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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

Se inicia la rehabilitación 
del Turó Park, que ya no 
admitirá perros

Los mercados de 
Sarrià-Sant Gervasi se 
adhieren al programa 
‘Mercats Cardiprotegits’ 
y contarán con 
desfibriladores de 
última generación

Las escuelas del distrito 
se suman al programa 
municipal educativo 
‘Camins Escolars, Espais 
Amics’

Convenio entre 
Ayuntamiento y FC 
Barcelona para minimizar 
las molestias en el entorno 
del Camp Nou los días de 
partido

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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La Gasol Foundation i l’ objectiu 
“Zero Obesitat Infantil” arriben a 
Sant Boi de Llobregat

R. Gasol Foundation

qüent. Coincidint amb l’establiment 
de la nova seu mundial de la Gasol 
Foundation a Sant Boi de Llobregat, 
l’entitat vol engegar progressiva-
ment programes que s’adrecin a les 
escoles bressol, escoles d’infantil i 
primària, instituts, centres de salut, 
centres de lleure i esportius, biblio-
teques i centres culturals, mercats i 
comerciants locals, empreses i pro-
ductors agrícoles i en definitiva tot el 
teixit social i institucional que a nivell 
comunitari pot influir positivament 
en la promoció d’hàbits saludables 
que afavoreixin la salut i la qualitat 
de vida dels infants i les seves famí-
lies. Les aliances amb les persones 
i entitats que ja fa anys que estan 
treballant en aquesta direcció en el 
territori són claus per aquesta entitat 
que arriba amb molta energia i amb 
la voluntat de lluitar contra l’obesitat 
infantil des d’una perspectiva inte-
gradora i holística. 

Per assolir aquest objectiu la Gasol 
Foundation, gràcies a la cessió del 
local per part de l’Ajuntament de 
Sant Boi en el marc d’un conveni de 
col•laboració per impulsar Sant Boi 
com a “ciutat de la salut”, utilitzarà 
aquestes noves instal•lacions com a 
centre d’operacions per dur a terme 
els seus programes de promoció 
d’hàbits saludables, on s’impartiran 
xerrades, sessions de treball, tallers 
d’alimentació saludable, d’activitat 
física i sobre la importància del 
descans i el benestar emocional 
englobats en una estratègia holística 
per promoure hàbits saludables i 
continuar endavant amb el repte 
‘Zero Obesitat Infantil”.

Us convidem a sumar esforços i 
seguir totes les activitats de la Gasol 
Foundation a: www.gasolfoundation.
org. Entre tots i totes podem crear un 
entorn més saludable pels nostres 
infants!

El passat 19 de setembre l’equip 
de la Gasol Foundation, amb en 
Pau i en Marc Gasol al capdavant, 
van inaugurar la nova seu mundial 
de la fundació a Sant Boi. L’acte va 
comptar amb l’alcaldessa de Sant 
Boi Lluïsa Moret, en Joan Roca 
per dur a terme un showcooking 
saludable amb infants de Sant Boi, 
amb en Manel Fuentes com a mestre 
de cerimònies i amb la presència 
d’amics i col•laboradors de l’entitat. 
Va ser una petita representació del 
que la fundació vol dur a terme a la 
ciutat: una intervenció comunitària on 
els infants i les seves famílies tinguin 
tot el protagonisme i on l’esforç 
coordinat d’entitats i institucions 
aconsegueixi un impacte positiu en 
la salut de les noves generacions, tot 
promovent hàbits saludables per tal 
de reduir les xifres d’obesitat infantil.

Obesitat Infantil: una epidèmia a 
nivell global
Al nostre entorn existeix una 
problemàtica de salut i social que 
afecta a molts més infants dels que 
a vegades pensem. Estem parlant de 
l’obesitat infantil que la Organització 
Mundial de la Salut (OMS) ja fa anys 
alerta que s’ha transformat en una 
epidèmia a nivell global. 

A Catalunya les dades ens alerten 
que entre la població infantil de 6 a 
12 anys, un 19,1% presenta sobrepès 
i un 12,6% obesitat, essent el 
percentatge d’infants amb  excés de 
pes superior al 31%*. A més a més les 
xifres d’excés de pes ja superen el 
30% pels infants de menys de 6 anys 
evidenciant la necessitat d’actuar ja 
des de l’etapa preescolar*.   

