
Amb una inversió econòmica de
prop de 300.000 euros, el tram del
carrer Alfambra comprès entre
Trias Giró i l’avinguda Diagonal
s’ha renovat totalment. Les obres
han permès la renovació total de la
pavimentació, l’enllumenat, les xar-
xes de serveis i el mobiliari urbà.
També s’ha plantat nou arbrat i s’hi
han incorporat importants nove-
tats per al seu funcionament diari,
amb la creació d’un nou pas de via-
nants per facilitar la connexió de la
Facultat d’Economia i Empresa de
la Universitat de Barcelona. El car-
rer Alfambra es troba al barri de Pe-
dralbes. La seva posada al dia ha es-
tat possible gràcies al Pla de
Manteniment Integral impulsat per
l’Àrea de Medi Ambient.

El carrer Alfambra, al barri
de Pedralbes, estrena millores
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Aspecte del carrer remodelat.
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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

EXPOSICIONS

Fins al 28 de gener
Art Teràpia
Al centre cívic Can Deu (pl. de la Concòrdia, 13)
Pintura L’ús de l’art amb finalitats terapèutiques. Autora:
Sheila Mesas Quero Vestíbul.

Fins al 28 de gener
Paisatges nocturns a Collserola
Al centre cívic Can Deu (pl. de la Concòrdia, 13)
Exposició fotogràfica de caire mediambiental.

A partir de l’1 de febrer
Emocions oblidades
Al centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3)
Exposició de pintura de Sumiko Kido.

De l’1 al 15 de febrer
Per l’amor
Al centre cívic Joan Oliver-Pere Quart (c. Comandant Be-
nítez, 6)
Oli sobre tela. Exposició de la pintora Brigitte Bibas.

INFANTIL

Dies 22, 23, 27, 29 i 30 de gener
Disfresses per a la rua del barri
A partir de les 10 h a la ludoteca del centre cívic Riera Blan-
ca (c. Riera Blanca, 1-3)

Dilluns 25 de gener
Crea el teu trencaclosques
A les 17.30 h al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
De 3 a 6 anys en companyia d’una persona adulta.

Dilluns 1 de febrer
Unmón de circ
A les 17.30 h al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
De 3 a 6 anys en companyia d’una persona adulta.

MÚSICA

Dijous 21 de gener
CIA. EL OTRO
A les 21 h al casal de joves de les Corts (c. Dolors Masferrer
i Bosch, 33-35)
Espectacle de dansa-clown.

Diumenge 24 de gener
Yrene Martínez-Roca i Javier García-
Morante
A les 18 h al centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3)
A l’XI cicle de clàssica a Les Corts.

Dijous 4 de febrer
CASON
A les 21 h al casal de joves de les Corts (c. Dolors Masferrer
i Bosch, 33-35)
Versions de rumba-flamenc.

ACTIVITATS

Dijous 19 de gener
Ruta del barri de Sant Pere i Santa
Caterina
A les 11 h davant de l’hotel Colón, just enfront de la Ca-
tedral
Inscripcions al centre cívic Joan Oliver (c. Comandant
Benítez, 6) i al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13).

Dijous 11 de febrer
El vegetal és vida!
A les 19.15 h al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13)
Tertúlia sobre cuina vegetariana divertida.

Divendres 12 de febrer
Al Carnaval tot s’hi val!
A partir de les 18 h al centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
(c. Comandant Benítez, 6)
Amb concurs de disfresses elaborades amb creativitat.

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

Les ciutats, els barris, les comuni-
tats de veïns on vivim són els esce-
naris en què ciutadans i ciutadanes
coneixem els valors cívics i cons-
truïm les relacions socials que ens
permeten viure en comunitat.
És recomanable acollir els nous
veïns que arriben a l’escala, perquè
una bona rebuda facilita la integra-
ció i la participació en l’organització
de la comunitat.
Cal que algun membre de la comu-
nitat informi els nous veïns i veï-

nes de tot un seguit d’aspectes
indispensables que els cal conèixer:
les persones responsables de l’ac-
tual Junta de Propietaris, el tipus
d’organització per a la neteja de l’e-
difici, l’abonament de les quotes,
les principals normes de respecte i
convivència i l’ús dels espais comu-
nitaris.
Elaborar un protocol de benvinguda
on s’expliquin aquestes qüestions i
oferir-lo als nous veïns de l’escala és
de gran utilitat.

