
El 22 de gener passat va tenir lloc
el sorteig dels primers pisos per a
les famílies afectades per les obres
de transformació de l’espai de l’an-
tiga Colònia Castells. Les 46 famí-
lies amb dret a reallotjament van
optar a algun dels 58 pisos de nou
habitatge públic construïts a la
veïna travessera de les Corts i el
carrer de Morales. Amb l’adjudica-
ció d’aquests pisos als afectats per
la primera fase del projecte de la
Colònia Castells, es podran pro-
duir els primers enderrocaments
per reordenar aquest solar i crear
noves zones verdes i habitatges.
Amb el sorteig d’aquests habitat-
ges, es fa un pas endavant en el
projecte de transformació de la
colònia Castells.

Sorteig de pisos per als
veïns de la Colònia Castells

El Portal del Coneixement
estrena nova urbanització

PROJECTE

Comprèn voreres
més amples, papereres
i nou enllumenat

COMPLICITAT

Les millores responen
a la sinergia entre UB,
UPC i Ajuntament

IMPACTE

El Campus Diagonal
queda plenament
integrat a la ciutat
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en tot allò que calgui"

COMMEMORACIONS Pàg. 4

Dia de la Dona
La presentació d’un llibre
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Moment del sorteig, el passat 22 de gener.

POLIESPORTIU Pàg. 7

El parc de la
Maternitat trontolla
ambelVII Cros
Escolar de les Corts
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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

Dijous 25 de febrer
Animalístics
A les 17.30 h, al centre cívic Can Deu
(pl. Concòrdia, 13)
Dirigit a infants de 3 a 6 anys acompanyats d’una per-
sona adulta. Cal inscripció prèvia. Creació de figures
amb forma animal.

Diumenge 7 de març
Aquí mano jo!
A les 12 h, al centre cívic Les Corts
(c. Dolors Masferrer i Bosch, 33-35)
Espectacle recomanat per a nens i nenes de 4 a 12
anys. Durada: 50 minuts (més un petit col·loqui des-
prés de l’obra). Preu: 4,64 euros.

Divendres 12 de març
L’esperit
del bosc
A les 18 h al centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
(c. Comandant Benítez, 6)
Projecció de la pel·lícula dins del cicle de cinema infantil.

ACTIVITATS

Dimecres 24 de febrer
Els millors
trens del món
A les 18.30 h al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Documental sobre els trens més luxosos del món i
nous itineraris i viatges a través dels parcs naturals de
la costa del Pacífic.

Divendres 12 de març
La costella d’Adam
A les 16 h, al centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
(c. Comandant Benítez, 6)
Projecció d’aquest film de George Cukor (1949).

EXPOSICIONS

Fins al 25 de febrer
De far a far
Al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Exposició de pintura a càrrec d’Andreu Aguilar Sas.

Fins al 28 de febrer
Màscares
Al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Exposició de màscares artesanes de carnaval a càrrec
de Jordà Romeu.

A partir del 8 de març
Rodrigo Stocco
Al centre cultural Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3)
Exposició fotogràfica.

MÚSICA

Diumenge 21 de febrer
Crepúsculo Barroco
A les 18 h, al centre cultural Riera Blanca
(c. Riera Blanca, 1-3)
Interpretació d’obres de: A. Vivaldi, G.F. Händel, W.A.
Mozart, C.W. Gluck i G. Rossini.

Diumenge 28 de febrer
Música de totes les èpoques
A les 18.30 h, al centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
(c. Comandant Benítez, 6)
Concert interpretat per l’orquestra de cambra Salvador
Ribas.

Diumenge 14 de març
Tarda de primavera
i records
A les 18.30 h al centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
(c. Comandant Benítez, 6)
A càrrec d’Andrés de Ribera. Solistes cantaires.

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

La comunitat de veïns ha
de posar-se d’acord en la

instal·lació d’una sola antena
de TV, ràdio i comunicació. En
cas que n’hi hagi més, la co-
munitat haurà de substituir-
les per una única antena que
reparteixi el senyal a tots els
veïns de l’edifici. L'antena
haurà d’estar situada al terrat i
s’ha d’evitar que es vegi des de
qualsevol lloc públic. Us recor-

dem que no es pot tenir cap ti-
pus d’element tècnic d’instal-
lació (aires condicionats, ante-
nes, alarmes, plaques solars i
altres aparells similars) sobre
el parament de façana, mira-
dors o balconades. Actual-
ment, amb l’apagada analògica
i l’arribada de la TDT, és un
bon moment perquè la comu-
nitat prengui acords sobre la
instal·lació d’una sola antena.

