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

Se recupera como 
espacio público la 
“Llosa de Sarrià” y un 
proceso de participación 
ciudadana determinará 
su nuevo uso

El distrito vive con 
intensidad su fiesta 
mayor con actividades 
y actos para todos los 
gustos

Nuevo ciclo musical en 
Casa Bartomeu, con una 
propuesta de conciertos 
de primer nivel

El distrito hace entrega de 
los reconocimientos de 
Cortesenc y Cortesenca 
d’Honor 2016

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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GAVÀMÓN, XII MOSTRA DRETS 
HUMANS

Aj. de Gavà

XII Mostra de Gavàmón
Del 29 de setembre al 23 d’octubre, la 
ciutat de Gavà acull la dotzena edició 
del Gavàmón, un certamen que pre-
senta un nou format amb l’objectiu de 
fer confluir totes les accions solidàries i 
a favor de la pau que es duen a terme a 
la ciutat al llarg de tot l’any.

Aquesta edició fa un salt qualitatiu amb 
la programació de diverses activitats 
com ara fotografia, concerts, teatre, xe-
rrades, tallers culinaris i gimcanes, que 
complementaran el passi de pel•lícules 
i documentals.

Per la defensa dels Drets Humans
La suma de diferents projectes de Ga-
vàmón enriquiran l’oferta d’activitats 
adreçades a tots els públics sota un 
mateix objectiu: la defensa dels Drets 
Humans. 

En concret, l’eix central del Gavàmón 
d’enguany és donar rellevància a la 
sensibilització de la ciutadania amb 
les persones refugiades. Gavàmón neix 
amb l’objectiu de ser un referent de 
prestigi i qualitat per fomentar la co-
hesió social, la convivència pacífica i el 
reconeixement de la diversitat a través 
de les arts.

En definitiva, és un espai per recordar 
que els drets humans pertanyen a ca-
dascun de nosaltres pel simple fet de 
néixer iguals i lliures. Per això, totes les 
persones hem d’exigir-los i garantir-los 
de forma lliure i solidària. En aquest 
sentit, l’any 2013, la ciutat de Gavà es va 
adherir a la Carta Agenda Mundial dels 
Drets Humans a la Ciutat, l’objectiu de la 
qual és la promoció i consolidació dels 
drets humans de totes les persones 
que habiten totes les ciutats del món. 
Cal destacar que Gavàmón incorpora el 
projecte Ciutats Defensores dels Drets 
Humans, en el qual Gavà participa junt 
amb altres municipis i institucions cata-
lanes. 

Podeu consultar el programa complert 
d’activitats de la mostra a la pàgina de 
l’ajuntament www.gava.cat.

La solidaritat demana compromís i 
participació, i Gavàmón ens ofereix 

una bona oportunitat per fer-ho.

XII Muestra de Gavàmón
Del 29 de septiembre al 23 de octubre, 
la ciudad de Gavà acoge la duodécima 
edición del Gavàmón, un certamen que 
presenta un nuevo formato con el ob-
jetivo de hacer confluir todas las accio-
nes solidarias y a favor de la paz que se 
llevan a cabo en la ciudad a lo largo de 
todo el año.

Esta edición hace un salto cualitativo 
con la programación de varias activida-
des como por ejemplo fotografía, con-
ciertos, teatro, charlas, talleres culina-
rios y gincanas, que complementarán 
el  pase de películas y documentales.

Por la defensa de los Derechos Huma-
nos
La suma de diferentes proyectos de 
Gavàmón enriquecerán la oferta de ac-
tividades dirigidas a todos los públicos 
bajo un mismo objetivo: la defensa de 
los Derechos Humanos. 

En concreto, el eje central del Gavàmón 
de este año es dar relevancia a la sensi-
bilización de la ciudadanía con las per-
sonas refugiadas. Gavàmón nace con el 
objetivo de ser un referente de presti-
gio y calidad para fomentar la cohesión 

social, la convivencia pacífica y el reco-
nocimiento de la diversidad a través de 
las artes.

En definitiva, es un espacio para recor-
dar que los derechos humanos perte-
necen a cada uno de nosotros por el 
simple hecho de nacer iguales y libres. 
Por eso, todas las personas tenemos 
que exigirlos y garantizarlos de forma 
libre y solidaria. En este sentido, en 
2013, la ciudad de Gavà se adhirió a la 
Carta Agenda Mundial de los Derechos 
Humanos en la Ciudad, el objetivo de 
la cual es la promoción y consolidación 
de los derechos humanos de todas las 
personas que habitan todas las ciuda-
des del mundo. Hay que destacar que 
Gavàmón incorpora el proyecto Ciuda-
des Defensoras de los Derechos Hu-
manos, en el cual Gavà participa junto 
con otros municipios e instituciones 
catalanas. 

Podéis consultar el programa cumplido 
de actividades de la muestra a la pági-
na del ayuntamiento www.gava.cat.

La solidaridad pide compromiso y 
participación, y Gavàmón nos ofrece 
una buena oportunidad para hacerlo.
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Escoles d’educació especial i escoles ordinàries participen a la II Cursa d’Orientació Inclusiva 
organitzada conjuntament pels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi

R. Komunica-Press

El passat dilluns 10 d’octubre, es 
va celebrar la segona edició de 
la Cursa d’Orientació Inclusiva als 
Jardins de Vil·la Cecília, una jornada 
dirigida a les escoles i organitzada 
conjuntament entre el Districte de 
Sarrià i el Districte de Les Corts i 
amb la col·laboració de l’Institut 

Una cursa per afavorir la inclusió de nens i nenes

Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD).

