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

La Milla Solidària 
de Sarrià abre las 
inscripciones para su 
séptima edición, con 
algunas novedades

El barrio de Sarrià se 
viste de fiesta para dar la 
bienvenida al otoño

El distrito se prepara para 
celebrar la Festa Major 
2019, con más de un 
centenar de propuestas 
para todos los gustos

Les Corts, uno de los 
distritos más seguros y 
con menos infracciones de 
Barcelona

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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En marxa per la paràlisi cerebral, una 
cursa per la inclusió
R. Federació Catalana d’Entitats 
de Paràlisi Cerebral 
i etiologies similars -FEPCCAT-

paràlisi cerebral i les seves famílies; 
per les entitats que ofereixen 
serveis al col•lectiu durant el dia a 
dia; a nivell institucional, amb les 
administracions; i per la societat en 
general, a qui s’encara gran part de 
l’acció.

La FEPCCAT és una federació, i per 
tant, i com a tal, no és una, sinó la 
suma de tota la diversitat de les 
organitzacions que la conformen. 
I aquestes, a la vegada són també 
l’agrupació de persones i els seus 
entorns. Atreveix-te a conèixer-nos, 
un a un, i poc a poc, que no hi ha 
dues persones iguals, perquè tots 
junts podem fer camí. 

El 13 d’octubre fem una gran festa 
major al nostre carrer. Deixarem la 
porta oberta, no tens excursa per 
faltar-hi! Ens saludaràs, et saludarem, 
i sabrem que tenim nous veïns amb 
qui a partir d’ara podem trobar-nos 
més habitualment, a qui saludarem, 
a qui ajudarem si fa falta, amb qui 
haurem establert comunitat. 

El nostre carrer és ben gran, no 
acaba a Sant Ramon Nonat, ni a 
Barcelona, ni al Barcelonès o la 
província. És una xarxa que s’allarga 
per tot el territori, i que cal teixir ben 
fermament, perquè sensibilitzar 
ens implica a tots. Córrer a la 
cursa, fer voluntariat, trencar tabús, 
construir una societat inclusiva és 
responsabilitat de tothom, perquè 
tots i totes ens en beneficiarem.

El diumenge 13 d’octubre més 
de 2.500 persones de totes les 
edats, amb i sense discapacitat, es 
trobaran al Districte de Les Corts 
de Barcelona amb motiu de la 9a 
cursa solidària “En marxa per la 
paràlisi cerebral”, que organitzem 
la Federació Catalana d’Entitats 
de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) 
amb el patrocini IPSEN Pharma. 
Hi haurà veïns del barri, que tanca 
la seva Festa Major, persones que 
s’hi acostaran des d’altres zones 
de la ciutat, però també corredors 
i voluntaris que sortiran ben d’hora 
d’altres ciutats de Catalunya per ser-
hi presents.  

Una porta d’entrada al col•lectiu 
El món de la discapacitat, i més 
concretament el col•lectiu de 
persones amb paràlisi cerebral 
i discapacitats similars, sembla 
sovint un carrer d’una ciutat on la 
gent, per més que el conegui, li 
soni o n’hagi sentit a parlar, li costa 
d’entrar. Cadascú té els seus motius, 
però principalment s’imposa un 
cert respecte. Temor, a què? Al 
desconeixement, a no saber actuar, 
a trobar-nos descol•locats si ens ens 
interpel•len directament i no tenim 
paraules per respondre.

Per aquest motiu la cursa solidària 
“En marxa per la paràlisi cerebral” 
és una porta d’entrada al col•lectiu, 

a participar i conèixer qui corre 
al nostre costat. Què hi pot haver 
millor que t’arrosseguin a una festa 
al mig de Barcelona, plena de 
música i bon ambient. A les 9:30 del 
matí, s’inicia la cura de 5km. A les 
10:15, el recorregut d’1km. Després, 
celebració i premis. Durant prop de 
4 hores, Les Corts batega a ritme del 
col•lectiu de persones amb paràlisi 
cerebral i tot el que en podem 
aprendre. Tinguem en compte que 
prop d’una de cada cinc persones 
inscrites té discapacitat. 

Només a quarts d’una del migdia, 
l’Avinguda Sant Ramon Nonat 
recupera la calma. Tornant cap a 
casa, els corredors i voluntaris noten 
el zumzeig d’haver-hi participat. Una 
escletxa per trencar la  “normalitat”, 
un espai per gaudir, unes hores de 
passar-ho bé i construir inclusió. 