Davant d’aquesta realitat tots els 
esforços sumen per tal de crear 
entorns i comunitats que afavoreixin 
l’adopció i manteniment d’estils de 
vida saludables. Les institucions 
públiques, empreses privades, 
entitats del tercer sector i grups de 
recerca han de col•laborar per tal 
de donar una resposta eficient a la 
problemàtica. La Gasol Foundation 
neix de la mà dels germans Pau i 
Marc Gasol, santboians sensibilitzats 
amb els drets dels infants i que volen 
contribuir a la prevenció de l’obesitat 
infantil. L’alimentació equilibrada i 
saludable, l’activitat física quotidiana 
i regular, les hores i qualitat del 
descans i el benestar emocional 
son els quatre pilars sobre els 
quals l’entitat fonamenta els seus 
programes d’intervenció a España i 
Estats Units. 

La nova seu mundial: 400 m2 
d’hàbits saludables
L’entitat és molt jove i ja té expe-
riència en l’organització de progra-
mes que ofereixin les opcions salu-
dables, durant el temps de lleure, 
a famílies i infants que resideixen a 
àrees de baix nivell socioeconòmic 
on l’epidèmia d’obesitat és més fre-





LES CORTS Noviembre/Diciembre 2017

www.redkomunica.com04

Quatre centres educatius del districte de les Corts s’uneixen al programa municipal educatiu Camí 
Escolar, Espai Amic

R. Komunica-Press

Les escoles de les Corts ja tenen camins 
escolars més segurs i sostenibles

L’alumnat de les escoles Barcelo-
na, Duran i Bas, Lavínia i Les Corts 
ja disposen des d’aquest mes de 
novembre de camins escolars sen-
yalitzats per poder anar o tornar a 
peu als centres educatius, sols o en 
grup, de manera autònoma, saluda-
ble, segura i sostenible.

Amb la posada en marxa d’aquests 
recorreguts amb senyalització es-
pecífica, les quatre escoles cortsen-
ques s’afegeixen a un conjunt de 
103 centres docents que ja dispo-
sen d’un camí escolar, adherint-se 
al programa municipal educatiu 
Camí Escolar, Espai Amic, en mar-

xa a Barcelona des de l’any 2000. 
A partir d’ara, disposaran, al voltant 
dels seus centres, de senyalització 
viària específica a terra, principal-
ment de color verd i blanc, i de sen-
yalització vertical específica.

Millores urbanístiques
Amb motiu d’aquesta incorporació 
del programa Camí Escolar, Espai 
Amic s’ha aprofitat l’ocasió per pro-
gramar millores urbanístiques al 
voltant d’aquests centres educatius. 
A les Corts, el projecte comporta la 
col·locació de baranes en zones de 
risc, l’ampliació de voreres, implan-
tació de carril bici, modificació del 

temps en verd d’alguns semàfors i 
la senyalització vertical de l’entorn 
escolar.

Ciutat propera
Els Camins Escolars, Espais Amics 
ajuden a impulsar i promoure una 
ciutat més propera als nois i noies, 
fomenta la responsabilitat i el res-
pecte, impulsa la convivència i la 
mobilitat sostenible. Prioritzen la 
qualitat de vida de les persones 
i el respecte per l’entorn social i 
ambiental i formen part de les po-
lítiques de sensibilització, convi-
vència i educació viària adreçades 
des de l’Ajuntament de Barcelona 
a l’alumnat de la ciutat, a les seves 
famílies, als centres educatius i, en 
general, a tota la ciutadania.

Des de diferents àmbits de 
l’Ajuntament de Barcelona 
s’impulsen els Camins escolars, 
espais amics (IMEB, Districtes, 
Guàrdia Urbana i Àrea d’Ecologia 
Urbana) amb la implicació de les 
direccions, professorat, alumnat, 
AMPA’s dels centres educatius i, 
també, d’entitats, associacions de 
veïns i comerciants i botigues ami-
gues col·laborades situades durant 
el recorregut senyalitzat.

La creació d’un camí escolar en 
relació a un centre educatiu és un 
procés que té una durada mínima 
de dos anys i suposa el desenvo-
lupament de diverses actuacions 
coordinades entre les institucions, 
els centres educatius, les famílies i 

les entitats i comerciants de la zona. 
47 escoles es troben en aquest pro-
cés de “creació” del seu Camí esco-
lar.

