
Durant els propers dies de vacan-
ces escolars, al principi del proper
mes de març, l'Ajuntament pro-
posa una àmplia oferta d'activi-
tats per compaginar la vida labo-
ral i familiar durant aquest nou
període de vacances dels alumnes.
Arreu de la ciutat, són unes 170
entitats les que han estat homo-
logades en el programa i hi parti-
cipen amb tota mena d’activitats:
casals esportius, dedicats a la
ciència i l’astronomia, o les que es
fan al Zoo o al Museu d’Història.
El govern de la ciutat destina
400.000 euros en beques perquè
les famílies amb menys recursos
també hi puguin accedir. Els ajuts
cobriran una part del cost de l'ac-
tivitat, fins al 90%.

Una setmana blanca
escolar plena d’activitats

L’antiga fàbrica Benet
Campabadal serà biblioteca

PATRIMONI

L’espai de lectura se
situarà a la nau
industrial dels anys 20

L’EQUIPAMENT

Serà la nova
biblioteca de
districte de les Corts

TRASLLAT

El fons bibliogràfic
de Can Rosés anirà
al nou centre

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Mariona Autonell
Directora de l’escola Lavínia

“Nens i nenes han
de tenir les mateixes
possibilitats davant
de la vida”

ENTITATS Pàg. 4

Nova entitat al
barri de Sant Ramon
Neix l’Associació de
comerciants, empresaris
i professionals

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Casa d’acollida per a
dones que pateixen
violència masclista

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Espai familiar i Centre
Obert les Corts-Sants
Un lloc de relació
i aprenentatge

Pàg. 5Moltes escoles organitzaran activitats a través de les seves AMPA.

JOSEP MARIA CONTEL

LUIS CLÚA

ORIOL MOLAS
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Imatge virtual de la futura biblioteca, que entrarà en funcionament el proper mandat.
BIMSA

POLIESPORTIU Pàg. 7

El Cros escolar
de les Corts
Rècord de participació
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Districte
Pl.Comas, 18.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada,més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cívic les Corts 93 291 64 62
Dolors Masferrer, 33-35.
Centre cívic Riera Blanca 93 448 04 99
Riera Blanca,1-3.
Centre cívic Can Deu 93 410 10 07
Pl.Concòrdia, 13.
Centre cívic Joan Oliver 93 339 82 61
“Pere Quart”
Comandant Benítez, 6.
Casal de Barri de la Mercè 93 448 05 17
Torrent de les Roses, 41.

BIBLIOTEQUES

Biblioteca de les Corts- 93 499 31 07
Miquel Llongueras
Riera Blanca,1-3.
Biblioteca Can Rosés 93 419 19 29
Deu i Mata, 57.

SERVEIS SOCIALS

Centre serveis socials les Corts 93 256 48 58
Can Bruixa, 7-11.
Centre serveis socials
Maternita-Sant Ramon 93 256 48 00
Trav.de les Corts, 122.

GENT GRAN

Casal Sant Ramon 93 334 83 53
Cardenal Reig, 11 bis.
Casal Can Novell 93 409 88 46
Caballero, 29
Casal de Gent Gran 93 339 71 68
Joan Oliver “Pere Quart”
Comandant Benítez, 6.
Casal i Residència 93 439 41 41
de Gent Gran Montnegre
Montnegre, 25.
Centre de Dia Àgora 93 490 22 87
Comtes de Bell-lloc, 180.
Centre Educacional 93 430 47 20
Fundació ACE-Alzheimer
Marquès de Sentmenat, 35-37.
Aviparc Centre de Dia 93 339 59 08
Comtes de Bell-lloc, 189-195.

ALTRES SERVEIS

Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 93 291 64 86
Dolors Masferrer, 33-35.
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 93 363 29 65
Montnegre, 21.
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 febrer
Dones del món i músics
Centre cívic les Corts (c. Dolors Masferrer, 33-35).
Exposició fotogràfica a càrrec de Ferran Lajusticia i
Mary Franquet.

Fins al 28 de febrer
El gran zoo
Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13).
Exposició de textos de Nicolás Guillén i il·lustracions
d’Arnal Ballester.

Fins a l’11 de març
Expressions
Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Exposició a càrrec dels alumnes de pintura i dibuix del
centre.

Fins al 14 de març
Del figuratiu
a l’abstracte
Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Exposició d’olis i acrílics sobre tela a càrrec d’Elvis Gar-
cía Morán.

INFANTILS

Divendres 18 de febrer
Animals valents
18 h. Biblioteca les Corts-Miquel Llongueras
(c. Riera Blanca, 1).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Llibres a escena, a càrrec de Mònica Torra. Proposta ba-
sada en els contes Leonard, Kiwi i En Max se’n va.
Hi col·labora: Editorial Takatuka. A partir de 3 anys.

Diumenge 20 de febrer
Xarop
de cargol
12 h. Centre cívic les Corts (c. Dolors Masferrer, 33-35).
Espectacle infantil de titelles, a càrrec de Cia. Mercè
Framis.

Dimecres 23 de febrer
L’erugueta goluda
17.30 h. Biblioteca les Corts-Miquel Llongueras
(c. Riera Blanca, 1).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Primeres passes. Audició a càrrec d’Anna Ros. Des dels
6 mesos fins als 3 anys.