Aquesta activitat, que es va celebrar 
per primer cop l’any passat, té per 
objectiu la realització d’una activitat 
inclusiva on tothom hi pot participar 
i on cadascun dels participants té 

una funció en el grup. A més, és una 
cursa on tothom guanya i per això, 
tots els participants van obtenir un 
obsequi

Enguany, tot i el mal temps, es 
va superar la participació de la 
primera edició, i la cursa inclusiva 
comptar amb la participació de més 
de 100 infants de nou escoles, tant 
d’educació especial com escoles 
ordinàries d’ambdós districtes. En 
concret, es va sumar a la inicitiva 
l’Escola Fàsia-Sarrià, el Centre 
Pedralbes, l’Escola Taiga, l’Escola 
Poeta Foix, l’Escola Orlandai, 
l’Escola Paideia, l’Escola Duran i 
Bas, l’Escola Itaca i l’IPT Jeroni de 
Moragas.

Un mapa i la brúixola
Una cursa d’orientació és un esport 
que es practica en un entorn natural, 
i on els competidors busquen 
una sèrie de punts marcats en un 
mapa (anomenats controls) en el 
menor temps possible i amb l’únic 

ajut d’una brúixola. Es tracta d’una 
activitat inclusiva on tothom pot 
participar i on cadascun pot aportar 
al grup, dins les seves limitacions. 
No fa falta cap preparació física 
especial, ho poden fer des dels més 
menuts fins als més grans. A banda 
de la cursa com a tal, es van oferir 
diverses activitats de sensibilització 
relacionades amb la pràctica del 
circ.

Suma d’esforços
Aquesta cursa es suma a altres 
projectes inclusius de caire esportiu 
fruit de la col·laboració de les 
entitats i el Consistori entre els quals 
destaquen: la Milla de Sarrià, les 
olimpíades de Vallvidrera, l’hoquei 
Herba+, la gimnàstica rítmica o 
l’atletisme.

Treballar per la inclusió és garantir 
els drets de totes les persones i 
només el treball compartit entre 
tots els agents en favor de la 
sensibilització ho farà possible.
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E
Marta Riera
Arquitecta
OT5R Estudi Arquitectes i 
Enginyers
C/General Prim nº 3 1º
08940 Cornellà
www.r5r.es

Reportaje

HACIA UNA NUEVA ARQUITECTURA

¿Cuándo se dio la últi-
ma gran revolución en la 
arquitectura? Debemos 
remontarnos a los ini-
cios del siglo XX, cuan-
do grandes arquitectos 
como Ludwig Mies Van 
der Rohe, Le Corbusier, 
Walter Gropius y Adolf 
Loos entre otros, ges-
taron una nueva arqui-
tectura, persiguiendo 
nuevos objetivos, propo-
niendo nuevos paradig-
mas...cumpliendo las exi-
gencias de esos tiempos. 
De la mano de una cre-
ciente industrialización, 
se propusieron nuevos 
modelos con 
un objetivo 
principal: me-
jorar la dete-
riorada calidad 
de vida de los 
habitantes de 
las ciudades. 
Nacían los 
edificios salu-
dables de la 
arquitectura moderna–
mejor iluminados, mejor 
ventilados, mejores ser-
vicios…- que  junto con las 
nuevas técnicas de cons-
trucción –acero, hormi-
gón armado...- dieron lu-
gar a formas novedosas 
que generaron otros con-
ceptos de espacio.  En 
definitiva: una nueva ex-
periencia arquitectónica.

¿Y después?
Después la arquitectura 
continuó desarrollán-
dose en función de los 
cambios experimentados 
por la sociedad. Diferen-
tes valores, diferentes 
necesidades, diferen-
tes hábitos, el imparable 
desarrollo tecnológico, 
nuevas formas de inver-
tir el tiempo libre, nuevos 
conceptos de los espa-
cios de trabajo etc., son 
múltiples los factores 
que inciden en su desa-
rrollo a través del tiempo.  

Desde R5R GRUP IMMO-
BILIARI destacamos que 
los actuales momentos, 
después de la gran crisis 
económica que hemos 
sufrido, son momentos 
de revisión de modelos, 
replanteo y cambios tam-
bién para la arquitectura. 
Apostamos por una ar-
quitectura consciente de 

la necesidad de paliar la 
creciente desigualdad 
social y comprometida 
con el derecho funda-
mental a una vivienda 
digna.

Apostamos por una ar-
quitectura que se ocupa 
de proporcionar un am-
biente saludable en el 
interior de los espacios 
habitables.

Apostamos por una ar-
quitectura comprome-
tida con el medio am-
biente, incidiendo en los 
materiales que utiliza-

mos y mini-
m i z a n d o 
los residuos 
que gene-
ramos, una 
arquitectura 
que mejo-
re nuestros 
e n t o r n o s 
contamina-

dos y minimice el cambio 
climático.  

El equipo que formamos 
R5R GRUP IMMOBILIARI 
está comprometido con 
esta nueva misión y des-
de nuestro estudio inves-
tigamos con el objetivo 
de satisfacer las exigen-
cias que nos plantea la 
nueva sociedad.

Inmobiliaria

El Distrito entrega los reconocimientos de 
Cortsenc y Cortsenca d’Honor y celebra los 
aniversarios importantes de sus entidades

R. Komunica-Press

Homenaje a entidades 
y personas del distrito

El pasado 6 de octubre, el Distrito 
de les Corts celebró el acto anual 
de homenaje a las entidades que 
este 2016 celebran un aniversario 
especial. Además, el acto celebrado 
en el Centro Cívico Can Deu también 
sirvió para entregar los galardones de 
Cortsenc y Cortsenca de Honor.