Gran inauguració
El nou Camí Escolar de les Corts es 
va inaugurar el passat 27 d’octubre 
amb diverses activitats a les quatre 
escoles participants en el progra-
ma. Jocs cooperatius, cercavila amb 
tabalers, gegants i capgrossos i una 
xocolatada, van fer encara més fes-
tiu l’esdeveniment.
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Ajuntament i FC Barcelona uneixen esforços per minimitzar l’impacte i les 
molèsties als entorns del Camp Nou els dies de partit 

R. Aj. Barcelona

Campanya per promoure el 
civisme els dies de partit

A finals d’octubre es va presentar la 
campanya de comunicació ‘El Barça 
estima les Corts’ que té com a objectiu 
interpel·lar a totes les persones que 
assisteixen als partits al Camp Nou 
i entorns, així com als establiments 
i bars, conscienciant-los sobre la 
necessitat de mantenir i preservar un 
entorn cívic. La campanya vol donar 
resposta a la demanda històrica veïnal 
per minimitzar les molèsties per soroll, 
actituds irrespectuoses i brutícia que 
es generen els dies de partit en els 
entorns del Camp Nou, especialment 
al barri de La Maternitat i Sant Ramon 
per tal de poder compatibilitzar 
l’esport de gran impacte amb la vida 
del barri.

Aquesta campanya, produïda en 
català, castellà, i anglès, es trobarà 
als carrers de l’entorn del Camp Nou 
en diferents suports i es projectarà als 
videomarcadors de l’estadi.

Una taula per la convivència
La proposta sorgeix de la Taula de 
Convivència, una taula de treball 
creada el febrer de 2017 per iniciativa 
del districte de les Corts amb 
l’objectiu de conèixer de primera mà 
les molèsties ocasionades els dies 
de partit al veïnat més proper i poder 
proposar les millores necessàries 
conjuntament amb les entitats veïnals, 
el FC Barcelona, el districte de les 
Corts i els altres agents implicats, com 
ara la Guàrdia Urbana, els Mossos 
d’Esquadra, Transports Metropolitans 
de Barcelona i el Servei de Gestió de 
Conflictes.

Amb una periodicitat aproximada de 
tres mesos, la taula es reuneix per 
tractar els problemes derivats de 
l’aglomeració de persones a l’espai 
públic, els comportaments incívics, 
la mobilitat entorn de l’estadi, la 
seguretat i la neteja, entre d’altres, 

que tenen lloc abans i després dels 
partits.

Altres mesures
Fruit del treball de la Taula, des de 
l’inici de l’actual temporada, s’estan 
aplicant altres mesures per minimitzar 
l’impacte negatiu a l’entorn. En aquest 
sentit, els dies de partit s’instal·len 
urinaris mòbils a la zona dels jardins 
de Bacardí, un els punts on es 
concentren més queixes veïnals per 
brutícia, a càrrec del FC Barcelona. 
A més, per part de l’Ajuntament, 
s’està estudiant com minimitzar les 
alteracions de mobilitat que afecta 
el veïnat de la zona. Per això, s’està 
estudiant com evitar talls de trànsit i 
les alteracions a les línies de bus, així 
com millorar l’afectació de Travessera 
de les Corts i del seu entorn, ja que 
es calcula que una mitjana de 70.000 
aficionats surten alhora del Camp Nou. 
Per part de Guàrdia Urbana, a més, es 
té un estricte control per evitar que 
s’ampliïn les terrasses o els vetlladors.

També, a petició del districte de les 
Corts, hi ha previst millorar la neteja. 
Per fer-ho, es millorarà el servei de 
buidatge de papereres, s’ampliarà 
l’escombrat de carrers i el reg dels 
mateixos, abans, durant i després del 
partit.

Els Mossos d’Esquadra, per la seva 
banda, posen especial atenció en 
evitar actituds incíviques de grups 
d’aficionats, com per exemple el 
control d’ús de bengales a l’espai 
públic.

Exposició 
Fundació Jubert 
Figueras amb 
les famílies dels 
malalts

R. Komunica-Press

Del 6 de novembre al 19 de desem-
bre es pot visitar a l’Espai expositiu de 
les Corts una mostra on conèixer la 
tasca de la Fundació Jubert Figuera 
amb les famílies de malalts amb pocs 
recursos. La fundació ofereix tres ti-
pus de programes: un d’allotjament 
en pisos compartits amb altres famí-
lies prop de l’hospital motiu d’ingrés; 
un programa d’acompanyament amb 
voluntaris per facilitar l’accés al pis 
assignat i presentar a les famílies 
que ho comparteixen; i un programa 
de famílies amigues que poden fer 
acollida per breus períodes en el seu 
propi domicili.