Al terrat, només pot haver-hi una antena
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Belén Ginart

Passejar pel Campus Uni-
versitari de la Diagonal

podia resultar una experièn-
cia força incòmoda fins fa

ben poc. La manca d ’ele-
ments com ara voreres, ar-
bres i papereres i la deficient
il·luminació feien que aques-
ta zona, batejada com a Por-

tal del Coneixement per la
seva intensa activitat cienti-
ficotecnològica, fos poc ama-
ble per als milers d’usuaris
que la visiten diàriament per

estudiar o treballar. En no-
més divuit mesos, gràcies a
una intensa tasca de reurba-
nització, aquesta realitat ha
canviat radicalment fins al
punt que la zona s’ha inte-
grat plenament a la ciutat.
La metamorfosi s’ha portat
a terme gràcies a l’acord de
col·laboració signat el juliol
de 2008 per l’Ajuntament, la
Universitat de Barcelona i la
Universitat Politècnica de
Catalunya. En aquest temps,
entre altres actuacions, s’ha
urbanitzat el carrer de Martí
i Franquès, una intervenció
que ha permès la reordena-
ció de l’aparcament i la circu-
lació al campus sud, s’ha mi-
llorat l’entorn de la Porta
Gaudí, una joia arquitectòni-
ca situada a l’illa Solé i Saba-
rís, s’han reurbanitzat ca-
rrers com Jordi Girona ,
Alfambra o Baldiri Reixach,
s’ha millorat l’enllumenat, i
s ’ha creat un aparcament

provisional i gratuït restrin-
git a la comunicat univer-
sitària.
Marta Rubio, comissionada
per al Portal del Coneixe-
ment, destaca l’estreta col·la-
boració entre l’Ajuntament i
les dues universitats arrela-
des a la zona com a punt es-

sencial de la reurbanització.
“Les tres parts han treballat
conjuntament i això ha estat
molt important”. Les dues
universitats, a més de cedir
a l’Ajuntament els vials i els
espais públics, han aportat
recursos econòmics per a les
obres.
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També s’ha millorat l’entorn de la Porta Gaudí, situada a l’illa Solé i Sabarís.

El Portal del Coneixement

estrena nova urbanització.

Voreres més amples, papereres,

bancs i un nou enllumenat són

algunes de les millores que han

transformat l’espai públic en

aquesta zona

ElCampusUniversitari completa
la seva integració a la ciutat

CIUTADANS OPINEN

Roberto
Bartolomé
Informàtic

He sufrido bastante las
obras, pero hay un
cambio terrible... se
puede pasear, se puede
aparcar bien. Esto con
el Barça era un in-
fierno.

Míriam Pastor
Estudiant

Está bé perquè hi ha
més aparcament, fa el
carrer més ample i s’hi
pot passejar, cosa que
abans no es podia fer.

Anna Vilanova
Estudiant
d’ambientals

És més accessible per
als cotxes, i ha aug-
mentat l’aparcament.
Els bancs estan molt bé
perquè si ve alguna per-
sona gran pot seure i
descansar.

Francesc García
Biòleg

Sóc usuari de les ins-
tal·lacions esportives, i
de com estava a com
està ara és com la nit i
el dia, tot i que quan
juga el Barça no ens
deixen aparcar. Feia
molta falta, sí.

Dani Soto
Electricista

Tot el que sigui millo-
rar em sembla bé, el
canvi és molt impor-
tant. No té ni punt de
comparació amb com
estava fa uns quants
anys.

Alvaro González
Estudiant

He començat aquest
any, i quan vaig arribar
ja s’hi treballava. No sé
com estava abans, però
ara m’agrada.

Qu i n a e s l a s e va op i n i ó d e l a n ova u r b an i t z a c i ó d e l Po r t a l d e l Con e i xemen t ?

Un aparcament
gratuït provisional
amb 600 places
dóna servei
a la comunitat
universitària

NOVES ACTUAC IONS PREV I S T E SA
Lamillora urbanística d’aquesta zona inclou també altres projectes,entre els quals desta-

quen l’aparcament subterrani al carrerMenéndez y Pelayo,amb 300 places,que dóna ser-

vei als grans equipaments dels voltants (com el campus universitari, la Maternitat o el

FCB), i el nou aparcament del parc científic de Barcelona,que oferirà a partir d’abril places

per 530 cotxes.També s’ha instal·lat nous contenidors de recollida selectiva.
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COMMEMORAC ION S

