
les Hespèrides. «Els pavellons han es-
tat desaprofitats durant molt de 
temps. Als jardins només hem or-
ganitzat algun acte per a profes-
sors i personal no docent. I les visi-
tes a l’interior han estat esporàdi-
ques, sobretot d’estudiosos molt 
interessats en el tema», reconeix 
la vicerectora de la UB, Lourdes 
Cirlot.
 Tot el conjunt, declarat pa-
trimoni de la humanitat per la 
Unesco, presenta un estat de con-
servació  deficient per falta de re-
cursos. «La cessió per 10 anys dels 
pavellons suposa la seva salvació. 
La UB no podia fer-se càrrec de la 
rehabilitació que requereix la fin-
ca», admet Cirlot, que posa com a 
exemple les humitats que hi ha a 
les cavallerisses. 
 El pla de rehabilitació integral 
d’aquest complex singular, cons-
truït el 1883, inclourà la recupe-
ració de la caseta del guarda com 
a «centre d’interpretació del mo-
dernisme», la regeneració del jardí 
amb les espècies originals i la col-
locació d’una tanca cega que per-
meti observar les meravelles de la 
finca des del carrer. H

J L’avinguda de Josep 
Tarradellas serà remodelada en 
el tram entre l’avinguda de Sarrià 
i la plaça de Francesc Macià a 
partir del mes de novembre i 
durant set mesos, segons ha 
informat el Districte de les Corts. 
Amb la reurbanització, 
pressupostada en 2,4 milions 
d’euros, la nova avinguda de 
Josep Tarradellas augmentarà 
l’espai per als vianants i la 
presència de verd. 

J Les obres, actualment en 
procés d’adjudicació, donaran 
continuïtat al passeig. Per al 
regidor de les Corts, Antoni 
Vives, aquestes actuacions 
potenciaran l’avinguda com a 
«connector entre barris» i 
milloraran aspectes com la 
il·luminació i el mobiliari urbà per 
aconseguir  «més confort per als 
ciutadans». 

J La reforma reordenarà l’espai 
per als vianants i els vehicles per 
aconseguir una rambla central 
de gairebé 20 metres d’ample 
amb dues calçades amb tres 
carrils de circulació i un carril 
bici a cada calçada.  Tant a les 
voreres com a la rambla s’hi 
ampliarà l’arbrat existent i hi 
haurà més zones d’ombra. «La 
reforma és fruit d’un procés 
participatiu dels veïns amb el 
Districte de l’Eixample», 
subratlla Vives, també tinent 
d’alcalde d’Hàbitat Urbà.

OBRES A JOSEP 
TARRADELLAS

nova rambla

EXPOSICIÓ 3 El Roca Barcelona 
Gallery (Joan Güell, 211) exposa 
#Washitectura: Arquitectura d’ai-
gua d’emergència per a escoles del 
Marroc. La mostra reuneix pro-
jectes d’estudiants d’arquitectu-
ra de la UIC destinats a promou-
re l’educació sobre els usos de 
l’aigua i la salut en 19 escoles de 
primària marroquins.

Treballs sobre el 
bon ús de l’aigua en 
escoles marroquines

CELEBRACIÓ 3 El programa im-
près amb els actes de la festa ma-
jor de les Corts, que se celebrarà 
del 3 al 12 d’octubre, es reparti-
rà a la seu del districte (plaça de 
Comas) a partir de demà, dijous. 
Així figura en un cartell col·locat 
en la recepció a causa de les nom-
broses persones que hi han anat 
a buscar-lo.

El programa imprès 
de la festa major, 
a partir de demà

SOLIDARITAT 3 La quarta edició 
de la carrera solidària En marxa 
per la paràlisi cerebral tindrà lloc 
el proper diumenge 5 d’octubre. 
Aquesta carrera, organitzada 
per la Federació Catalana de Pa-
ràlisi Cerebral (Fepccat), amb re-
correguts d’1 i 5 quilòmetres, té 
sortida i arribada a l’avinguda de 
Sant Ramon Nonat.

Quarta edició de 
la carrera contra la 
paràlisi cerebral

REHABILITACIÓ 3 L’antic edi-
fici de Cristalleries Planell 
(Anglesola, 9) acollirà la nova Es-
cola d’Adults de les Corts, el Con-
sorci per a la Normalització Lin-
güística i un hotel d’entitats. Les 
obres de rehabilitació de l’edi-
fici començaran al novembre i 
compten amb pressupost de 3,5 
milions d’euros.

