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L’amenaça de la contaminació
» La qualitat de l’aire a les Corts és millor que a la resta de la ciutat tot i algunes dades negatives

» La pol·lució ambiental causa milions de morts i malalties cada any, també a Catalunya

Cada any moren al món uns 4 mi-
lions de persones per culpa de la
contaminació. Són xifres de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS) que posen de manifest que
la contaminació atmosfèrica és un
problema, i greu, que està sobre
la taula. Tot i els intents polítics
per reduir els nivells de pol·lució,
la situació segueix sent preocu-
pant i es troba lluny d’aconseguir
la sostenibilitat.

L’OMS alerta que una vuitena
part de les morts mundials que es
produeixen cada any tenen rela-
ció directa amb la contaminació
de l’aire, ja sigui a l’interior de les
cases (4,3 milions estimats de
morts) o ambiental (3,7 milions
estimats de morts). Aquesta últi-
ma és molt present a les grans ciu-

tats i àrees metropolitanes. Les
partícules i agents contaminants
són substàncies molt nocives, ja
que s’inhalen amb la respiració.
S’ha comprovat que hi ha relació
entre l’exposició a la pol·lució i les

malalties cardiovasculars, el càn-
cer i les malalties respiratòries.

Aquest és un problema que
afecta, sobretot, els països d’in-
gressos baixos i mitjans a les re-
gions de l’Àsia Sud-oriental i del
Pacífic Occidental, però que en
menor mesura també és ben pre-
sent al nostre país. Segons diver-

sos estudis europeus, a l’Estat hi
ha unes 20.000 morts prematu-
res per la contaminació de l’aire.
Els ecologistes ja fa temps que avi-
sen que aquest és un problema
greu i que l’aire que respirem dis-
ta molt del que seria recomanable.

UN PROBLEMA PROPER
Un informe de l’organització Eco-
logistes en Acció sobre la qualitat
de l’aire el 2012 revela que a tot
Catalunya es van superar els va-
lors anuals i diaris recomanats per
l’OMS de diverses partícules con-
taminants, i en algunes estacions
de mesura també els límits legals.
De fet, les pitjors dades es van re-
collir a l’àrea de Barcelona.

La Comissió Europea ha ela-
borat una legislació que regula i
estableix límits legals en els valors
de concentració de diòxid de car-
boni, diòxid de nitrogen (NO2),
partícules fines en suspensió a l’ai-
re (PM10 i PM2,5), ozó troposfè-

ric (O3) i diòxid de sofre (SO2), les
substàncies contaminants més
presents a Catalunya. A banda de
la regulació legal, l’OMS també
marca uns límits, més exigents,
sobre els nivells de contaminació

de l’aire, en funció del que consi-
dera saludable.

A Barcelona hi ha diverses
estacions que mesuren la qualitat
de l’aire. En totes elles el 2012 es
van superar els valors mitjans
anuals recomanats de PM10 i
PM2,5. Al districte de Les Corts
n’hi ha 3: al Palau Reial, a la To-

rre Girona i a la Zona Universi-
tària. Tot i que s’hi han recollit al-
gunes dades negatives, com valors
d’O3 superiors als recomanats
per l’OMS (a Palau Reial), les
mesures d’aquestes tres estacions
no són tan alarmants com les que
s’han recollit en altres punts de
Barcelona. La major part de la
contaminació és fruit de la con-
centració industrial i de trànsit ro-
dat i marítim. Dos fenòmens que
no són tan presents a Les Corts
com en altres barris o a l’àrea me-
tropolitana i al Baix Llobregat,
dues de les zones més contami-
nades de tot el país.

Ecologistes en acció, a més,
denuncia que actualment no exis-
teix un pla d’actuació efectiu per
reduir els nivells de contaminació
a la zona, fet que consideren una
“falta de compromís de les admi-
nistracions catalanes”. La conta-
minació és ja un problema i, so-
bretot, una amenaça per al futur. 

Joaquim Gómez Ribas
LES CORTS

La concentració de cotxes i l’activitat industrial són les principals causes de contaminació atmosfèrica. Foto: Arxiu

Moren 3,7 milions 
de persones al món
per la contaminació

de l’aire cada any

L’OMS considera 
la pol·lució 

ambiental com un
agent cancerigen
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Amb la idea que els barris i ca-
rrers de Les Corts han de ser un
espai pensat i amb prioritat per
als vianants, el Districte ha en-
gegat un procés participatiu per
definir el paper de les bicicletes en
aquest entramat i per debatre so-
bre el disseny dels carrils bici.

Es tracta d’un període de re-
flexió en el qual els ciutadans po-
den contribuir a la definició de les
necessitats actuals dels carrils
bici als barris de Les Corts. El de-
bat es planteja tenint en compte
l’estat actual d’aquestes vies i
dels elements que hi tenen inci-
dència com són els punts d'an-
coratge o les estacions de Bicing,
per tal de dissenyar les accions
prioritàries i imprescindibles per
millorar-los.

Aquest procés s’emmarca
dins un seguit de projectes que
han de permetre convertir els ba-

rris del districte en espais a ve-
locitat humana, zones per pas-
sejar-hi, per gaudir dels espais
públics, del comerç de proximi-
tat i de les relacions directes
amb les persones.

Aquesta proposta participa-

tiva va sorgir de diferents sessions
de debat i informatives que el Dis-
tricte va desenvolupar en les co-
missions de seguiment i en els
consells de barri dels 3 barris del
Districte durant el 2013. Les di-
ferents aportacions van permetre
construir les preguntes concretes
que configuren la butlleta de par-

ticipació, que es pot emplenar im-
presa o en format electrònic.

NOUS CARRILS BICI
La butlleta mitjançant la qual
els veïns i veïnes poden donar la
seva opinió inclou preguntes com
ara l’ús que es fa habitualment de
la bicicleta, si s’usa un vehicle pro-
pi o el servei de Bicing i el motiu
i freqüència d’ús d’aquest trans-
port. D’altra banda els ciutadans
poden opinar sobre quins as-
pectes cal millorar (per exemple
la senyalització, els semàfors o la
seguretat), i on cal fer-ho.

Per últim, es plantegen cinc
possibles nous carrils bici, dels
quals els ciutadans en poden es-
collir dos com a prioritaris o pro-
posar rutes alternatives. Els carrils
proposats són: avinguda Diago-
nal i avinguda Albert Bastardas;
avinguda Doctor Marañón i Arís-
tides Maillol; avinguda Joan
XXIII; Marquès de Sentmenat i
Can Bruixa; passeig Manuel Gi-
rona; i Montevideo i Bosch i
Gimpera.

Nous espais per a les bicis
» El Districte ha organitzat un procés participatiu obert per definir les necessitats dels carrils bici

» L’acció ha de contribuir a desenvolupar barris a velocitat humana amb prioritat als espais públics

Redacció
LES CORTS

CALENDARI4El procés partici-
patiu va començar el passat dia
12 de març i s’allargarà fins al dia
22 d’abril. Un cop acabat el pe-
ríode de lliurament de butlletes,
es recolliran totes les propostes
i es redactaran les conclusions
d’aquest procés.

Aquests resultats es presen-
taran en els tres Consells de
Barri que tindran lloc al juny i al
Consell Plenari de Districte d’a-
quell mes. Les butlletes es poden
trobar a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, als Centres Cívics del

districte, a les biblioteques, lu-
doteques, casals de gent gran,
centres socials, i en altres equi-
paments municipals. També es
pot descarregar en format elec-
trònic al lloc web del Districte de
Les Corts (www.bcn.cat/les-
corts).

El lliurament de les butlletes
en paper s’ha de fer a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de Les
Corts, o en qualsevol dels qua-
tre Centre Cívics del districte
(Les Corts, Can Deu, Joan Oli-
ver “Pere Quart” i Riera Blanca.

Fins al 22 d’abril

Els ciutadans 
poden indicar quins
aspectes cal millorar

i votar o proposar
nous carrils bici

Els usuaris podran opinar sobre els futurs carrils bici del districte. Fotos: Ajuntament i Google Maps

Documentació | Més informació a internet
Per aquells que es vulguin informar més sobre la situació actual de les bicis a Les Corts, al

lloc web del Districte trobaran un estudi amb dades sobre aquest àmbit. També es pot
consultar el reglament del procés participatiu, en què s’explica punt per punt quins seran

els passos que es desenvoluparan des del seu inici i fins al resultat final.
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@jserra: Què és necessita per participar a
la Via Catalana? Dos braços i una cama per
aguantar-se. El cap no cal! #gigafotomu-
tant.

@JordiRoigG: Catalunya mai no ha parlat
de sang. Rajoy fa servir arguments es-
pecífics del racisme i un determinisme
genètic inexistent.

@CatalunyaRadio: Gay de Liébana creu
que si és certa la sanció de la FIFA, el Barça
s'haurà de reforçar amb jugadors de la
#Masia.

