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Foc, tradició i joia popular
» La Festa Major de les Corts arriba amb més de 200 activitats que ompliran els carrers del districte

» La quinzena edició del CirCorts, actuacions, tradició i cultura: els ingredients de la celebració

Per als cortsencs, l’arribada de la
tardor no suposa només la tor-
nada a l’escola, a la feina o a la
rutina diària. Suposa quelcom
més. És el compte enrere per
gaudir de la Festa Major, del seu
caliu i de la seva alegria comu-
nitària. I és que del 3 al 12 d’oc-
tubre, les Corts s’omplirà de
concursos, música, circ, teatre,
tradició i, per sobre de tot, ger-
manor i festa. 

La Festa Major de les Corts
d’enguany comptarà amb 207
activitats diferents i amb la im-
plicació de prop de 60 entitats

del districte. A més, la celebra-
ció reservarà un espai a la tra-
dició i cultura catalana amb el
correfoc, que donarà el tret de
sortida simbòlic a la festa el 4
d’octubre, o el matí casteller, que

clourà diumenge dia 12 amb
una actuació castellera que pro-
met emocions i rècords, tal com
ja va succeir l’any passat amb la

bona jornada dels Castellers de
Sants. 

La festa comptarà enguany
amb el músic Eduard Iniesta
com a pregoner, un personatge
molt lligat al districte de les
Corts que intentarà posar un toc
de màgia i alegria a la festa
grossa cortsenca diumenge 5
d’octubre al migdia. 

UNA FESTA INCLUSIVA
La gran celebració de les Corts
tornarà a servir com a aparador
de les diverses activitats i expe-
riències que sorgeixen al dis-
tricte al voltant de la inclusió so-
cial de col·lectius que no sempre
reben l’atenció que es mereixen.
En aquest sentit destaca la quar-
ta edició de la cursa solidària En

marxa per la paràlisi cerebral,
una competició atlètica popular
de 5 quilòmetres a favor del
col·lectiu de persones amb
aquesta patologia. 

Com cada any, el Carrer de

Festa –una zona compresa en-
tre el carrer Numància i Gran
Via Carles III, i de l’Avinguda
diagonal a Travessera de les

Corts, que compta amb els ca-
rrers Joan Güell i Europa com
a epicentres– es convertirà en el
cor de la festa cortsenca durant
el primer diumenge de cele-
bracions.

LES CORTS ÉS CIRC
Del 5 al 12 d’octubre el circ s’a-
poderarà del districte amb el Cir-
Corts, un festival que arribarà
enguany a la quinzena edició
amb 12 propostes de circ con-
temporànies. Aquest especta-
cle omplirà els carrers i les pla-
ces de les Corts amb màgia, hu-
mor i somnis, una oportunitat
per arrencar un somriure a la
ciutadania i celebrar, en comu-
nitat i germanor, que el distric-
te torna a estar de festa. 

Redacció
LES CORTS

La cultura popular té un protagonisme destacat a la Festa Major de les Corts. Foto: Districte
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L’illa de vianants de les Corts es
farà més gran durant el dia 5
d’octubre, de 10 del matí a 8 de
la tarda. Es tracta del Carrer de
Festa –a la cruïlla d’Europa i
Joan Güell–, una oportunitat
per viure els carrers i fer festa a
les places, per trobar-se amb fa-
miliars i amics i per fer que du-
rant unes llargues hores el dis-
tricte prengui una velocitat hu-
mana. 

L’objectiu d’aquesta inicia-
tiva, que va començar fa dos
anys amb la Superilla, és retor-

nar els carrers i les places a la
ciutadania. D’aquesta manera,
durant un dia, els cortsencs po-
dran gaudir d’aquesta zona amb
menys cotxes, més activitat,
més conversa i més relació en-
tre els veïns. 

El Carrer de Festa acollirà
durant el primer diumenge fes-
tiu un total de 18 espais molt va-
riats i per a tots els públics. En-
tre la llarga llista de propostes,
destaca, com no pot ser d’altra
manera, el Circorts. En aques-
ta línia, també hi haurà un es-
pai de tallers de circ.

Per altra banda, l’esport
també hi tindrà un paper des-
tacat. Hi haurà pistes de mini-
volei, un circuit d’hoquei i pis-

tes poliesportives. També hi
haurà un espai d’escacs, futbol
de botons i aeromodelisme, així
com dancesport i la festa d’ai-
gües.

La llarga llista de propostes
la completen un circuit de karts,
l’espai gastronòmic, un racó
per al vidre bufat, l’aula de me-
diambient, l’espai de repòs, la
zona dels centres ocupacionals,
la fira d’artesania i la fira d’ali-
mentació.

Tot plegat, divuit espais que
permetran gaudir de moltes i
variades activitats durant el pri-
mer diumenge de Festa Major.
I tot això a l’aire lliure i en un
ambient sense cotxes. Un dia, en
resum, per als vianants.

El Carrer de Festa és una bona oportunitat per viure la festa als carrers i places. Foto: Districte

El Carrer de Festa, un espai per
viure la celebració sense cotxes
» Durant el primer diumenge festiu, els carrers Joan Güell i Europa

es buiden de cotxes i s’omplen d’activitats per a la ciutadania

El Cortsenc d’Honor, 
un guardó participatiu

RECONEIXEMENT4Guardonar
les persones o entitats que s’han
significat en alguna tasca a favor
de les Corts o que han portat el
seu nom fora de les seves fronte-
res. Aquests són els principals ob-
jectius del guardó Cortsenc
d’Honor, que es lliurarà el pròxim
diumenge 12 a l’Auditori AXA, en
el marc del concert de cloenda de
la Festa Major de les Corts. La de-
cisió popular es farà pública,
però, el pròxim dia 3 d’octubre, un
cop el Consell Plenari la ratifiqui. 

L’elecció del guardó Cortsenc
d’honor –tant el de persones a tí-

tol individual com l’adreçat a les
entitats i associacions– ha estat
un procés de participació de 3
mesos de duració on han pres
part les més de 300 entitats re-
gistrades al Directori d’Entitats de
les Corts. Aquests col·lectius van
proposar fins a 12 propostes de
candidat acompanyades d’una
argumentació on s’havia d’indi-
car els motius de la nominació a
Cortsenc d’honor. Va ser la Co-
missió de Govern l’encarregada
de validar les propostes i les ma-
teixes entitats les responsables de
votar en un procés obert. 

Un cartell de la festa que
bascula entre el bé i el mal

IMATGE4Jonathan Centeno és
l’autor del cartell oficial de la
Festa Major d’enguany, una pro-
posta que contraposa la simpà-
tica silueta d’un diable, símbol de
la faceta de la cultura tradicional
cortsenca, amb una imatge di-
fuminada de la parròquia de
Santa Maria del Remei. Aquest
joc discursiu entre el bé i el mal
tan típic d’una festa major va fer
decantar la balança cap a l’obra
de Centeno. 

Tanmateix, durant la Festa
Major l’Espai Expositiu de les
Corts acollirà una mostra amb

les obres que han format part
d’aquest procés de selecció del
cartell de la festa. 