Ante un numeroso público, el 
Distrito reconoció el trabajo de 
varias entidades y asociaciones. Así, 
se celebraron los 25ª aniversarios 
del Club Juventut les Corts, de la 
Associació de Dones Elisenda de 
Montcada i del Racó de les Corts; y 
el 40ª aniversario de la Associació 
Esportiva les Corts (UBAE).

Cortsencs d’Honor 2016
Tras un proceso de votación, en 
el que podían participar todas las 
asociaciones y entidades del distrito, 

el título de Cortsenc d’Honor 2016 
recayó en Pedro Alonso, miembro 
del Banc Solidari de les Corts, de 
l’AVV de l’avinguda de Xile y de la 
Coordinadora d’Entitats de les Corts. 
Con este galardón, se reconoce su 
larga trayectoria en defensa de los 
servicios públicos y los derechos 
sociales de la ciudadanía.

Por otro lado, en el acto se concedió, 
a título póstumo, el nombramiento 
de Cortsenca de Honor 2016 a 
Àurea Lázaro (que murió el 14 de 
abril de este año), trabajadora del 
Centre d’Higiene Mental de les 
Corts e impulsora y presidenta de 
la Federació Plataforma d’Entitats 
de Persones amb Discapacitat del 
Districte de les Corts. Su marido y su 
hija subieron al escenario a recoger el 
galardón y recordaron su figura.
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LES CORTS

Els comerciants de Sants-Les Corts surten al carrer
El passat 8 d’octubre es va celebrar una nova edició de la Mostra de Comerç al Carrer Joan Güell, una 
jornada per dinamitzar i promocionar el comerç de proximitat

R. Komunica-Press

Participació, festa i reivindicació 
d’un model comercial de proximitat. 
Aquest és l’objectiu que va centrar 
l’edició d’enguany de la Mostra de 
Comerç al Carrer Joan Güell, orga-
nitzada per l’Eix Comercial Sants–

Les Corts i celebrada el passat diu-
menge 8 d’octubre.

Durant tota la jornada, els botiguers 
van traslladar els seus comerços al 
carrer per donar a conèixer la seva 

oferta de qualitat. Els asistents van 
poder veure i comprar tot un ventall 
de productes diversos, des de roba i 
sabates fins a llet d’euga.

A banda de l’oferta comercial, la 
Mostra va oferir un seguit d’activitats 
per dinamitzar encara més la jorna-
da, com ara actuacions musicals, 
espectacles d’animació, exhibicions 
i masterclass de zumba i un espai 
adreçat als més petits, amb jocs i ta-
llers diversos.

L’acte estrella, però, va arribar al final 
del día, amb el ja tradicional sopar 
popular de vedella rostida, que es va 
començar a preparar de ben matí a 
càrrec de mans expertes.

Mostra solidària
Amb el sopar, els assistents van po-
der adquirir la seva beguda en el got 
solidari de l’entitat, una iniciativa al-
truista que dedicarà tota la recapta-
ció a la fundació SICAR.cat, que atén 
a persones en risc d’exclusió. 

Una altra de les activitats solidàries 
d’aquesta edició, va ser el concurs 
infantil de dibuix de la Celia, el ninot  
de la campanya antisexista: “Cèlia 
diu no és no”, amb la que el comerç 
de proximitat es manifesta davant 
qualsevol acte de violència de gè-
nere. Els nens i nenes participants 
van fer els seus retrats del ninot i els 
guanyadors es van endur diferents 
premis.

En aquest sentit, a meitat de la jor-
nada, es va fer una parada per llegir 
un  manifest contra la violència de 
gènere.
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Tardor musical a la 
Casa Bartomeu

R. Aj. de Barcelona

Impulsat pel Consell Català de la 
Música, els cicles musicals de Casa 
Bartomeu (Ràbida, 5) es proposa 
acomplir el desig del mecenes 
Josep Bartomeu i obrir al públic les 
portes de la sala Vila Arrufat i de 
Jardí dels Tarongers amb un conjunt 
d’activitats musicals de primera 
qualitat.

Les propostes d’aquesta tardor 
són les següents (tots els concerts 
començaran a les 19.30h:

• 14 d’octubre: Amaia Osés, piano, 
amb obres de Haydn, Scriabin i Liszt.
• 28 d’octubre: Paulina Dumanaite, 
piano, amb obres de Beethoven, 
Mompou i Rachmaninov.
• 11 de novembre: Montse Seró, 
soprano, Helena Ressurreiçao, 
mezzo-soprano, i Jordi Matas, piano, 
amb obres de  Toldrà, Händel, 
Rossini, Mozart, i Offenbach.
• 25 de novembre: Misaki i Asami 
Pascual, piano, amb obres de 
Granados i Ravel.
• 2 de desembre: Peter Schmidt, 
violoncel, Katia Michel, piano, amb 
obres de Granados i Cassadó, Grieg.

Mostra de llengües 
tintinaires
El 5 d’octubre va arrencar l’exposició «Jo encara 
diria més. Mostra de llengües tintinaires» que 
finalitzarà el 30 de novembre

R. Aj de Barcelona

• 16 de desembre: Kor Ítsia sota 
la direcció de Jaume Sala, Arnau 
Berenguer, guitarra, Pep Coca, baix, 
amb un repertori de cançons de 
Nadal de diferents països.
• 22 de desembre: Vetllada 
Nadalenca a benefici de l’Escola 
Moragas. Recital del Poema de 
Nadal de Josep Maria de Sagarra 
amb il•lustracions musicals a càrrec 
de la pianista Imma Trepat

Sobre el cicle de concerts de Casa 
Bartomeu
Tots els concerts tindran una durada 
aproximada de 40 minuts, sense 
descans.