Que la celebrity Shakira canti
una cançó en català en el seu
nou disc (una versió de la cèle-
bre Boig per tu, dels mítics
Sau) no hauria de ser tan es-
trany, si tenim en compte que
el seu home és català (Gerard
Piqué, el Beckembauer del
Barça), i que el segon llinatge
de la famosa cantant colom-
biana és Ripoll, tot indicant cla-
rament d’on ve sa mare. El seu
primer llinatge és Mebarak, i
procedeix del Líban, si no vaig
equivocat.

La introducció del català (al
costat del castellà i de l’anglès)
en la discografia de la Shakira
ha provocat, immediatament,
una allau de bogeria a Espa-
nya. A les xarxes socials han
abundat tot tipus de comenta-
ris catalanòfobs i racistes, a
causa d’aquest fet. Boig per tu
ha fet embogir aquesta part
d’Espanya que pateix al·lèrgia
a la pluralitat, que és racista i
no ho sap, que és xenòfoba i
no ho sap, i que va de demò-
crata quan encara amaga tots
els tics més funestos d’etapes
passades.

Potser si no fos per aquesta
cantant colombiano-libaneso-
catalana (perquè després vagin
dient que les identitats no po-
den ser plurals!), parella de Ge-
rard Piqué, un diari nord-ame-
ricà tan potent com el Daily
News no hauria tret una notícia
amb el titular “Shakira des-
ferma la ira d’Espanya per la
seva cançó en català al nou
disc”. Llegeixo aquest titular i,
malgrat tots els malgrats, passo
a sentir immediatament vergo-
nya aliena. Pobra Espanya!

4Shakira
per Bernat Joan

A la mort del dictador Franco,
el rei i elits dirigents van man-
tenir en principi la continuïtat
del Movimiento Nacional.
Però el context internacional,
l’oposició interior al fran-
quisme, juntament amb altres
factors històrics, els van fer de-
cidir anar cap a la reforma po-
lítica, cap a la monarquia
constitucional. Un canvi que
impedia una ruptura amb l’an-
terior règim. La ciutadania
només va poder decidir el que
li donaven perquè estava divi-
dida i influenciada per la por a
un possible retorn al passat.

En el present, els catalans
ens hem de decidir entre la
continuïtat, la reforma o la
ruptura. La continuïtat, l’estat
de les autonomies, no té res a
veure amb l’Espanya de les ve-
ritables nacionalitats o el fede-
ralisme nacional. El cafè per a
tothom, dilueix el nostre auto-
govern (Parlament), la nostra
economia (finançament) i la
nostra identitat nacional (llen-
gua).

La continuïtat, suposa una
assimilació i una mort del fet
català.                                  

La reforma, el dit federa-
lisme, és un engany perquè no

va més enllà d’un millor finan-
çament, d’un reconeixement
singular de Catalunya que és
ornamental i, tot plegat, no es
produiria perquè el PSOE
(amb el PSC) no convenceria
el PP.

La ruptura és la República
Catalana, un nou estat dintre
d’Europa, però l’haurem de
construir, de fer més democrà-
tic. Hem de decidir com el
volem.

Ens volen fer callar. Ens
volen fer por, ens amenacen,
ens volen influenciar altre cop
perquè ens veiem obligats a
acceptar el que ells volen. Per-
què ens mantinguem en la
continuïtat. Ens fan cants de
sirenes i ens volen coaccionar
el nostre dret a decidir, a deci-
dir-ho tot! Ens volen redreçar
mitjançant els tribunals judi-
cials, les denúncies i les decla-
racions.

Hauran de decidir què
volen; la continuïtat, la re-
forma o la ruptura. I sembla
que encara no es creuen que la
gent pot fer la seva, malgrat les
lleis i constitucions caduques.
Ja es despertaran. I nosaltres,
quan això passi, potser ja
serem ben lluny. 

#SancióBarça#GigaFotoMutant

4Continuïtat, reforma, ruptura
per Francesc Bonastre

#LaMateixaSang?

Només per un instant tots els
catalans ens hauríem de posar
a la pell del president Mas quan
la setmana passada a la cate-
dral de l’Almudena va haver
d'escoltar de Rouco Varela dir
allò que "algunes actituds po-
den causar una guerra civil". És
veritat que el polític es conver-
teix en un estadista quan co-
mença a pensar en les properes
generacions i no en les pròxi-
mes eleccions. I per molt que
(intentin) crucificar-lo, s’ha de
reconèixer que l’home té talla
política, no només per haver
iniciat un procés impecable, pa-
cífic i totalment democràtic,
sinó per no respondre estoma-
calment a aquest inefable cape-
llà que es creu amb el dret diví
d’enviar romanços maltractant
de pas la memòria històrica de
manera barroera.

Sóc dels que pensen que
avui, al Congrés dels Diputats
de Madrid, molts indecisos
catalans ho veuran més clar i
es passaran al camp indepen-
dentista. I ho faran perquè no
tindran por de la morfologia
de la paraula ni del mal ús que
es fa d’ella, ni de les pors his-
tòriques ni dels fantasmes, ni
de les analogies malintencio-
nades ni tampoc de l’amenaça
de “vagar fuera d’Europa por
los siglos de los siglos”. Avui
dimarts es produirà un punt
d’inflexió perquè una nodrida
representació transversal del
Parlament de Catalunya es
presentarà al Congrés amb
enormes dosis de sentit comú,
diàleg i expressió de llibertat.
I vindran amb un NO com
una catedral que en el fons

serà un gran SÍ, ple de legiti-
mitat moral, ètica i política
per seguir lluitant de l'única
manera que ho sabem fer els
catalans: amb arguments sò-
lids, revalidats a les urnes i ex-
pressats al carrer de manera
pacífica.

Avui serà un gran dia.
Sabem el resultat del debat
perquè el PP i el PSOE impe-
diran que prosperi la de-
manda del Parlament i sigui
transferida a la Generalitat la
competència de poder orga-
nitzar un referèndum (no vin-
culant) utilitzant l’article 150.2
de la Constitució. Però la so-
lemnització del NO a una lec-
tura flexible de la pròpia
Constitució espanyola serà
contemplat amb preocupació
per la comunitat internacio-
nal i per molts espanyols que
no es deixen triturar pel rodet
bipartidista. Escocesos i que-
bequesos ja ens miraran amb
perplexitat i Brussel·les podrà
contemplar  des de la seva cal-
culada passivitat el grau de
democràcia del qual gaudim
aquí, ara que tothom alava les
exèquies d’Adolfo Suárez per
engrandir la figura del Mo-
narca (Pilar Urbano, Jordi
Évole i alguns més, al marge).

Si l’èxit no és definitiu i el
fracàs no és fatídic, el que
compta és el valor per conti-
nuar. I això és el que farem
demà, dia 9 d’abril, i el següent
i tots els que vindran. Treballar
per deixar de somiar desperts i
poder veure nous horitzons.
Poesia, a part… Siguem opti-
mistes, perquè no ser-ho ser-
veix de ben poc.

per David Centol, Editor del Grup Comunicació 21

4No han entès res

línialescorts.cat Dipòsit legal: B.33380-2005
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@jserra: Pròxima portada de #LaRazon o
#ElMundo: “Tenemos las pruebas. Los cata-
lanes se reproducen por mitosis”. #gigafo-
tomutant.

@cristina_pardo: El informe PISA dice que
los españoles no tenemos habilidades prác-
ticas. No. Lo que no tenemos es trabajo.
Prácticas, sí.

@JosepGinesta: Demà alguna portada
dirà que a la trobada entre Obama i el Papa
Francesc no s'ha parlat de Catalunya. #pe-
riodisme.

Un diari obert

La sempre controvertida opinió dels di-
versos actors, de diferents tendències i
pensaments polítics, ens porten a l’eterna
discussió sobre la pluralitat informativa
als mitjans de titularitat publica, ja que
els privats evidentment poden editoria-
litzar i informar de manera lliure i con-
vidar o deixar de fer-ho a qui els pagui
sense haver de donar explicacions a
ningú, ja que, en la majoria dels casos,
aquests mitjans es distingeixen per ser
paral·lels a pensaments polítics d’actors
amb els quals tenen afinitat o que, di-
rectament, en reben ajuts i subvencions
del caire que sigui.

Però és en el terreny públic allà on la
cosa es complica, ja que, si més no, tots
els mitjans haurien de ser el màxim plu-
rals i objectius possible, tant pel que fa
a les seves informacions com en les
veus-pensaments dels convidats, opi-
nadors, tertulians o presentadors que
participen en l’elaboració d’aquestes in-
formacions, que a priori haurien de re-
collir les opinions de tothom, inclosos
partits polítics en la mesura en què es-
tan representats al Parlament.