Aquesta obra ha sorgit d’un
treball desenvolupat per l’Esco-
la Groc d’arts gràfiques, un tre-
ball en el qual han participat fins
a 40 alumnes. De les obres pre-
sentades, l’equip pedagògic de
l’escola en va seleccionar 13,
que van ser sotmeses al procés
de selecció. Han estat les entitats
que formen part de la Comissió
de Festa Major de les Corts les
encarregades d’escollir el cartell
definitiu. 

Festa Major Comunicació | La #fmlescorts, també a la xarxa
Per tal de no perdre’s cap dels actes que ofereix la Festa Major de les Corts, el Districte

ha posat en marxa el web bcn.cat/fmlescorts, que facilitarà la cerca de qualsevol acte
programat. A més, mitjançant el hashtag #fmlescorts, els internautes podran aportar

les seves instantànies i experiències viscudes durant els dies de celebració.

Redacció
LES CORTS
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Entrevista

Què va sentir quan li van
proposar ser el prego-
ner de la Festa Major de

les Corts?
Primerament vaig sentir un atac de
responsabilitat. Parlo de respon-
sabilitat perquè ser el pregoner és
participar de la vida del barri, el lloc
amb el qual Eduard Iniesta més
connecta. És molt emocionant i
em fa molta il·lusió.

Quina és la seva relació amb el
districte de les Corts? 
És on faig la meva vida. Tot i que
sóc fill de l’Eixample, vaig ser
adoptat per les Corts fa molts
anys i ara també hi visc. És un ba-
rri que sempre m’ha atrapat molt,
perquè et proporciona el que ne-

cessites. En el meu cas, em dóna
tranquil·litat i afavoreix el meu
món artístic i familiar. 

Com l’inspira les Corts?
Aquest no és un barri tan diferent
de la resta, però acull espais mag-
nífics que conviden a passejar i re-
laxar-se, com el carrer Déu i Mata,
els voltants de la plaça Concòrdia
o el parc de la Maternitat, el qual
sovintejo bastant. Allà és on veig
les conductes de les persones i
m’inspiro. Les Corts és un barri que
et permet volar, en aquest sentit.

És de suposar que vostè ja ha vis-
cut unes quantes edicions de la
Festa Major de les Corts. Podria
explicar alguna vivència o re-
cord especial de la mateixa?
La meva família i jo vivim a prop de
la plaça de Can Rosés, on cada any
es fan activitats per a la festa. No-
saltres hi anem sempre, i quan tor-

nem a casa ens adormim amb la
música de fons. Aquest ambient
sempre m’ha agradat molt. Tot i
que també destaco els gegants o
els castellers. Nosaltres vivim la fes-
ta en tots els aspectes.

La música és un element fona-
mental de la festa. Què creu que
pot aportar un músic com vostè
a la Festa Major de les Corts?
Tot i que la meva música és més de
concert i no tan festiva com la que
fan altres artistes que vénen a la
festa, com a ciutadà puc col·labo-

rar a millorar l’ambient festiu i tra-
dicional que viu les Corts. Per la
seva banda, els músics que vénen
a tocar a la Festa Major de les
Corts ho fan molt bé.

Eduard Iniesta es va llicenciar en
Dret, però a la mateixa vegada
és un músic capaç de tocar més
de 40 instruments de corda de
tot el Mediterrani. Una perso-
nalitat certament polièdrica...
Justament jo m’he alimentat d’a-
questa polièdria. La meva vida
m’ha portat a col·laborar amb
molts artistes, aspecte que ha
aportat molt de caràcter a les me-
ves obres i composicions. Bec de
moltes fonts diferents. La grandesa
de la música és que et permet can-
viar de paper i d’estil, i jo em con-
sidero musicalment eclèctic. Això,
que pot arribar a ser un obstacle
per a més d’una persona, per a mi
és una virtut. 

El seu últim treball musical (Es-
campa la boira) parla d’espe-
rança i positivisme, potser dues
idees molt necessàries en els
últims temps...
Com a societat hem passat molts
obstacles i encara els estem pas-
sant. Aquest treball és positiu, ja
que intento donar sentit a ‘es-
campar la boira’, el que jo consi-
dero com dissipar els problemes i
tot allò que ens angoixa. 

Ja per acabar, podria donar unes
pistes del pregó que està pre-
parant? Què dirà Eduard Inies-
ta als cortsencs?
[Riu] Encara ho estic preparant. El
que vull és mostrar com visc per-
sonalment les Corts, que és el lloc
on m’inspiro, on l’Eduard Iniesta és
l’Eduard Iniesta. Per a mi és molt
important, perquè quan trans-
mets una idea també vols que la
gent escolti i hi reflexioni. 

F. Javier Rodríguez
LES CORTS

“Quan em van dir

de fer el pregó, vaig

patir un atac de

responsabilitat”

Eduard 
Iniesta
“Les Corts és un 
districte que et 
permet volar”

Eduard Iniesta | Pregoner de la Festa Major
Eduard Iniesta és un artista especialitzat en instruments de doble corda Mediterrània amb

una llarga carrera musical i de col·laboracions amb músics com Franca Masu o Marina
Rossell, entre altres. Fill adoptiu de les Corts, on viu actualment, aquest llicenciat en Dret
es mostra molt il·lusionat amb l’encàrrec de fer de pregoner de la Festa Major cortsenca. 
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Amb el 
suport de

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

EIX COMERCIAL SANTS-LES CORTS
www.eixsantslescorts.com

Bona Festa Major!
El pròxim dissabte 4  d'octubre
tindrà lloc la mostra de comerç
de l'Eix Comercial Sants-Les Corts
al carrer Joan Güell. Volem
començar la temporada de
tardor amb alegria i optimisme i
us convidem a tots a fer el mateix. 

La jornada serà una
oportunitat per gaudir, passejar,
degustar i triar entre els més de
mil productes que ben segaur
trobareu aquest dia.

S'omplirà el carrer amb les
carpes dels nostres comerciants
i artesans que, amb la seva
professionalitat i diversitat de
productes, fan que el carrer
s'ompli de color, alegria i bon
ambient.

Aquestes mostres, les quals
preparem amb il·lusió i ganes, 
són sens dubte un aparador obert
al carrer i reflecteixen l'esforç dels
comerços que tot l'any estan al
vostre costat i donen,  vida, llum i
seguretat als nostres carrers.

Tindrem activitats perquè
gaudiu tot el dia: tallers per a
nens, atraccions infantils,
ludoteca, un escenari on hi
haurà actuacions tot el dia –on
destaca el taller de maquillatge
de la Princesa de trapo, que és
realment fantàstic. Podreu
gaudir de tot plegat de forma
gratuïta.

La mostra també coincideix
amb l'espai de cervesa artesana
de Les corts, que arriba a la seva
segona edició. Nosaltres també
hi col.laborem i us animen a què
no us ho perdeu!

Us esperem el 4 d'octubre,
com sempre disposats a
compartir una jornada tots junts
amb el nostre comerç de
proximitat, aprenent els uns
dels altres i reforçant els llaços
que ens uneixen.

Veniu a passar el dia amb
nosaltres, no us perdeu tot allò
que us podem oferir.