Atreveix-te a conèixer-nos  
La Federació Catalana d’Entitats de 
Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) va néixer 
l’any 2000 amb la voluntat d’unir les 
entitats que treballaven en l’atenció 
de les persones amb paràlisi cerebral 
i discapacitats similars a Catalunya, 
per tal de garantir el respecte als 
seus drets fonamentals, així com 
també promoure la seva inclusió 
social i laboral, el seu benestar i 
qualitat de vida. 

Des de llavors, la federació ha 
crescut treballant en quatre 
direccions: per les persones amb 
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Estudiantes catalanes pasean su talento por las 
ciudades más emprendedoras 

R. Komunica-Press

El Talent Factory es un proyecto 
destinado a fomentar la cultura 
emprendedora del alumnado 
de los centros de educación 
secundaria promoviendo a la vez 
entre ellos diferentes valores como 
la creatividad, la innovación y el 
trabajo en equipo.

Los ayuntamientos de las 
localidades de Gavà y Viladecans 
impulsan esta iniciativa bajo el 
nombre de Talent a les aules desde 
hace ya 4 ediciones, mientras que 
Sant Boi se unió el pasado curso 
con el Sant Boi Talent. 

Ambos programas siguen la misma 
metodología. Están llamados a 
participar los jóvenes estudiantes 
de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de 
bachillerato, que deben formar 
equipos de dos y presentarse al 
concurso con una idea de negocio 
innovadora, creativa y viable. De 
todas las ideas presentadas, se 
escogen las mejores, que pasan 
a un proceso de mentorizaje con 
un empresario/a local, durante el 
que pueden desarrollar su idea 
y realizar un plan de empresa. 
Este proceso, se realiza de forma 
conjunta entre el mentor, el centro 
educativo, los técnicos municipales 
y el equipo de Talent Factory.

Entre las empresas que han 
participado como mentores hasta 

ahora en las ediciones de Talent a 
les Aules se encuentran Lipotrue, 
Ingram Micro, Aincat, Lunallar, 
Bauhaus, Mesoestetic, Lipotec, Air-
Val, Kahuai, Gené Karting o Unilever, 
entre otros. Por su parte, el primera 
edició de Sant Boi, participaron 
mentores de empresas como por 
ejemplo Laboratoris Ordesa, Naeko 
Logistics, Panet, Sintagmia, Lotrans,  
AV Intram, Promaut o BigMat Garro.

El programa cuenta además con 
el apoyo de Aigües de Barcelona, 
Obra Social La Caixa, Innobaix, 
AMB, Acció de la Generalitat, La 
Salle Technova, UB, UPC, Google, 
Ebay, Founder Institute, Parlament 
Europeu y Finnova, entre otros.

Viaje a Sillicon Valley
Los ganadores de ambas ediciones 
compartieron el gran premio de 
un viaje a Silicon Valley, del que 
han podido disfrutar durante este 
mes de julio. Un viaje a la capital 
mundial de la tecnología con visitas 
a las empresas más representativas 
de Silicon Valley como Google, 
Universidad de Standford,, 
Facebook, Apple, Yahoo, Nasa 
Research, Twitter. Además han 
podido visitar las oficinas de ACCIÓ 
de la Generalitat de Cataluña 
y disfrutar de los lugares más 
turísticos de San Francisco como 
Golden Gate, Sausalito, Chinatown, 
Castro, Lombard street, distrito 
financiero, el Pier 39 y pasear sus 
empinadas calles con sus  míticos 
tranvías con espectaculares vistas 
de la prisión de Alcatraz.

Sin duda toda una experiencia 
para los ganadores de esta edición 
que han visto como una idea 
acompañada de mucho esfuerzo 
y trabajo puede llevarte muy, muy 
lejos…

Viaje a Bruselas
Los segundos premios del Talent 
Factory, dotados con un viaje a 
Bruselas, tambien disfrutaron de 
visitas a centros de emprendeduría 
y sedes de empresas en la ciudad 
europea. En el viaje, realizado el 
pasado mes de julio, la expedición 
de Talent Factory pudo disfrutar de 
una cena debate con comisionado 

del Parlamento Europeo, visitas a la 
cámara de comercio, a La Oficina de 
ACCIÓ en Bruselas con su directora 
Ana Coelho, una interesante cena 
con un eurodiputado catalán, 
visitas a la aceleradora Fiova 
especializada en captar fondos del 
Horizonte 2020, visita al Google 
Atelier o  visita al Parlamento 
Europeo.

