Es coneix prou els nous Consells
de Barri?
No, com tampoc no són gaire conegu-
des moltes altres eines municipals ni
moltes entitats i associacions locals
del barri. I, amb tot, el dia de la cons-
titució del Consell de Barri de les
Corts es va aconseguir omplir la sala
noble de Can Deu. La idea d’omplir el
barri de cartells va donar un gran re-
sultat. Un èxit que va mostrar que hi
ha un nombre de gent que està inte-
ressada en la vida del seu barri. I al-
hora, es va veure que el procediment
constitutiu va generar una sensació
que tot estava ja venut i que els con-
vocats tenien poc a dir. Els assistents
volien conèixer i participar. I això no
es va aconseguir del tot.
Què faria per millorar aquesta si-
tuació?

Per arribar als veïns has de ser cons-
tant en la difusió i, sobretot, mantenir
el teu compromís. En la sessió consti-
tutiva vam comunicar als veïns que el
Consell es reuniria cada dos o tres me-
sos i que vetllaria per tot allò que es
parlés. Si el Consell compleix i es pren
seriosament aquesta tasca d’escoltar i
respondre i és constant, probablement
arribarà a tots aquells que estiguin in-
teressats a participar-hi.

Quins són, en la seva opinió, els
principals reptes del barri? Què
espera del futur per al barri?
El barri de les Corts, si fem l’exercici
de separar-lo de la resta del districte,
té dos projectes vertebradors en
marxa que afecten el districte: el Pla
per a la Colònia Castells i el Pla An-
glesola. Tots dos aporten equipa-
ments a canvi d’una certa pèrdua d’i-
dentitat. Tots dos definiran aspectes

importants del futur de molts veïns:
escoles, el CAP, el possible institut...
Alhora, modificaran la vida de molts,
perquè són edificis que han estat
sempre allà, que han estat llars de
tota la vida de veïns, seus d’entitats
molt pròpies del nostre barri... A ve-
gades em pregunto quantes cases de
més de cinquanta anys deixarem en-
derrocar al cor del nostre barri, fins
que ens adonem que ja no ens queda
res del nostre passat més enllà de
dos o tres edificis emblemàtics i una
bona colla de fotografies en l’arxiu
municipal. Et preguntes si el progrés
ho justifica tot. Finalment, tampoc
no podem oblidar que projectes com
el del Barça afectaran la resta del dis-
tricte.
Què voldria transmetre al con-
junt dels veïns que no el coneixen
a vostè?
Que no deixo de ser un veí més del
barri a qui, sense demanar-ho, han no-
menat vicepresident d’un Consell de
Barri. Un Consell de Barri que fins i
tot a mi em genera certs dubtes, però
que, alhora, el fet de formar-ne part no
fa sinó augmentar les ganes de conèi-
xer més el meu barri i la seva gent.

E N T R E V I S TA Eric del Arco , v icepres ident del Consel l de Bar r i de les Cor ts

Eric del Arco porta onze anys vinculat a la vida associativa del barri.

És actor i director del grup teatral l’Espiga de les

Corts, enginyer i estudiant de Teoria de la

Literatura i també ha estat voluntari a Bolívia

durant un any amb l’ONG cortsenca EDUCO

“De vegades et
preguntes si el progrés

ho justifica tot”

“Ara tinc més ganes
de conèixer el meu
barri i la seva gent”

Daniel
Venteo