Complir 10 anys és un bon moment per fer balanç i
una mica d’història sobre com va néixer l’Eix
Comercial Sants- Les Corts.

Parlem amb els presidents que estaven al
capdavant dels carrers Vallespir ( Josep Marín ),
Galileu, (Reyes de la Corte ), Joan Güell d’Abaix (
Vicens Calduch ), Joan Güell Tram Mig (Martín
Blázquez ), quan es va fer la unió.

Ens expliquen que en els tres carrers existien
unes associacions de comerciants que intentaven
aglutinar i canalitzar les inquietuds que ja llavors
existien per preservar i potenciar el nostre comerç
de proximitat.

Les primeres accions van ser unificar les llums de
Nadal per donar sentit a aquesta unió i començar a
fer coses i promocions conjuntes. Per aglutinar les
quatre juntes varen nominar a Josep Escofet com
primer president de l’Eix, que ja ho va havia estat de
Galileu.

Van ser moltes reunions, i molt constructives, per
posar la primera pedra de la unió de les quatre
juntes. En aquests 10 anys l’Eix ha tingut una
evolució lògica marcada pels signes del temps.
Molta competència de les grans superfícies,
incorporació cada vegada més forta de comerços
nouvinguts, la gran majoria amb la seva pròpia
cultura, la gran crisi econòmica dels darrers anys, la

revolució informàtica i
tecnològica, però tots
estan d’acord que ha
valgut la pena, que el
comerç de proximitat
també ha evolucionat en
aquests deu anys i que en
el nostre ofici el més
important continuen sent
les persones, el tracte
proper, la professionalitat i
donar servei també a la
ciutat i als nostres carrers
perquè el comerç dóna
vida, llum i seguretat als
nostres barris.

El futur tots el veuen amb optimisme però una
mica incert a causa de la massiva proliferació de
grans superfícies on el tracte és completament
despersonalitzat i a la por que es trenqui per part de
les administracions aquest equilibri que teníem fa
10 anys entre grans superfícies i comerç de
proximitat. Tots estan d’acord amb la forta evolució
positiva que ha fet el turisme a la nostra ciutat però
també pensen que, si Barcelona és una ciutat
singular, també és degut als comerços dels nostres
carrers.

També creuen que el fet de ser membres de ple
dret de la Fundació Barcelona comerç, que aglutina
tots els Eixos comercials de Barcelona, dóna una
perspectiva fonamental dintre del comerç de la
ciutat per defensar davant de l’administració tot el
que es creu positiu per al nostre comerç i per als
nostres barris

Tots consideren que la unió ha estat molt positiva
perquè dintre de les nostres limitacions s’ha pogut
fer una tasca tant divulgadora com dinamitzadora
del comerç dels nostres barris.
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La inclusió social, un objectiu
que es reforça durant la festa

PROGRAMA4Seguint amb l’a-
posta que el Districte de les
Corts està fent en matèria d’in-
clusió dels col·lectius amb dis-
capacitat, la Festa Major no serà
una excepció i s’organitzaran
activitats relacionades amb
aquest objectiu. De fet, divendres
dia 3 d’octubre a les 6 de la tar-
da tindrà lloc el tercer Simposi
sobre discapacitat intel·lectual,
esport i hoquei, que organitza el
Barça d’Hoquei a la sala de jun-
tes de l’entitat blaugrana.  L’en-
demà es deixarà la teoria de
banda i es disputarà el Torneig
d’Hoquei X al pavelló de l’Illa, or-
ganitzat per l’Escola Moragas i el
Barça d’Hoquei. Aquell mateix
dia, a les cinc de la tarda, es dis-

putarà el partit de bàsquet adap-
tat entre equips formats per ju-
gadors en cadira de rodes, orga-
nitzat pel Club Juventut les Corts
al mateix pavelló de l’Illa. 

L’endemà la solidaritat om-
plirà els carrers del districte amb
la quarta edició de la cursa soli-
dària En marxa per la paràlisi
cerebral, que començarà a par-
tir de les 10 del matí a l’inici de
l’avinguda Sant Ramon Nonat. 

Per finalitzar, dijous dia 9 se
celebrarà la jornada d’esport
inclusiu, amb exhibicions per
promocionar l’esport per a per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual. L’acte tindrà lloc a partir de
dos quarts de set al Municipal de
les Corts.

La Festa Major de les Corts ha
omplert sempre de música i tra-
dició els carrers del districte.
Enguany no serà diferent, ja que
hi ha un bon grapat d’actes tra-
dicionals i de cultura popular
programats de cara a la gran
festa cortsenca. Dilluns dia 5
d’octubre l’Orfeó de les Corts
oferirà el seu concert coral a la
parròquia Santa Maria del Re-
mei. L’endemà, poc abans del
pregó del músic Eduard Iniesta,
el carrer Joan Güell viurà el matí
de Festa Major que escalfarà
motors per al tret de sortida ofi-
cial a les celebracions. 

HAVENERES I MÚSICA
Un dels elements més caracte-
rístics i que mai no pot faltar en
una festa major són les havane-
res. Durant la Festa Major de les
Corts hi haurà diversos moments
per poder gaudir d’aquestes to-
nades. Dijous dia 9, a partir de
dos quarts de nou del vespre, el
grup Boira oferirà una cantada al
carrer Benavent de la mà de l’AV
Camp Nou. L’endemà serà el
torn dels veïns de Sant Ramon

Nonat, que organitzaran una al-
tra cantada d’havaneres del grup
Mar Bella del Poblenou a la pla-
ceta Cardenal Reig a les 10 de la
nit. Però els amants de les hava-
neres en podran seguir gaudint
dissabte dia 11 a les 10 de la nit al
Mercat de les Corts amb els Pes-
cadors de l’Escala. 

La música seguirà dissabte dia
11 amb un espectacle de rumba
catalana a càrrec de Landry El
Rumbero als jardins de les In-
fantes a les 12 del migdia. 

Divendres dia 10 serà el torn
de la ruta tabalera de Festa Ma-
jor jove als jardins Clara Cam-
poamor, amb diferents entitats

juvenils del districte. L’endemà al
matí, els grallers del Poble-sec
agafaran el testimoni amb les
matinades gralleres també als
Jardins de Clara Campoamor.
A una Festa Major tampoc poden
faltar les sardanes, que ocuparan
els mateixos jardins Clara Cam-
poamor el dia 11 al matí amb una
sessió oberta a tothom. Una hora
més tard, però a la plaça Comas,
la cobla Sant Jordi també farà ba-
llar sardanes els cortsencs. 

Un altre dels elements de
cultura tradicional que tindrà
cabuda a la festa és el Correllen-
gua de la plaça Can Rosés a les 11
del matí de diumenge dia 12.