David Sabaté

S’apropa el Dia Mun-
dial de la Dona, i ,

com cada any, el districte
de les Corts vol comme-
morar aquesta jornada
tan especial. Amb aquest
objectiu, el Consell per a
la Igualtat de les Dones a
les Corts ha preparat un
acte institucional per al
dimarts 9 de març. L’acte
tindrà lloc a l'auditori del
Centre Cultural de Mas-
ferrer, a una hora que, en
el moment de tancar
aquesta revista , encara
s’havia de determinar, i hi
serà present la regidora
de les Corts, Montserrat
Sánchez, i la presidenta
del Districte, Glòria Mar-
tín.
En el marc d’aquest acte,
la historiadora Isabel Se-
gura presentarà el seu lli-
bre Dones a les Corts, pu-
bl icac ió que recul l e l
protagonisme de les do-
nes en els moviments ur-
bans que han tingut lloc
al districte al llarg dels
anys. La mateixa Segura
en farà la presentació i

parlarà del contingut del
llibre, que ja s'ha presen-
tat en altres districtes i
que ha tingut la col·labo-
ració del CIRD (Centre

Municipal d'Informació i
Recursos per a les Dones)
i del Distr icte de les
Corts.
Aquest és un projecte que
el Consell de Dones del
districte va aprovar en el

marc del primer Consell
de Dones de l’any passat.
Posteriorment, i al llarg
de tot el 2009, el consell
ha organitzat una sèrie de
reunions i trobades amb
les dones i entitats del
districte, la col·laboració i
les apor tacions de les
quals han fet possible
que, finalment, aquest lli-
bre es pugui presentar.
Al marge d ’aquest acte
central, també se celebra-
ran diferents activitats or-
ganitzades per altres enti-
tats de dones. Tanmateix,
diversos centres cívics del
districte han programat
els seus propis actes amb
motiu del Dia de la Dona.

Un dels actes celebrats amb motiu del Dia de la Dona de

l’any passat

Lapublicació és
fruit de nombroses
reunions entre
les entitats i el
Consell deDones
del districte

El dia 9 demarç es
presenta el llibre
Dones a les Corts,
de la historiadora
Isabel Segura.
Aquest serà l’acte
central del Dia de la
Dona al districte

La presentació d’un llibre serà
l’acte central del Dia de la Dona

La Casa de les Punxes és un dels edificis emblemàtics de
la Diagonal. (Foto: Arxiu JMC.)

Història de la Diagonal (II)
Pel que fa al nom de Diagonal, aquest, com el de el
Paral·lel i la Meridiana, són els únics noms de carrers que
va posar Cerdà, perquè la resta de carrers d’aquell nou Ei-
xample van ser batejats per Víctor Balaguer amb noms
històrics. Però, com explicàvem en el capítol anterior, el
primer nom que rebé fou el d’Argüelles, nom que va per-
durar fins ben entrat el segle XX. El 1922 fou rebatejat
amb el nom de Nacionalitat Catalana; el 1925 el canviaren
pel d’Alfons XIII i, proclamada la república el 1931, li posa-
ren el de 14 d’Abril. El 1939, en guanyar els franquistes la
Guerra Civil, es va rebatejar el carrer amb el nom i el grau
del dictador i va passar a dir-se Generalísimo Franco, nom
que va perdurar fins al 1979, quan va recuperar el seu
nom inicial. Val a dir que sense fer gaire cas dels canvis,
gairebé tothom, de manera col·loquial, va continuar ano-
menant Diagonal aquesta avinguda.
Pel que fa al creixement urbanístic de la banda dreta,
aquesta expansió va ser més lenta i amb pocs edificis ar-
tístics –la Casa de les Punxes en podria ser una excepció–,
però es anar fent-se cada vegada més present a mesura
que la Diagonal s’acostava a la zona del ferrocarril, al ca-
rrer Marina, a partir del qual el tren circulava pel bell mig
de l’avinguda, fins a la plaça de les Glòries Catalanes. Se-
gons Lluís Permanyer, les vies del tren i la Ciutadella van
afectar negativament l’evolució d’aquest tram, perquè allò
no era Barcelona, sinó, en gran part, Sant Martí, i quan es
va començar a construir la Diagonal, ni el Clot ni els al-
tres barris de Sant Martí oferien un atractiu important
per propiciar un creixement ràpid.

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
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Les Corts celebra el Carna-
val de l’11 al 17 de febrer.

L’11, Dijous Gras, el concurs
de truites (20 h) del casal de
joves de les Corts (Dolors
Masferrer, 35) prepara cos i
esperit per rebre adequada-
ment el rei Carnestoltes, que
arriba el dia 12 a la plaça Co-
mas (17.30 h), acompanyat de
guerra de confetti i d’un es-
pectacle de foc. Aquell mateix
dia, a les 10.30 h, té lloc la Rua

escolar. L’acte central de la ce-
lebració és la Gran Rua de Car-
naval, el dissabte 13. La desfi-
lada surt de la plaça Comas a
les 17 h i passejarà el color, la
música, el ball i la festa pel ca-
rrer Joan Güell, la travessera
de les Corts, el carrer Pintor
Tapiró i els jardins Josep
Munté, on hi haurà espectacle
d’animació, xocolatada i lliura-
ment de premis. La gran jor-
nada de màscares es tanca
amb un Ball de Carnaval a

l’Auditori del centre cultural
les Corts (Dolors Masferrer,
33-35), a les 22 h.
Després de l’alegria, la contri-
ció. El Dimecres de Cendra, el
dia 17, la plaça de la Concòr-
dia acollirà una sardinada (20
h) i un espectacle pirotècnic
(21 h), on es representarà la
mort de Carnestoltes a mans
de la Quaresma. A més, el dia
18 hi haurà una festa de Car-
naval al casal de gent gran de
Can Novell.
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DanielVenteo