Quan finalitzi cada concert se servirà 
una copa de cava als assistents.

L’entrada es totalment lliure, tot i 
que es proposa una aportació de 7 € 
per persona i concert. 

L’accés en transport públic es pot 
fer amb l’autobús 113 (sortida des 
de la pl. de Pius XII, a les 18.25 h 
i a les 19.10 h, amb un recorregut 
de 10 minuts). Els vehicles privats 
disposen d’aparcament gratuït a tot 
el seu entorn.

L’exposició fa un breu recorregut 
per les diferents traduccions dels 
àlbums de Tintín: des de llengües 
amb milions de parlants fins a algu-
nes en perill d’extinció. Aporta algu-
nes dades bàsiques, com la ubicació 
en el mapa, el nombre de parlants, 
la família lingüística i algunes dades 
curioses relatives a aquest famós 
personatge, com els noms o les ex-
pressions més característiques.

La diversitat és un dels valors que 
representen les aventures de Tintín, 
derivada de la universalitat del per-
sonatge i dels seus valors.

Una de les mostres més evidents de 
diversitat és l’existència de múltiples 
llengües que trobem arreu del món. 
Conèixer l’altre és la base per al res-
pecte i, la millor manera de conèixer 
l’altre és a través de la seva llengua, 
que obre la porta a la comunicació i 
permet l’accés directe al seu patri-
moni cultural. A l’actualitat es fa cada 
cop més evident la necessitat de 
conèixer diverses llengües per poder 
participar d’un món complex, plural i 
global. La universalitat de Tintín, tam-
bé il•lustra aquest plurilingüisme. 

Trobada tintinaire: diumenge 23 
d’octubre de 2016
Activitats gratuïtes, que es realitzaran 
a la plaça de la Concòrdia.

11 h: inici de la trobada.
11.15 h: pregó a càrrec de Toni Costa, 
autor d’”El Diccionari Tintín”.
11.30 h: taller de còmic a càrrec de 
Dani Gómez, dibuixant i autor del car-
tell de la Trobada.
12.30 h: contacontes a càrrec de 
l’actor i pallasso Quim Pañart.
D’11 a 14 h: exposició i intercanvi de 
productes i exhibició de cotxes clàs-
sics amb referències tintinaires.

Dinar
17 h: exhibició cinematogràfica amb 
la pel•lícula “Les proeses de Quick i 
Flupke, d’Hergé”.
18 h: concurs tintinaire obert a tothom.
18.45 h: cloenda de la trobada.
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R. Komunica-Press

Cuiners i cuineres de renom inter-
nacional, com Ferran Adrià, Carme 
Ruscalleda o Nandu Jubany, com-
parteixen espai amb persones amb 
paràlisi cerebral en el nou calendari 
de l’Associació Esclat, que treballa 
per millorar la vida de les persones 
que pateixen aquesta malaltia. El ca-
lendari solidari 2017 ja està a la ven-
da, té un cost de sis euros i els diners 
que s’obtinguin es destinaran a pro-
jectes de l’associació vinculats amb 

L’Associació Esclat presenta el seu Calendari 
Solidari 2017 protagonitzat per xefs famosos  

Calendari solidari per a 
la paràlisi cerebral

l’alimentació. Segons expliquen des 
d’Esclat, “l’objectiu del calendari és fo-
mentar l’alimentació saludable en les 
persones amb paràlisi cerebral i tam-
bé la cuina com a teràpia i eina per a la 
inclusió social”.

L’Associació Esclat compta amb diver-
sos centres a Barcelona: L’Escola Es-
clat (al barri de les Corts),  un centre de 
dia, una residència, un centre ocupa-
cional i un centre especial de treball. 

R. Aj. Barcelona

El distrito de Les Corts convoca para 
el año 2017 un concurso de proyec-
tos expositivos dirigido a las entida-
des y asociaciones que quieran ha-
cer una exposición o muestra en el 
l’Espai expositiu de les Corts. 

El plazo de presentación ha empe-
zado el lunes 10 de octubre. Las en-
tidades que quieran presentar sus 
proyectos tendrán 15 días hábiles a 

Abierto el concurso de 
proyectos expositivos

contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la con-
vocatoria del concurso en el BOPV, 
en este caso hasta el viernes 28 de 
octubre.

En la web http://ajuntament.bar-
celona.cat/lescorts se puede con-
sultar toda la información, así como 
descargar un modelo de solicitud 
para presentarse al concurso.
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El barri de Sarrià va viure la seva Festa Major

R. Komunica-Press

Des del 30 de setembre fins al 9 
d’octubre el barri de Sarrià va viu-
re una nova edició de la seva Festa 
Major, que un any més va estar farci-
da d’activitats per a tots els públics, 
gustos i edats.

Els festius van arrencar el diven-
dres 30 amb l’actuació de l’escola 
de dansa Yisbell, una prèvia del Toc 
d’inici, una petita cercavila amb re-
presentació de la cultura tradicional 
catalana que va anunciar l’inici de la 
Festa Major. Una mica més tard, va 
arribar el torn de la presentació de la 
IV Batalla x Sarrià, que va deixar pas 
a la lectura del pregó, que enguany 
va anar a càrrec de les escoles pú-
bliques del barri: Escola Orlandai, 
Dolors Monserdà Santapau, Costa i 
Llobera i Escola Tàber. El primer dia 
de Festa Major va continuar amb di-
ferents activitats, com ara el sopar 
popular o la Nit Heliogàbal a Sarrià.