Però malgrat que els nostres mitjans
públics estan absolutament controlats per
l’únic òrgan de vigilància que existeix a
l’Estat (recordem que Espanya no disposa
de cap organisme semblant al CAC, que
sí que tenen la gran majoria dels països
democràtics i, sobretot, els de la UE), en-
cara hi ha qui vol alimentar el dubte en
aquest aspecte, i no es cansa de fer el plo-
raner i cridar a la queixa per “la injustí-
cia de la qual és objecte per tenir poca pre-
sència als mitjans públics”, diuen.

A l’hora de la veritat, però, resulta que
aquesta presència personal i informati-
va depassa absolutament la quota de re-
presentativitat parlamentària dels quei-
xosos. I parlo directament i sense embuts
dels partits, líders i representants de Ciu-
tadans i PP, encara que això darrerament
també passa amb el PSC.

Per això, en llegir l’article “Un apunt
sobre la pluralitat”, que el secretari de Co-
municació de la Generalitat, Josep Mar-

tí i Blanch, publica en el seu blog perso-
nal, no m’ha sorprès perquè el conec bé,
però sí que he quedat gratament im-
pressionat, i he de dir que comparteixo
absolutament la seva reflexió. Martí
constata de manera molt explícita que el
victimisme dels botxins habituals que-
da absolutament desmuntat amb les
seves bones aportacions, reflexions in-
teressants i dades molt concretes. Suposo
que als periodistes objectius els serà d’u-
na gran ajuda i s’hi podran identificar, tal
com m’ha passat a mi.

Per cert, Josep Martí i Blanch, que fa
una tasca modèlica al capdavant de la Se-
cretaria de Comunicació de la Generali-
tat i és un dels puntals del president Mas
en el procés del nostre país cap a la seva
llibertat, va ser acusat, paradoxalment,
per aquests mateixos victimistes plora-
ners, d’haver estat pròxim al PP i no sé
de quantes maldats més. El secretari de
Comunicació s’ha caracteritzat sempre
per haver parlat clar i català, i entre al-
tres coses per haver escrit un llibre-as-
saig excel·lent al meu entendre, sincer i
gens demagog, que recomano molt i que
es titula Ets de dretes i no ho saps.

Per aquestes coses que esmento i
moltes altres, comparteixo aquestes re-
flexions comunicatives amb ell, i també
amb els professionals que tenen una vi-
sió del periodisme com cal. Gent que,
sense renunciar a les seves idees perso-
nals ni als seus principis, són capaços de
diferenciar entre el que és real i el que no
ho és, la qual cosa, si parlem d’informa-
ció i d’afers d’interès general, és d’un va-
lor molt important en favor de la plura-
litat i claredat informatives. I al nostre
país, per sort, en tenim força d’aquests
bons professionals.

Només cal, tal com diu l’amic Mar-
tí, fer un tomb pel dial i fer una estona de
zapping televisiu per constatar-ho, i
contrastar-ho amb la molta demagògia
que s’aboca a l’opinió pública des d’altres
emissors, sobretot els mitjans públics es-
tatals i els també públics d’algunes au-
tonomies que m’estalvio de citar.

per Santi Capellera

por David Rabadà

Este próximo mes de Mayo se celebrará
el 5º Congreso Nacional sobre la Hipe-
ractividad en Barcelona para mostrar
los últimos avances farmacéuticos en
este campo. Parece obvio que en este con-
greso no se van a exponer opiniones di-
versas, ya que solo se va a imponer una
única visión sobre la hiperactividad: la de
una enfermedad a curar con anfetaminas,
como defienden las farmacéuticas, que ca-
sualmente subvencionan este evento.
Un congreso dirigido casi exclusivamen-
te a familias a quienes se les ofrece todo
tipo de facilidades. ¿Qué clase de congreso
científico es este que pretende que sus
principales asistentes sean hijos, ma-
dres y padres pero no científicos, médi-
cos y psicólogos? ¿No se tratará todo de

una simple publicidad de las farmacéu-
ticas? Llevo veinte años impartiendo cla-
se entre adolescentes. ¿Qué decir de la hi-
peractividad? Pues que existe, pero con
dos matices. El primero es que hay de-
cenas de causas diferentes que perpetú-
an la hiperactividad, y la segunda es que
la inmensa mayoría de ellas no son cien
por cien innatas sino solo malos hábitos.
Ante esto no se comprende que un tras-
torno que se diagnostica por observación,
y no por análisis clínicos, se trate con unas
anfetaminas que conllevan efectos se-
cundarios no deseados. Si el psiquiatra
que definió la hiperactividad, Leon Ei-
senberg, confesó siete meses antes de fa-
llecer que era una enfermedad ficticia,
¿cómo se entiende este Congreso?.

En aquests moments, la maleïda xacra
de la pobresa se situa al bell mig del de-
bat polític i ciutadà de casa nostra. A ho-
res d'ara, la cancerígena pobresa –que
d'ençà del 2008 provoca que cada dia 88
catalans siguin xuclats pel cicló antiso-
cial de la indigència– esdevé clarament
polièdrica, tot i que les causes principals
les podríem resumir en tres punts: es-
tructurals, conjunturals i ideològiques. 

Ara i aquí es pot dir, amb tota con-
tundència, que la pobresa amenaça la de-
mocràcia i l'estat de dret; també la pau so-
cial. De fet, una societat que no garanteixi
uns mínims d'habitatge, subministra-
ments i alimentació es pot dir clarament
que no és una societat justa, però tampoc
equilibrada, lliure ni democràtica. Un al-
tre aspecte a tenir en compte de la pobresa
és la seva relació amb l'anomenada cri-
si. Ara tenim una pobresa desbocada,
però amb la bonança econòmica també
existia pobresa; és a dir, que més enllà de
causes conjunturals la pobresa a casa nos-
tra és estructural; i tot això està molt re-
lacionat amb qüestions ideològiques. 

En aquest sentit, és totalment inco-
herent que es digui que la causa de la po-
bresa a Catalunya és l'agenda nacional,
quan després es dóna suport a polítiques
neoconservadores i centralitzadores, que

d'ençà de fa una pila d'anys, són les grans
responsables d'aquesta situació de desi-
gualtat i manca de justícia social. Cal no
oblidar que les directrius i polítiques an-
tisocials del govern espanyol i la Comis-
sió Europea –en què ha primat el dog-
matisme econòmic (retallades irracionals)
per damunt de l'humanisme europeista–
ha provocat que la pobresa es consideri
una mena d'exèrcit de reserva laboral, al
servei d'una economia financera i espe-
culativa que ha perdut el nord. 

En l'àmbit més domèstic, una qües-
tió que s'oblida amb molta facilitat és l'e-
conomia submergida. Si no aconseguim
rebaixar aquest 25% d'economia “negra”
no aconseguirem més recursos econò-
mics per lluitar amb eficàcia contra la po-
bresa. L'economia submergida és la gran
metàstasi social; és la coartada perfecta
del capitalisme plutocràtic actual per
impedir poder fer polítiques socials amb
cara i ulls. L'economia submergida tam-
bé provoca pobresa laboral, que és la res-
ponsable de l'ensorrament dels salaris –
públics i privats–, de l'estancament del
consum i de la deflació. En síntesi, no hi
ha dubte que la pobresa ens amenaça a
tots i, sobretot, amenaça l'estabilitat so-
cial, la llibertat i la democràcia. És el gran
càncer de la nostra societat actual.

per Josep Loste

4Bajo congreso dudoso

4Pobresa polièdrica
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Collboni arrasa a les Corts i
guanya les primàries del PSC

POLÍTICA4Jaume Collboni va
guanyar aquest passat dissabte
les primàries obertes del PSC de
Barcelona en una ajustada vo-
tació a la segona volta. L’exdi-
putat es va imposar amb un
54% dels vots a Carmen An-
drés, la candidata que li ha dis-
putat la victòria fins al final.

Un total de 5.524 persones
van votar a la segona volta de les
primàries, de les quals 1.217
(22%) són militants del partit,
641 (12%) simpatitzants i 3.666
(66%) no són ni simpatitzants ni
militants. Al districte, on el punt

de votació era l’Agrupació de Les
Corts, un total de 261 cortsencs
van votar, dels quals 191 ho van
fer per Collboni (73%).

JORDI MARTÍ DIMITEIX
Els resultats de les primàries
han tingut efectes imminents al
PSC. L’actual president del grup
municipal socialista a l’Ajunta-
ment, Jordi Martí –que no va su-
perar  la primera volta de les pri-
màries–, va anunciar ahir que re-
nuncia a l’acta de regidor i deixa
l’Ajuntament, però va advertir
que no és una retirada definitiva.

La plaça del Centre ja té
l’esperat projecte de reforma
URBANISME4Compte enrere
per a la reforma de la plaça del
Centre. Tal com va avançar fa
pocs dies BTV, l’Ajuntament ha
presentat el projecte de remo-
delació de l’espai, la qual co-
mençarà a finals d’enguany.