Dilluns 28 de febrer
Ulleres
bestials
17.30 h. Centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13).
Taller d’elaboració d’ulleres. De 3 a 6 anys. Cal inscrip-
ció prèvia (telèfon: 93 410 10 07).

Dimarts 1 de març
Contes de terra i arena
17.30 h. Biblioteca Can Rosés (c. Deu i Mata, 57).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Llibres a escena, a càrrec d’Engruna Teatre.
A partir de 4 anys.

Dimarts 8 de març
Contes amb ànima de paper
17.30 h. Biblioteca Can Rosés (c. Deu i Mata, 57).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Sac de rondalles, a càrrec d’Isabel Gomis.
A partir de 4 anys.

ACTIVITATS

Divendres 18 de febrer
Des espera + O ultim jedi
22 h. Centre cívic les Corts (c. Dolors Masferrer, 33-35).
Dos espectacles de dansa. El primer, a càrrec d’Anna Ri-
poll i Maria Södemark, i el segon, a càrrec de la compa-
nyia Bacantoh.

Divendres 11 de març
Sunset Boulevard
17 h. Centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
(c. Comandant Benítez, 6).
Projecció del film Sunset Boulevard, inclòs al cicle cine-
ma a la carta.

Dimarts 15 de març
Estereotips a la pantalla
10 h. Centre cívic Joan Oliver-Pere Quart
(c. Comandant Beniíez, 6).
Conferència sobre la representació de la dona a la pan-
talla al llarg de la història. Amb la col·laboració de l’Ob-
servatori de les Dones als Mitjans de Comunicació i el
PIAD de les Corts.

MÚSICA

Diumenge 6 de març
Duo Cadenza
18 h. Centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Concert a càrrec de Sandra Bellver, piano, i Cristina
Masferrer, piano. Obres de: C. Debussy, M. Ravel, I.
Stravinsky, G. Ligeti i F. Poulenc. Preu: 5,10 euros.

Dijous 17 de febrer
Recital de piano
20 h. al centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13).
Recital a càrrec de Maciei Heller, compositor i intèrpret
polonès.

Diumenge 20 de febrer
Homenatge a Pablo Sarasate
18 h. al centre cívic Riera Blanca (c. Riera Blanca, 1-3).
Concert dels intèrprets Evelio Tieles, violí, i Àngel So-
ler, piano. Obres de Sarasate i Chopin.
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Daniel Romaní

La nova biblioteca del dis-
tricte de les Corts ja té un

projecte definit. S’instal·larà
a l’antiga fàbrica tèxtil Benet
Campabadal, situada entre
els carrers Novell, Comtes de
Bell-lloc i Evarist Arnús.
Ja fa molts anys que l’antiga
fàbrica tèxtil Benet Campa-
badal, que els veïns del barri
coneixen sobretot per la seva
característica coberta en for-
ma de dents de serra –que li
dóna llum natural–, ha deixat
de tenir activitat. L’arquitec-
tura d’aquesta fàbrica dedica-

da a la producció tèxtil –ini-
cialment s’hi fabricaven cin-
tes– denota l’època en què es
va construir: la dècada de
1920. Actualment hi té la seu
la Fundació Centre del Vidre
de Barcelona, la qual té com a
objetiu la formació, la divul-
gació i recerca sobre el vidre, i
que vetlla per mantenir viva
la tradició d’aquest antic ofici
(la Fundació es reubicarà per
tal de deixar l’espai per a la
biblioteca). Per això la nova
biblioteca, que obrirà les por-
tes en el proper mandat mu-
nicipal (2011-2015), després

que s’hagi rehabilitat l’edifici,
es dirà Biblioteca Les Corts-
Vidre.
El projecte de rehabilitació de
l’antiga fàbrica l’ha elaborat
l’equip Ricard Mercadé-Auro-
ra Fernández Arquitectes,

que té una llarga trajectòria
professional: han projectat
hotels, equipaments d’oci,
culturals, sanitaris, infraes-
tructures de transport, habi-
tatges públics i privats etc.,
bona part dels quals a la ciu-
tat de Barcelona. La nova bi-
blioteca tindrà 4.200 metres
quadrats. L’esmentada nau
industrial amb coberta de
dents de serra serà l’espai
principal de lectura. El pro-
jecte preveu la creació d’una
plaça exterior, que serà alho-
ra punt d’accés a la biblioteca
i espai de trobada.
El mapa de les biblioteques
del distr icte de les Corts
comptarà, doncs, amb una
biblioteca de districte en un

lloc ben cèntric. Continuarà
havent-hi la Biblioteca Les
Corts-Miquel Llongueras (c.
Riera Blanca, 1-3), que fins
ara té el caràcter de biblioteca

de districte, i passarà a ser bi-
blioteca de proximitat. En
canvi, la Biblioteca Can Rosés
(c. Deu i Mata, 57), situada
molt a prop de la nova Biblio-
teca Les Corts-Vidre, es tras-
lladarà a aquest nou equipa-
ment.

3Febrer 2011

Una sala de la biblioteca Comtes de Bell-lloc.