Si voleu conèixer millor la tasca de la 
Fundació Jubert Figueras, podeu visi-
tar aquesta exposició, activa fins als 
19 de desembre, els dies laborables 
entre 10 i 20 h, a l’Espai Expositiu de 
la Seu del Districte de les Corts, a la 
plaça Comas 18.
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LES CORTS

R. Komunica-Press

El 25 de noviembre se conmemora el día internacional por la eliminación de 
la violencia contra las mujeres, y el distrito lo hará con varias actividades

Les Corts se suma al Día Internacional 
contra la Violencia de Género

La Taula de 
Dones de les 
Corts està 
d’aniversari

R. Komunica-Press

Una exposició al Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart” fa un repàs dels 
més de 20 anys de contribució de 
les dones al districte de les Corts. 
Aquesta és només un dels actes pro-
gramats per la Taula de Dones de les 
Corts per celebrar aquest mes de no-
vembre els més de 20 anys que por-
ten treballant per fer xarxa amb altres 
dones, compartir inquietuds, idees i 
experiències diverses i portar a ter-
me activitats i projectes que donin 
resposta a les demandes, problemes 
i necessitats que afecten el col·lectiu 
de dones de les Corts, a més de fer-
lo visible a la resta de la ciutadania.

Las diferentes entidades de Les 
Corts han elaborado actividades para 
conmemorar el Día Internacional 
contra la Violencia de Género.  Aun-
que el día señalado es el 25 de no-
viembre, los actos empezaron el 15 
de noviembre con la proyección del 
largometraje “Empieza en ti”, dentro 
del ciclo de cine Dones del Món. Las 
propuestas continuarán el 21 de no-

viembre en la Biblioteca Les Corts 
– Miquel Llongueras, con la charla 
“Què puc fer si pateixo una situació 
de violència en la parella?”, donde 
la abogada Maria Roser Vaqué Pons 
explicará cuál es la actual legislación 
sobre violencia hacia las mujeres. 

Ya el día 25, en la plaza Comas a las 
11h, se realizará el acto central, con el 

espectáculo itinerante “La Dona del 
Sac”, a cargo de Labuena Compañía. 
Para preparar esta actividad se ha or-
ganizado un taller en el Centro Cívico 
Tomasa Cuevas – Les Corts el lunes 
20, de 17 a 20 h.

El mismo día, en el Casal de Joves de 
Les Corts, se organizan varias activi-
dades, como un taller de autodefen-
sa y otro de teatro. Más tarde, a las 
13:30 h, se hará manifiesto en forma 
de rap y se presentará un vídeo sobre 
violencia machista. 

Posteriormente, del 1 al 22 de diciem-
bre, se podrá visitar la exposición  
“Còmics contra el masclisme” en el 
Centro Cívico Josep M. Trias y Peitx. 
Esta muestra gratuita está especial-
mente dirigida al público adolescen-
te y joven y les acerca a la construc-
ción de los estereotipos de género y 
el papel de las representaciones cul-
turales en la reproducción y/o erra-
dicación de la violencia machista.
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Se inicia la rehabilitación del Turó Park 
La reforma, que empezó el pasado 30 de octubre, durará seis meses y comportará el cierre de algunos accesos

R. Komunica-Press

Este mes de noviembre se han inicia-
do por fin los trabajos de rehabilita-
ción del Turó Park, después de una 
intensa campaña de presión vecinal 
exigiendo que se dignificara el es-
pacio. Las obras, duraran aproxima-
damente 6 meses y comportarán el 
cierre provisional de algunos de sus 
accesos.

Una de las actuaciones previstas, 
teniendo en cuenta la categoría his-
tórica del parque, es la rehabilitación 
integral del lago. Con el fin de mejo-
rar el estado de conservación actual, 
que afecta su flora y fauna, se hará un 
vaciado del lago y se sustituirán las 
plantas actuales por nuevas. Durante 
este proceso, se trasladarán las es-

pecies autóctonas que habitan a una 
ubicación temporal y se reincorpora-
rán con la finalización de las obras.