Les obres, que tenen un pres-
supost de dos milions d’euros, fa-
ran realitat el nou disseny que
s’ha concebut mitjançant un
procés participatiu en el qual hi
han participat veïns i entitats de
la zona.

El projecte de reforma servirà
per anivellar els terres, canviar

el mobiliari urbà i plantar-hi
vegetació. De la mateixa mane-
ra, s’ampliarà la zona del parc in-
fantil, es milloraran les entrades
al metro i s’intentarà reduir la
sensació de divisió de la plaça,
que està travessada per l’Avin-
guda de Madrid.

Des de l’Eix Comercial Sants-
Les Corts, que s’ha involucrat en
el procés activament, han co-
mentat a Línia Les Corts que
desitgen que les obres comencin
aviat i que la plaça sigui final-
ment “per a la gent”. Un espai
“on els veïns s’hi trobin a gust”.

Aquest cap de setmana els socis
del FC Barcelona van aprovar en
referèndum el projecte de re-
modelació del Camp Nou, que in-
clou la construcció de l’anomenat
Espai Barça, una zona que, entre
d’altres, inclourà un hotel, boti-
gues i restaurants. 

Tot i l’aprovació del projecte
de remodelació de l’estadi blau-
grana, els veïns i veïnes de les
Corts estan “a l’expectativa”, tal
com afirma a Línia Les Corts
Adela Agelet, secretària de l’As-
sociació de Veïns de les Corts, ja
que consideren que aquest pro-
jecte és “ambigu”. De fet, dos dies
abans de la celebració del refe-
rèndum sobre el futur del Camp
Nou, la CUP de les Corts va or-
ganitzar un debat obert al Centre
cívic Joan Oliver, on hi van par-
ticipar la mateixa Agelet i Al-
fons Recio, membre de Trama
Urbana.

En aquesta trobada els re-
presentants del veïnat van ex-
pressar el seu rebuig a qualsevol
reforma de l’estadi que no comp-
tés amb la participació dels veïns.
A més de posar de manifest
“l’ambigüitat” del projecte, Age-
let va destacar el nombre d’a-
parcaments que s’hi instal·laran.
La secretària de l’AAVV critica la
gran quantitat de places que s’hi
volen col·locar, adduint que su-
posarà “un efecte crida que cau-
sarà un trànsit desmesurat al
districte”. 

En una línia molt similar s’ex-
pressa Carlo Scoles, tresorer de
l’Associació de Veïns del Camp
Nou, que tot i considerar com “un
mal menor” que el Barça seguei-
xi a les Corts, assegura que “el
club encara no s’ha posat en con-
tacte directe” amb els veïns. 

ELS SOCIS, A FAVOR
Tot i les reticències veïnals, des de
la massa social del club –40.000
socis culers viuen a les Corts– s’ha
vist de manera molt positiva
aquesta aprovació. Salvador Ter-
mes, president de la Penya Blau-

grana de les Corts, considera que
el Barça i el barri sempre han “ca-
minat junts”, tal com afirma a
aquesta publicació, i afegeix que
el club culer “fa una molt bona
publicitat gratuïta del districte”. 

Termes, que va votar sí al re-
ferèndum “com a soci, com a veí
i com a president de la Penya
Blaugrana de les Corts”, contra-
diu les opinions dels veïns que es
queixen de la transparència del
FC Barcelona. El passat dia 28 de
març, assegura, la penya que
presideix va celebrar una xerra-
da, on van assistir-hi represen-
tants del Barça. “Un acte obert a
tots els cortsencs”, explica. En
aquella trobada, diu Termes, els
assistents van poder preguntar
sobre què serà l’Espai Barça.  

Pel que fa a la posició del
consistori, l’alcalde Trias es va
pronunciar al respecte poc des-
prés que es conegués el resultat de
referèndum. En declaracions a di-
versos mitjans, Trias va assegu-
rar que l’Ajuntament “col·labo-
rarà en tot el que sigui necessari”,
i espera també que “les coses
vagin bé i a favor de la ciutat”.

Futura aparença del Camp Nou. Foto: FC Barcelona

Els veïns de les Corts es malfien 
de la reforma del Camp Nou

» Diferents col·lectius cortsencs consideren “ambigua” la reforma 
de l’estadi i reclamen informació sobre el futur Espai Barça

F. Javier Rodríguez
LES CORTS

Educació | 50 anys del Pare Manyanet
Enguany es commemora el mig segle de trajectòria del col·legi Pare Manyanet a les
Corts. És per aquest motiu que a finals de febrer va tenir lloc un emotiu homenatge

al professorat i personal de l'escola. L’acte va servir per resseguir els cinquanta
anys de vinculació del centre amb el barri i el seu compromís educacional.
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A tot el món, des de fa molts anys, el 23
 d’abril se celebrarà el Dia Internacional
del Llibre, una jornada especial amb
els carrers plens de persones 
passejant entre llibres i roses.
 Precisament els barcelonins
sabem molt bé com gaudir
d’aquesta jornada tan espe-
cial i, per molts, és el veritable
dia dels enamorats. Segurament,
molts de nosaltres 
aprofitarem la pausa del
migdia per fer un
ràpid mos a peu
dret  a canvi de
passejar entre
tendals de lli-
bres i roses.
 Escollirem
el que millor
s’ajusti a 
la persona a 
la que volem
obsequiar i, per-

què no, potser ens comprarem un llibre per
nosaltres abans de tornar a la feina, que

aquest any Sant Jordi cau en dimecres.
Una setmana i escaig després, el diu-

menge 4 de maig, festejarem el Dia de la
mare. És una data important per apro-
fitar i donar les gràcies a totes aques-
tes magnífiques dones que ens

estimen i tenen cura de nosaltres sense
demanar res a canvi. Sabem que qualsevol

regal que els fem les omplirà d'alegria, així
que seria bo fer d’aquell diumenge un dia es-
pecial per les mamàs. Sant Jordi i el Dia 

de la mare, dues oportunitats
per què us apropeu a les boti-

gues i comerços del barri  i
feu les vostres compres. Si
dubteu, nosaltres us acon-

sellarem el més adient.
En cap lloc 

us aten-
dran 

millor, 
us ho podem assegurar.
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Amb el 
suport de

EIX COMERCIAL SANTS-LES CORTS
www.eixsantslescorts.com

A l’Eix ens agrada la primavera, perquè amb ella comencem les mostres de comerç als
 nostres barris. Les mostres serveixen per potenciar el comerç de proximitat entre la ciuta-
dania. Ens esforcem per què els nostres veïns i veïnes ens coneguin de més a prop. El que
fem al llarg de l’any, obrir les portes amb un somriure, dedicant servei, qualitat i professio-
nalitat a clients i veïns, ho portem al carrer i compartim amb vosaltres una festa.

La primera Mostra que organitzem aquest any tindrà lloc el pròxim 10 de maig al carrer
Galileu. Tancarem aquesta via per gaudir, comerciants i veïns, d’una jornada plena d’activi-
tats per totes les edats.

Com sempre, les botigues i comerços de proximitat associats a l’Eix Sants-Les Corts sor-
tirem dels locals i estendrem més d’un centenar de tendals al carrer Galileu. 

A més de les nostres botigues i comerços, hi haurà els tradicionals artesans. Veïns i veïnes,
aprofiteu l’oportunitat perquè aquell dissabte tindreu al vostre abast moltes ofertes i novetats

ben atractives a preus especials per tothom que vingui a passar una estona amb nosaltres.
Com no, també hi haurà atraccions pels més petits, i els que ja heu gaudit d’altres Mostres,
sabeu que no podia faltar l’escenari, un dels punts d’atracció i diversió de la Mostra. Com
 sempre, comptarem amb les actuacions de diversos associats a l’Eix: l’Estudi de dansa Carmen
Caparrós, l’Esportiu Badrena i l’Escola de dansa Farrè són tres dels que no faltaran a la cita.

Enguany, el pub anglès Black Lion presentarà al barri la nova recepta d’estiu de la   cer -
vesa Farinetesanomenada Pí de Les Corts. Qui ho desitgi també podrà tastar la ja coneguda
Farinetes Concòrdia, presentada l’octubre de l’any passat. 

Volem que aquesta primera Mostra de comerç de l’any al carrer Galileu sigui un èxit,
com ho han sigut les anteriors. 

Us animem a venir i compartir aquesta jornada lúdica amb nosaltres, gaudint de la di-
versitat de comerç de proximitat que hi ha a la nostra zona. Us esperem!

La funció social del 
comerç de proximitat

A algunes persones els hi pot semblar que les botigues i comer-
ços del barri estan obertes al públic només per fer negoci. I és
cert, però sense cap mena de dubte som molt més que això.