El sorteig dels nous habi-
tatges per a les 46 famílies

amb dret a reallotjament que
vivien a l’antiga Colònia Cas-
tells va convertir-se el passat
22 de gener en un acte carre-
gat de significat. D’aquesta
manera, es feia possible que la
primera fase de veïns afectats
per les obres de transformació
de l’antic recinte disposin d’un
habitatge i, alhora, que el pro-
jecte avanci cap a la regenera-
ció urbana total d’aquest es-
pai.
La nova promoció d’habitatge
públic, construïda per allotjar
els veïns afectats per les obres,
es troba situada al número
336 de la travessera de les
Corts i als números 7 i 11 del
carrer de Morales, al mateix
barri. Les característiques dels
nous habitatges oscil·len dels
setze apartaments amb 2 ha-

bitacions fins als sis de 4 habi-
tacions, passant pels de 3 dor-
mitoris, que són els més nom-
brosos amb 34, i dos
habitatges adaptats, que do-
nen resposta a les necessitats

específiques de dues de les fa-
mílies afectades. A més, la
promoció disposa d’un apar-
cament soterrat amb 132 pla-
ces, que seran destinades als
veïns mateixos de l’edifici i la
resta ofertes en concurrència
pública. La transformació de
l’espai de l’antiga Colònia Cas-

tells és un projecte que, amb
els seus orígens en les propos-
tes del Pla General Metropo-
lità dels anys setanta, va co-
mençar a prendre cos ja de
manera irreversible cap a l’any
2000. Al llarg d’aquests anys
ha madurat el projecte i s’ha
construït l’immoble que ara
permet reallotjar els afectats
per la primera de les dues fa-
ses de les obres. Pel camí han
sorgit nombroses dificultats
tècniques que han endarrerit
el projecte, el qual, amb l’adju-
dicació dels nous habitatges i
l’inici dels enderrocs, ara entra
en una nova i definitiva fase.
L’any 2007, Ajuntament, Ge-
neralitat i veïns van signar l’a-
cord que donava llum verd al
projecte. A l’espai que quedarà
lliure per l’enderrocament de
l’antiga colònia, es farà una
gran zona verda. El nou habi-
tatge és un altre dels grans
atractius del projecte, amb la
construcció de més de 440 pi-
sos (majoritàriament de pro-
moció pública) que substitui-
ran els 280 actuals de l’antic
recinte.
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NOT ÍC I E Sf
Plànol d’aparcaments del districte
El Districte de les Corts està elaborant un plànol-
guia de tots els aparcaments públics i privats que hi
ha al districte. El plànol, un compromís del Pla d’Ac-
tuació del Districte 2008-2011, també inclou infor-
mació sobre la xarxa de transport públic de la ciutat.
Se n’editaran 10.000 exemplars, els quals es distri-
buiran properament a comerços, hotels i centres co-
mercials.

Guia comercial i turística sobre les Corts
Aviat es començarà a distribuir una guia comercial
i turística de les Corts (60.000 exemplars) als es-
tabliments hotelers i comercials del districte. Pu-
blicada en català, castellà i anglès, la guia conté
informació comercial, turística i general sobre les
Corts. També inclou la descripció i les característi-
ques de 22 edificis emblemàtics i d'interès, com el
monestir de Pedralbes, la Porta del Drac d'en Gau-
dí o la Torre Rodona.

XI Cicle de Clàssica al Riera Blanca
El centre cultural Riera Blanca (Riera Blanca, 1-3)
acull el XI Cicle de Clàssica a les Corts, que proposa
tres cites entre febrer i març: el 21 de febrer, “Cre-
púsculo barroco”; el 7 de març, el recital de la sopra-
no Carme Miró i el pianista Francisco Poyato, i el 21
de març, l’actuació dels pianistes Gemma Ganger i
Eduard Sáez, tots a les 18 h. L’entrada general és de 5
euros, i la reduïda, de 3 euros.

Creixement personal a Can Deu
Ja ha començat la quarta edició del cicle de conferèn-
cies sobre creixement personal “Ser fort des del punt
de vista emocional”, que el psicòleg Rafael Santandreu
imparteix al centre cívic Can Deu (Pl. Concòrdia, 13).
Les properes cites (18.30 h) són el dilluns 22 de febrer
i el dilluns 29 de març. Santandreu parlarà sobre for-
mes i vies “per canviar dinàmiques negatives, enfortir-
nos i saber encaixar millor els cops de la vida”.