Dissabte dia 11 les Corts s’omplirà de sardanes. Foto: Districte

La Festa Major de les Corts, 
un espai de tradició i cultura

Redacció
LES CORTS

Enguany se celebra la quarta cursa contra la paràlisi cerebral. Foto: FEPCCAT



FESTA MAJOR de les CORTS 
11 | 26 setembre 2014 línialescorts.cat

Tota la informació 
de la #fmlescorts 

al web bcn.cat/fmlescorts



FESTA MAJOR de les CORTS  
| 12 26 setembre 2014línialescorts.cat



FESTA MAJOR de les CORTS 
13 | 26 setembre 2014 línialescorts.cat



FESTA MAJOR de les CORTS  

Tota la informació de la #fmlescorts 
al web bcn.cat/fmlescorts

| 14 26 setembre 2014línialescorts.cat

DIVENDRES 3 
19.30 h / Concert romàntic al Jardí
dels Tarongers / Chopin, amb el
pianista Albert del Viso / Casa Bar-
tomeu (c. Ràbida) / Consell Català
de la Música

DIVENDRES
10 19.30 h / Concert romàntic al
Jardí dels Tarongers / Schumann i
Liszt, amb el pianista Marc Serra /
Casa Bartomeu (c. Ràbida) / Consell
Català de la Música

DIUMENGE
12 12 h / Concert simfònic / Amb la
Banda Simfònica de les Corts / Be-
navent / Ass. Veïns Camp Nou.

* NOVES ACTIVITATS



15 | 
FESTA MAJOR de les CORTS línialescorts.cat26 setembre 2014

Una ruta a peu per descobrir
racons històrics del districte

HISTÒRIA4La Festa Major de
les Corts comptarà amb un ves-
sant històric i romàntic amb l’I-
tinerari de Festa Major que ha
preparat el Districte. Aquesta
ruta a peu proposa als ciutadans
conèixer de primera mà els in-
drets clau de la història recent de
les Corts. 

El recorregut, amb sortida a
la plaça Comas i la seu del Dis-
tricte, seguirà per la plaça de la
Concòrdia i inclourà una visita
a Can Deu –com a exponent del
modernisme civil–, les Crista-
lleries Planell –un exemple de
gran valor de trencadís que re-
corda el modernisme– i la pre-

só de dones. Un altre indret per
on passarà la ruta serà el carrer
Anglesola –que va possibilitar la
connexió amb Sarrià a mitjans
del segle XIX–. La durada d’a-
quest itinerari serà de 45 minuts
i es desenvoluparà els dissabtes
4 i 11 d’octubre en dues sessions,
a les 11 i a les 12 del matí. 

Les persones interessades a
accedir a aquest itinerari guiat
s’hi poden inscriure de manera
gratuïta enviant un missatge a
l’adreça de correu web comuni-
caciolescorts@bcn.cat. 

Tot plegat, una bona opor-
tunitat per gaudir de les Corts
més enllà de la festa.

Una bona manera de gaudir de
la Festa Major de les Corts és vi-
vint els seus concursos i certà-
mens que s’organitzen en el
marc del Somriu Les Corts, o bé
gaudint-ne dels seus resultats o
de les obres dels participants. I
és que la festa grossa del districte
de les Corts oferirà tota una sè-
rie de concursos per tal de di-
namitzar la celebració i fer barri. 

UN ESPAI D’ART
Els amants de la fotografia estan
d’enhorabona, ja que la Festa
Major de les Corts tornarà a
acollir el Concurs de Fotografia
del districte. En aquest certamen
s’acceptaran treballs en blanc i
negre o color que tinguin com a
temàtica qualsevol motiu de la
festa d’enguany. Els participants
hauran de lliurar les seves obres
al Centre Cívic Can Déu del 13 al
17 d’octubre. 

Però el plat fort dels certà-
mens arribarà amb el Concurs de
Pintura Ràpida, que enguany
arribarà a la 48a edició. Aquest
concurs omplirà els carrers de les
Corts d’artistes ocasionals i ve-

terans que reproduiran als seus
llenços petits moments de la
vida dels barris.

La temàtica d’aquest històric
concurs tracta sobre aspectes i
motius de la Festa Major i els
parcs, jardins i edificis emble-
màtics com el Monestir de Pe-
dralbes, els Pavellons Güell o els
jardins de Palau Reial, entre al-
tres. Els participants hauran de
lliurar les seves obres al Centre
Cívic les Corts el pròxim dia 5
d’octubre, de 8 a 12 del matí. 

Per altra banda, el Districte
de les Corts també oferirà un es-

pai als pensadors amb el Torneig
Obert d’Escacs, que enguany
arriba a la catorzena edició.
Aquest campionat està coorga-
nitzat i acollit per la secció d’es-
cacs del Casal de l’Espiga. 

MÉS FOTOGRAFIA
La Festa Major 2014 tornarà a
acollir una proposta sorgida
l’any passat: Les Corts en xarxa,
un concurs que vol premiar qual-
sevol imatge o filmació relacio-
nada amb la festa i reproduïble
als portals YouTube, Vimeo o
Instagram.

El Torneig Obert d’Escacs arriba enguany a la catorzena edició. Foto: Arxiu

Somriu Les Corts omplirà 
el districe de concursos

Redacció
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Pau Farinetes, un record del passat agrícola de les Corts. Foto: @jpruna
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El correfoc donarà el tret 
de sortida a la festa cortsenca

TRADICIÓ4Un dels primers
actes importants de la Festa
Major de les Corts serà el Co-
rrefoc Unitari de dissabte 4
d’octubre de la plaça Comas
cap a la plaça Concòrdia, que
comptarà amb la participació de
diverses agrupacions i colles,
entre les quals hi ha el Guardià
de les Corts, els Bocs de Can Ro-
sés, els Diables de les Corts, La
Republik de l’Avern, els Diables
i Timbalers d’Ítaca, els Peluts de
Foc de Cabrils, el Folcat Dia-
bòlic de l’Hospitalet, els Diables
de la Creu Alta i l’Heura de la
Florida. 

L’acte festiu començarà a
partir de les 8 de la tarda a la
plaça Comas, on les colles en-
cendran la metxa per donar pas
a una desfilada de criatures dia-
bòliques, foc i dracs. 

Per tal de no córrer cap risc
a l’hora de participar o gaudir
del correfoc, és convenient se-
guir tota una sèrie de consells
com per exemple retirar la roba
estesa dels balcons, no tirar ai-
gua als participants –podria
encendre encara més el foc–,
portar roba llarga o esperar la
comitiva del correfoc en carrers
amples. 

El que mai no pot faltar en una
festa major és la tradició cata-
lana dels castellers. Tot i que al
llarg de la Festa Major de les
Corts hi haurà diverses actua-
cions de colles castelleres, serà
diumenge dia 12 d’octubre quan
la festa viurà la gran diada dels
castells, amb la visita dels Min-
yons de Terrassa, els Sagals
d’Osona i els Castellers de Bar-
celona. 

A partir de les 12 del migdia,
la plaça Comas viurà una de les
jornades més esperades de la
festa i de l’any, amb uns Min-
yons de Terrassa que vénen
d’efectuar molt bones actua-
cions. Una de les darreres va te-
nir lloc durant l’Onze de Se-
tembre al Born, un marc em-
blemàtic i ple de simbolisme on
la colla va participar en els ac-
tes de commemoració del Tri-
centenari del 1714. Els Min-
yons van compartir plaça amb
els Capgrossos de Mataró i amb
la Colla Jove de Barcelona. Allà,
els terrassencs van descarre-
gar amb èxit –i ja van 12 vega-
des aquest any– el 3 de 9 amb

folre, i ja treballen per pujar un
pis més durant aquest tram fi-
nal de temporada. 