Dissabte va continuar la festa amb 
diversos actes, com ara la sortida 
cultural per la Vila, la xocolatada 
popular, la cercavila, la recepció de 
pubilles i hereus, el correbars i el 
concert amb The Lonelys i A4 Reg-

gae. Diumenge va seguir amb bon 
ritme amb la trobada de gegants i el 
posterior dinar geganter, el concurs 
de paelles, el recorregut pels bal-
cons artístics i la vetllada musical al 
Teatre de Sarrià.

Durant la setmana, tot i que a un 
ritme menor, va seguir la Festa Ma-

Sarrià va donar la benvinguda al mes d’octubre amb la celebració de la seva Festa Major. 10 dies de 
celebració plens d’activitats per a totes les edats i gustos

jor, amb activitats esportives, tea-
tre, música, cinema..... Fins arribar 
a l’últim cap de setmana de festes, 
on van destacar actes com el Sarrià 
en Flames’16, on es concentren en 
una sola tarda els correfocs infan-
til i adult així com la tabalada, for-
mant un acte global. També la diada 
castellera, la caminada popular, la 
VI Baixada de carros o la IV Batalla 
x Sarrià. La Festa Major 2016 es va 
cloure diumenge a la nit amb una 
nova edició del Piromusical.

Batalla X Sarrià. 
Un dels actes més destacats de la 
Festa Major va ser la IV Batalla x 
Sarrià, una competició festiva que 

Diada Castellera

Toc d’Inici de Festa Major

divideix el barri en dos bàndols, en 
referència als patrons de la vila: 
els Rosers, identificats amb el co-
lor verd, i els Vicencs, de color lila. 
Durant la festa, totes dues colles 
es repten fraternalment per mitjà 
de jocs i torneigs esportius amb 
l’objectiu d’acumular punts i esde-
venir guanyadors. En aquesta edi-
ció 2016, l’equip dels Vicencs es 
van procalamar campions, deixant 
el marcador global de batalles en 
empat a dues victories per a cada 
equip.

Una mica d’història
Sarrià va ser la darrera vila del pla 
de Barcelona que es va annexionar 
a la ciutat. A diferència de la majo-
ria –Sants, Gràcia, Sant Andreu–, no 
s’hi va incorporar mitjançant el reial 
decret del 1897 sinó que va poder 
endarrerir el procés fins al 1921. 
Actualment la festa major, que es 
fa en honor de la Mare de Déu del 
Roser, és un dels actes que perme-
ten als sarrianencs d’afirmar la seva 
identitat. El culte a la Mare de Déu 
del Roser es va estendre per tot Ca-
talunya els segles XVI i XVII, a tra-
vés de la consagració de capelles 
o petits altars. En el cas de Sarrià, 
la llegenda explica que la devoció 
prové de la bellesa dels rosers que 
florien cada primavera a la llera 
dels torrents secs que travessaven 
la vila.

La Festa major compta amb la par-
ticipació de veïns i veïnes del barri, 
així com  d’entitats que s’agrupen 
al voltant de la Comissió de Festes 
del Roser de Sarrià.

Inici de la Batalla x Sarrià

Baixada de Carros
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SARRIÀ-ST. GERVASI

Guia d’entitats 
per a persones 
amb discapacitat
R. Aj. Barcelona

La guia recull les entitats que treballen 
de forma inclusiva als diferents barris 
en la defensa dels Drets Humans, i 
del tracte amb dignitat i normalitat 
relacional per a tothom.

La Taula d’entitats del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi estableix vincles 
de col•laboració entre les entitats i 
el Govern municipal per donar una 
resposta eficaç a les necessitats de 
les persones discapacitades i a les 
seves famílies en el territori. Millorar 
la qualitat de vida, oferir programes 
d’oci individuals i familiars, promoure 
la inclusió laboral i social del col•lectiu, 
organitzar xerrades de suport i trobades 
amb intercanvi d’experiències, són 
alguns dels objectius de les diferents 
entitats que treballen al districte.

La nova guia aplega 26 entitats del 
districte, distribuïdes pels sis barris del 
districte, que presten els seus serveis 
a persones amb discapacitat física, 
intel•lectual, trastorns mentals, autisme 
i dificultat en l’aprenentatge, entre 
d´altres limitacions. L’atenció es dóna 
en totes les etapes de la vida, i s’atenen 
infants, joves, adults i persones grans.

El distrito elimina 70 plazas de 
aparcamiento en la ‘Llosa de Sarrià’ 
para destinarlo a uso público
El ayuntamiento abre ahora un proceso de participación ciudadana para 
determinar de manera consensuada el nuevo uso que se le dará a este 
espacio emblemático

R. Komunica-Press

El Distrito de Sarriá-Sant Gervasi 
ha anunciado, coincidiendo con la 
celebración del Día Sin Coches, la 
recuperación para los vecinos y las 
vecinas del espacio conocido como 
la “Llosa de Sarriá” que en realidad es 
el espacio situado en la Vía Augusta 
entre la calle de Dolors Monserdà y 
el paseo de la Bonanova. Se trata de 

una explanada que actualmente se 
utiliza como zona de estacionamiento 
de vehículos delimitada por área 
azul y área verde, con unas 70 plazas 
disponibles para motos y coches. 

Ya es un hecho habitual en el barrio 
que este espacio se use para 
actividades lúdicas en momentos 
determinados, por ejemplo durante la 
Fiesta Mayor, cuando se acostumbra a 
liberar la zona de estos vehículos para 
convertirlo en un centro de actividad 
lúdica y ciudadana.