El 22 de gener es van sortejar els primers
pisos d’habitatge públic per a les famílies
afectades per les obres de transformació
de l’antiga Colònia Castells

Sorteig dels pisos per als veïns de la Colònia Castells amb dret a reallotjament.

Màscares, color i música al Carnaval 2010

Els nous i moderns
habitatges es tro-
ben en el mateix
barri, a travessera
de les Corts i carrer
Morales

Celebració del Carnaval a les Corts a l’any 2009.

El projecte de la Colònia Castells
avançaambel sorteigd’habitatges
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EQU IPAMENT S

JoanAntonFont

Les Corts, i principalment el tanato-
ri, guanyen més places d’aparca-

ment. El mes de juliol del 2009 va en-
trar en funcionament un nou
aparcament municipal, situat a la con-
fluència de l’avinguda de Joan XXIII
amb el carrer de Menéndez y Pelayo. El
nou equipament ofereix 258 places per
a cotxes, 11 places per a motos i 6 per a
bicicletes. Com a la resta d’aparcaments
de la xarxa de Barcelona Serveis Muni-
cipals, la tarifa s’aplica en fraccions d’un
minut. L’entrada en servei d’aquest nou
aparcament va fer possible tancar pro-
visionalment el del Tanatori de les
Corts perquè s’hi poguessin realitzar

obres de reforma. Les millores que s’hi
han dut a terme han estat l’actualització
de les instal·lacions i el reforç de l’es-
tructura. A més, també s’ha adequat a
les exigències i a l’estètica de la xarxa

municipal d’aparcaments de Barcelona
Serveis Municipals. La reforma també
farà possible que l’aparcament del tana-
tori i el nou de Menéndez y Pelayo esti-
guin connectats. Aquesta connexió en-

tre els dos aparcaments, prevista ja en
el projecte inicial, es fa a través de la se-
gona planta subterrània del nou aparca-
ment, ja que la primera planta es desti-
na exclusivament al tanatori. Pel que fa
a la segona planta subterrània, ofereix
fins a 70 places d’estacionament públic.
L’aparcament del tanatori encara no
s’ha reobert, però està previst que es
faci d’aquí a poques setmanes i que d’a-
questa manera es pugui fer realitat la
connexió. El nou equipament ofereix
principalment tres avantatges. D’una
banda, ajuda a resoldre la manca d’esta-

cionament que hi havia a la zona, i al-
hora significa també un increment de
les places d’aparcament per al tanatori.
De l’altra, possibilita la urbanització de
la superfície, i en tercer lloc, passa a ser
un equipament important que ofereix
servei al Portal del Coneixement, al
campus sud de la Diagonal.

Més informació:
Aparcament Tanatori les Corts
Av. Joan XXIII, 23-25 (08028)
comercial@bsmsa.es
T. 93 339 72 16

El nou estacionament
ofereix 258 places
per a cotxes i 11 places
per a motos

Amb la posada en funcionament de l’aparcament
municipal situat a Joan XXIII ambMenéndez y Pelayo, les
Corts i el tanatori guanyenmés places d’aparcament

La tarifa s’aplica en fraccions d’un minut, com a la resta d’aparcaments municipals.

Més places
d’aparcament per
a les Corts i el tanatori

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

GRUPS MUNICIPALS

LesCorts, al capdavant
en innovació i recerca
PSC. Montserrat Sánchez

El projecte del
Barcelona Know-
ledge Campus,
impulsat conjun-
tament per les

universitats de Barcelona i Po-
litècnica de Catalunya, ha obtin-
gut el segell de Campus
d’Excel·lència Internacional,
amb tot l’impuls que suposa per
la vella aspiració de convertir la
Zona Universitària en un refe-
rent en el camp de la recerca i la
innovació. Es tracta d’unamag-
nífica notícia i de la constatació
que el Portal del Coneixement
avança amb pas ferm, i amb ell
les Corts fa ciutat a indrets que
fins ara havien estat reductes
tancats i aïllats a l’interior del
districte. Sónmoltes lesmillo-
res urbanes que ja es poden
veure, i que es produeixen grà-
cies i l’esforç i la col·laboració
entre un Ajuntament que sap
que el coneixement que es gene-
ra a les universitats és un dels
puntals més valuosos pel seu
desenvolupament econòmic i
social, i unes universitats que
han sabut entendre que bona
part del seu atractiu futur rau,
precisament, en la seva capaci-
tat de ser, per fi, ciutat.