Así mismo, también se incorpora-
rán diversas mejoras en los caminos 
desgastados, se sustituirán todos los 
bancos y papeleras deterioradas, se 
recuperará el antiguo teatret de ti-
telles, se ampliará el área de juegos 
infantiles, se renovarán las zonas ver-
des con la reposición de arbolado 
perdido y se mejorará el sistema de 
riego.

Con el inicio de las obras, de los cin-
co accesos que tiene el parque que-
darán cerrados dos, el de la calle de 
Francesc Pérez-Cabrero y el que hay 
a la esquina de la misma calle de 
Francesc Pérez-Cabrero y la calle de 
Josep Bertrand. El acceso al parque 
estará siempre garantizado, como 
mínimo, por dos puertas. Estos ac-
cesos irán cambiando a medida que 
avancen las obras de intervención y 
siempre estarán señalizados.

Prohibida la entrada a perros
Según informa el ayuntamiento, el 
deterioro de algunas zonas del Turó 
Park se debe en parte, por la presen-
cia de numerosos animales de com-
pañía. El parque es uno de los jardi-
nes históricos más importantes de 
Barcelona, y con esta rehabilitación, 
se protegerá ante el uso muy intensi-
vo de perros, de forma que se prohi-
birá la entrada de perros.

En contrapartida, se habilitará una  
nueva área de perros en los Jardins 
de Piscines i Esports, que tendrá más 
de 1.300 m2, espacios de recreo y 
juegos de agilidad para los perros y 
espacios de estancia para los propie-
tarios. Esta nueva área está previsto 
iniciarla durante la segunda quincena 
de noviembre y las obras tendrán una 
duración de aproximadamente tres 
meses y medio. , Mientras, los perros 
podrán continuar yendo al espacio 
habilitado parar ellos, como hasta 
ahora, directamente desde la calle 
Francesc Pérez Cabrero.
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Els mercats del districte, 
cardioprotegits

R. Aj. Barcelona

Barcelona comptarà amb desfi-
bril·ladors en els 39 mercats muni-
cipals alimentaris de la ciutat, entre 
ells, als mercats de Sarrià, Galvany, 
Sant Gervasi i Tres Torres.

L’Ajuntament ha signat un conve-
ni amb la Fundació Barcelona Salut 
(FBS), per tal d’implantar aquests 
equips en els 23 mercats que enca-

ra no en disposaven. L’Obra Social la 
Caixa col·labora en aquest programa 
de cardioprotecció dels mercats que 
es durà a terme als mercats munici-
pals entre el 24 d’octubre de 2017 i 
finals de març de 2018.

Els desfibril·ladors de darrera gene-
ració que s’instal·laran permeten ac-
tuar immediatament en cas que una 
persona tingui una parada càrdio-
respiratòria i es poden utilitzar sense 
nocions de reanimació cardíaca. No-
més cal seguir les instruccions que 
incorporen.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el 
programa “Barcelona, ciutat càrdio-
protegida”, que es va presentar al 
mes de març per tal de convertir Bar-
celona en la primera gran ciutat del 
món amb càrdio-protecció integral, 
en el marc d’un estudi científic impul-
sat per la Fundació Barcelona Salut.

Els 4 mercats de Sarrià-Sant Gervasi comptaran 
amb desfril·ladors d’última generació

El Teatre de Sarrià con  
la gente mayor

R. Komunica-Press

Que las personas mayores, en dispo-
sición de Tarjeta Rosa, puedan disfru-
tar de la oferta cultural del Teatro de 
Sarriá a un precio simbólico. Con este 
objetivo nace el proyecto  El Teatre 
de Sarrià amb i per la Gent Gran  que 
contempla la posibilidad que todas 
las personas de más de 60 años pue-
dan acceder a la cultura. Además, con 

este programa se pretende promover 
la inclusión, el arraigo en el territorio y 
la reducción del sentimiento de sole-
dad de las personas mayores de Sa-
rriá – Sant Gervasi.

Para iniciar el proyecto se han progra-
mado diversos espectáculos estos 
meses de noviembre y diciembre, a 
los cuales se podrá acceder por un 
precio de 1 euro, los usuarios de la 
Tarjeta Rosa gratuita y 2 euros, para 
los que tengan Tarjeta Rosa reducida. 
Entre las propuestas que se podrán 
ver, encontramos por ejemplo la obra 
de teatro ART, de Yasmina Reza (19 
noviembre), el espectáculo de magia 
Tito’s Magic (3 diciembre) o el clási-
co navideño Els Pastorets de Sarrià, 
l’Estel de Natzaret (30 diciembre).