Barcelona Entrepreneur Day
Por último, los ganadores de 
los terceros premios de ambas 
ediciones, se llevaron como premio 
el bautizado como Barcelona 
Entrepreneur Day, un día de visitas 
a las empresas e instituciones 
más representativas de la capital 
catalana que ayudan y apoyan a los 
emprendedores como Accio, Super 
Computing Center, ESA, Peninsula 
o Wayra. 

Desde la dirección del proyecto 
Juan Castilla y Laura Benitez 
dicen estar muy contentos con la 
participación tanto de mentores 
como de las escuelas y agradecen la 
gran implicación de los profesores 
y de todos los colaboradores que 
ona vez más vuelven a acompañar 
a Talent Factory.

Un proyecto que ya calienta motores 
para sus siguientes edición donde 
contará con la participación de más 
de 2000 jóvenes ¿Preparados para 
Talent 2020?

Los ganadores de los concursos Talent a les Aules y Sant Boi Talent disfrutan de los premios gana-
dos gracias a su creatividad, innovación y duro trabajo
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La Festa Major de les Corts pren 
carrers i places

Quan arriba el mes d’octubre, torna 
a les Corts una de les celebracions 
més esperades. Amb 213 anys 
d’història, la Festa Major de les Corts 
omple els carrers i places de cultura 
popular, música, esports, poesia, 
animació, convivència, gresca i 
xerinola. Deu dies de festa amb 
més de 200 d’activitats per a tots 
els gustos, tots els públics i a tots 
els barris del districte. Entre elles, 
l’homenatge a les entitats que fan 
anys, l’elecció de les cortsenques 
d’honor, enguany tot dones, el matí 
casteller, la trobada de gegants, 
les puntaires, el castell de focs, 
el concert líric, el foc i els tabals 
del correfoc unitari, o el pregó de 
festa major, on enguany es donarà 
veu a tot un conjunt de dones que 
conformen la Taula de Dones de les 
Corts.

Aquest 2019 també es consoliden 
activitats com el Toc d’inici a la plaça 
Comas, fruit de la col·laboració dels 

Diables de les Corts i el Centre de 
creació La Caldera de les Corts, 
que inclou un mapping a la façana 
de l’Ajuntament, un cercavila i un 
espectacle de foc i llum a la plaça 
Concòrdia, i que dona la benvinguda 
a la festa. D’altra banda, i per quart 
any consecutiu, el districte gaudirà 
del Festival d’animació Oriol 
Canals, organitzat per la Federació 
d’Asociacions i Comissions de 
Festes, amb contes, cançons, 
rialles i la guerra més pacífica de 
totes: la de confeti. El comerç del 
territori tornarà també a ser un dels 
protagonistes de la festa, amb dues 
mostres de comerç, fires d’artesans, 
activitats i tallers per a tots els 
públics, i una ruta de salut i bellesa.

A més, els Pavellons Güell i el 
Monestir de Pedralbes tornen a obrir 
les seves portes perquè tot el veïnat 
els conegui. I enguany el Monestir 
amplia el seu espai de festa amb un 
nou escenari a la plaça del Monestir, 

La Festa Major del districte torna, del 4 al 13 d’octubre de 2019, amb els 
clàssics de sempre i algunes novetats

que acollirà el concert de la Banda 
Municipal de Barcelona i la Jove 
Orquestra Simfònica de les Corts 
(JOSC).

Novetats
Però la festa també arriba amb 
novetats. La primera, la celebració 
dels 10 anys del Guardià de les Corts, 
la bèstia de foc que representa el 
drac gaudinià que vigila l’entrada 
dels Pavellons Güell, i que va sorgir 
de la feina conjunta de les colles de 
foc i percussió panarres (Diables de 
les Corts, Bocs de Can Rosés, Diables 
i Timbalers d’Itaca i la Repúbli-k de 
l’Avern). Seguint amb els aniversaris, 
i amb motiu dels seus 60 anys, 
l’agrupació coral de l’Orfeó de les 
Corts lidera un concert unitari a la 
parròquia de Santa Maria del Remei 
amb les corals del barri: la Coral 
Escola Lavínia, la Coral Quòrum, la 
Coral Concòrdia i la Societat Coral 
l’Espiga de les Corts.