Ara, les Corts

CIU. Francina Vila

El nostre districte
és un territori
que ha anat pa-
tint molts canvis.
Avui hi convergei-

xen grans vies de comunicació,
grans equipaments públics i
privats d’interès general, grans
superfícies i petit comerç, i zo-
nes de residència de cortsencs i
cortsenques que són el cor i els
qui donen vida a les Corts. Serà
capaç el govern municipal de
gestionar aquest cúmul d’inte-
ressos, a vegades contraposats,
per vertebrar les Corts del segle
XXI? Fins ara sembla que no.
No hi ha prou lideratge, ferme-
sa ni determinació per defensar
un territori tan divers. Sembla
que faci por escoltar. Deia un
poeta que els ideals que val més
la pena tenir són els que pots
aplicar a la vida diària. És el que
fem al Grup de CiU a les Corts.
En Carles, en Joan, en Lluís, la
Vanessa, en Sergi, l’Elena i la
Francina som persones al ser-
vei de la gent de les Corts, que
estimem el nostre territori i
que volem que el dia a dia als
nostres barris sigui més fàcil i
millor. Ara, a Barcelona, toca
les Corts!

Manca
de lideratge
PP. Gloria Martín

A pocmés d'un
any de les elec-
cions municipals,
el Govern del Dis-
tricte no ha estat

capaç de complir el compromís
–incomplert també enmandats
anteriors– de posar enmarxa la
residència Benavent. El retard
d’aquestes obres demostra la
falta de lideratge del Govern del
Districte i la seva incapacitat
per tirar endavant el projecte
d'un equipament absolutament
necessari per atendre la gent
gran. El Partit Popular ha recla-
mat des de l'inici del mandat,
tant la posada enmarxa d'a-
questa residència com l'execu-
ció de projectes tan emblemà-
tics en les Corts com la Colònia
Castells o el Pla Anglesola.
Aquests projectes acumulen re-
tards històrics i són una priori-
tat pel Partit Popular, que tre-
balla perquè el govern
municipal mostri més sensibili-
tat cap als veïns afectats per
aquests plans, uns veïns que
viuen en una constant incerte-
sa, sense poder fer millores als
seus habitatges que, enmolts
casos, es troben en un estat la-
mentable.

Fempolítica
quotidiana
ICV. Ricard Gomà

Estrenem en
aquesta revista
una nova secció
que dóna veu als
grupsmunicipals

allà on, per a nosaltres, la políti-
ca prenmés sentit. És en el te-
rreny de la proximitat on s’ex-
pressen les inquietuds, els
projectes i les il·lusions de les
persones que viuen a la nostra
ciutat i que, des de la seva quoti-
dianitat, la transformen dia a
dia. Els representants polítics, i
especialment els que ens dedi-
quem a la política local, hem de
saber aterrar sempre en aquesta
quotidianitat, per forjar vincles,
recuperar complicitats, compar-
tir projectes per construir
col·lectivament una Barcelona
més solidària i ecològica. Com a
president d’ICV-EUiA a l’Ajunta-
ment, hi estic compromès. De-
fenso amb convicció els liderat-
ges compartits i el treball en
xarxa. No concebo una altra
manera de fer política. Voldria
que aquest canal que avui obrim
fos útil, sobretot a vosaltres, i
ens permetés respondre a aque-
lles qüestions quemés us inte-
ressin o preocupin de les Corts
o del conjunt de la ciutat.

Treballemper la
memòria històrica a
les Corts
ERC. Xavier Florensa

Des de fa anys,
ERC treballa per
la recuperació i la
difusió de la
memòria històri-

ca, i per això ha reclamat al Dis-
tricte que instal·li una placa
commemorativa a l’indret on
estigué l’antiga presó de dones
de les Corts. I és que poca gent
sap que entre la Diagonal i la
plaçaMaria Cristina, on actual-
ment s’alcen uns gransmagat-
zems, hi va existir una presó de
dones que entre 1939 i 1953 va
acollir milers de dones represa-
liades pel franquisme. A propos-
ta d’Esquerra, finalment s’ins-
tal·larà aquesta placa per tal
d’homenatjar les dones que van
ser empresonades per la seva
lluita contra la dictadura. Encara
que ja hi havia un acte progra-
mat, el Districte el va haver de
desconvocar perquè la placa no
recollia els motius pels quals
aquestes dones van ser privades
de la llibertat i, a petició de les
dones, del 36 s’encarregarà una
nova placa. Des d’Esquerra, vet-
llarem perquè la inscripció de la
nova placa sigui l’adequada i pu-
gui ser descoberta el més aviat
possible.
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”
Les Corts: 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