Ja hem dit en aquestes pàgines que botigues i comerços de
proximitat acomplim una funció social, de servei i professiona-
litat molt per sobre del que ofereixen les grans superfícies.  Avui
vull mostrar un altre vessant de la nostra implicació en la so-
cialització dels nostres carrers. Diversos comerços de l’Eix han

participat en la vuitena edició del programa “El comerç i les escoles”. Més de 7.000 es-
colars de Barcelona han conegut les nostres botigues per dins. Sense anar més lluny, a
la meva carnisseria vam tenir un grapat de nens i nenes veien els processos que fem a
l'obrador amb la matèria primera abans de posar-la a la venda. Inclús van participar en
l’elaboració d’hamburgueses i salsitxes entre rialles i exclamacions de sorpresa i els
més atrevits van atendre clients darrere el taulell, aprenent les normes més elementals
d’urbanitat i tracte amb el públic.

Estem orgullosos de ser part d’aquest programa i, qui sap, potser en uns anys alguns
d’aquests nens obrin una botiga. I quan ho facin, se’n recordin que darrere d’un taulell
hi sumem moltes hores d’ofici, professionalitat, innovació tècnica i tecnològica i, per
sobre de tot, fer el possible per conèixer les persones que entren per la porta, els seus
gustos i les seves necessitats amb l’objectiu d’oferir sempre el millor servei. En resum,
que la gent sàpiga que en un botiguer té un veí i un amic.

Josep Escofet és el president de l’Eix comercial Sants-Les Corts.

A l’abril, Sant Jordi, 
i al maig, Dia de la mare

Segueix-nos a la web de l’Eix
www.eixsantslescorts.com

Dissabte, 10 de maig: vine a gaudir a 
la Mostra de comerç al carrer Galileu!

Eix Comercial Sants-Les Corts - Butlletí nº 022

Fotografies: Mostra de comerç al carrer Galileu, Eix Comercial Sants-Les Corts, 2013.
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Carmen Caparrós, després de passar per l’Institut del
Teatre, va gaudir d’una intensa vida professional al cos-
tat de bailaores com La Chana, Flor Albaicín... fins que
una lesió la va apartar dels escenaris i va canviar els te-
atres per l’ensenyament.

Que l’Escola de dansa Carmen Caparrós estigui tan
a prop nostre no és casual. Ella havia treballat a Coll-
blanc, “sabia que no hi havia escoles de dansa a Les
Corts i em va semblar un bon barri”.

L’Estudi de dansa Carmen Caparrós va néixer fa
cinc anys, de la mà de la mateixa Carmen Caparrós i
dos alumnes seves, Sandra López i Soraya Villarroya.
Plenes d’energia, van obrir un centre on se sentís el
plaer de la dansa “perquè ballar és l’expressió del
cos i de l`ànima”, ens diu Carmen Caparrós. L’Estudi
de dansa compta amb uns dos-cents alumnes, la ma-
joria dones i jovent, i amb edats des dels 3 als 80 anys.

“Pels nens tenim dansa creativa, iniciació a la
dansa, ballet, comèdia musical, hip-hop i flamenc”,
enumera la Carmen Caparrós, i continua “i pels
adults, el plat fort de l’Escola és el flamenc i les se-
villanes” i també balls de saló llatins i clàssic... tot un
ventall de possibilitats a l’abast de qualsevol que tingui
ganes de conèixer i millorar aquesta forma d’expressió.

A més de dansa, a l’Estudi es fan sortides puntuals,
desfilades de moda flamenca, exposicions de fotos,
presentacions de llibres i exhibicions de dansa al carrer.

Per transmetre millor encara la passió pel ball, l’Es-
cola ha editat el llibre “Aprender flamenco, una forma
de sentir”, a on la Carmen Caparrós explica, amb foto-
grafies i un DVD, la seva tècnica. Si aquest Sant Jordi us
apropeu a les paradetes davant de l’Illa Diagonal, po-
dreu fer-vos una rosa i amb el llibre, signat per aquesta
mestra del flamenc.

1995, dos emprenedors, Valls pare i Valls fill, obren una
botiga de fotografia. Valls pare comptava amb l’actiu
d’haver treballat a Agfa, multinacional fotogràfica de
tota la vida. Eduard, el fill i actual propietari en solitari
de la botiga, encara no tenia vint anys i ja havia estu-
diat Imatge i so. 

Valls sempre treballa amb els millors i com diu ell
“portem 19 anys perquè el servei ha sigut bo i no
hem fallat mai”. I continua: “Quan va arribar la fo-
tografia digital ens vam haver de reinventar” i van
ampliar l’oferta. Estudi de fotografia propi per repor-
tatges de tot tipus, disseny de regals personalitzats
amb imatges, àlbums i acabats de fotografia (fotogra-
fies en suports especials per decorar les llars) o mun-
tatges de vídeo i cursos de fotografia entre d’altres. I
ens amplia: “dono tots els serveis i més que ofereix
una gran cadena de fotografia, a un preu just i de

forma personalitzada. Això està claríssim: botiga
de proximitat, botiga de bon servei”. 

A V.V. Foto també donen un servei molt exclusiu:
fan fotos carnet de tots els països, complint la norma-
tiva de cada un. És clar, persones de tota la ciutat
venen a la seva botiga a fer-se-les. 

Per la seva experiència, l’Eduard Valls sap que amb
la fotografia digital es fan moltes fotos però no es
miren gaire, els ordinadors es trenquen i es perd el
contingut... i vol animar al públic que faci àlbums o cò-
pies en paper, tot assegurant que si la gent no les té fí-
sicament, “en quinze o vint anys no tindran les fotos
del naixement dels seus fills, dels aniversaris...”.

Una novetat: “acabats fotogràfics d'excel·lent
 qualitat–diu Valls– en metacrilat i fusta”i ens els
mostra penjats a les parets de la seva botiga en exclu-
siva per a tota Barcelona.

Eduard Valls, propietari de V.V. Foto

“Botiga de proximitat, botiga de bon servei”

Eduard Valls a la seva botiga.

Carmen Caparrós, bailaora

“Ballar és l’expressió del cos i de l’ànima”

EL NOSTRE COMERÇ DE PROXIMITAT

Carmen Caparrós (dreta) amb Soraya Villarroya a l’escola.

Eix Comercial Sants-Les Corts - Butlletí nº 022
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La rosa ‘Núria Feliu’’ ja és 
al Roserar del Parc Cervantes
NATURA4El passat 31 de març a
les 11:30h va tenir lloc una plan-
tació de benvinguda de la varie-
tat de rosa "Núria Feliu", que s'in-
corpora a la col·lecció del Rose-
rar del Parc Cervantes. L’acte va
comptar amb la presència de la
popular cantant barcelonina.

La plantació de la nova va-
rietat de rosa es localitza al par-
terre sota la Pèrgola, a l'entrada
de l'avinguda d'Esplugues. La

varietat "Núria Feliu" es va de-
dicar a la cantant per l'obtentor
de roses Cebrià Camprubí (fill),
de Sant Joan Despí, l'any 1975.
Tot i que el Roserar disposa d'un
parterre on es conreen algunes de
les varietats d'aquest roserista,
aquesta varietat no era repre-
sentada. Els exemplars de rosa
que s'han incorporat al Roserar
provenen d'una donació de Joan
Nicolau, amic de Núria Feliu.

El web pioner d’aparcament
compartit es reinventa

INICIATIVES4YesWePark.
Aquest és el nou nom de la pla-
taforma web pionera d’aparca-
ment compartit que, impulsada
per una parella resident a
l’Hospitalet de Llobregat però
molt vinculada a les Corts, va
néixer fa més de mig any al dis-
tricte cortsenc.

Tal com va recollir Línia Les
Corts el passat mes de setembre,
la iniciativa aposta per l’ús efi-
cient de l’aparcament, emmar-
cada en l’economia col·laborati-
va, però ara ha introduït nous ac-
tors: els gestors d’aparcament
“de total confiança”. Així ho ex-
pliquen els seus impulsors a la
pàgina web del projecte, els

quals treballen en equip amb
aquests gestors per dissenyar
bons d’aparcament a preus
atractius que s’adapten a les ne-
cessitats de cadascú.

Amb tot, el nom i el model de
negoci ha canviat, però “l’apos-
ta per l’ús eficient de l’aparca-
ment continua”, tal com explica
Iván Jiménez, cofundador del
projecte, a aquesta publicació. I
és que YesWePark posa a dis-
posició dels seus clients dife-
rents bons d’aparcament, des
de mensuals de diverses hores
diàries fins a puntuals de poques
hores al dia, perquè tothom pu-
gui aparcar fàcilment i econò-
mica segons les seves necessitats.

S’acosta Sant Jordi i les Corts es-
calfa motors per celebrar com cal
la diada que commemora la
mort del sant, el 23 d’abril de
l’any 303, però sobretot, a Ca-
talunya, el dia dels enamorats i
el dia del llibre.