Acull els nous veïns i informa’ls del funcionament de la comunitat
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Daniel Romaní

Aquest mes de gener co-
mencen les jornades de

portes obertes a les escoles
públiques. Donat que el curs
escolar vinent (2010-2011)
comença el 7 de setembre,
una setmana abans que l’ac-
tual, s’ha avançat la preins-
cripció i matriculació dels
alumnes i, per tant, les jorna-
des que permeten als pares
conèixer i triar l’escola on
han d’anar els seus fills. És
una decisió important per-
què a l’escola dipositem la
confiança de l’educació dels

nostres fills, de manera com-
partida amb la família.
Les portes obertes de les es-
coles d’educació infantil i
primària es faran els dies se-
güents: Pau Romeva (c. Pi-
suerga, 1), el 19 de gener a les
19 hores; Duran i Bas (c. Va-
llespir, 198), el 20 de gener a
les 19 hores; Ítaca (c. Numàn-
cia, 140-158), el 21 de gener
a les 19 hores; Les Corts (c.
Eugeni d’Ors, 2), el 25 de ge-
ner a les 19 hores; Barcelona
(c. Evarist Arnús, 2), el 26 de
gener a les 19 hores; Lavínia
(c. Fígols, 20), el 27 de gener

a les 17.30 hores, i Ausiàs
March (plaça Comas, 9-10), el
28 de gener a les 17.30 hores.
Pel que fa als instituts d’edu-
cació secundària, les portes
obertes seran: Ausiàs March
(av. d’Esplugues, 38), el 23 de
gener a les 11 hores; Joan

Boscà (av. d’Esplugues, 40),
el 27 de gener a les 18.30 ho-
res, i Les Corts (travessera de
Les Corts, 131-159), el 30 de
gener (10 hores Batxillerat i
11 hores ESO). Finalment,
les escoles bressol municipals
faran les jornades de portes
obertes més endavant, al
principi del mes de maig: la
de l’escola Xiroi (c. Anglesola,
50) tindrà lloc el 4 de maig a
les 17.30 hores; la de Can Ba-
cardí (travessera de les Corts,
94), el 5 de maig a les 18 ho-
res, i la de Bambi (c. Valles-
pir,196), el 6 de maig a les 18
hores. A les famílies que vul-
guin informar-se’n, els poden

ser útils aquestes adreces:
Servei Educatiu de Les Corts-
Centre de Recursos Pedagò-
gics (c. Cardenal Reig, 32, tel.
93 447 07 40), Servei Educa-
tiu de Les Corts-Equip d’As-

sessorament Psicopedagògic
(travessera de les Corts, 252,
tel. 93 491 18 41), Oficina
d’Atenció al Ciutadà del Dis-
tricte (plaça Comas, 18) i
www.edubcn.cat.
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Alumnes d’educació infantil a una escola pública de les Corts.

Aquest mes de gener comencen

les jornades de portes obertes

a les escoles públiques

d’educació infantil, primària i

secundària del districte.

Les de les escoles bressol

municipals seran al mes de maig

Comencen les jornades de portes
obertes a les escoles públiques

CIUTADANS OPINEN

Lourdes Fernández
Monitora
de menjador

Sí, perquè hi ha
diferències evidents
entre les escoles, no
només pel professorat
sinó també per les ins-
tal·lacions i l’organit-
zació.

Jordi Pérez
Instal·lador
d’antenes

Sí, és molt important
per poder veure les ins-
tal·lacions de què dis-
posa i conèixer els mes-
tres, encara que nor-
malment et guies per si
hi ha plaça o no.

Paqui Martínez
Comptable

Crec que és molt impor-
tant per saber on, amb
qui i de quina manera
conviurà el teu fill la
major part del dia.
Però a la pràctica no
pots escollir, ja que les
places vénen donades.

Ariadna Benedito
Dependenta

És bàsic per conèixer
les instal·lacions, el
projecte educatiu, el
professorat i l’AMPA,
com també per conèi-
xer la dinàmica dels
centres.

Jordi Giménez
Cap de magatzem

Encara que hi intervin-
guin altres factors,
ajuda a conèixer la dinà-
mica del centre, el pro-
jecte educatiu i el taran-
nà ideològic. Si quadra o
no amb els meus princi-
pis, farà que em decanti
per una o altra escola.

Fredy Fòrero
Transportista

Sí, es muy importante,
porque puedes ver el
nivel educativo y, sobre
todo, la convivencia
tanto entre profesor y
alumno como también
entre alumnos.