Para disfrutar del programa tan sólo 
deberá mostrarse la tarjeta rosa en el 
momento de comprar las entradas.

Un nuevo programa permitirá a los mayores de 60 
años acceder al teatro a precios simbólicos
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R. Aj. Barcelona

Barcelona impulsa una trentena de programes per situar els drets dels 
infants com un eix central de les polítiques municipals

Millora dels serveis d’atenció a la 
infància i l’adolescència

T-Verda, la 
targeta de 
viatge més 
ecològica

R. Komunica-Press

Aquest mes d’octubre ha entrat en 
vigor la T-Verda, una iniciativa de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) per fomentar un 
canvi d’hàbits en la mobilitat i mi-
llorar el medi ambient. Es tracta 
d’un abonament de transport espe-
cial que permet utilitzar de forma 
il·limitada i gratuïta els serveis de 
transport públic integrats dins de 
les 6 zones tarifàries delimitades a 
partir de la zona tarifària 1

Amb aquesta iniciativa es vol po-
tenciar una mobilitat més sosteni-
ble, tot minimitzant el trànsit rodat, 
l’ocupació de l’espai públic i millorar 
la qualitat de l’aire. Té la forma d’un 
títol de transport personal i intrans-
ferible que permet al seu titular fer 
viatges il·limitats i gratuïts durant 
tres anys en els transports integrats 
a les sis zones tarifàries de l’ATM. 
Per tant, val al metro, l’autobús, el 
tramvia, els Ferrocarrils de la Gene-
ralitat i Rodalies de Catalunya. 

Per obtenir-la, cal ser major d’edat, 
estar empadronat en algun dels 
prop de 300 municipis de l’àmbit 
ATM i acreditar que has portat a 
desballestar un vehicle contaminant 
sense etiqueta ambiental del qual 
siguis titular. Un altre requisit és ha-
ver pagat l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica en algun d’aquests 
municipis. I no s’ha d’haver adquirit 
cap vehicle durant els sis mesos an-
teriors a la data de presentació de la 
sol·licitud.

Per obtenir més informació so-
bre la T-Verda i fer els tràmits per 
sol·licitarla, podeu accedir al web 
de l’AMB (www.amb.cat) o al telèfon 
gratuït 900 70 00 77, de dilluns a di-
vendres de 9 h a 14 h. 

A Barcelona viuen 245.144 infants 
i adolescents, que representen 
un 15% de la població de la ciutat. 
Per renovar els serveis d’atenció a 
aquest col·lectiu es posen en marxa 
27 programes amb tres objectius: 
garantir les necessitats bàsiques de 
la infància, crear mecanismes ràpids 
davant de situacions de risc i habi-
litar espais estables de participació 
dels infants i joves de la ciutat.

Els programes formen part de la 
mesura de govern “Focus Infància i 
Ciutadania 2017-2020: Pla per créi-
xer i viure la infància i l’adolescència 
a Barcelona“, que neix amb la con-
vicció que la infància és l’etapa vital 
més estratègica i és, també, un bé 
col·lectiu en què cal fer un esforç 
d’inversió per arribar a una ciutat 
més cohesionada.

Nous serveis d’atenció a la salut 
emocional i mental
Durant el curs 2017-2018 s’han ini-
ciat diferents programes destinats 
a millorar l’atenció a la salut men-
tal i emocional dels infants i joves 
des de la primera infància fins que 
arriben a l’edat adulta, com el pro-
jecte “Creixem”, que neix amb la 
voluntat de donar un nou impuls als 
onze Centres de Desenvolupament 

Infantil i Atenció Precoç existents a 
la ciutat. Aquest programa treba-
llarà el suport a la pluridiscapacitat, 
mediació i traducció per atendre la 
diversitat d’origen de les famílies i 
dels infants, o l’abús sexual infantil 
i les diferents vulnerabilitats dels in-
fants amb discapacitat, entre altres 
aspectes.

Millora de la resposta en casos 
d’infància i adolescència en risc
A fi de millorar el temps i la qua-
litat pel que fa a la resposta en 
aquests casos es millorarà el siste-
ma d’informació dels expedients, i 
en 2018 s’iniciarà la prova pilot per 
posar en marxa una estructura es-
pecialitzada i més centralitzada per 
atendre millor determinats estudis 
de Fiscalia. 