A les Corts la diada arriba
amb un programa farcit de pro-
postes i activitats. Entre la llar-
ga llista, en destaquen dues es-
pecialment. La primera, el mu-
ral literari que es realitzarà als
carrers de Benavent i Felipe de
Paz sobre el Price dels Poetes ce-
lebrat l'any 1970 i, la segona, la
nova exposició Els Price dels
Poetes –en referència a la tro-
bada de 1970 però també a la rè-
plica de l'any 1975– que des del
pròxim dilluns i fins al 15 de ju-
liol ocuparà la seu del Districte.

En el primer cas, i degut a la
bona acollida del mural poètic
realitzat l'any passat amb motiu
de l'any Espriu, el Districte de les
Corts proposa la realització d'un
segon mural literari, enguany
centrat en la poesia, que reforça
la celebració de l'exposició sobre
els Price. En aquest sentit, s'hi

podrà resseguir el perfil dels
poetes Gabriel Ferrater, Josep
Palau i Fabre, Joan Vinyoli –del
qual enguany es commemora el
centenari del seu naixement–,
Joan Colomines –promotor del
Price– i Joan Oliver (Pere
Quart), tots ells figures clau de la
destacada trobada poètica de
l'any 1970.

Per altra banda, dimecres
23 de 10 del matí a les 9 del ves-
pre, a l’Avinguda Diagonal entre
Gran Via de Carles III i Pau Ro-
meva, tindrà lloc la Fira de Sant

Jordi, amb tallers organitzats
pels comerços participants, sig-
natu ra de llibres, música, un
tast al llarg del pas seig, espais de
lectura i música per part d'ar-
tistes novells, venda de roses, lli-
bres, pa de Sant Jordi i altres
complements.

Els centres cívics i les bi-
blioteques també organitzaran
diverses activitats i a l’Avinguda
Sant Ramon Nonat, de cinc a
vuit de la tarda, se celebrarà la
Festa de Sant Jordi al carrer,
amb jocs, tallers i llibres.

Sant Jordi omplirà de roses i llibres el districte. Foto: Arxiu

Les Corts escalfa motors
per a la celebració de Sant Jordi
Redacció
LES CORTS
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El disseny i la fabricació digital
són dos mons que cada cop més
s’estan introduint en el dia a
dia de les persones. En aquest
sentit, l’Ateneu de Fabricació
Digital de les Corts ha posat en
marxa una formació específica
adreçada a professorat de pri-
mària i secundària, que podrà
transmetre els coneixements en
fabricació digital i en 3D a les se-
ves respectives classes i fer pro-
jectes en xarxa. 

De moment, un total de vint
professors de primària i secun-
dària participen a cadascun dels
tres torns del curs d’introducció
al món de la fabricació digital de
l’Ateneu de Fabricació, on tre-
ballen amb impressores i escà-
ners 3D, talladores làser o fre-
sadores. Aquest programa de
formació, organitzat pel Dis-
tricte i el Consorci d’Educació de
Barcelona, ofereix als centres
educatius tallers, organització

de visites i acompanyaments de
projectes didàctics per conèixer
el món de la fabricació digital i
saber utilitzar les eines per tal de
dur-la a terme. 

A més, els professors parti-
cipants en la formació poden dur
els alumnes a l'Ateneu per des-
envolupar un projecte de fabri-

cació digital i treballar la coope-
ració o la resolució de problemes,
entre altres competències.

FER-HO EXTENSIU A TOTHOM
Un dels objectius principals d’i-
niciatives com aquesta és fer
extensiu a tota la població la fa-
bricació digital, i fer que aquest
concepte “evolucioni per fer-lo
arribar a tots els públics i a tots

els ciutadans, que seran final-
ment els impulsors d’aquells
projectes que tinguin una utili-
tat real per als barris”, assegura
Jordi Reynes, director de l’Ate-
neu de Fabricació de les Corts. 

Es preveu que cada districte
barceloní disposi, com a mínim,
d'un ateneu de fabricació digital,
amb diferents especialitzacions
temàtiques, i consolidar d'a-
questa manera la idea de barris
productius definida a l'estratègia
d’smart citiesde la ciutat. El se-
güent que obrirà les portes estarà
situat a Ciutat Meridiana i es pre-
veu que ho faci abans de l'estiu.

Els ateneus de fabricació di-
gital de Barcelona són un nou
model de serveis cívics posats a
l'abast de tothom, a banda de ser
centres oberts d'investigació lo-
cal, formació i producció en tec-
nologia digital. 

A més, aquests centres tam-
bé tenen l’objectiu d’estimular la
creativitat i el talent local, l’ex-
perimentació i l’aprenentatge
conjunt, fent partícips als crea-
dors dels processos productius
de les seves pròpies obres. 

Tecnologia 3D a l’abast de tothom
» L’Ateneu de Fabricació de les Corts acull un programa de formació a professors sobre fabricació digital

» Els docents podran impartir a les seves respectives aules els coneixements adquirits als cursos

REDACCIÓ4 L’Ateneu de Fa-
bricació de les Corts recull la tra-
dició i la filosofia dels Fab Lab,
acrònim anglès de Fabrication
Laboratory. Aquestes iniciatives
es van idear l’any 2000 al Cen-
ter for Bits and Atoms (CBA) del
Media Lab de Massachussets
Institute of Technology (MIT). 

Avui hi ha 207 Fab Lab en 51
països, distribuïts per tots els
continents, i que formen part de
l’anomenada Network o xarxa.
Qualsevol persona pot fer servir
el Fab Lab per fabricar gairebé
qualsevol cosa que no faci mal a
ningú. Dins d’aquesta filosofia,
l’usuari ha d’aprendre a fer ser-
vir la fabricació digital per si
mateix i ha de compartir el seu ús
amb altres usuaris. 

El Fab Lab, a més, és un lloc
on s’aprenen tecnologies digitals
a la frontera amb la realitat físi-
ca, i té una idiosincràsia de pro-
grés i aprenentatge entre iguals.

La tradició dels Fab Lab

La fabricació digital és un dels últims avenços tecnològics. Fotos: Ajuntament i RepRap BCN

Cada districte 
comptarà amb 

almenys un ateneu
de fabricació

Redacció
LES CORTS
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Ja està en funcionament. Els
veïns del barri de Sant Ramon
i de la resta del districte ja po-
den fer ús, des del passat 29 de
març, del nou Parc Esportiu
Urbà Jardins Áurea Cuadrado,
un espai de 2.572 metres qua-
drats de plaça urbana.

El nou parc incorpora ele-
ments propis de les places ur-
banes, com ara bancs, escales,
grades, plataformes o plans in-
clinats. Segons explica el Dis-
tricte, tots aquests elements s'-
han concebut no només per fa-
cilitar la pràctica dels esports ur-
bans, principalment l’skate,
sinó també per crear un espai
públic de qualitat, obert i del
qual puguin gaudir també els
vianants que no practiquen cap

d’aquests esports. Aquest pro-
jecte ha tingut especial cura a in-
tegrar els elements ja existents
dins del parc original amb els
nous. Al mateix temps, també
s'ha millorat l'arbrat, amb la
plantació de vuit nous arbres i
més de 1.000 metres quadrats
de superfície arbustiva.

L'Ajuntament, a través de
l'Institut Barcelona Esports, ha
invertit prop de 544.000 euros
en les obres d'instal·lació dels
elements i en l'adequació dels
terrenys per a la construcció.

UNA APOSTA DE CIUTAT
El jardí d'Áurea Cuadrado és el
segon dels nous espais de la ciu-
tat previstos per a la pràctica
dels esports urbans que entra en
funcionament. El primer ha es-
tat el Parc Esportiu Urbà Mar
Bella, al districte de Sant Mar-
tí, que està en funcionament des
del dia 9 de març. La tercera ac-

tuació prevista és la reforma de
l'actual espai de la via Favència,
a Nou Barris.

Amb la incorporació d'a-
quests equipaments, l'Ajunta-
ment de la ciutat afirma que
dóna resposta a les demandes
sorgides dels col·lectius que
practiquen aquests esports ur-
bans. Com ja és habitual, la ce-
lebració de grans esdeveni-
ments internacionals es vincu-
la a la creació d'un llegat per a
la ciutat, que aporti noves opor-
tunitats per als barcelonins i les
barcelonines.

La tinenta d'alcalde de Qua-
litat de Vida, Igualtat i Esports,
Maite Fandos, remarca que
"l'objectiu de l'Ajuntament és
impulsar aquests parcs espor-
tius urbans habilitats perquè
es pugui desenvolupar aquest
esport en bones condicions, a
l'aire lliure i amb la màxima in-
tegració possible a la ciutat”.