Coincidiendo con la celebración del 
Día Sin Coches, este espacio ha sido 
también el centro de la actividad lúdica 
en Sarriá, pero esta vez, finalizada la 
actividad la llosa ha quedado liberada 
de vehículos de manera permanente. 

Se trata, pues, de la recuperación de 
este terreno para el uso de los vecinos 
y las vecinas.

El Ayuntamiento ha instalado la 
señalización que indica la prohibición 
de estacionar vehículos en este lugar 
e iniciará próximamente un proceso 
de participación ciudadana a través 
del cual se determinarán los usos 
ciudadanos que se le darán a este 
nuevo espacio.

Con esta iniciativa, además de crear 
un nuevo espacio público de uso 
peatonal, el Distrito de Sarriá-Sant 
Gervasi quiere poner en valor la 
escultura situada justo en un extremo 
de la llosa, denominada la Puerta de 
Sarriá, que quedará mucho más visible 
sin estar tan rodeada de vehículos.
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Les llars amb pocs recursos econòmics ja 
poden accedir als ajuts del 50% de l’IBI
L’Ajuntament ha posat en marxa les subvencions del 50% de l’impost sobre béns immobles (IBI) 
destinat a les famílies amb menys recursos econòmics. Les sol•licituds es poden tramitar fins al 4 de 
novembre a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) o en línia.

R. Aj. Barcelona
Els ajuts s’apliquen a l’IBI del 2016 
fins a un màxim de 175 €. Es preveu 
que unes 20.000 famílies puguin 
acollir-s’hi, bàsicament famílies amb 
un o més perceptors de pensions no 

contributives, subsidis d’atur, renda 
activa d’inserció o que hagin esgotat 
totes les prestacions. La partida 
que es destina a aquests ajuts per a 
llars amb pocs recursos econòmics 
és de 3,5 milions d’euros i prové de 
l’increment de l’impost als propietaris 
de finques més cares.

Per demanar els ajuts cal estar 
empadronat al domicili des de l’1 
de gener de 2016 i fins a la data de 
formalització de la sol•licitud. Els 
llogaters també poden accedir-hi 
i han d’acreditar, amb el contracte 

i els rebuts, que el propietari els 
repercuteix l’import. La sol•licitud es 
pot tramitar fins al 4 de novembre 
a les oficines d’atenció ciutadana 
o en línia. Podeu consultar tota la 
informació al web barcelona.cat/
ajutsIBI.

Aquests ajuts formen part d’un 
paquet de subvencions que va 
anunciar el govern municipal amb 
l’objectiu de fer de Barcelona una 
ciutat més equitativa. “Apostem per 
una fiscalitat més justa i redistributiva 
i volem estar al costat de les famílies 

més vulnerables“, ha explicat el 
tinent d’alcaldia de Treball, Economia 
i Planificació Estratègica, Gerardo 
Pisarello.

En total, aquestes noves subvencions 
representen una aportació municipal 
de 8 milions d’euros, que multipliquen 
per nou els ajuts que es concedien 
fins ara. També es poden sol•licitar 
ja la resta d’ajuts vinculats a l’IBI per 
a empreses generadores d’ocupació 
estable, comerços emblemàtics, 
autònoms o continuïtat de negocis.

La Fundació Agbar amplia la col•laboració amb 
la Creu Roja amb el suport al programa per a la 
integració d’infants refugiats
La Fundació aportarà 15.000 euros que cobrirà el cost de la campanya d’integració d’ una 
cinquantena d’infants refugiats del programa d’asil de Creu Roja Catalunya

R. Aigües de Barcelona

El director general d’Aigües de 
Barcelona i patró delegat de la 
Fundació Agbar, Ignacio Escudero, 
ha signat un conveni amb el 
president de Creu Roja Catalunya, 

Antoni Aguilera, per col•laborar en el 
seu programa de suport al col•lectiu 
de refugiats que arriben a Catalunya 
des de diferents països. La Fundació 
Agbar aportarà 15.000 euros, que es 
destinaran a la integració d’uns 50 
infants refugiats a Catalunya el 2016. 

En total, la Creu Roja gestiona a 
través d’aquest programa d’asil 48 
places d’acollida a la demarcació 
de Barcelona i 88 a Catalunya, en 
les quals s’acullen tant famílies com 
persones soles. Els infants d’aquestes 
famílies són un dels col•lectius més 
vulnerables i, per tant, la seva atenció 
és prioritària, sobretot en l’àmbit de 
la salut i l’educació. Per aquest motiu, 
el programa preveu donar suport 
a l’atenció sanitària dels infants de 
famílies refugiades en situacions 
no cobertes totalment pel sistema 

públic, així com a l’atenció educativa 
per afavorir-ne la integració en la 
nostra societat. 

Compromesos amb l’alimentació 
infantil
A més, la Fundació Agbar ha renovat 
per quart any consecutiu el conveni 
de col•laboració amb la Creu Roja 
per garantir l’alimentació dels infants 
i les seves famílies al llarg de l’any, 
i sobretot en el període estival. En 
virtut d’aquest acord, la Fundació 
Agbar hi destinarà 100.000 euros, 
cosa que suposa una aportació de 76 
euros per infant al mes. Amb aquesta 
acció, la Fundació Agbar presta 
suport un any més al programa 
d’alimentació infantil de la Creu Roja, 
i dóna continuïtat al conveni que va 
signar l’any 2013 amb aquest entitat 
social.