D’altra banda, el consistori ha iniciat 
un diagnòstic per reforçar la preven-
ció de l’abús sexual vers els infants 
i adolescents i d’acord amb aquest 
diagnòstic formarà els professionals 
dels equipaments municipals sobre 
prevenció, detecció i atenció de si-
tuacions d’abús sexual i de maltrac-
tament infantil.

Més escola bressol municipal
Es preveu augmentar l’oferta es-

colar fins als 9.000 nadons i infants 
atesos a les escoles bressols muni-
cipals de la ciutat l’any 2020, davant 
dels 8.130 que actualment hi ha es-
colaritzats. 

Aquest creixement de places es 
farà prioritzant els territoris amb 
més vulnerabilitat social i amb taxes 
d’escolarització més baixes. En 
aquest sentit, es crearan cinc espais 
familiars municipals, un dels quals 
s’obrirà aquesta tardor, i se sumaran 
als set espais familiars que ja exis-
teixen actualment a la ciutat.

Més participació dels infants i ado-
lescents
Durant aquest mes de novembre 
s’ha posat en marxa un procés per-
què siguin els mateixos infants i 
adolescents els que decideixin quin 
ha de ser el format per poder parti-
cipar de forma activa en la vida de 
la ciutat. 

D’altra banda, es preveu també que 
s’elaborin criteris i una estratègia 
perquè Barcelona disposi, per pri-
mera vegada, d’una planificació de 
l’espai públic de la ciutat que afavo-
reixi el dret al joc i que inclogui un 
nou model d’àrees de joc més diver-
ses i inclusives.
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Ds

Dm

Ds

Concert de piano a càrrec 
de chiara d´Orico

Dv

Casa Bartomeu
C/ de la Rábida, 5
Les Corts, Barcelona

24-11-2017

19:30 pm

Exposició: “El còmic i la 
il·lustració com a eines de 
sensibilització”

Biblioteca Clarà
c/ Doctor Carulla, 22
Sarrià, Barcelona

28-10-17 al 28-02-18

Teatre infantil
 “Agu Trot”

26-11-2017

12:00 am

Dg

03-12-2017

5a Mostra de Tardor, 
comercial i gastronòmica 
de Sant Gervasi

Pl. Sant Vicenç de Sarrià
c/ Major i Pl. Sarrià

25-11-2017

10:00 am - 00:00 pm

25

Xerrada: “ L’adquisició 
del llenguatge: El meu 
nen encara no parla”

Espai Familiar Les Corts
C/ de Benavent, 20-22
Les Corts, Barcelona

28-11-2017

10:00 am

28

Espectacle: “Sin 
noticias de Papa Noel”

16-12-2017

21:00 pm - 22:00 pm

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Espectacle de dansa-
circ “Mobilus”

Centre Cívic Casa Sagnier
c/ Brusi, 51-61
Sarrià, Barcelona

02-12-2017

20:00 pm 

02

Exposició: “Còmics 
contra el masclisme”

Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx
c/ Riera Blanca, 1-3
Les Corts, Barcelona

01-12 al 22-12-2017

27a Cursa Popular de 
Muntanya del CEC a 
Collserola

Info e inscripcions: 
www.colserola.cec.cat
Les Corts, Barcelona

17-12-2017

09:00 am

Dg

Taller: “Menú de Nadal, 
Fusió de Tradició i 
Creativitat”

Centre Cívic Vil·la Florida
Cal inscripció prèvia
Carrer de Muntaner, 544

11-12-2017

18:00 pm - 21:00 pm 

Dcl

Centre Cívic Tomasa Cuevas
Carrer Dolors Masferrer I 
Bosch, 33
Les Corts, Barcelona 

Plaça Monestir, 4
Les Corts, Barcelona

Ds

Dg

Fira +35 Nous Cread@s

Av/ Diagonal, entre Numàn-
cia i Gandesa
Les Corts, Barcelona 

16-12-2017

10:00 am - 20:00 pm

16
Ds

Mercat de Nadal de 
Pedralbes

DISTRICTE LES CORTS

Ds

Fira “Chrismas Zoco 
Bcn”

Torre Amat
c/ Duquessa d´Orleans, 9
www.zocobcn.es

15 al 17-12-2017

Trobada-concert: 
“Rookie’s Party Dj’s”