El barri de Sant Ramon 
estrena un nou parc urbà

» El nou Parc Esportiu Urbà Jardins Áurea Cuadrado ja funciona
» L'espai disposa de 2.572 metres quadrats de plaça urbana

Torna un any més a les Corts 
el programa ‘Obert al futur’

COMERÇ4El programa Obert al
Futur torna amb més accions
formatives adreçades a comer-
ciants i serveis de proximitat.
Després de l'èxit de la primera
edició del 2013, durant la qual es
van registrar 289 assistències al
districte de les Corts, Obert al
Futur comença el 2014 amb
continguts actualitzats i algunes
novetats.

Segons explica el Districte,
enguany s'ha adaptat l'oferta
formativa a les demandes i pe-
ticions que es van fer arribar al
llarg de l’any passat. La progra-
mació consta de 24 càpsules
formatives –9 de noves i 4 amb
el temari renovat– que s'im-
partiran des d'ara i fins a finals
d'any.

Obert al Futur comença avui
mateix a les Corts. Les càpsules
formatives són gratuïtes, tenen
una durada de 3 hores –de les 14
a les 17h en dies feiners– i es re-
alitzen al Centre Cívic Les Corts
(c/ Dolors Masferrer 33-35). El
calendari de les sessions forma-
tives es pot consultar a la pàgina
web del Districte de les Corts
(bcn.cat/lescorts).

Redacció
SANT RAMON

Nou enllumenat a Galileu
OBRES4Les obres de millora de la il·lu-
minació viària al carrer de Galileu ja es-
tan en marxa. Els treballs impliquen l'o-
cupació de la vorera en alguns trams i
responen a l'aplicació del Pla d'Il·lumi-
nació de Barcelona 2013-2015 que té com
a objectius principals prioritzar la visi-
bilitat dels vianants incrementant els ni-
vells lumínics i millorar l'eficiència ener-
gètica a través de la intel·ligència fun-
cional. La data prevista per a la finalit-
zació de les obres és el mes vinent.

Entès com una eina clau per perso-
nalitzar la ciutat, el Pla d'Il·luminació de
Barcelona va ser aprovat per l'Ajunta-
ment de la ciutat el desembre del 2013
a iniciativa del Sector d'Hàbitat Urbà.
Amb el que s'hi proposa, les remodela-

cions que es duen a terme en els diferents
carrers escollits fan una millor distribu-
ció de la llum. Un dels objectius, segons
l’Ajuntament, és generar una nova imat-
ge nocturna de la ciutat.

El Pla prioritza la il·luminació de les
zones per a vianants per davant dels vials
de circulació, millora els nivells lumínics
i l'eficiència energètica. S'incorpora tec-
nologia LED que emet llum blanca, amb
més regularitat dels nivells d'il·lumina-
ció, així com s'integren sistemes de con-
trol i regulació que permeten garantir la
màxima eficiència energètica.

Amb anterioritat a les obres del carrer
Galileu també s’han fet altres actua-
cions a les Corts, concretament al carrer
de Miret i Sans, al barri de Pedralbes.

Cultura | Diàlegs de Pedralbes
Aquest dijous 10 d’abril, a les 19:30h, se celebrarà l'activitat Cervell, espiritualitat i
mística, dins el cicle Diàlegs de Pedralbes. Hi intervindran Ramon M. Nogués, cate-

dràtic emèrit a la Facultat de Ciències i a la de Ciències de l'Educació de la UAB, 
i Francisco Rubia, catedràtic emèrit de la Facultat de Medicina de la UCM. 
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Els representants del comerç
barceloní i l’Ajuntament van
presentar fa uns dies un acord
sobre la regulació dels horaris
comercials d’obertura de les
botigues de la ciutat. 

L’acord permetrà que les
botigues de Barcelona puguin
obrir tots els diumenges de ju-
liol i agost durant el matí, des de
les 10 fins a les 2 de la tarda. La
decisió no només afecta els ei-
xos comercials i zones de la
ciutat més cèntriques i, per
tant, turístiques, sinó que es
farà extensible a tota la ciutat. 

Aquests dies d’obertura se
sumen als 10 marcats per la nova
normativa catalana, dels quals
l’Ajuntament n’ha triat quatre i els
ha adaptat al turisme de con-
gressos i a l’afluència de creue-

ristes. Així, s’han fixat el 18 de
maig i el 14 de setembre, dos dels
dies més forts pel que fa a creuers,
i també el 30 de març, data que
va coincidir amb el saló Alimen-
tària, i el 29 de juny, coincidint
amb el Dia de l’Orgull Gai.

Les associacions comercials
que van signar l’acord –el Con-
sell de Gremis de Comerç, Ser-
veis i Turisme de Barcelona, la
Confederació de Comerç de Ca-
talunya (CCC), Pimec i la Fun-

dació Barcelona Comerç– van
mostrar la seva satisfacció per
aquesta ampliació. 

“Aquest és un acord pensat
per satisfer a tothom”, explica a
Línia Les Corts Vicenç Gasca,
president de la Fundació Barce-
lona Comerç. Gasca afirma que
aquesta mesura va dirigida es-
pecíficament al turista que està
de trànsit a la ciutat, ja que “no
volem que la mesura afecti la de-
manda interna”, conclou.

L’acord busca aprofitar el turisme de curta estada a la ciutat. Fotos: Arxiu

Els botiguers, satisfets amb 
els dies festius d’obertura

» Consistori i comerciants pacten obrir algunes jornades no laborables
» Vicenç Gasca, Fundació BCN Comerç: “un acord per satisfer tothom”

Una nova botiga ‘pop up’
s’instal·la al Pedralbes Centre
EMPRENEDORIA4En el marc
del projecte Rising Starsde Bar-
celona Activa, una nova pop up,
o botiga efímera, ha aterrat al Pe-
dralbes Centre. Es tracta de Pró-
gono, una marca d’accessoris
de viatge i oficina que vincula
disseny i arquitectura. 

El Rising Stars té l’objectiu
de donar una oportunitat als
joves emprenedors, seleccionats
per un jurat i coordinats per
BCN Activa, perquè exposin i co-
mercialitzin les seves idees, en
aquest cas al Pedralbes Centre. 

El primer cicle del projecte
Rising Stars va començar el mes
de novembre passat, i s’allarga-
rà fins al maig. Un cop finalitzi
aquest programa, un total d’on-
ze joves emprenedors hauran
tingut l’oportunitat d’exposar i
vendre temporalment els seus
projectes en un centre comercial. 

Ara per ara ja està obert el pe-
ríode d’inscripció per a la sego-
na fase, que tindrà lloc entre el
mes de maig i el de novembre, i
que també coordinarà Barcelo-
na Activa.

COL·LABORACIÓ4La regidoria
de Comerç, Mercats i Consum ha
obert una línia de subvencions a
les associacions de venedors
dels mercats de Barcelona que
participin en activitats de dina-
mització i promoció conjunta-
ment amb els eixos comercials al
llarg d’aquest 2014.

Aquesta mesura, tal com in-
forma el consistori, té l’objectiu
de potenciar la col·laboració en-
tre els comerços dels mercats i
l’activitat dels eixos comercials.

“És un primer pas de la voluntat
del govern municipal perquè les
associacions de venedors de mer-
cats i els eixos puguin interrela-
cionar-se per millorar la seva
competitivitat, en benefici del
comerç de la ciutat”, explica Rai-
mond Blasi, regidor de Comerç.

Per tal de rebre la subvenció,
s’han de detallar les accions de
col·laboració que es volen dur a
terme entre els eixos i els mer-
cats, justificar els seus objectius
i fer una previsió quantitativa i

qualitativa de l’impacte previst
per tal de dur a terme els pro-
jectes de dinamització.

L’Institut de Municipal de
Mercats destinarà un import de
70.000 euros per a aquestes
subvencions. La dotació econò-
mica per a cada associació de co-
merciants que presenti una
sol·licitud i projecte serà del
50% del cost del conjunt d’ac-
cions que prevegin durant 2014,
amb un màxim de 7.000 euros
en total.

Redacció
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El Pedralbes Centre acull el programa Rising Stars. Foto: Arxiu

Com vincular eixos i mercats

Les subvencions volen potenciar la relació d’eixos i mercats. Foto: Mercats BCN

Tradició | Augmentaran les vendes de mones de Pasqua
El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu augmentar enguany un 2% les vendes 

de mones de Pasqua respecte de l’any passat. En un comunicat emès pel gremi, es calcula 
que prop de 670.000 unitats es vendran a tot Catalunya, 460.000 de les quals a Barcelona.

Tanmateix, la mida de les mones que es vendran enguany serà menor que en altres anys.
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En el marc de l’Espai d’Inclusió
20+20+20, on estan adherides
tota una sèrie d’entitats i col·lec-
tius de les Corts a favor de la in-
clusió de les persones amb dis-
capacitat, el pròxim dissabte 5 de
maig se celebrarà el primer Tor-
neig Special Hoquei Herba de les
Corts, organitzat pel Centre Ocu-
pacional de les Corts i l’Escola
Moragas, amb la col·laboració de
la Federació Catalana d’Hoquei
i el Disitricte de les Corts. 