C r e u impo r t a n t v i s i t a r e l c e n t r e a b an s d e t r i a r l ’ e s c o l a d e l s s e u s f i l l s ?

Les jornades
permeten conèixer
l’escola per dins i el
projecte educatiu

CONÈ I X ER L E S I N S TAL · LAC IONS I L E S ACT I V I TATSA
Amés de conèixer el procés de preinscripció i matriculació, i els criteris d’admissió, les jor-

nades de portes obertes permeten veure les instal·lacions –les aules, el pati, el menjador,

el poliesportiu…– de l’escola i informar-se de les activitats específiques que organitza

més enllà de les matèries obligatòries, com són les activitats extraescolars.
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PL E DEL D I S T R ICT E

T.Gutiérrez

Tots els grups municipals
van votar a favor, en el

passat Ple del Consell del
Districte de les Corts, de la
modificació de la normativa
del pla especial urbanístic i
de millora urbana d’ordena-
ció de l’equipament sanitari
assistencial del carrer Bena-
vent, 43-45. L’objectiu és la
ubicació d’una residència as-
sistida amb centre de dia per
a gent gran de caràcter pú-
blic que tots els grups consi-
deren “molt necessària” per
al barri. Durant el Ple es va
aprovar la proposta de preus
públics del Districte per a
l’any 2010 que, seguint amb
la voluntat de l’Ajuntament
de no augmentar preus,
manté les mateixes tarifes
del 2009. La proposta va
comptar amb el suport de

tots els grups excepte el PP,
que va preferir abstenir-se.
Gran part del Ple es va dedi-
car a presentar i debatre l’in-
forme d’execució del Pla
d’Actuació del Districte
(PAD) de les Corts, presentat
per la regidora, que va desta-
car que actualment hi ha 41
accions finalitzades i 137 ac-
cions més en marxa. En els
últims tres mesos s’han aca-
bat 14 mesures, entre les
quals destaquen l’impuls als
Consells de Barri i la urba-
nització i millora d’alguns ca-
rrers com Taquígraf Martí,
Taquígraf Garriga, Salvador
Cardenal, Martí i Franqués,
Jordi Girona, passatge Re-
gent Mendieta i passatge
Jaume Roig, entre d’altres.
Un dels temes que es van de-
batre va ser la proposta de
pressupost per al 2010, el

qual, tot i comptar amb els
vots a favor del PSC i ICV, no
va ser aprovat al Ple perquè
PP i CiU hi van votar en con-
tra i ERC s’hi va abstenir. Tot
i això, la regidora del Distric-
te, Montserrat Sánchez, va
voler destacar que els pres-
supostos municipals d’en-
guany són “un instrument

molt potent per lluitar con-
tra la crisi”, perquè no incre-
menten la pressió fiscal so-
bre els ciutadans i aposten
per mantenir la despesa so-
cial i la destinada a les perso-
nes. El pressupost total per
al Districte de les Corts serà
de 21.426.570 euros, i la vo-
luntat és mantenir i garantir
la política social per tal d’es-
timular el dinamisme econò-
mic en època de crisi.

Un moment del Ple de les Corts el dia 2 de desembre.

La regidora va
destacar que 41
accions del PAD ja
estan finalitzades

El Consell del Districte també va
aprovar la proposta de preus públics
de cara al 2010

Balanç positiu de l'estat
d'execució del PAD

El carrer d’Argüelles (Diagonal) amb l’encreuament del pg. de
Gràcia. (Foto:Maruja Redondo.)

Història de la
Diagonal (I)
Enderrocades les muralles, en la segona part del segle
XIX, s’obria una nova perspectiva urbanística per a Barce-
lona en guanyar tot aquell espai reservat i preservat pels
militars durant uns quants segles. El projecte va arribar
de la mà d’Ildefons Cerdà i el seu model d’Eixample qua-
driculat, però no tot: un carrer, una avinguda en diago-
nal, dividia tot aquell entramat i s’internava en els terri-
toris d’altres pobles del pla de Barcelona, com Gràcia, les
Corts, Sant Martí de Provençals i Sarrià, els tres primers
annexionats a Barcelona el 1897 i el darrer el 1921.
El primer tros de la Diagonal que es va urbanitzar fou el
comprès entre Pau Claris i el passeig de Gràcia a partir de
l’any 1884. Era un tram que no pertanyia a Barcelona,
sinó a la vila de Gràcia, l’Ajuntament de la qual va decidir,
el 1891, posar a la nova via el nom d’Argüelles, un polític
que no tenia cap relació amb Barcelona. Segons investiga-
cions de Lluís Permanyer, l’origen del nom es podria tro-
bar en la vinculació amb la maçoneria del polític i la d’al-
gun representant del consistori gracienc.
El 1896, el traçat urbanitzat de la Diagonal ja s’estenia
entre el carrer Bruc i el camp d’en Tuset, uns terrenys i
una masia enclavats en el municipi de Gràcia, que arriba-
va fins al que avui és la plaça Francesc Macià. Amb els
anys, la pressió ciutadana i la disposició dels propietaris
van fer que s’anés urbanitzant a poc a poc fins a arribar a
Francesc Macià. Gràcia quedava incorporada a Barcelona
el 1897, un fet que permetria a l’Ajuntament de Barcelo-
na unificar els criteris de construcció i de nom de la via.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 62 28