Cristalleries Planell 
acollirà diversos 
equipaments

districte de Barcelona hauria de 
fer un festival com aquest», opina 
Panereda. «A Europa —afegeix— 
es fan molts més espectacles al 
carrer que a Catalunya o a Espa-
nya». En la seva opinió, Circorts és 
una manera d’«acostar el nou circ 
a les persones» i, per a ell, aquest 
és un art «multidisciplinari» per-
què fa convergir en si mateix «tots 
els llenguatges».
 Rosa Andrés, tècnica munici-
pal del districte i coordinadora de 
la festa major, ressalta com a prin-
cipal característica que «se cele-
bri a tot el districte de les Corts i 
no només en un barri». D’aques-
ta manera, Circorts, amb la seva 
varietat d’obres, és l’element co-
mú que es repeteix en diferents 
espais. H

33 Per a tots 8 Una de les actuacions del festival Circorts de l’any passat.

Espectacles de dansa, 
acrobàcia, música en 
directe, humor i con-
tes ompliran els car-
rers dels barris de les 
Corts del 3 al 12 d’oc-

tubre. Arriba la 15a edició de Cir-
corts, el Festival de Circ al Carrer de 
les Corts, que se celebrarà en el marc 
de la festa major del districte. Un to-
tal de 12 companyies nacionals i in-
ternacionals de circ emergent com-
ponen la programació. Aquest any, a 
més, a part de promocionar els artis-
tes, el festival s’ha posat com a objec-
tiu el reforç de la participació i im-
plicació veïnal.
 Tant el districte com les 10 enti-
tats veïnals que han treballat con-
juntament en l’organització de Cir-
corts esperen superar aquest any la 
xifra de 7.000 espectadors de l’edi-
ció passada. «És un festival molt di-
vers i divertit —explica María Dolo-
res Parrilla, presidenta de l’Associ-
ació de Veïns de les Corts Sud, una 
de les participants—. Té sempre molt 
d’èxit».

També d’altres països

Tots els espectacles són a l’aire lliu-
re, gratuïts i aptes per a tots els pú-
blics. Se celebraran els dies 3, 5, 10, 
11 i 12 a diferents hores i en vuit car-
rers diferents. Per Parrilla, Circorts 
és «un dels plats forts de la festa ma-
jor de les Corts». La seva associació 
celebrarà la festa a la Gran Via de 
Carles III, on actuarà la companyia 
Sol i fa plou el 12 d’octubre. L’any pas-
sat van reunir uns 200 nens en una 
actuació infantil d’aquest festival 
de circ.
 Les 12 companyies que confor-
men aquest any la programació de 
Circorts provenen majoritàriament 
de Catalunya, però també de França, 
Bèlgica, Galícia i Andalusia.

 Zen del Sur és una companyia 
de dansa granadina que aprofitarà 
Circorts per presentar el seu espec-
tacle Heian l’11 d’octubre al carrer 
de Benavent. Heian significa «pau i 
tranquil·litat» en japonès. «El nos-
tre espectacle és una fusió de dan-
sa acrobàtica, circ i música en di-
recte, i un camí cap a l’equilibri i el 
benestar», explica Carlos López, ba-
llarí i director artístic del grup. És 
la primera vegada que participen 
en aquest festival de circ al carrer i 
no descarten repetir.
 Jordi Panereda és membre de 
Circ Pànic, una companyia de circ 
i dansa que actuarà el dia 5 a la cru-
ïlla dels carrers de Joan Güell i Eu-
ropa. Circ Pànic presentarà a Cir-
corts una prèvia a l’estrena del seu 
pròxim espectacle, La Dyane. «Cada 

BEATRIZ PÉREZ
BARCELONA

ARXIU / ERIN BASSA

«Cada districte 
hauria d’organitzar 
un festival de circ», 
assegura Jordi 
Panereda, de la 
companyia
Circ Pànic

El circ surt al carrer
Circorts celebra la seva 15a edició del 3 al 12 d’octubre en tots els barris del districte 
en el marc de la festa major H El festival acollirà 12 espectacles gratuïts a l’aire lliure

FESTIVAL DE DANSA, ACROBÀCIA I HUMOR 
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NOU BARRIS 3 Mossos i veïns graven 
vídeos per prevenir delictes r P. 61

SANT MARTÍ 3 El Besòs i el Maresme es 
bolquen en el seu ‘Tastatapes’ r P. 60