Per la seva banda, la colla
dels Castellers de Barcelona fa-
ran d’amfitrions d’una diada
castellera molt esperada i que
s’espera que sigui multitudinà-
ria. Justament així va ser la de
l’any passat, que va comptar
amb la participació dels Bori-

nots de Sants. Els santsencs
van aconseguir la millor actua-
ció d’una colla de la ciutat, des-
carregant en una mateixa ac-
tuació el 4 de 8 amb agulla, el 3
de 9 amb folre, el 5 de 8 i el pi-
lar de 7 amb folre. Els Castellers
de Barcelona, amfitrions de la
jornada, van efectuar la segona
millor actuació, amb castells
com un 5 de 8, un 2 de 8 amb
folre, un 3 de 9 amb folre i un pi-
lar de 6. 

En la línia de fer de la Festa
Major una celebració inclusiva,
la plaça Comas comptarà durant
la diada castellera amb un espai
reservat per a persones amb
mobilitat reduïda perquè ningú
es perdi la diada.

Les Corts tornarà a presenciar els millors castells. Foto: Districte

La plaça Comas tornarà a acollir
una diada castellera d’alt nivell

Redacció
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Per gaudir del correfoc amb seguretat cal seguir uns consells. Foto: Districte

Els Minyons seran

el gran atractiu

del matí casteller
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¿QUÉ ES LA APITERAPIA?
Tal vez el nombre te parezca extraño o tal vez no, porque
la técnica cada vez cobra más fuerza. La apiterapia es el
uso del veneno de las abejas para tratar diversas afeccio-
nes.

Fue Hipócrates, el padre de la medicina, quien desveló
la importancia de la apiterapia y se ha inscrito como
una de las preferidas, eficaces y muy recomendable en el
tratamiento de enfermedades autoinmunes, crónicas y
degenerativas. 

En la actualidad los estudios médicos han logrado
comprobar los beneficios de esta técnica. La apiterapia
se aplica en todo el mundo como una forma de trata-
miento alternativa, destacando Estados Unidos, donde
existe la American Aphiterapy Society, presidida por el
doctor Theodore Cherbuliez, médico estadounidense de
origen suizo que corrobora después de muchos años de
investigación la alta eficacia para combatir innumerables
enfermedades con el veneno de abeja.

Cada vez son más los médicos que recomiendan esta te-
rapia.

¿Por qué es tan eficaz contra el dolor?
El veneno de la abeja, la apitoxina, es
500.000 veces más potente que cualquier
otro antibiótico conocido. Uno de sus
componentes, el péptido 401 con activi-
dad antiinflamatoria es 200 veces más ac-
tivo que la hidrocortisona. La Adolapina
posee número opial 80,  lo que quiere
decir que es 80 veces más potente como
calmante del dolor que el opio o la mor-
fina. 

Su función radica en activar el sistema
inmunológico que es el que nos protege
de enfermedades. Además, relaja el sis-
tema nervioso, desinflama las articulacio-
nes y corrige problemas circulatorios,
varices y hemorroides. Dilata los vasos ca-
pilares y acelera e intensifica la circulación
sanguínea. Es hipotensor, posee acción
neurotrópica, es decir, mejora el funcio-
namiento del metabolismo del sistema
nervioso central y periférico, actúa como
anestésico local, mejora el funciona-

miento del hígado y del cerebro La apito-
xina disminuye la colesterina, acelera la
soldadura de fracturas, regenera cartílago
y mielina, aumenta la  eliminación de las
toxinas acumuladas, destruye el creci-
miento bacteriano,  estimula el sistema in-
munológico, disminuye el ritmo cardíaco
y la presión  arterial.

La apitoxina posee acción inmunoló-
gica y regenerativa  mejorando notable-
mente en el tratamiento de fiebre
reumática, gota, lumbagos, hernia discal,
dolores musculares, fibromialgia, soriasis,
esclerosis múltiples, tendinitis, bursitis,
lupus, alzheimer, parkinson, enfisema y
obstrucción crónica pulmonar. 

Estudios recientes han demostrado
que la apitoxina o veneno de abeja llega a
matar las células cancerosas provocando
la apostosis de las mismas, la cual ayuda
a combatir el cáncer.

Alberto Moreno

Para más información:
Horario de Lunes a viernes de 9 a 14h y de 15 a 20h, Sabados de 10 a 13h

Visítanos en Barcelona en: C/Galileu,306 08028 Barcelona (junto Trav. de las Corts) - Telf. 93 410 89 20
Entra en nuestra página web www.zona-terapia.com

VIVIR SIN DOLOR ES POSIBLE

Huir de las abejas es la constante: el pánico nos invade cuando hay una
abeja merodeándonos en el parque. Es que acaso, ¿quién quiere sufrir la
picada de abeja? Pero qué tal si te contamos que la mayoría de las perso-

nas pueden curarse a través de estas picadas? Una técnica terapéutica que
cada vez más gente utiliza en nuestro país  para tratarse enfermeda-
des que la medicina no encuentra solución.
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Un dels elements que no pot
faltar a la Festa Major de les
Corts –i un dels seus signes d’i-
dentitat– és el CirCorts, el festi-
val de circ de carrer, una gran re-
presentació de l’evolució del te-
atre de carrer actual, màxima ex-
pressió del circ més contempo-
rani i més audaç. 

Del 5 al 12 d’octubre el festi-
val CirCorts celebrarà la seva
15a edició amb 12 propostes de
circ actual. Durant una setmana
els carrers i les places s’ompliran
d’artistes de nivell internacio-
nal que representen l’evolució del
circ de carrer en totes les seves
variants. L’humor, l’acrobàcia, la
novetat, l’esforç i el risc són els in-
gredients que la direcció artísti-
ca ha cercat per fer un festival
fresc i apropiat als temps ac-
tuals. El circ és segurament l’art
més transversal, ja que no té
fronteres d’edat, cultura, nivell
econòmic, creences o llengua. 

Totes les actuacions es rea-
litzen en l’espai públic, són gra-

tuïtes i compten amb la partici-
pació de prop d’una desena d’en-
titats del districte que col·laboren
en l’organització del festival. 

D’entre les actuacions pro-
gramades destaquen Sol i fa plou,
a càrrec del pallasso Jordi Saban
‘Sabanni’, que tindrà lloc a la
plaça de la Concòrdia el pròxim
divendres 3 d’octubre a les 6 de
la tarda i diumenge 12 a la Gran
Via Carles III. Per altra banda,
també destaca la proposta de
Leandre Ribera No sé, que co-
mençarà a les 12 del matí de
diumenge dia 5 d’octubre al ca-
rrer Joan Güell amb Europa.

Aquell mateix diumenge i a la ma-
teixa ubicació, els andalusos de
Vaivén Circo portaran el seu es-
pectacle Do not disturb, una per-
formance sobre una jornada de
treball de principis del segle XX.
Divendres 10 serà el torn de la
companyia  Daraomaï i el seu Ti-
ravol, que s’estrenarà per primer
cop a Catalunya a la plaça Mirall
de Pedralbes a tres quarts de sis
de la tarda. 