Elmapadebiblioteques de les Corts

canviarà amb la futura biblioteca

de districte,que es construirà a la

fàbrica tèxtil Benet Campabadal

Les Corts recupera una antiga
fàbrica com a biblioteca central

CIUTADANS OPINEN

Josep Antoni
Masià
Professor

Que es posin bibliote-
ques a la ciutat sempre
em sembla bé, però el
que no m'agrada és que
per posar-ne una n'ha-
gin de treure d'altres.

Marta Somoza
Professora de
Biblioteconomia

M'aniria molt bé per-
què estaria molt a la
vora de casa. Potser no
és prioritat en temps de
crisi, però si es pot fer
jo estic encantada de la
vida.

Stephanie Riera
Estudiant

Està molt bé, jo visc
molt a prop d'aquí i sóc
estudiant i quan és
època d'exàmens les
biblioteques sempre
estan molt plenes.

José Luis Mata
Dissenyador gràfic

Bé perquè la que tenim
més a prop és la de
l'Illa. Aquesta quedarà
més a prop de casa.
A part, sempre està bé
que facin equipaments
per al barri.

Xaro Bobillo
Administrativa
de logística

És meravellós. Pel vol-
tant només n’hi ha una
i els nens haurien de
tenir més biblioteques
per reunir-se i llegir.
Em sembla perfecte
tenir la biblioteca més
a prop de casa.

Albert Pont
Comercial

M'agrada molt la idea
perquè és un benefici
per a tothom, tant per
als nens, els joves com
per a la gent gran.

Què op i n a d e l p r o j e c t e p e r i n s t a l · l a r u n a b i b l i o t e c a a l a f à b r i c a B en e t Campabad a l ?

Obrirà les portes
durant el proper
mandat municipal
(2011-2015)

BAL LMANET E S P ER AL S MÉS PE T I T SA
Un dels propòsits de les biblioteques és familiaritzar els nens amb la lectura. Per acon-

seguir-ho tenen espais amb unmunt de llibres per a infants. I també fan activitats per als

qui comencen a llegir,o els qui encara no en saben.Una d’aquestes activitats per als més

menuts, Ballmanetes, té lloc el 19 de febrer a les 11h hores a la Biblioteca Les Corts-

Miquel Llongueras.

VICENTE ZAMBRANO
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ENT I TAT S

Beatriu Sanchís

L’Associació de comer-ciants, empresaris i
professionals de l’Illa Sant
Ramon neix amb la inten-
ció d’aglutinar el màxim de
comerços, professionals
(metges, advocats, etc.) i
altres empresaris d'un es-
pai que s’ha denominat l'I-
lla de Sant Ramon i que
està delimitat per les avin-
gudes Arístides Mallol,
Doctor Marañón i Xile, el
carrer Torre Medina, la car-
retera de Collblanc i la tra-
vessera de les Corts. L’enti-
tat es va constituir de
manera oficial el passat
mes de setembre i ara fa els
primers passos dins una
conjuntura marcada per la
crisi econòmica que es viu
a escala mundial. Tot i així,
l’associació neix precisa-
ment “per la conveniència
d'unir-nos per poder afron-
tar alguns reptes que difí-
cilment es poden superar
de manera individualitza-
da”, afirma la presidenta de
l’entitat, Montserrat Ma-
sip. Entre els objectius de
l’associació, cal destacar-ne
el foment del comerç, de

les activitats professionals i
empresarials, la millora de
la zona, tot perquè sigui un
lloc més agradable per a
tothom i “tenir una repre-
sentació davant l'adminis-
tració en assumptes tan

importants per a nosaltres
com poden ser la seguretat
o l'aparcament”, subratlla
Masip. Fins al moment
l’associació compta amb
més d’una vintena d’asso-
ciats. “Tot just en mo-
ments de crisi és quan hem
de treballar més i no la-
mentar-nos. Ens hem d’en-

frontar als problemes, tro-
bar-hi solucions i adaptar-
nos als nous temps i a les
noves necessitats del mer-
cat”, diu la presidenta. L’en-
titat pretén, entre altres
coses, animar el veïnat a
fer les compres i utilizar
serveis a prop de casa. El
comerç no només és un
dels motors de l’activitat
social, sinó que dóna vida
al barri, moviment, activi-
tats i trobades entre els
ciutadans. Tot plegat amb
l’objectiu de viure el barri al
màxim.

Més informació:
Associació de
comerciants, empresaris
i professionals
de l’Illa Sant Ramon.
Av. Sant Ramon, 8

Botigues a l’avinguda Sant Ramon.

El comerç és un
delsmotors de
l’activitat social i
dóna vida al barri

Botiguers,
empresaris i
professionals
s’uneixen per
fomentar l’activitat
comercial i
millorar la zona

El barri de Sant Ramon estrena
una associació de comerciants

Pere Riera i Soler, impulsor la Societat Coral l’Espiga de
les Corts. (Foto: Imatge cedida per Joan Hugue.)