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC
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Sensibilitzar els diferents
col·lectius sobre les necessi-

tats de les persones amb disca-
pacitat. Amb aquest propòsit,
l’Auditori del centre cívic les
Corts ha acollit el 16 de desem-
bre passat un acte commemo-
ratiu del Dia Internacional de
les Persones amb Discapacitat.
Glòria Martín, presidenta del
Consell Municipal del Distric-
te, ha assistit a la cerimònia d’i-
nauguració, on s’ha tractat de

reunir diferents punts de vista
sobre aquesta realitat i ha dedi-
cat una reflexió a l’educació in-
clusiva, integrada al Pla d’Acció
d’Escoles d’Inclusió “Aprendre
junts per viure junts”. Tot se-
guit s’ha obert un col·loqui so-
bre el documental El factor sen-
sible, realitzat l’any passat per
persones amb discapacitat del
districte. Entre els assistents,
l’autora de Criatures d’un altre
planeta, Elisabet Pedrosa, ha
presentat el seu llibre per do-

nar a conèixer la síndrome de
Rett. D’altra banda, la presi-
denta de la Federació Platafor-
ma d’Entitats de Persones amb
Discapacitat de Catalunya, Àu-
rea Lázaro, ha reunit diverses
experiències de nois i noies que
han participat als tallers diri-
gits per aquest organisme. Fi-
nalment, l’acte s’ha tancat amb
una actuació de dansa que tre-
balla amb persones amb disca-
pacitat a càrrec de la Fundació
Psicoart de Catalunya.

LES CORTS

DanielVenteo

Barcelona ha fet de la millo-
ra del seu espai públic un

dels motors de reactivació de la
seva economia urbana. Les ac-
tuacions, tant de gran com de
petita envergadura, arriben a
tots els barris de la ciutat. El
carrer Alfambra, entre el carrer
Trias Giró i l’avinguda Diago-
nal, n’és un exemple. Es tracta
d’un vial de 111 metres de lon-
gitud i uns 25 metres d’ampla-
da, situat al barri de Pedralbes,
que s’ha renovat totalment
gràcies al Pla de Manteniment
Integral impulsat per l’Àrea de
Medi Ambient.
Amb una dotació econòmica
de prop de 300.000 euros pro-
cedents del Fons Estatal d’In-
versió Local (FEIL) del Govern
central, el carrer s’ha transfor-
mat en els seus 2.850 m² de
superfície i ha adaptat el seu
espai públic a les noves neces-

sitats actuals, principalment de
la important comunitat uni-
versitària del seu entorn. Les
obres ara enllestides, que van
començar el passat mes de se-
tembre, han permès la renova-
ció total de les voreres, de 7,5
metres d’amplada, amb una

calçada central de circulació
per a vehicles en els seus 10
metres d’amplada, cosa que ha
permès disposar d’un carril de
circulació i un cordó d’aparca-
ment a la banda Llobregat i un
aparcament en bateria al costat
Besòs. Les obres també han
permès la incorporació d’un