Compromesos amb els més 
vulnerables
Aquest conveni s’emmarca en la 
voluntat de la Fundació Agbar de 
col•laborar amb entitats que duen a 
terme projectes adreçats a corregir 
situacions de dèficit alimentari.

El 2013, la Fundació Agbar i la Creu 
Roja van signar un altre acord per 
pal•liar les dificultats en el pagament 
del servei de l’aigua de les persones 
grans amb dificultats ateses per 
aquesta entitat social. El conveni 
va permetre reforçar les línies 
d’actuació iniciades per la Fundació 
Agbar per fer arribar el Fons de 
Solidaritat als col•lectius que més 
ho necessiten. Ara com ara s’han 
concedit més de 80.000 ajuts, els 
quals han beneficiat més de 15.000 
famílies.
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El Col•legi de Fisioterapeutes adverteix de la 
necessitat d’ensenyar hàbits posturals als nens

R. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

El Col•legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya adverteix de la necessitat 
d’ensenyar hàbits posturals 
correctes als nens, amb l’objectiu 
d’evitar-los dolors i futures lesions 
musculosquelètiques, atès que el 
30% dels nens de 8 anys afirma patir 
mals d’esquena. Així figura en el 
darrer videoconsell de la institució, 
en el marc de la campanya “12 mesos, 
12 consells de salut” que Col•legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya 
impulsa juntament amb el Col•legi 
Professional de Fisioterapeutes 
de la Comunitat de Madrid, el 
Col•legi Oficial de Fisioterapeutes 
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Se’ls ha d’educar a seure i agafar pesos correctament, alhora que es procura que la motxilla escolar 
mai no superi el 15% del pes del nen

del País Basc, el Col•legi Oficial 
de Fisioterapeutes de Navarra i el 
Col•legi Oficial de Fisioterapeutes de 
Galícia. El  videoconsell es pot veure 
en el següent enllaç: https://goo.gl/
RqDD15

Els nens tendeixen a copiar els 
hàbits que veuen en els adults i, en 
ser vulnerables, poden patir lesions 
fins i tot en edats primerenques 
o adquirir defectes posturals que 
els repercutiran amb el transcurs 
temps. És per això que cal dedicar 
una especial atenció a ensenyar 
tant hàbits saludables com postures 

correctes, segons recomanen els 
fisioterapeutes.

Les motxilles escolars
En aquest sentit, el pes de les 
motxilles escolars és un dels 
aspectes més importants a tenir en 
compte per evitar dolors i problemes 
d’esquena en els nens, ja que no 
ha de superar, en cap cas, el 15% 
del seu pes corporal, cosa que no 
s’acompleix en nombroses ocasions.

Seure correctament
A part de controlar el pes de 
la motxilla, els fisioterapeutes 

insisteixen a ensenyar als nens a 
seure correctament durant els àpats 
per evitar problemes d’esquena, 
així com agafar pes doblegant els 
genolls, en comptes d’arquejar 
l’esquena.

Altres hàbits posturals que és 
convenient ensenyar als nens i que 
estan recollits en el videoconsell 
són evitar posar-se de puntetes per 
arribar a determinats objectes i mirar 
de dormir de costat, en comptes de 
fer-ho cap per avall.

Mobiliari adaptat a la seva edat
A més, els fisioterapeutes recalquen 
que cal que els nens disposin d’un 
mobiliari adaptat a la seva edat i la 
seva alçada, ja que d’aquesta manera 
es facilita que realitzin correctament 
les seves activitats diàries com són 
estudiar, jugar, rentar-se les dents, 
fer-se el llit, etc.

Activitats a l’aire lliure
Finalment, i amb l’objectiu d’evitar 
l’obesitat i el sedentarisme infantil, 
els fisioterapeutes recorden que hi ha 
un factor clau en la família: fomentar 
els jocs a l’aire lliure i les activitats 
esportives. Així, els adults han de 
tenir una actitud responsable en les 
diferents activitats de la vida diària 
i, ja que els nens copien els nostres 
hàbits, hem de ser conscients que si 
practiquem amb ells salut, creixeran 
de manera saludable fins a l’edat 
adulta.
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Ds Dc

Dv

Xerrada “Pdicologia cognitiva 
a través del llibre L´art de no 
amargarse la vida“

Centre Cívic Can Deu
Plaça Concòrdia, 13
Les Corts, Barcelona

24-10 al 05-12-2016

19:00 pm

Concert “George Mileson 
tribut a Bruce Springsteen“

Luz de Gas
c/ Muntaner, 246
Sarrià, Barcelona

22-10-2016

Les castanyes de la 
Castanyera

26-10-2016

Ds 18:30 pm - Dg 19:30 pm

Dc

29-10-2016

Documental del mes: 
“Sonita“

Centre Parroquial Sant 
Vicenç de Sarrià
c/ Pare Miquel de Sarrià, 8
Sarrià, Barcelona

24-10-2016

20:30 pm

24

Recital “Los poemas del 
caminante“

Centre Cívic Can Deu
Plaça Concòrdia, 13
Les Corts, Barcelona

28-10-2016

19:00 pm

28

Taller: escriptura 
d´absència

29-10 al 10-12-2016

12:00 am - 13:30 pm

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Sac de rondalles: 
Narració “Spiral tales“