Amb tot, el CirCorts també
oferirà un espai reservat per a
persones amb necessitats espe-
cials diumenge 5 d’octubre a la
plaça Comas. 

L’espectacle Tiravol, de la companyia Daraomaï. Foto: Districte

Teatre, pallassos i malabars a 
la quinzena edició del CirCorts

» El tradicional festival de circ urbà omplirà els carrers de les Corts
d’art circense del dia 5 al 12 d’octubre, en el marc de la Festa Major

La Caldera arriba a les Corts
amb el seu projecte de dansa

CULTURA4La Caldera, el pro-
jecte de creació i desenvolupa-
ment de dansa creat ara fa vint
anys al barri de Gràcia, tindrà als
antics cinemes Renoir de les
Corts la seva nova seu, després de
la seva marxa del barri de Grà-
cia ara fa un any. 

Per tal de celebrar l’arribada de
La Caldera a les Corts i donar-se
a conèixer al districte, diumenge
dia 5 a les cinc de la tarda el grup
organitzarà una jornada artística
que, sota el nom de Portes secre-
tes, durà a la plaça de la Concòr-
dia un espectacle de dansa amb les
companyies Brodas Bros, I. Boza
/ Senza Tempo i Sol Picó. 

La Caldera va néixer com
un projecte privat de diferents
companyies de dansa que bus-
caven un espai on poder assajar
i oferir classes a altres ballarins.
Ara, però, la titularitat de la
nova seu serà pública, i els socis
fundadors podran ocupar el
50% dels espais de la nova Cal-
dera, mentre que la resta ro-
mandrà disponible per a estades
de residència adreçades a altres
creadors. 

Actualment l’entitat es troba
immersa en diferents projectes
de dansa que desenvolupa al
llarg de tots els barris de la ciu-
tat de Barcelona.

TEATRE4Diu la llegenda que els
boscos de la Catalunya profunda
són visitats durant les nits per un
genet a lloms d’un cavall negre al
qual li surten flames per la boca
i els ulls, seguit d’una gossada que
li fan de diabòlics cortesans.
Aquesta llegenda de la mitologia
medieval catalana fa referència a
un comte que, a causa de diver-
sos pecats, va ser condemnat
eternament a cavalcar sense des-
cans. Aquest és el punt de parti-
da de l’obra de teatre que la com-

panyia ACTAC presenta en el
marc de la Festa Major 2014 al
Centre Cívic de les Corts.

Arnau, el mite és una obra
dirigida per Enric Estany que re-
flexiona al voltant de la història
i de com alguns personatges
són arranjats i passats pel sedàs
de la ideologia o el filtre de la cre-
ació artística amb resultats un
pèl banals. L’obra es pregunta si
la història del comte Arnau neix
d’una manipulació i reflexiona
sobre com s’escriu la història “en

l’any del Tricentenari”, remarca
el director. Amb motiu de la
Festa Major, l’entrada a l’espec-
tacle serà gratuïta. Cal, però,
recollir les invitacions a partir del
29 de setembre. 

L’obra de teatre no està re-
comanada als menors de 18 anys.
Els passis –un d’ells en format
molt accessible amb subtitulació
i interpretació en llengua de sig-
nes– seran els dissabtes 4 i 11
d’octubre a les 9 de la nit i els diu-
menges 5 i 12 a les 6 de la tarda. 

Redacció
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La companyia Sol Picó participarà en l’espectacle. Foto: Sol Picó

L’ACTAC i el teatre llegendari

Estàtua del comte Arnau a Sant Joan de les Abadesses. Foto: Arxiu
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Són dos dels actes més esperats
de la Festa Major de les Corts. La
33a Trobada de bandes de Cata-
lunya i el concert líric de Festa
Major asseguraran un espai per
a la música clàssica i la cançó tra-
dicional catalana a la gran cele-
bració cortsenca. 

Enguany la Banda de música
del Col·legi Pare Manyanet serà
l’amfitriona de la Trobada de
bandes de música de Catalunya,
un acte que organitza cada any la
Federació Catalana de Societats
Musicals i que comptarà amb la
participació de 25 bandes i de
prop de 1.000 músics de tots els
estils. L’elecció de la banda am-
fitriona no ha estat aleatòria, ja
que enguany el col·legi Pare
Manyanet celebra el seu 50è
aniversari. L’acte tindrà lloc el
pròxim dissabte dia 4 d’octubre
a partir de les 4 de la tarda a la
plaça Sòl de Baix.

Per altra banda, després de l’è-
xit del concert celebrat l’any pas-
sat, el tenor barceloní Marc Sala

actuarà a l’Auditori AXA per clou-
re la Festa Major. El concert, que
tindrà lloc diumenge dia 12 d’oc-
tubre a partir de les 7 de la tarda,
comptarà amb un recital líric for-
mat per òpera, àries i cançó cata-
lana. Entre alguna de les compo-
sicions que interpretarà Sala hi ha
Stornello, La donna è mobile–to-
tes dues de Verdi– i el Romanç de
Santa Llúcia, entre altres. Cal
destacar que s’han de demanar in-
vitacions per assistir-hi via mail a
comunicaciolescorts@bcn.cat.

MÚSICA A LA CASA BARTOMEU
Per altra banda, el Jardí de la mí-
tica pedralbina Casa Bartomeu
acollirà dos concerts de música ro-
màntica amb piano durant la
Festa Major. El primer tindrà
lloc el 3 d’octubre a dos quarts de
8 del vespre, a càrrec d’Albert del
Viso, que interpretarà un pro-
grama dedicat a Frédéric Chopin,
mentre que el segon se celebrarà
divendres 10 de la mà de Marc Se-
rra, que oferirà un programa del
compositor Robert Schumann.  

Marc Sala va destacar en el 10è Concurs Int. de Música de les Corts. Foto: Arxiu

Un espai per a la música 
clàssica i la cançó catalana

» La Pare Manyanet serà l’amfitriona de la 33a Trobada de bandes
» El tenor Marc Sala oferirà un recital d’àries i d’òpera a l’Auditori AXA

Les Corts acull la primera
trobada Universitat-Ciutat

INNOVACIÓ4Inclós en els actes
de la Festa Major, les Corts aco-
llirà la primera Jornada Col·la-
borativa Universitat-Ciutat, una
iniciativa conjunta entre el Dis-
tricte i la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) per afavorir
la col·laboració aplicada a mi-
llorar la qualitat de vida i la in-
clusió social. El col·loqui tindrà
lloc el pròxim dimarts dia 7 d’oc-
tubre al llarg de tot el dia. 

Durant aquesta jornada es
donaran a conèixer els projectes
inclusius i d’accessibilitat que
es desenvolupen a la UPC. La jor-
nada se celebrarà en dos torns:
la sessió de matí, a l’aula Màster
del Campus Nord de la UPC, i la
sessió de la tarda, a l’Ateneu de
Fabricació. 