La Societat Coral
l’Espiga de les Corts (I)
Actualment, l’entitat més antiga de les Corts és la Societat
Coral l’Espiga de les Corts, fundada el 1924 per un grup de
gent encapçalada pel cortsenc d’adopció Pere Riera i Soler,
conegut també cordialment com “Pare Peret”, persona
molt activa, plena de projectes, d’humor i optimisme, que
també era membre del club de futbol Cortsenc. El 10 d’oc-
tubre de 1926, l’entitat va portar a beneir la seva primera
senyera a la parròquia del Remei. Entre 1926 i 1936,
temps en què Pere Riera va ser-ne president, es va incorpo-
rar al Cercle Familiar Cortsenc, “el casinet”, que tenia la seu
al carrer Cabestany. En aquests moments el cor, que estava
format per 35 veus –d’homes només–, dirigit pel mestre
Josep Vilardell, va experimentar una projecció vertiginosa
en guanyar, el 1926, el primer premi del concurs de cara-
melles organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i l’any se-
güent obtingué el quart premi. Entre les diverses actua-
cions que van fer fora de Barcelona, cal recordar l’actuació
de 1933 durant les Falles a la plaça de toros de València i la
sortida a Mallorca de l’any 1935. Desapareguda arran de la
guerra, no va tornar a l’activitat fins al 1949, impulsada per
antics cantaires i alguns de nous. Dirigida primer pel mes-
tre Lluís Baiget i després de la seva mort, pel seu germà Jo-
sep, van haver de fer els assaigs en diferents bars entre els
quals el bar Joventut de la plaça de la Concòrdia. La prime-
ra actuació d’aquesta represa va ser el 8 d’octubre de 1950,
amb motiu de la inauguració de la “Tinència d’Alcaldia del
Districte XI”. El 25 de setembre de 1955, l’entitat va dur a
beneir la seva segona senyera.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 291 64 32

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Estan sempre al dia en tendències i tècniques.

Parlar de la perruqueria Inèdit és parlar de
la perruqueria de la Montse i l’Anna. Fa

23 anys que tallen el cabell, pentinen i treuen
la millor imatge de les seves clientes i clients.
En tenen de totes les edats, des de nens fins a
gent ben gran. És un espai on no és gens es-
trany que coincideixin, asseguts l’un al costat
de l’altra, un adolescent i una anciana. El se-
cret per fer que tothom s’hi trobi a gust és sa-
ber escoltar, no només allò que vol el client,
sinó també tot allò que li vingui de gust d’ex-
plicar. Conèixer la clientela és molt important

per a la Montse i l’Anna, les quals ens assesso-
ren sobre l’estil de pentinat que més ens pot
afavorir. Estan al dia tant de les tendències
com de les tècniques. Una de les incorpora-
cions recents són els tractaments de querati-
na per enfortir el cabell. La qualitat dels pro-
ductes que utilitzen és un altre aspecte que la
clientela sap valorar.

Perruqueria Inèdit
Av. Sant Ramon Nonat, 31
Telèfon : 93 334 57 86

E L TAULE L L

Pentinats a gust de tothom

Joan Anton Font

PEPA ÀLVAREZ

LLUIS CLÚA
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Redacció

Barcelona va homenatjar,
el passat 20 de desem-

bre, el guàrdia urbà Juan Mi-
guel Gervilla, i l’exministre
socialista Ernest Lluch, assas-
sinats per la banda terrorista
ETA fa deu anys.
L’acte va tenir lloc davant de
la Unitat Territorial de la
Guàrdia Urbana a les Corts,
que ha passat a anomenar-se
“Seu Lluch-Gervilla”. L’alcalde
i la filla d’Ernest Lluch, Eulà-

lia, van descobrir la placa que
així ho indica.
Durant l'acte, Hereu va desta-
car la proximitat i la funció de
servei de la Guàrdia Urbana
de Barcelona i va expressar
que "Barcelona, més que mai,
defensarà la llibertat i la to-
lerància". "Barcelona”, va dir
Hereu, “mai oblidarà l'agent
Juan Miguel Gervilla, ni cap
de les víctimes del terrorisme".
L'acte, que va ser conduït pel
periodista Luis del Olmo, va

comptar amb la presència de la
tinent d'alcalde de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat, Assump-
ta Escarp; el vicepresident de
la Fundació Ernest Lluch, En-
ric Lluch, com també represen-
tants de l'Associació Catalana
de Víctimes d'Organitzacions
Terroristes (ACVOT). Amés de
regidors de tots els grups mu-
nicipals, hi havia representants
del Col·legi d'Advocats, de la
Guàrdia Urbana o dels Mossos
d’Esquadra.

LES CORTS 5Febrer 2011

f
7è Concurs Internacional deMúsica
S’ha obert la convocatòria del 7è Concurs Internacio-
nal deMúsica de les Corts. El certamen s’adreça a
intèrprets de música clàssica entre 18 i 35 anys, de
qualsevol nacionalitat, i que poden competir en la ca-
tegoria de solistes o de grups de cambra. El termini
d’inscripció finalitza el 15 d’abril. Més informació: T.
93 491 17 81 / www.atempo.net

La criança a les famílies monoparentals
Compartir l’experiència de criar fills en solitari,
d’allò que en preocupa o es vol millorar, és l’objectiu
del programa Una oportunitat única. S’inicia aquest
febrer, durarà sis mesos i consisteix en una trobada
quinzenal ambmares i pares en situació de monopa-
rentalitat. S’hi pot anar amb les criatures, ja que hi
ha servei gratuït de cangur. Es fa als centres de ser-
veis socials LaMaternitat-Sant Ramon i les Corts.
Més informació: 93 256 48 58.