Biblioteca Joan Maragall
c/ Sant Gervasi de 
Cassoles, 85
Sarrià, Barcelona

26-10-2016

17:30 pm 

26

Sortides mediambientals 
“El jardí botànic de 
Barcelona“

Centre Cívic Can Deu
Cal inscripció prèvia
Les Corts, Barcelona

29-10-2016
Ds

Concert música 
d´América del Sur, una 
trobada musical i poètica

Centre Cívic Can Deu
Plaça Concòrdia, 13
Les Corts, Barcelona

05-11-2016

19:00 pm

Ds

Xerrada “Teoria i pràctica 
de la intel·ligència 
emocional“

Biblioteca Clarà
c/ Doctor Carulla, 22
Sarrià, Barcelona

26-10-2016

19:00 pm 

Dc

Centre Cívic Can Deu
Plaça Concòrdia, 13
Cal inscripció prèvia
Les Corts, Barcelona

Centre Cívic Can Deu
Plaça Concòrdia, 13
Cal inscripció prèvia
Infants de 4 a 8 anys

Dl

Ds

Sac de rondalles: 
Contes per a pares i fills

Biblioteca Miquel Llongueras
Trav. Corts, 58
Les Corts, Barcelona 

03-11-2016

18:00 pm

03
Dj

Taller infantil: Galetes 
decorades de halloween

DISTRICTE LES CORTS

Ds

Cercavila “Truck or 
Treat!“

Casal de Barri Can Rectoret
c/ Visa Làctia, 4
Sarrià, Barcelona

28-10-2016

Espectacle familiar
“10è Aniversari de vivim 
del cuentu“

Centre Cívoc Casa Orlandai
c/ de Jaume Piquet, 23
Sarrià, Barcelona

29-10-2016

12:00 am

Espectacle “El montaje“

Luz de Gas
c/ Muntaner, 246
Sarrià, Barcelona

05-11-2016

21:00 pm

Xerrada “Videojocs: de 
l´ús a l´abús“

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

10-11-2016
DjDsDv

29

18:00 pm

l’hora es confirmarà el 
divendres 28

11:00 am - 13:00 pm

05

21:00 pm

19:00 pm

Biblioteca Miquel Llongueras
Trav. Corts, 58
Les Corts, Barcelona 

27

29

26
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#1vida5respuestas

“M’agradaria que l’esport adaptat tingués la mateixa repercussió 
que té l’esport convencional”
Núria, de 17 anys, ha tornat dels Jocs Paralímpics de Rio amb dues medalles a la maleta: un or en 400 lliures i una plata en 100 esquena. La 
jove nedadora de Castellví va néixer amb discapacitat física a la cama esquerra i va començar a ficar-se a l’aigua per consell dels metges. 
Als 3 anys va començar a nedar i amb 9 ja competia amb nens i nenes sense discapacitat. Als 11 va competir per primera vegada en la 
natació adaptada i des d’aleshores ha aconseguit grans èxits en diversos campionats de Catalunya, d’Espanya, d’Europa i del món.

1 Com ha estat la teva experiència 
de viure uns jocs paralímpics?
Ha estat una experiència extraordinària 
no comparable a cap altre dels 
campionats que havia anat, en primer 
lloc la vila olímpica, és al·lucinant poder 
conviure uns dies amb atletes de tot el 
món, l’ambient és magnífic i m’ho he 
passat genial, en segon lloc la piscina 
nedar davant de tanta gent fa que 
estiguis un plus més motivada, i també 
ha estat una gran experiència, quant 
les grades eren planes de debò que 
impressionava, i per últim he tingut la 
sort de què han estat uns jocs amb uns 
resultats magnífics així que puc dir que 
ha estat una gran experiència i amb 
moltes ganes de tornar-hi.

2 Debut i dues medalles, les 
esperaves? Sabia que era a prop i 
sabia que podia aconseguir alguna 
medalla sobretot en esquena però era 
inimaginable aconseguir un Or en el 
400 lliures.

3 La  teva relació amb la piscina va 
començar de molt petita, oi?
Si, jo vaig començar fent cursets 
de nadons, i a jugar amb l’aigua els 
9 mesos, després vaig començar 
cursets a partir dels 4 anys, i els 7 vaig 
començar a competir en el meu club 
amb nois sense cap discapacitat, va 
ser els 11 anys quan vaig descobrir la 
natació adaptada i des d’aleshores 
combino en les dues federacions.

4 Com és el dia a dia d’una esportista 
i estudiant?
Doncs en el meu cas, aquest any i 
en aquest nivell, molt dur. Ha estat 
un any que pràcticament quan no 
estudiava entrenava i a l’inrevés, tot 
i així personalment nedar m’ajuda 
a concentrar-me millor després 
quan estudio, per tant en el meu cas 
quasi diria que és complementari. 
De totes maneres ha estat un any 
excepcional, normalment entreno 

dues hores diàries i puc combinar-ho 
amb els estudis igual que fan altres 
companys que fan altres esports 
amb l’excepcionalitat que en natació 
s’entrena cada dia.

5 Al tornar de Rio et van fer una gran 
rebuda a Castellví, però creus que 
l’esport adaptat te el reconeixement 
suficient al nostre país?
El que va passar a Castellví va ser 
molt emocionant i estic molt agraïda a 
tots els que van preparar-me la festa, 
hem van fer emocionar, però s’ha 
d’emmarcar dins el context de què 
Castellví és un poble molt petit on ens 
coneixem tots, i eren els meus amics 
i veïns que varen muntar la festa, en 
una ciutat més gran això hagués estat 
més difícil que es produís.
En referència al reconeixement de 
l’esport adaptat penso que no està 
prou reconegut, m’agradaria que 
tinguès la mateixa repercussió que te 
l’esport convencional. De fet crec que 

Núria Marqués

s’hauria de donar el pas i en natació 
competir tots de forma inclusiva 
tenint en compte els temps i no les 
discapacitats.