pas de vianants a nivell per fa-
cilitar la comunicació entre les
instal·lacions de la Facultat
d’Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona, molt
ben valorat per la comunitat
universitària. Aquest nou pas
també permetrà reduir la velo-
citat dels vehicles que circulen
pel carrer. Les noves voreres,
com és habitual, s’han pavi-
mentat amb el característic pa-
not barceloní amb forma de
flor. També s’han unificat i
normalitzat tots els guals per a
vianants del tram renovat.
Les obres de millora del carrer
han permès no només el man-
teniment de l’arbrat existent,
sinó també la plantació d’una
segona línia d’arbrat d’alineació
a la vorera de la banda Llobre-
gat, amb exemplars de l’espècie
Mèlia, dotats amb el sistema
de reg per degoteig. També
s’ha renovat tota la infraes-
tructura d’il·luminació, les xar-
xes de serveis i el mobiliari
urbà, com ara els bancs, les pa-
peres i els pilons.
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NOT ÍC I E Sf
Un llibre explica com ballar a l’escola
Gemma Renobell, professora d’educació física i de
dansa de l’escola Duran i Bas, presenta el seu nou lli-
bre Todo lo que hay que saber para bailar en la escue-
la el dia 14 de gener, a les 18 h, a la Sala de Plens de
la seu del Districte (pl. Comas, 18). El llibre és una
guia didàctica amb cent propostes per fer dansa, mo-
viment i expressió corporal a l’escola, amb un DVD
on es poden veure les activitats.

9.000 bosses reutilitzables per a la compra
Amb l’objectiu de reduir l’ús de les bosses de plàstic i
contribuir a un desenvolupament sostenible, el Dis-
tricte de les Corts ha distribuït gratuïtament 9.000
bosses reutilitzables per a la compra. Les botigues de
l’eix comercial de les Corts i el mercat municipal les
van repartir el desembre, poc abans del Nadal. Les
bosses són decorades amb una imatge nadalenca ce-
dida pel taller ocupacional Ariadna.

Dones ajuden dones amb càncer demama
L’Associació Espanyola contra el Càncer de Barcelona
i el Districte de les Corts han engegat un servei gra-
tuït de voluntariat testimonial per donar suport a les
dones amb càncer de mama. Les voluntàries són do-
nes que han estat intervingudes d’aquest tipus de
càncer. El servei es fa al centre cívic Can Deu (pl. de
la Concòrdia, 13) el primer i tercer dijous de mes, de
16 h a 18.30 h. Informació: T. 93 200 20 99.

Proposta innovadora al centre cívic Pere
Quart
El centre cívic Joan Oliver “Pere Quart” (Comandant
Benítez, 6/T. 93 339 82 61) ha iniciat un nou projec-
te per impulsar activitats creatives i innovadores que
pretenen trencar les estructures convencionals. Són
activitats amb contingut físic amb una part impor-
tant de formació teòrica sobre salut i creixement
personal. Sota el nom de Centre Sísmic, hi ha propos-
tes diferents per a totes les edats i tots els gustos.

El carrer Alfambra s’ha reurbanitzat al tram
comprès entreTrias Giró i l’avingudaDiagonal

Calçada i voreres noves al carrer Alfambra, on s’han plantat mèlies.

Celebració del Dia de les Persones amb Discapacitat

La millora ha
significat una
inversió econòmica
de prop de
300.000 euros

Actuació de la Fundació Psicoart a l’Auditori de les Corts.

El barri de Pedralbes estrena
el renovat carrer Alfambra



LES CORTS6 Gener 2010

AKaizen Salud Pedralbes trobem un equip de
terapeutes experimentats que tenen cura de

la salut i el benestar dels pacients amb un treball
personalitzat. A través de la fisioteràpia i l’osteo-
patia poden corregir malalties reumàtiques, le-
sions esportives, dolors musculars o articulars, i
l’osteoporosi, entre d’altres. Amb la fisioteràpia
uroginecològica tracten problemes com la incon-
tinència urinària, els dolorsmenstruals o proble-
mes prostàtics. La podologia i el quiromassatge
són altres de les tècniques que apliquen. També

fan entrenament personal, ja sigui amb finalitat
esportiva, estètica o terapèutica, amb un progra-
ma adaptat a les necessitats de cadascú, així com
disciplines en grup com el tai-txi i el ioga. Al cap-
davant hi ha els terapeutes Guillermo Navarro,
Sandra Rubiño i Albert Casas, que formen l’e-
quip del centre, juntament amb l’especialista en
uroginecologia Olga Balaguer.
Kaizen Salud Pedralbes
C. Capitán Arenas, 25, pral. 4
Telèfon: 93 280 23 17

E L TAULE L L

La nostra salut i benestar en bones mans

Treballen amb el pacient de forma personalitzada.