Dones ajuden dones amb càncer demama
Les Corts disposa d’un servei de voluntariat testimo-
nial per donar suport a les dones amb càncer de
mama o que n’han estat operades. Les voluntàries
del servei són dones que han passat pel mateix pro-
cés i volen compartir la seva experiència amb altres
dones que ara s’hi enfronten. El servei es troba al
centre cívic Can Deu (pl. Concòrdia, 13). Atenen el
primer i tercer dijous de mes, de 16 a 18.30 h.

Sorteig d’horts urbans
Fins al 18 de febrer es poden presentar les sol·lici-
tuds per participar en el sorteig de sis parcel·les del
projecte Horts Urbans. Per optar-hi, s’ha de viure al
districte de les Corts, tenir més de 65 anys i estar ju-
bilat. Les inscripcions s’han de fer a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana (pl. Comas, 18). El sorteig tindrà lloc el
2 de març. Més informació: www.bcn.cat/lescorts

Homenatge a Juan Miguel Gervilla i Ernest Lluch

L’alcalde, Jordi Hereu, durant l’acte, celebrat el 20 de desembre passat.

NOT ÍC I E S

DanielVenteo

Per harmonitzar la vida la-
boral i familiar durant les

noves vacances d'hivern esco-
lars, l'Ajuntament ha posat en
marxa una àmplia programa-
ció d'activitats entre els dies 8 i
11 de març. Als barris de les
Corts, per exemple, cal desta-
car la programació oferta als
casals dels equipaments espor-
tius i comunitaris municipals,
com ara la ludoteca Guitard,
inaugurada en el marc de la
Festa Major el passat mes d'oc-
tubre.
Les associacions de mares i pa-
res dels diversos centres d'en-
senyament del districte també
es destaquen en l'organització
d'activitats per als alumnes.
Entre els casals que s'organit-
zen cal esmentar, per exemple,
el dedicat a la ciència i l'astro-

nomia a l’escola Ausiàs March
o els casals esportius organit-
zats per l'Associació Esportiva

les Corts, al complex esportiu
municipal de les Corts, i el Fo-
ment Esportiu de les Corts, a
les instal·lacions municipals es-
portives Arístides Maillol, res-
pectivament.

Lleure i igualtat
d'oportunitats
En paraules de l’alcalde de la
ciutat, Jordi Hereu, l’Ajun-
tament de Barcelona té com
a objectiu prioritari "treba-
llar per la igualtat d’oportu-
nitats i la cohesió social i
per això també ara volem
estar al costat de les famí-
lies, perquè aquests nous
dies de vacances escolars si-
guin una opor tunitat de
descans i de noves desco-
bertes i experiències a la
nostra ciutat".
Arreu de la ciutat, són unes
170 entitats les que han es-
tat homologades en el pro-
grama i hi participen amb
tota mena d’activitats.

Més informació:
www.bcn.cat/vacanceshi-
vern
Telèfon: 010. Preu de la trucada:
0,46 euros establiment de trucada (IVA

inclòs). 0,06 euros minut (IVA inclòs)

tarifat per segons.

L'Ajuntament ha
preparat una àmplia
oferta d'activitats per
a les vacances de
març amb l'objectiu
de conciliar la vida
laboral i familiar
dels barcelonins

Alumnes de l’escola Lavínia.

Des d’esport fins a astronomia
a la setmana blanca escolar

ORIOL MOLAS

MEDI AMBIENT

A. PALAU. OP-TEAM SIC

Prop de 170
entitats de tota la
ciutat participen
en el programa

AJUTS ECONÒMICS PER A LES FAMÍLIESA
Durant el mes de gener s'ha dut a terme el procés de

preinscripcions per rebre ajuts econòmics.Per concedir-los

es considerarà el preude l'activitat i el nivell de renda fami-

liar. La llistaprovisionaldelsbeneficiaris esdónaaconèixer

el dia 14 i la definitiva es publica una setmana més tard.

Entre els dies 21 i 24 de febrer, es procedirà a la inscripció

definitivadels beneficiaris dels ajuts econòmics en l’entitat

escollida que organitza l’activitat de referència.
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BelénGinart

L’alegria pel naixement d’un infant,sobretot si és el primer fill, sol
anar acompanyada d’un cert sentiment
d’angoixa per part dels progenitors. Els
pares acostumen a experimentar unes
pors que són fruit de la confrontació
entre la inexperiència i la voluntat de
dedicar al nadó la millor atenció possi-

ble. Assistir-los en els moments d’incer-
tesa i resoldre els dubtes que se’ls pu-
guin plantejar és un dels objectius de
l’Espai Familiar i Centre Obert les
Corts-Sants, un servei municipal que
properament obrirà les portes al distric-
te. El nou equipament té dues grans lí-
nies d’actuació. Els matins (en horari de
9 a 13.30 h) portarà a terme l’acompa-

nyament a famílies amb criatures entre
0 i 3 anys. Els pares rebran informació i
formació sobre temes relacionats amb
la criança, com ara alimentació, salut i
massatges. Hi haurà també un espai de
ludoteca en família, una iniciativa de
suport a la maternitat a través del joc.
Les tardes, de 16.30 a 20 h, són per als
infants d’entre 4 i 16 anys, i s’atendrà
tant les criatures de les famílies que
vulguin accedir al servei com aquells
en situació de risc social derivats des
d’altres entitats. El Centre Obert és un
servei educatiu per potenciar el desen-
volupament de la personalitat i la so-
cialització dels infants i adolescents. El
programa d’activitats inclou reforç es-
colar, tallers, jocs dirigits, biblioteca i
aula d’informàtica. Al mateix temps, el
centre organitzarà sortides i tallers
temàtics per a famílies.
El nou Espai Familiar i Centre Obert
Benavent és un equipament municipal
que funciona per inscripció prèvia al
mateix centre, tret de les xerrades i els
tallers, que són de lliure accés.