Aquest espai tecnològic, in-
augurat fa poc més d’un any i
ubicat a l’antiga fàbrica Benet
Campabadal, està destinat a què
la ciutadania, entitats i empre-
ses puguin implicar-se en un la-
boratori de creació digital. Es
tracta d’un taller equipat amb
programari i màquines de fa-
bricació que permeten convertir
idees i conceptes en productes fí-
sics útils per a la societat. Aquest
fou el primer equipament de
nova generació de la ciutat de
Barcelona i forma part d’una
proposta de xarxa d’ateneus que
s’instal·laran per tots els dis-
trictes. 

De moment, aquest centre
ofereix cursos a professors de
primària i secundària o a qual-
sevol ciutadà que s’hi vulgui
apuntar per iniciar-se en el món
de la fabricació digital, on po-
dran treballar amb impressores
3D, talladores làser o fresadores.
A més, aquest centre ofereix vi-
sites didàctiques per a escola i
acompanyaments de projectes
per conèixer aquest nou àmbit
tecnològic. I és que un dels ob-
jectius d’aquest centre és fer ex-
tensiu a tota la població la fa-
bricació digital. 

HISTÒRIA4La Festa Major de
les Corts també oferirà un espai
per a la història local i nacional.
Fa unes setmanes que el Dis-
tricte de les Corts va editar el lli-
bre Les Corts i la preservació de
la memòria històrica, obra de
l’escriptor Daniel Venteo, que re-
passa la història social, política
i cultural del barri de les Corts.
Aquest llibre fa un recull de tot
el que es pot trobar a l’Arxiu Mu-
nicipal del districte, un ens que
compta amb un fons que atre-

sora la memòria viva de la tra-
jectòria històrica d’aquest antic
municipi, annexionat a Barce-
lona l’any 1897. La presentació
oficial s’efectuarà divendres dia
3 d’octubre a la seu del Distric-
te. L’obra es pot trobar ja a les lli-
breries.

Conjuntament, el mateix dia
3 també tindrà lloc la presenta-
ció de l’exposició Quanta Gue-
rra... Dones i guerra civil, una
mostra que reflexiona sobre el pa-
per clau de la dona durant el con-

flicte bèl·lic. El mateix dia 3 la his-
toriadora Isabel Segura –cura-
dora de l’exposició– serà present
en una visita guiada pels punts
expositius. “Amb la mostra volem
posar de relleu  com les dones van
poder mantenir la vida a la rere-
guarda malgrat els bombardejos,
els desplaçaments o la fam”, ex-
plica a Línia Les Corts Isabel Se-
gura. Aquesta mostra històrica
sobre les dones durant la guerra
civil romandrà oberta fins al dia
30 de novembre. 
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Bocins d’història

L’obra de Venteo repassa la documentació històrica de les Corts. Foto: Districte
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Trenta anys d’agermanament
amb la ciutat de Colònia

TROBADA4El maig del 2011 la
Institució Cultural de les Corts
(ICC) va celebrar el seu ager-
manament amb l’entitat Verein
zur Förderung der Städtepart-
nerschaft Köln-Barcelona–As-
sociació per a la Promoció de l’A-
germanament entre Colònia i
Barcelona–. D’aquesta mane-
ra, el vincle d’agermanament
que va unir les ciutats de Colò-
nia i Barcelona l’any 1984 –del
qual ara se celebra el trentè ani-
versari– es va fer especialment
intens al districte de les Corts. 

A l’acte del maig del 2011 es
va escenificar l’apadrinament
dels dos alcaldes d’aquell mo-

ment, Norbert Burger i Pasqual
Maragall, i des d’aleshores les
dues entitats han treballat con-
juntament per programar un
seguit d’actes culturals i socials
a les dues ciutats. 

Per tal de celebrar aquest
vincle, en el marc de la Festa Ma-
jor d’enguany se celebrarà una
trobada al Monestir de Pedralbes
entre les dues entitats, amb la
presència de l’alcalde de Colònia,
Jürgen Roters. L’acte tindrà lloc
el pròxim divendres 10 d’octubre
a partir de dos quarts de vuit de
la tarda. Una ocasió per celebrar
i incentivar la intensa relació
d’aquestes dues entitats culturals. 

El districte de les Corts ja comp-
ta amb una federació d’entitats de
la Festa Major –a imatge de les
entitats federatives ja existents a
Gràcia i Sants–, formada per 12
agents socials del barri com as-
sociacions de veïns, ateneus i co-
missions de festes de diferents in-
drets. La federació va constituir-
se abans de les vacances “amb
l’objectiu de tenir una sola veu” a
l’hora de relacionar-se amb l’A-
juntament, i evitar així “diferents
veus que entorpien l’organització

de les festes”, tal com indica a
aquesta publicació Ariadna Isern,
presidenta de la federació.

El nou organisme emprarà la
festa d’enguany per presentar-se
i preparar-se per dur la batuta a
l’hora de programar la de l’any
que ve. A més, d’aquí a uns dies
volen presentar un nou web on
es detallin els programes de les
diferents comissions de festes
que, fins ara, organitzaven les
activitats festives. La federació
està integrada per la Comissió de
Festes Plaça Rosés i Rodalia,
Festa Major Reivindicativa de
les Corts, Plataforma Infantil i
Juvenil de les Corts,  Associació
de veïns Racó de les Corts, As-

sociació de Veïns les Corts Sud,
Associació de Veïns Sant Ra-
mon, Comissió de Festes de la
Plaça de la Concòrdia, Societat
Coral l'Espiga de les Corts i As-
sociació de Veïns Camp Nou.

MILLORA DE LA COMUNICACIÓ
“Som gent jove que ens conei-
xem d’altres ambients i això ha
facilitat la creació de la federa-
ció”, explica Isern, que creu que
fruit d’aquesta unió “la comu-
nicació amb l’Ajuntament mi-
llorarà” de cara a l’organització
de la festa de l’any que ve. Isern
també destaca que “al cap i a la
fi, qui fem la Festa Major som
nosaltres”.

Diverses entitats cortsenques s’han unit per organitzar la festa. Foto: Districte

La nova federació d’entitats 
es presentarà durant la festa
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Les Corts i Colònia mantenen una relació cultural intensa. Foto: VFSK
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La Festa Major de les Corts tin-
drà un vessant comercial que es
farà palès al llarg dels gairebé
deu dies de celebració. 

D’entre tots els actes desta-
ca la Mostra de comerç de l’Eix
Sants-Les Corts, que al llarg del
pròxim diumenge 4 d’octubre
ocuparà el carrer Joan Güell
entre Travessera de les Corts i
Miquel Àngel. Aquesta serà la
tercera i última vegada en aquest
any que l’associació comercial
surt al carrer per oferir els seus
productes i serveis. Segons in-
diquen des de l’eix, es calcula
que hi participaran entre 150 i
200 comerços, una dada que es
manté a cada cita. A més, la
mostra comptarà amb un esce-
nari amb música i tallers per als
més petits. 

Aquell mateix dissabte, l’As-
sociació de Concessionaris Mer-
cat de les Corts celebrarà la seva
particular Mostra de comerç,
on els paradistes oferiran el bo
i millor dels seus productes i la
seva millor gastronomia. Aquest
esdeveniment, però, finalitzarà
a les dues de la tarda. 