Casal de Joves Casa Sagnier
Jardins d’Enric Sagnier
Sarrià, Barcelona

16-12-2017

17:00 pm

Passejada taller: “Un 
Nadal molt natural”

Parc Natural de Collserola
Sarrià, Barcelona

16-12-2017

11:00 am

Taller infantil “Ninots 
amb mitjons”

Centre Cívic Sarrià
Carrer d’Eduardo Conde, 22
Sarrià, Barcelona

19-12-2017
DmDs

03

11:00 am - 20:00 pm

09:00 am - 21:00 pm

10:00 am - 19:00 pm

17

Horari a consultar

17:30 pm

Centre Cívic Tomasa Cuevas
Carrer Dolors Masferrer I 
Bosch, 33
Les Corts, Barcelona 

27

01-22

11
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#1vida5respuestas

“Decidí fusionar mi pasión por la música con mis ganas de 
ayudar y así organicé mi primer Concierto Benéfico”

Rocío Soler – Fundadora de Luces Solidarias

Con tan solo 20 años, esta joven barcelonesa estudiante de Música Moderna en el Liceo y de Music Business en SAE, ha 
conseguido con su proyecto Luces Solidarias recaudar más de 34.000€ para la investigación del cáncer infantil.

1 ¿Cuándo y cómo nació Luces 
Solidarias?
Luces Solidarias nació hace 2 años. 
Empecé primero de carrera en el Liceo 
de Barcelona y a la vez empecé a ser 
voluntaria del Hospital de Sant Joan de 
Déu en la planta de oncología infantil. 
Cuando entré por primera vez en el 
hospital, supe que tenía que hacer 
algo para ayudar a la investigación 
de esta enfermedad tan grave y fue 
entonces cuando decidí fusionar mi 
pasión por la música con mis ganas 
de ayudar y así organicé mi primer 
Concierto Benéfico. 

2  Sois un grupo de gente muy joven, 
¿verdad? 
Sí, yo soy la fundadora y el miembro 
más joven. Ahora tengo 20 años 
pero empecé con 18 y los demás 
tienen entre 21 y 23 años. En mi caso 
y según mi experiencia he visto como 
los jóvenes se han implicado en el 
proyecto de Luces Solidarias, tanto 

los miembros del equipo como los 
cientos de jóvenes que han venido a 
nuestros conciertos. Además siempre 
he percibido una gran admiración por 
su parte hacia el proyecto. Creo que 
se debería confiar más en la gente 
joven. No tenemos experiencia, pero 
tenemos intactas nuestras ganas y 
nuestra motivación. 

3 En menos de un año habéis 
conseguido recaudar más de 
34.000€. ¿Esperabais este éxito?
No esperábamos este éxito porque 
todo era nuevo para nosotros y no 
sabíamos muy bien cómo iba a reac-
cionar el público que viniera a nuestro 
concierto y las empresas que lo patro-
cinaran. Lo que sí que esperábamos 
era dar el 100% de nuestro esfuerzo, 
intentar superarnos e ir más allá de 
nosotros mismos. 

4 ¿Nos puedes explicar a dónde va 
destinado el dinero?

Los primeros dos años hemos donado 
el 100% al Laboratorio de Investigación 
del Cáncer Infantil del Hospital SJD, 
este último año convirtiéndonos en 
el equipo más joven de España en 
recaudar más dinero para el cáncer 
infantil en un solo acto. El año que 
viene, destinaremos todos los fondos 
a la construcción de un orfanato en 
Mozambique (África). Este pasado 
mes de Julio estuve allí con 200 niños 
huérfanos  junto con la Fundación NEPP 
y ahora hemos unido nuestras fuerzas 
para intentar conseguir 40.000€ en el 
próximo Concierto Benéfico. 

5 ¿Qué te ha aportado la creación de 
Luces Solidarias? ¿Qué has aprendido 
de cara a los próximos conciertos? 
Luces Solidarias me ha aportado 
muchísimas cosas, principalmente 
autoconfianza, seguridad y madurez. 
Han sido meses de grandes 
aprendizajes y ha sido a través de 
los errores que hemos cometido 

durante el proceso. Es importantísimo 
creer en uno mismo y creer en lo 
que estás haciendo, para mí es 
condición indispensable para que 
las cosas salgan bien. Y de cara a 
los próximos conciertos seguiremos 
trabajando con toda nuestra ilusión 
y seguiremos haciéndolo en equipo 
escuchándonos los unos a los otros, 
que es fundamental. 