Portal Mòbil

Informa de tots els serveis municipals dis-
ponibles des del vostre telèfon mòbil.
Sol·licitar el volant de residència del padró
d'habitants, saber quines són les estacions
de Bicing o els punts Wi-Fi més pròxims o
tot allò relatiu a les grues són alguns dels
serveis municipals que podeu tenir al
mòbil, com també informació d'agenda o
equipaments de la ciutat.
www.bcn.cat/mobil

eGovernment

Presenta els serveis basats en les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació que
impulsa l'Ajuntament per tal d'oferir als
ciutadans un servei públic més àgil i pro-
per amb l'Administració. Algunes d'aques-
tes aplicacions de les noves tecnologies a la
gestió de la ciutat que permeten una millor
gestió són el Wi-Fi, les innovacions en els
tràmits o les PDA als serveis municipals,
entre altres
www.bcn.cat/egovernment

wPOL I E SPORT IU

Pere S. Paredes

El parc de la Maternitat va re-
bre, el 17 de gener, un petit

moviment sísmic Esportiu en re-
bre la participació de més de 700
esportistes que varen prendre
part, tot i la pluja, en la setena
edició del popular Cros Escolar de
les Corts, que va estar organitzat
pel districte de les Corts i el CE
Universitari.
Aquesta primera prova del 2010
del Challenge Escolar de Cros Bar-
celona Ciutat, que va comptar
amb la participació de 68 centres,
era considerada Campionat de
Barcelona, en categories masculi-
nes i femenines dels anys 1992 al
2001, i per aquesta raó és classifi-
catòria per a la final dels Jocs Es-
portius Escolars de Catalunya.
Les curses estaven programades
perquè qualsevol noi i noia, nas-
cuts entre els anys 1992 i 2003,
poguessin demostrar les seves
qualitats atlètiques en recorreguts
establerts per a cada categoria que
podien anar dels 800 fins als
3.300 metres.
El Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona (CEEB), en col·laboració
amb els districtes municipals de
les Corts, Sant Martí, Nou Barris,

Sant Andreu i Ciutat Vella, orga-
nitza per cinquè any consecutiu el
Challenge Escolar.

Aquesta competició atlètica comp-
ta, des dels seus inicis, amb el su-
port tècnic de Barcelona Atletis-
me, el Club Esportiu Universitari,
el Club Atlètic Canaletes, l’Asso-
ciació Esportiva Ciutat Vella, el
Club d’Atletisme Nou Barris, l’As-
sociació Esportiva L’Eixample, el
Centre Esportiu Joan Miró, l’As-

sociació Esportiva Bon Pastor, el
Poppyteam Atletisme i el mateix
Comitè d’atletisme del Consell de
l’Esport Escolar de Barcelona.
En el Challenge Escolar de Cros
varen ser premiats els vuit pri-
mers classificats de les diferents
curses per categoria i sexe, i el
lliurament de trofeus es farà en el
transcurs de la Jornada de Cloen-
da d’Atletisme en pista del CEEB,
al mes de maig-juny, un cop fina-
litzats tots els crosos.
Els atletes que participin en la
tots sis crosos de la Challenge re-
bran com a reconeixement del
CEEB un premi especial.

Més informació:
www.elconsell.cat

Els nois i noies de centres
escolars de les Corts
varen prendre a l’assalt,
d’una manera pacífica i
esportiva, els jardins del
parc de la Maternitat

Els recorreguts de
les diferents curses
podien anar entre els
800 i els 3.300 metres

Sortida de la cursa dels nois nascuts l’any 2001.

El parc de laMaternitat trontolla
ambel VII Cros Escolar de les Corts

Tenen molta varietat d’instruments ètnics.

Gatzara significa alegria i aquesta és la filosofia que
encarna aquesta botiga de música. Des que fa 41

anys, quan la van obrir la Isabel Garcia i el Daniel Dal-
mases, fins ara, que la porta la filla, la Maite, sempre
han entès la música com un plaer i una vocació. La mú-
sica manifesta el batec de la vida i aquesta força la sen-
tim quan entrem a Gatzara. A més de trobar-hi guita-
rres i instruments per a l’escola, com ara les flautes, els
xilòfons i la percussió, descobrim com n’és, de variada i
universal, la música. Hi trobem un ampli ventall d’ins-
truments ètnics de diferents procedències: sitars i tau-
les de l’Índia, la kora de l’Àfrica, ukeleles de l’Illa de Pas-
qua, llaüts àrabs, gongs xinesos, bols tibetans... Tot un
viatge pel món i les seves vibracions. Gatzara també és
un bon lloc per trobar idees per regalar als amants de la
música, com ara les miniatures d’instruments o altres
detalls curiosos.
Gatzara / C. Joan Güell, 200 / Telèfon: 93 439 06 43