Més informació:
C. Benavent, 20-22
Telèfon: 93 490 85 14
www.bcn.cat/serveissocials

Nou espai d’assessorament
a famílies i suport infantil

EQU IPAMENT S

El futur centre ajudarà els pares i mares a resoldre els dubtes que planteja la criança.
VICENTE ZAMBRANO
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E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

L’Ajuntament de
Barcelona pre-
gunta als barcelo-
nins, cada sis me-
sos, quin és el seu

grau de satisfacció dels serveis
públics. Aquest document és el
Baròmetre Semestral de Barce-
lona, i és una eina més que te-
nim els governants per ajustar
la nostra acció a les necessitats
dels nostres veïns i veïnes. En
l’últim baròmetre, els barcelo-
nins consideren que la neteja
dels carrers ha millorat, així
com la qualitat dels espais
verds, l’enllumenat públic, la
xarxa de metro o els mercats
municipals. Les bones notes
ens animen a seguir treballant i
ens certifiquen que decisions
com el reforç en la contracta de
neteja són ben rebudes. Però
també prenem bona nota de les
seves preocupacions: l’atur i les
seves condicions econòmiques
actuals. Estic convençuda que
la tasca del governmunicipal
en aquest sentit, especialment
des de Barcelona Activa, dona-
ran el seu fruit els propers me-
sos i que la nostra ciutat serà de
les primeres a sortir de la crisi.

Satisfets!

PSC.Montserrat Sánchez

Aquests dies ens
ha deixat el com-
pany i amic Lluís
Manzanal, conse-
ller del nostre

Grup i un gran apassionat de
les Corts i la seva gent. Vivia la
res publica al carrer, escoltant els
problemes quotidians dels cort-
sencs i les cortsenques tot mi-
rant de trobar solucions dins la,
sovint, difícil i complexa tera-
nyina de l’administració. Conei-
xia tots els portals, botigues,
entitats i tots els temes per
atendre i resoldre. Una de les
últimes tasques que va impul-
sar va ser encoratjar un grup de
gent jove del seu carrer perquè
dinamitzessin i donessin més
vida a un racó de les Corts que
se sent lluny i poc partícip de la
vida al districte.
D’ell he après que, si no ets a
prop de les persones, la feina
dels que ens dediquem a la polí-
tica no té cap sentit. D’ell he
après que no ens podem allu-
nyar del cor que batega als nos-
tres carrers i que els millors
despatxos són aquests, precisa-
ment. Gràcies, Lluís. Descansa
en pau. fvilav@bcn.cat

En record d’en Lluís

CiU. Francina Vila

Les Corts només
ha rebut un 2,7%
de les inversions
del Govern Mu-
nicipal, fet que

contrasta amb el dèficit d’equi-
paments i la manca de places
d’escola bressol i de residències
que pateix el districte i les ne-
cessitats de millora de la via
pública i el transport. En el cas
del nostre districte, es dóna la
circumstància de que el Progra-
ma d’Actuació es va aprovar
amb el vot d’Hereu i Trias i va
provocar que les Corts no hagi
rebut la inversió que mereix. El
Govern Municipal, lluny d’aju-
dar a redistribuir la riquesa en-
tre els districtes, ha augmentat
la desigualtat en un 15% du-
rant aquest mandat. Les Corts
ha de centrar sus esfuerzos en
prioridades como salir de la
crisis, crear ocupación, la aten-
ción a las personas, firmeza
contra la delincuencia, una in-
migración integrada que cum-
pla la ley, menos administra-
ción y más sociedad apoyando
a los emprendedores. En defi-
nitiva, recuperar la mejor Bar-
celona, la ciudad de la que nos
sentimos orgullosos.

La inversió que
mereix Les Corts

PPC. Alberto Fernández

Barcelona dispo-
sa d’una àmplia
xarxa de 75 ca-
sals públics de
gent gran, que

arriben al conjunt de barris de
la ciutat. En aquest mandat,
hem invertit més de 20 mi-
lions d’euros a remodelar-ne
integralment una desena i
construir nous edificis per a 14
equipaments més, com el casal
de gent gran Novell al districte
de les Corts. Al costat de l’es-
forç inversor en els espais, que
ha suposat també ampliar la
xarxa en tres equipaments de
nova creació, hem apostat per
impulsar un canvi de model
per modernitzar els usos i el
funcionament dels casals, in-
corporant-hi la participació de
les persones usuàries en la ges-
tió, i aportant-hi prop de 50
professionals de la dinamitza-
ció social. Avui els casals, amb
unes 98.000 persones usuàries
al conjunt de la ciutat, oferei-
xen serveis d’orientació, activi-
tats d’oci, tallers molt diversos,
i aules d’informàtica per fer
front al repte de superar la
fractura digital que pateixen
les persones grans.