En la línia de les últimes
tendències que arrasen a la ciu-
tat, les Corts celebrarà el mateix
dissabte 4 d’octubre el Mercat de
segona mà, una bona oportuni-
tat per passejar i aconseguir ar-
ticles vintage o vendre peces de
roba o articles similars que ja no
es facin servir. 

Una altra associació de co-
merciants que treurà les seves
botigues al carrer serà Mirall de
Pedralbes, que dimecres 8 ocu-
parà la plaça Comas amb les bo-

tigues dels seus associats durant
gairebé tot el dia, de 10 del matí
a 8 de la tarda. 

Altres esdeveniments simi-
lars en el marc de la festa seran
la Fira de brocanters de dijous
dia 9 d’octubre al jardí Clot d’en
Savi, la fira d’entitats de coope-
ració del districte Les Corts Co-
opera, o l’Art Directe del dia 11,
a l’avinguda Diagonal amb Nu-
mància, un espai on es mostren
les obres elaborades per aquest
col·lectiu d’artistes.

La festa oferirà diverses fires i mostres comercials. Foto: Arxiu

Mostres comercials i fires d’art
també ompliran els carrers

PATROCINI4La Festa Major és
un dels esdeveniments més im-
portants del calendari cortsenc.
És per aquest motiu que em-
preses com El Corte Inglés i l’I-
lla Diagonal –com a patrocina-
dors– i el Pedralbes Centre, Ai-
gües de Barcelona i RACC –com
a col·laboradors– donen suport
a les celebracions. 

El Corte Inglés ha tingut re-
lació amb les Corts des de fa prop
de quaranta anys. A més, des de
fa 13 anys ha reforçat els seus lli-
gams amb el districte patroci-
nant el Festival CirCorts. Més ac-
tual però no menys important és
l’Illa Diagonal, un dels altres
patrocinadors de la festa que
també ha mantingut una relació
de fort lligam amb les Corts. En
el cas del RACC, l’entitat torna-
rà a celebrar el Saló RACC, que
enguany arribarà a la seva cin-
quena edició. El saló quedarà
ubicat a la Diagonal cantonada
amb el carrer Numància del 9 al
12 d’octubre, on els visitants po-
dran obtenir una revisió gratuï-
ta del seu automòbil.

L’aportació que faran aques-
tes empreses a la festa cortsen-
ca farà possible la celebració de
molts dels actes programats. Un
ajut més d’agents que conviuen
amb els cortsencs en el dia a dia.

Els patrocinadors,
agents necessaris
de la festa

Dolçor assegurada
amb el pastisset
de Festa Major

GASTRONOMIA4Com ja és tra-
dició, els pastissers del distric-
te tornaran a elaborar i repartir
el famós pastisset de Festa Ma-
jor, una delicatéssen de pa de
pessic de xocolata negra, farcit
de melmelada de gerds i cobert
amb sacher (xocolata negra sò-
lida), on es pot llegir Festa Ma-
jor de les Corts, tota una bom-
ba calòrica que endolcirà la gran
celebració cortsenca. 

El pastís, que de ben segur
farà les delícies de tots aquells
que el tastin, es podrà comprar
del 3 al 12 d’octubre a les pas-
tisseries cortsenques Ainhoa,
Boages Concòrdia, Boages Car-
les III, Jaume, La Torre, Mon-
trodon i Natcha. Una bona opor-
tunitat per gaudir de la bona re-
bosteria de les Corts. 

Redacció
LES CORTS



L’altra cara de la festa
| 22 26 setembre 2014línialescorts.cat

Per tal que tot ciutadà o ciuta-
dana, visitants i gent del barri
gaudeixin de la Festa Major de
les Corts d’enguany i puguin
passar-s’ho bé pels carrers amb
les activitats programades a gai-
rebé cada cantonada del dis-
tricte, cal seguir unes normes de
conducta bàsiques perquè allà on
es mengi, begui, rigui o balli la
festa sempre acabi bé. El res-
pecte i la responsabilitat és un
punt a favor que fa que qualse-
vol celebració comunitària es
converteixi en quelcom inobli-
dable. Des del Districte s’han fet
tota una sèrie de recomanacions
per conciliar el dret al descans
dels veïns amb el dret de festa. 

HORARIS
Tothom no té les mateixes ganes
de festa i diversió. És per aquest
motiu que cal que els que vulguin
allargar la festa fins ben entrada
la nit respectin els que decidei-
xin anar-se’n a descansar. En
aquest sentit, l’horari de la Fes-

ta Major, des del 3 fins al 12 d’oc-
tubre, finalitzarà a les dues de la
matinada. Els divendres i els
dissabtes, vigília de festiu per a
moltes persones, la festa podrà
durar fins ben entrades les tres
de la matinada. Arribada aques-
ta hora, la música no sonarà, no
es vendrà cap més beguda i el si-
lenci s’imposarà de manera har-
mònica al districte. 

CIVISME I HIGIENE
Un altre dels aspectes que sem-
pre preocupen a l’hora d’orga-
nitzar una festa major és la hi-
giene dels carrers un cop fina-
litzades les nits de celebració. En
aquest sentit, i per tal d’evitar els
accidents provocats per la tren-
cadissa de vidres, durant la fes-
ta en tots els bars i establiments
de pública concurrència no se
subministraran gots de vidre
per consumir begudes fora dels
locals. De la mateixa manera,
tots els bars i altres establiments
similars hauran de permetre l’ús
dels lavabos a les persones que
demanin emprar-los, siguin o no
siguin clients, mentre tinguin
l’establiment obert. Amb aques-
ta mesura s’intentaran evitar les

deposicions al carrer, un aspec-
te que embruta no només l’espai
públic sinó la imatge i el bon
nom d’una zona. 

En un altre nivell, durant la
festa cortsenca no es podran
instal·lar cap tipus de taulells,
taules, parades ni construccions
similars sense el corresponent
permís municipal, emès expres-
sament pel Districte de les Corts.

Aquesta mesura també afecta la
venda ambulant, que queda pro-
hibida per tal de garantir la qua-
litat d’allò que es pot comprar
durant la festa i compensar l’es-
forç dels comerços autoritzats. A
més, el Districte durà a terme
una campanya, amb la col·labo-
ració de les comissions de festes,
de sensibilització del consum
d’alcohol en menors.  

Aquestes recomanacions del
Districte van en línia de les que
fa l’Ajuntament i busquen com-
plementar allò que estableix la
campanya cívica de la ciutat.
Així, l’objectiu d’aconseguir una
festa cívica, respectuosa i parti-
cipativa s’estén a tots els veïns i
veïnes de les Corts i a tots els vi-
sitants i participants de la gran
festa del districte.

Per una festa cívica i responsable
» El Districte de les Corts proposa tota una sèrie de recomanacions i normes per garantir la correcta

convivència durant les celebracions en àmbits com els horaris, la higiene o la venda ambulant

Les mesures del Districte de cara a la festa van en la línia de la campanya de civisme de la ciutat. Foto: Districte
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