El torneig, que tindrà lloc a
les instal·lacions del Reial Club
Polo, comptarà amb dues cate-
gories, la Blanca i la Verda. En
categoria Blanca s’enfrontaran
els equips del Barça, l’Iluro de
Mataró, el Júnior Catalònia
(Sant Cugat) i el RC Polo A. Pel
que fa a la categoria Verda, els

conjunts de l’Atlètic de Terrassa,
el Catalònia, l’Egara, el Júnior
Taller Moragas i el RC Polo B es
disputaran el triomf. Cadascun
dels equips s’enfrontarà en una
lligueta a tots els altres de la seva
mateixa categoria, el que farà un
total de 16 partits. 

El campionat començarà a

partir de dos quarts de 4 de la
tarda, amb la presentació dels
equips, i finalitzarà a les 6, amb
el lliurament dels trofeus per als
millors clubs en cada categoria.
Cada participant, a més, rebrà
una medalla i alguns obsequis i
records per la seva participació
en el torneig. 

El RC Polo acollirà el torneig d’hoquei. Foto: DFly Vision

Les Corts acollirà el Torneig
Special d’hoquei herba

» El campionat se celebrarà a les instal·lacions del RC Polo al maig
» Aquest acte s’emmarca en la iniciativa ‘Espai d’Inclusió 20+20+20’

Més de 73.000 corredors 
a la cursa del Corte Inglés

ATLETISME4Si l’any passat la
cursa del Corte Inglés va asso-
lir la xifra de 2 milions de co-
rredors al llarg de la seva his-
tòria, enguany s’ha consolidat
com la prova atlètica més mul-
titudinària d’Europa. 

Amb un ambient estiuenc i
festiu, més de 73.000 corredors
van prendre la sortida abans-
d’ahir a la confluència de Pas-
seig de Gràcia amb Gran Via
per recórrer els més de 10 qui-
lòmetres de la tradicional cur-
sa barcelonina. 

Pel que fa a l’àmbit pura-
ment esportiu, Abderrahim El
Jaafari va aconseguir la victò-

ria,  aturant el cronòmetre als
32 minuts i 38 segons, seguit
per Mohamed Benhmbarka, el
guanyador de les cinc edicions
anteriors d’aquesta cursa. En
categoria femenina va ser Has-
na Bahon la guanyadora, amb
un temps de 39 minuts. 

La prova va estar oberta a la
participació de tothom, tot i que
s’oferia la possibilitat de córrer
amb un xip que controla el
temps realitzat a la prova. La xi-
fra de participants que corren
amb aquest aparell creix any
rere any, i només el 2013 uns
8.700 atletes van participar en
la cursa amb xip. 

El RCT Barcelona i el Laietà,
campions infantils de tennis

TENNIS4Els tennistes de les
Corts continuen donant ale-
gries al districte, i en concret la
seva pedrera, de la qual ja es pot
vaticinar un futur molt espe-
rançador.

Durant el mes de març es va
disputar el Campionat de Ca-
talunya per equips infantils de
categoria Or. En la modalitat
masculina es va endur la victò-
ria el RCT Barcelona, mentre
que en femenina va ser el CE
Laietà qui va guanyar. 

El passat 15 de març es va
disputar la final masculina en-
tre el RCT Barcelona i el CE
Sánchez-Casal, que va finalitzar
amb la victòria dels cortsencs
per 4 a 3. En aquesta categoria,
el Laietà es va fer amb el tercer
lloc després de derrotar el CT
Barcino a la final de consolació. 

Però va ser en categoria fe-
menina on el Laietà va endur-
se el triomf, després de derro-
tar el CT Tarragona per 3 a 2 el
passat dia 16 de març.

Més de 150 genets a la Copa
d’Europa de Pony Mounted

HÍPICA4El districte de les Corts
acollirà aquest cap de setmana la
primera prova de la Copa d’Eu-
ropa de Clubs de Pony Mounted,
un esdeveniment esportiu inter-
nacional de màxim prestigi en el
món de l’hípica. 

Aquesta prova està inclosa en
la Barcelona Equestrian Challen-
ge, i tindrà lloc aquest dissabte i
diumenge a les instal·lacions del
RC Polo. En aquest sentit, s’espe-
ra una participació de més de

150 genets provinents de França,
Suïssa, Itàlia, Àustria, Bèlgica i Ale-
manya. Pel que fa a la represen-
tació catalana, només un equip hi
serà present: el Club Hípic Sant
Just Sol Solet. 

La idiosincràsia d’aquests
Pony Games es basa en el respecte,
tant als mateixos animals –estan
prohibides les fustes o els espe-
rons–com a la resta de companys
i rivals, ja que qualsevol infracció
està durament penalitzada.

Redacció
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La cursa es va celebrar en un ambient més aviat estiuenc. Foto: Ajuntament

Esportivitat | En marxa el ‘Semàfor de valors’
El programa del Semàfor de valors ja funciona a ple rendiment. El seu impulsor, el

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB), ha elaborat un rànquing on apareix
una classificació dels diversos equips participants en les competicions escolars que 

organitza, en funció del compliment i la defensa dels valors positius de l’esport.
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DIMARTS 15 D’ABRIL
19:00 Libro Rojo N.5 és una antologia de Sònia

Barba que recull el millor de les creacions dels
poetes del Prostíbul de Barcelona, i mostra
també el que ja és el germen del Prostíbul Po-
ètic de Madrid. / Centre cívic Can Deu.

DIMARTS 8 D’ABRIL
18:00 Tertúlia política amb Isaac Arriaza, sociòleg

especialitzat en moviments socials, que tin-
drà lloc al Centre cívic Riera Blanca, una bona
ocasió per poder entendre el què està pas-
sant i els moviments socials que surten als ca-
rrers i places d’arreu del país.

DIJOUS 10 D’ABRIL
11:30Plantes, remeis i apotecaris és un taller que

ensenyarà i presentarà la història de la me-
dicina vinculada als remeis naturals i vege-
tals. / Monestir de Pedralbes.

FINS AL 28 D’ABRIL
Matí-TardaMés enllà de la nit. Exposició a cà-

rrec de Carles Calero que posa èmfasi en la nit
mitjançant una sèrie de fotografies fetes de
durant aquesta part del dia, realitzades
amb diverses tècniques diferents. / Centre cí-
vic Can Deu.

FINS AL 30 D’ABRIL
Matí-Tarda Les dones del 1714 és una mostra

que vol posar de manifest el paper de les do-
nes durant la Guerra de Successió i el setge
a Barcelona. / Centre cívic les Corts.

DIMECRES 9 D’ABRIL
17:30Ballmanetes. Una sessió d’estimulació afec-

tiva-creativa a través de la música, adreça-
da a un públic familiar, i en especial a nadons
entre els 6 mesos i els 3 anys. / Biblioteca Mi-
quel Llongueras.

DIJOUS 24 D’ABRIL
18:00 La maleta dels clàssics, a càrrec de Gise-

la Llimona, farà una repassada pels contes clàs-
sics de sempre, aquells que ajuden els més
petits a descobrir i a aprendre. / Biblioteca Mi-
quel Llongueras.

DIJOUS 24 D’ABRIL
11:30 El Dia Mundial del Tai-txí se celebrarà a

les Corts amb una sessió en grup a l’aire lliu-
re, justament  al davant del Centre cívic Can
Deu. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Dirigit a nens i nenes entre 1 i 3 anys,
aquest taller busca estimular els més
petits mitjançant un llenguatge uni-
versal que tothom coneix: la música.
Cal inscripció prèvia per poder-hi par-
ticipar. / Centre cívic Can Deu.

Taller
Música per als més petits

A partir del dc. 9 d’abril

AGENDA MENSUAL

L’Associació Espanyola contra el Càn-
cer organitza un cafè/tertúlia al Cen-
tre cívic Can Deu on conviden a tot
aquell que vulgui apropar-se per com-
partir experiències sobre aquesta ma-
laltia. / Centre cívic Can Deu.

Cafè tertúlia
Unitat de Districte (AECC)
Ds. 26 d’abril de 17:00 a 19:00

El Grup de Teatre de la Societat Coral
de l’Espiga de Les Corts torna amb una
comèdia amarga escrita el 1948 pel na-
polità Eduardo de Filippo. L’obra explica
les vivències d’un hotel freqüentat per
burgesos. / Espiga de les Corts.

Teatre
La gran il·lusió

Dg. 27 d’abril a les 18:30

El Reial Club Tennis Barcelona organitza
de nou el seu esplai de setmana san-
ta, adreçat a nens i nenes a partir de
4 anys i on es faran diferents activitats
lúdiques i esportives. / RCTB.

RCT Barcelona
Esplai de Setmana Santa

A partir del 14 d’abril
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