Joan Anton Font

ENT I TAT S

Beatriu Sanchís

El passat 3 de desembre va
tenir lloc al Saló de Cent de

l’Ajuntament de Barcelona el
lliurament de les Medalles
d’Honor 2009. L’acte va ser
presidit per l’alcalde, Jordi He-
reu. Enguany, dues entitats
molt arrelades al districte han
rebut aquest guardó, que vol
reconèixer també l’empenta i la
generositat de la societat civil.
En total són 25 persones i en-
titats guardonades d’àmbits i
mons diferents. El director de
l’Escola Pare Ma-nyanet, Josep
Taulats, va afirmar que “rebre
laMedalla d'Honor de l'Ajunta-
ment de Barcelona és donar
suport a la nostra tasca educa-

tiva, a la vegada que un repte
per continuar treballant en la
formació dels nois i noies. La
medalla reconeix la presència
del col·legi durant 45 anys com
a institució oberta a totes les
famílies i com a continuació

d'una trajectòria social i educa-
tiva exemplar. Un reconeixe-
ment a l'esforç, la dedicació i la
professionalitat de moltes per-
sones. La comunitat educativa
agraeix la valuosa distinció re-

buda i renova el propòsit de
continuar treballant en bene-
fici dels nois i noies, prepa-
rant-los per participar activa-
ment en la transformació i
millora de la família i de la so-
cietat”. Per la seva banda, el
director de la Fundació Pere
Tarrés, Antoni Millet, va de-
clarar: “és una satisfacció per
al Patronat, la Direcció i tot l’e-
quip humà de la Fundació que
l’Ajuntament ens hagi conce-
dit la Medalla d’Honor de la
ciutat. Agraïm el reconeixe-
ment que representa a l’acció
educativa i social que portem
a terme des de fa més de 50
anys, així com als milers de
voluntaris i professionals que
hi col·laboren. Aquest guardó
ens fa sentir orgullosos de for-
mar part de la Fundació i con-
firma que tot el treball que es
realitza a l’entitat té un sentit i
una contribució a la societat”.

Els guardons volen
reconèixer l’empenta
i la generositat de
la societat civil

L’Escola Pare Manyanet i la Fundació
Pere Tarrés han rebut la Medalla d’Honor
de Barcelona per la seva contribució a la
consciència ciutadana i cívica

D’esquerra a dreta, Antoni Millet, director de la Fundació Pere Tarrés, i Josep Taulats, director de
l’Escola Pare Manyanet, reben el guardó de mans de l’alcalde Jordi Hereu.

La Fundació Pere Tarrés i l’Escola Pare
Manyanet reben la Medalla d’Honor

S ERVE I PÚBL IC

Redacció
Els contenidors de recollida de residus s’estan reno-
vant i aviat hauran arribat a tots els districtes. Molts
veïns i veïnes ja han comprovat que n’hi ha un de nou,
amb la tapa de color marró. És el contenidor per a la
recollida selectiva de matèria orgànica, la qual a partir
d’ara es farà a tota la ciutat.
L’ampliació de la recollida orgànica al conjunt de Bar-
celona és la gran novetat de la contracta de neteja
2009-2017, en funcionament des del novembre. Al
contenidor marró, s’hi han de dipositar restes de frui-
ta, verdura, carn, peix, closques d’ou, de marisc i de
fruits secs, marro del cafè, restes de plantes i herbes o
taps de suro, entre altres restes orgàniques.
Per tal de facilitar el reciclatge orgànic als ciutadans i
ciutadanes i de resoldre’n els dubtes, l’Ajuntament ha
posat en marxa uns punts d’informació a tots els dis-
trictes, els quals estaran oberts fins al 27 de febrer. En
aquests punts, els veïns i veïnes rebran gratuïtament
un cubell per dipositar la brossa orgànica, un recepta-
ri de cuina i uns imants per al frigorífic.

Punts informatius sobre la recollida orgànica:
Ciutat Vella
Seu del Districte. Plaça Bonsuccés, 3
Eixample
Mercat de la Concepció. C. Aragó, 313
Sants-Montjuïc
Seu del Districte. C. de la Creu Coberta, 104
Les Corts
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça Comas, 18
Sarrià-Sant Gervasi
Consell Municipal del Districte.
Plaça Consell de la Vila, 7, baixos
Gràcia
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça de la Vila, 2
Horta-Guinardó
Seu del Districte. Ronda del Guinardó, 49
NouBarris
Seu del Districte. Plaça Major de Nou Barris, 1
Sant Andreu
Centre Cultural Can Fabra. C. Segre, 24
SantMartí.
Plaça Valentí Almirall, 1, baixos

Informació sobre
la recollida orgànica
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.barcelonatv.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

El nou web d'obres ofereix informació
actualitzada setmanalment de totes les
obres que s'estiguin fent a Barcelona, i
inclou una bústia per atendre les consultes,
les queixes i els suggeriments de la ciuta-
dania.
www.bcn.cat/obres