E L TAULE L L

Unabotiga que sap
fer gaudir de lamúsica

Joan Anton Font
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Com valora el seu recent nomena-
ment com a vicepresidenta del
Consell de Barri de la Maternitat
i Sant Ramon?
Per a mi és una satisfacció molt gran
aquesta confiança que se m’ha donat.
Ara bé, jo continuaré fent el que he es-
tat fent fins ara, és a dir, ajudar la gent
i els comerciants del barri. Ara potser
caldrà posar-hi més atenció, més sim-
patia… no sé com dir-ho, instituciona-
litzar el que jo ja he estat fent des de fa
molts anys des de la meva bodega.
Quan comença la seva vinculació
a aquest tros de la ciutat?
Des de sempre, perquè vaig néixer aquí
i sempre hi he viscut des de fa ara 62
anys! I en fa 42 que porto aquesta po-
pular bodega de l’avinguda de Sant Ra-
mon Nonat. Podríem dir que malaura-
dament hi ha pocs negocis que hagin
pogut subsistir tants anys. Jo el que he
fet, només, és canviar-me d’ubicació
en el mateix barri, de fet, canviar-me
de vorera.

Com definiria la vida diària a la
Maternitat i Sant Ramon?
Crec que cada vegada la gent surt
menys de casa, que no fa vida de barri,
i crec molt sincerament que això no és
positiu i tots plegats ens hem de pre-
guntar per què. Fa molts anys, en
aquest barri, aquí a l’avinguda de Sant
Ramon, es podria dir que tots érem
una família. Abans era com un poble. I
és clar, ara molta gent ha d'anar a tre-
ballar; molts veïns de la part alta del
barri viuen en edificis fonamental-
ment residencials. Molta gent se’n va
fora el cap de setmana i això es nota
en el dia a dia del carrer. Un cert to en-
cara es manté perquè si hi ha alguna
cosa que distingeix aquest barri de la
resta de la ciutat és el to familiar que
s’hi respira.
Quins són, en la seva opinió, els
principals reptes del barri?
Des del meu punt de vista hi ha pro-
blemes en l'aparcament. Fer carrers
per a vianants implica, és clar, reduir el
nombre de places per a vehicles. Un
exemple n’és la recent remodelació del
passatge de Xile. En definitiva, tot ha
canviat molt en els últims anys. I això
es nota molt. La majoria d'edificis d'a-

quest barri no tenen aparcaments sub-
terranis perquè van ser construïts en
una època en la qual encara no se'n
feien. Amb els nous és diferent. Sem-
bla que en el projecte de transformació
del Barça –assumpte que no entraré a
valorar– s’hi preveu la construcció de
nous aparcaments que són molt neces-

saris per al barri. En la meva opinió,
també cal millorar la situació de la xar-
xa d'equipaments públics del barri,
tant a Sant Ramon com a la Materni-
tat. Pel que fa a l‘assistència mèdica,
ara amb el recorregut del 15, s'ha fet
molt més fàcil arribar-hi. Sí, hi ha as-
sumptes que han de millorar.
I pel que fa al transport públic,
què en pensa?
Pel que fa al transport públic, es pot
dir que estem molt bé. Hi ha metro,

moltes línies d’autobusos i, des de fa
pocs anys, tenim el tramvia. De mo-
ment, en aquest aspecte no hi ha mo-
tius de queixa.
Creu que és prou coneguda l'e-
xistència dels nous consells de
barri?
Sincerament, no. No sé si per manca
de trajectòria o per manca de difusió,
però crec que entre els veïns no es co-
neix prou. Cal encara més difusió de la
que s'ha fet fins ara.
Què desitja del futur per al barri?
Que es resolguin, per exemple, les de-
ficiències d'aparcament i d'equipa-
ments, com ja he dit, i que hi hagi més
vida ciutadana, que tots els veïns es fa-
cin seu el barri. I també, des del meu
punt de vista, que els responsables po-
lítics coneguin la realitat que es viu al
carrer, perquè a vegades les coses es
veuen de manera molt diferent des del
despatx o l'oficina que des del carrer o
els negocis a peu de carrer, com el
meu.
I què voldria transmetre al con-
junt dels veïns?
Que estic a la disposició del barri, de
tothom, per ajudar en tot allò que cal-
gui.

ENTR EV I S TA M. del Carme Turigas, vicepresidenta del barri de la Maternitat i Sant Ramon

“Continuaré ajudant la gent i els comerciants del barri”, diu M. del Carme Turigas.

M.del CarmeTurigas estrena el càrrec de vicepresi-

denta del Consell de Barri de laMaternitat i Sant

Ramon.Des del seu establiment de l'avinguda de

Sant RamonNonat ha vist l'evolució del barri al

llarg de les últimes quatre dècades

“Si hi ha alguna
cosa que distingeix
aquest barri es el to

familiar que s’hi respira”

"Estic a la disposició
del barri per ajudar en
tot allò que calgui"

Daniel
Venteo