Nous casals per
a gent gran activa

ICV-EUiA. Elsa Blasco

ERC ha donat su-
port durant
aquest mandat
als pressupostos
del governmuni-

cipal (PSC-ICV). Aquest no ha
estat un suport gratuït sinó res-
ponsable. S’imaginen quines
conseqüències hauria tingut
per a la ciutat que en l’actual
context de crisi l’Ajuntament
no hagués pogut disposar d’uns
pressupostos? Enguany, hem
donat suport als pressupostos
perquè s’han complert les con-
dicions que vam fixar des
d’ERC: la congelació dels im-
postos i les taxes municipals
(per tercer any consecutiu), l’in-
crement de la inversió, el reforç
de les polítiques de promoció
econòmica i l’augment dels re-
cursos destinats a les polítiques
socials i de suport a les famílies.
Així, per exemple, hem fet pos-
sible que es destini unmilió
d’euros més a les beques menja-
dor o que els aturats puguin
continuar accedint gratuïta-
ment als centres cívics i espor-
tius de la ciutat. I és que des de
l’oposició, Esquerra també s’ha
dedicat a construir ciutat.

Des de l’oposició també
construïm ciutat

ERC. Xavier Florensa

Esport des
del segle XIX
Un viatge fotogràfic a la vocació
esportiva de Barcelona i dels
barcelonins des del final del se-
gle XIX, on no falta el record
dels Jocs Olímpics de 1992.
Amb textos de Carles Santaca-
na, professor d’Història Con-
temporània de la Universitat de
Barcelona.

Barcelona Esport
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 20 euros

LLIBRES

4_LES_CORTS_.qxp:bcn  26/1/11  20:32  Página 6



MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Divendres a les 13.05 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

Barcelona Cultura

En el nou web de Barcelona Cultura tro-
bareu informació sobre tots els actes cul-
turals de la ciutat, amb notícies, vídeos
l’agenda i molt més.
www.barcelonacultura.bcn.cat/

Web de vacances d’hivern

En aquest espai trobareu tota la infor-
mació sobre les activitats que ofereix
l’Ajuntament durant les vacances d’hi-
vern dels nens i les nenes.
www.bcn.cat/vacanceshivern

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El parc de la Maternitat va ser la
seu, el 23 de gener, de la vuitena

edició del tradicional Cros escolar de
les Corts, on es va registrar un nota-
ble augment de participants que van
arribar als 912 atletes.
Aquesta primera prova del 2011
forma part de la Challenge Escolar
de Cros Barcelona Ciutat, que
aquest any arriba a la seva sisena
edició i on poden participar tots els
atletes escolaritzats a Barcelona
ciutat, prèvia inscripció. La prova
ha estat considerada Campionat de
Barcelona de Cros i classificadora
per a la final dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya.
El recorregut era el mateix per a totes
les categories, amb l’única diferència
dels metres que les noies i els nois
havien de córrer, que oscil·laven entre
els 800 metres per als més menuts i
els 2.200 per als grans.
Aquesta competició atlètica compta
amb el suport tècnic de Barcelona
Atletisme Club, el Club Esportiu

Universitari, el Club Atlètic Canale-
tes, l’Associació Esportiva Ciutat
Vella, el Club d’Atletisme Nou Bar-
ris, l’Associació Esportiva L’Eixam-

ple, el Centre Esportiu Joan Miró,
l’Associació Esportiva Bon Pastor, el
Poppyteam Atletisme i el mateix
Consell de l’Esport Escolar de Bar-

celona. Entre els participants hi
eren el Miguel Antonio Jalón, del
Club Atletisme Nou Barris; el Joan
Antoni Fernández, del Santa Teresa
de Lisieux, i el Santi López, de l’IP-
SE, tots ells de 15 anys, que van ex-
plicar cansats a la fi del cros: “Indis-
cutiblement, la part més dura ha
estat l’última baixada! Havies de
controlar-la molt, per poder gestio-
nar-la bé. La resta del circuit ha es-
tat com esperàvem”.

Més informació:
www.elconsell.cat

La prova atlètica
escolar de les Corts es
considera Campionat
de Barcelona de Cros

Alguns dels joves atletes que van córrer la cursa.

Més de 900 participants
al Cros escolar de les Corts

LUIS CLÚA
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D.R.
L’Ajuntament ha obert una casa
d’acollida d’urgències per a les do-
nes que pateixen violència masclis-
ta i per als seus fills i filles. El cen-
tre té deu habitacions i pot acollir
fins a 27 persones. És per a una es-
tada curta –no més de dues setma-
nes. Té per objectiu proporcionar
un espai de seguretat i suport a la
dona, per tal que pugui reflexionar
sobre la seva situació i sobre les di-
ferents alternatives possibles, aju-
dar-la perquè pugui explicar-la als
seus fills i filles, si en té, i assegurar
la cobertura de les seves necessi-
tats bàsiques d’allotjament, manu-
tenció i salut. Amés, té la funció de

proporcionar-li atenció educativa i
psicològica mentre dura l’acolli-
ment d’urgència, de manera com-
plementària amb l’atenció social i
jurídica que proporciona l’Equip
d’Atenció a les Dones (EAD).
L’acolliment d’urgència és un servei
per a la dona maltractada que ha
decidit abandonar d’immediat la
seva llar i hi ha risc que la persona
agressora la pugui localitzar i ame-
naçar o agredir a ella, als seus fills o
a les persones del seu entorn dis-
posades a acollir-la.