Web de la Diagonal

El web de la Diagonal es renova ambmés
continguts, vídeos i un nou bloc on pots
dir la teva sobre el procés de transformació
d'una de les principals vies de la ciutat.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

La Federació Catalana de Tennis
va tornar a decidir, per quart any

consecutiu, que celebraria la seva
102a edició del Campionat de Cata-
lunya Absolut a les instal·lacions del
Club Esportiu Laietà.
Aquest campionat, que es va celebrar
entre el 23 i el 29 de novembre de
2009, va proclamar com a campiona
Laura Pous, que es va imposar a Gar-
biñe Muguruza per 7-6 i 6-2, i a Ro-
berto Menéndez com a campió, en
derrotar Óscar Hernández (74 de
l’ATP) per 6-2 i 6-4.
A les semifinals d’aquest IV Gran
Premi ATO, Memorial JoanMargets,
també hi van arribar Georgina Gar-
cía i María José Martínez (27 de la
WTA i campiona del Màster de do-
bles), per part de les dones, mentre
que per part dels homes també van
disputar les semifinals Albert Ramos
i Marc Fornell. Per als directius del
club, el fet que la Federació Catalana
de tennis els hagi escollit novament
com la seu per disputar aquesta fase
final de Catalunya “ens omple d’or-
gull i responsabilitat. Creiem que la
línia que seguim és positiva i ha do-
nat, per la nostra professionalitat,
suficients garanties a la Federació
per escollir les nostres instal·lacions”.
Aquesta edició coincidia en el temps

amb la Copa Davis, la qual també es
va disputar a Barcelona, “i això va fer
que el nostre club i aquesta competi-
ció catalana arribessin a un munt de
gent. El dia de la nostra final, les gra-

des de les instal·lacions del CE Laietà
eren plenes de gom a gom”.
Sobre el boom del tennis i els nous
practicants, els responsables del CE
Laietà són del parer que “un mirall
com el Rafa Nadal ajuda a l’elecció de

la pràctica d’aquest esport, però per a
nosaltres, tenir la confiança de realit-
zar torneigs d’aquest tipus i amb
aquests patrocinadors, és del tot po-
sitiu”.
Històricament, d’aquesta competició
han sorgit grans tennistes femenins i
masculins com Albert Costa, Àlex
Corretja, els germans Arantxa i Emi-
lio Sánchez Vicario, o Andrés Gime-
no ja més enrere (actiu com a juga-
dor entre 1956 i 1972), entre
d’altres.

Més informació:
Club Esportiu Laietà
Pintor Ribalta, 2-8
www.laieta.cat

Aquest centenari
campionat de tennis de
Catalunya va escollir les
instal·lacions de les Corts
com a seu per celebrar la
seva 102a edició

Laura Pous i Roberto
Menéndez, els
campions de Catalunya
d’aquesta edició

La competició de tennis es va celebrar del 23 al 29 de novembre.

El CE Laietà acull la 102a edició
del Campionat de Catalunya

Pere S.Paredes

El 8 de febrer serà començarà, al
casal de Sant Ramon, la sego-

na edició del Campionat de billar
en modalitat de carambola lliure,
que aplegarà un munt d’aficionats.
Aquesta competició, a la qual es
pot apuntar tothom en el mateix
casal, perquè la inscripció és gra-
tuïta, es complementarà al maig i
juny amb una competició exclusi-
va, molt més àmplia, que agluti-
narà els jugadors de tots els casals

de les Corts en un campionat in-
tercasals, que prendran part en la
modalitat de banda. El casal tam-
bé organitzarà l’octubre una altra
competició, oberta a tothom, però
aquesta vegada en modalitat a tres
bandes.
Més informació:
Casal de gent gran de Sant Ramon
Cardenal Reig, 11
De dilluns a divendres de 9 a 13
h i de 16 a 20 h
Tel.: 93 334 83 53