Més informació:
Telèfon d’urgències:
900 900 120
A partir de març:
Equip d'Atenció a les Dones
C. Garcilaso, 23-27
Tel. 93 243 37 10
www.bcn.cat/dones

Casa d’acollida d’urgències
per a les dones maltractades

S ERVE I PÚBL IC

VICENTE ZAMBRANO

La vuitena edició de la
cursa es va córrer el 23
de gener al parc de la
Maternitat
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Què és el projecte “M’espavilo
molt bé a casa”?
És un projecte que vam presentar a un
premi del Districte de les Corts sobre
les bones pràctiques en coeducació i
que va guanyar la nostra escola.
A l’escola falta coeducació?
Bé, a l’escola ja es treballa la coeducació,
des de la igualtat i la no diferenciació de
gènere.
I llavors aquest projecte?
Perquè aprofitem aquest projecte per
fer un treball interdisciplinari amb tots
els alumnes de l’escola.
Com?
En certa manera es planteja una situa-
ció fictícia amb els alumnes grans –ara
sou els grans de la casa i us heu d’orga-
nitzar– amb activitats diàries de la casa
i, a partir d’aquesta premissa, organit-
zem uns tallers que farem almarç.
De què són?
De costura, de cuina, de plegar i penjar
la roba, de fer la llista de la compra de
neteja i d’endreça.

Per què s’han escollit aquests ta-
llers?
A partir de propostes fetes pels mestres
després d’haver-ne parlat amb algunes
classes.
On els fan?
A les classes, però abans cada una
s’haurà ambientat segons el tema del
taller, després d’haver-ne parlat entre
tots i decidir com fer-ho.
Com s’estructura?
Els alumnes de cada curs es dividiran
en sis grups –un per taller–, els quals
seran tutelats pels alumnes grans de
l’escola, que recolliran els diferents
grups sorgits dels diferents cursos per
anar a cada taller. En aquest projecte, hi
participa tota l’escola i en cada taller hi
haurà alumnes de totes les edats.
Aquesta és una activitat que s’ha fet a
l’escola des de fa temps i ara ens ha ser-
vit per poder portar a terme aquest pro-
jecte.
I la valoració?
Molt positiva. És una descoberta d’uns i
altres. Amés a més cada vegada que fan
alguna activitat, els grans que volen ex-
plicar o exposar alguna cosa als petits
han d’adaptar el llenguatge i l’explicació
per a ells, i llavors s’adonen de l’interès

que mostren els petits a escoltar-los,
perquè veuen que els grans saben mol-
tes coses i com les expliquen a ells. El
més interessant d’aquests treballs és
que els grans tenen cura dels petits i
els petits es fan una imatge positiva
dels grans.

En què els beneficien totes aques-
tes accions?
Totes les accions que es fan generen
un respecte i un coneixement dels uns
cap als altres.
Tota aquesta experiència es com-
plementa amb altres coses?
Les pràctiques en coeducació no estan
centrades només en aquest projecte. A
l’escola sempre es treballa en la coedu-
cació i en aquest sentit fem l’activitat
de filosofia 3/18 que ens permet refle-
xionar, debatre i analitzar diferents as-

pectes de la vida. Amb els petits es fa a
partir de jocs, contes i imatges i a
primària la reflexió és a partir de lectu-
res de textos pensats per al projecte de
filosofia.
N’hi ha prou?
El que volem desenvolupar en aquest
projecte és la reflexió i el debat en as-
pectes de coeducació en l’àmbit de tota
la comunitat educativa: alumnes, mes-
tres, pares i mares. Voldríem també in-
cloure-hi una xerrada amb les famílies,
on el tema de debat fos la coeducació.
La societat té ben entesa la coe-
ducació?
No sempre. Des de tots els àmbits de
la societat caldria de tenir molta cura
de respectar a tots igual. Tot i que els
nens i les nenes són diferents, tots han
de tenir les mateixes possibilitats da-
vant de la vida.
Què els ha semblat guanyar
aquest premi?
Ens ha animat. A més a més, com que
el premi té un suport econòmic,
aquests diners ens permetran afrontar
les activitats programades amb una
certa tranquil·litat a l’hora de comprar
tot el material necessari i de fer la re-
vista de l’escola.

ENTR EV I S TA Mariona Autonel l , d i rectora de l ’escola Lavínia

Mariona Autonell en el vestíbul d’entrada de l’escola Lavínia.

El projecte“M’espavilomolt bé a casa”de

l’escola Lavínia va guanyar no fa gaire el premi

que organitza el Districte de les Corts sobre

les bones pràctiques en coeducació.Mariona

Autonell ens parla d’aquesta experiència

“A l’escola ja es treballa
la coeducació,des de
la igualtat i la no

diferenciació de gènere”

Josep Maria
Contel

“Nens i nenes han
de tenir les mateixes
possibilitats davant
de la vida”

JOSEP MARIA CONTEL
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