Caramboles al casal de Sant Ramon
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Com es va decidir crear una asso-
ciació de veïns d’aquesta part de
les Corts?
Nosaltres ens vam voler associar preci-
sament aquí, al nucli antic, una mica
perquè hi ha unes necessitats impor-
tants i algunes coses que es poden mi-
llorar. Tractem assumptes que no si-
guin el mateix de sempre quan es debat
entre l’Ajuntament i les Corts: el Mi-
niestadi, la requalificació del Miniesta-
di i el Barça. Hem de pensar que les
Corts és un districte molt gran i de ve-
gades costa sentir-te representat.
Però quan van decidir constituir-
se com a entitat?
Va ser cap a l’any 2002, arran de les
obres per fer zones de vianants en
aquests carrers. A la primera fase hi va
haver molts problemes. El projecte dei-
xava alguns carrers com a carrers de
servei. Quan van fer la plaça, es van
quedar sense pedra i es va quedar alçat
molt de temps. La gent estava molt
descontenta perquè es van cometre al-

guns errors. Alguns veïns tenien pro-
blemes per accedir a casa seva. Llavors
tot plegat va fer que un grup de gent
ens uníssim i ens organitzéssim una
mica de cara a la segona fase. Vam fer
una recollida de firmes quan encara
Jordi Hereu era regidor, ens vam cons-
tituir i, a partir d’aleshores, vam esta-
blir una relació amb les autoritats.
I aramoltmillor, no?
Sí, la veritat és que ho han fet molt
bé. La segona fase no va dur proble-
mes i va sortir molt bé. Ho han deixat
tot al mateix nivell, de vianants, han
retocat amb molta gràcia el sentit
dels carrers, han instal·lat bé els pi-
vots perquè no passin els cotxes, de
manera que si vas en cotxe se’t desvia
cap a Numància, la travessera o Gali-
leu. El barri ha fet un salt qualitatiu
molt gran. Són carrers de sis metres,
alguns de vuit, en els quals abans hi
havia voreres de 80 cm i un cotxe
aparcat, amb la qual cosa hi havia un
gran problema de mobilitat. La gent
amb cadira de rodes, per exemple, no
podia passar. Ara som en una fase de
consolidació. Hem aconseguit coses
importants, però no n’hi ha prou.
Per a quanta gent treballen?

Hi ha un bon nombre de veïns en
aquests carrers, i a la nostra associa-
ció hi participen o hi han participat
més de 300 unitats familiars. Tenim
la seu al centre cívic Can Deu, a la
plaça Concòrdia.
Quin tipus d’iniciatives propo-
sen?
Per exemple, jo estic molt orgullós del
semàfor de la travessera de les Corts, a
l’alçada de Vilamur (el carrer paral·lel a

Numància). S’hi ha instal·lat perquè
feia molta falta i feia molt de temps
que el demanàvem. Ens vam fixar que
hi havia molta gent que travessava ma-
lament des de Vilamur per anar al
gimnàs o a l’escola bressol. Vam fer fo-
tos, les vam enviar a les autoritats i al
final ens han fet cas.

Com és la relació amb el Districte?
Jo crec que és molt bona. Ens reunim
periòdicament, participem als plens.
Nosaltres proposem iniciatives, detec-
tem mancances que hi ha al nostre
barri, i algunes aconseguim resoldre-les
i d’altres no. La gent suggereix coses,
tothom pot venir i proposar. Estem to-
talment oberts. Fem una mica de pont
entre la gent, els seus suggeriments i
l’Administració. Moltes vegades hi ha
coses que no funcionen o funcionen
malament simplement perquè l’Admi-
nistració no ho sap. Per això nosaltres
ens dediquem a donar-ho a conèixer, a
posar fil a l’agulla.
Com és el seu ideal de les Corts?
Per a mi, tot i que hi ha moltes altres
coses que s’haurien de millorar, les
Corts no pot ser un districte ideal
fins que no s’acabi el pla Anglesola
(l’espai de camp obert i cases en ruï-
nes que hi ha per sota la Diagonal, a
l ’alçada de l’hotel Hilton fins a
Numància i Anglesola). Fa més de 20
anys que està estancat el projecte per
convertir aquest espai en molts equi-
paments per al barri i fer-hi un parc
de 4.000 m2. S’havia de fer abans això
que tapar el cinturó.

ENTR EV I S TA Delfí Llorenç, president de l’Associació de Veïns de Les Corts Noves

Delfí Llorenç, president de l’Associació de Veïns de Les Corts Noves.

Es coneix com Les Corts Noves la part del

districte compresa entre Numància, Anglesola,

travessera de les Corts i Galileu.Delfí Llorenç

treballa per les reivindicacions dels veïns

d’aquest sector

“Moltes vegades hi ha
coses que no funcionen o
funcionenmalament,
simplement perquè

l’Administració no ho sap”

“Les Corts serà un
districte ideal quan
estigui acabat el pla
Anglesola”

Jordi
Miró