I com sempre, les Corts vol gaudir 
d’una festa major sense violència, 
racisme, masclisme ni cap agressió. 
Per això, el districte es torna a afegir 
a la campanya municipal contra la 
violència masclista amb cartells 
col·locats al voltant dels espais 
de festa i amb altres productes 
divulgatius. La festa comptarà amb 
punts liles i l’app BCNantimasclista, 

a través de la qual es pot informar 
sobre agressions o assetjaments 
masclistes. Finalment, l’entitat 
Cortsenques Dissidents ha tornat 
a definir un protocol de prevenció i 
detecció del sexisme.

Una festa major inclusiva
La festa major de les Corts és una 
festa pensada perquè tothom en 
gaudeixi. Per això, tradicionalment 
el programa inclou activitats 
inclusives per afavorir la participació 
de persones amb mobilitat reduïda i 
amb diversitat funcional.

Enguany, es faran rutes inclusives 
pel districte, teatre accessible, la 
presentació d’un receptari inclusiu, 
la 12a edició del Torneig Hockey+ 
sala, o la 9a Cursa solidària “En 
marxa per la paràlisi cerebral”. La 
cursa, com a novetat, comptarà amb 
la presència del gegant Normag, el 
primer gegant amb discapacitat 
intel·lectual de Catalunya, que 
estarà acompanyat dels grups de 
batucada Reperkutim i Paideia. 
A més, actes institucionals com 
el pregó o l’homenatge a les 
entitats comptaran amb serveis 
d’interpretació en llengua de signes.

D’altra banda, el dimecres 9 
d’octubre, es presentarà el receptari 
inclusiu “Posa’t el davantal”, un 
projecte de l’Escola Jeroni de 
Moragas amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barcelona, en un 
acte que comptarà amb la presència 
dels cuiners els germans Torres.

A més, el programa imprès de la 
festa està adaptat, com en edicions 
anteriors, a les persones amb 
discapacitat visual, amb un codi 
invisible a la portada que, mitjançant 
una aplicació mòbil gratuïta 
(Wheris), enllaça a unes locucions 
que llegeixen tota la informació. 
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El districte és un dels 
més segurs de la ciutat

R. Komunica-Press

Aquest mes de setembre s’ha 
celebrat la primera sessió del nou 
mandat del consell de seguretat 
i prevenció de les Corts. En ella, 
Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana van presentar les dades de 
seguretat del districte d’agost de 
2018 a juliol de 2019. 

En aquest sentit, el districte de les 
Corts és un dels més segurs de la 
ciutat tot i que han augmentat el 
nombre de delictes, sobretot els 
furts. Durant la sessió es va destacar 
l’augment del nombre de denúncies 
en un 9.2% (de 7.690 al període 2017-
2018, a 8.394 al període actual 2018-
2019). D’aquests, es van resoldre 
un 0.54% més que en el període 
anterior, es van realitzar 23.4% 
detencions més i s’han investigat 
el 21.4% de casos més. D’altra 
banda, s’ha detectat un increment 
de delictes contra el patrimoni, en 
especial els furts, que representen 

un 56% del total d’aquest tipus de 
delictes. Seguint amb el patrimoni, 
el 6% d’aquest delictes corresponen 
a robatoris amb força, dels quals ha 
augmentat un 7.2% els realitzats a 
l’interior de vehicles (passant de 500 
robatoris a l’interior de vehicles el 
període anterior, a 536 l’actual).

Pel que fa a la seguretat viària, cal 
destacar l’augment d’aquests tipus 
delictes en un 14.39% respecte al 
període anterior, passant de 132 
delictes a 151. Del total, un 49.70% 
corresponen a la conducció sense 
carnet o a la conducció sense 
permís per pèrdua de punts. També 
destaca, amb un 37.7%, la conducció 
sota els efectes de l’alcohol. Sobre 
accidentalitat, tot i que ha augmentat 
un 0.51% el nombre d’accidents, han 
disminuït en un 1.28% les persones 
ferides i enguany les Corts no ha 
patit cap mort per accident de 
trànsit.  

Les Corts celebra el Dia 
Mundial de l’Alzheimer

R. Komunica-Press

Ni la pluja ni el mal temps van 
aturar la jornada de celebració 
del Dia Mundial de l’Alzheimer el 
passat 21 de setembre, una jornada 
organitzada per la Fundació ACE per 
tal de conscienciar a la ciutadania i 
ajudar a prevenir aquesta malaltia.

Els jardins de Magalí van acollir a 
primera hora la batucada inicial i 
l’actuació dels castellers. Després, 
les activitats de zumba (amb la 
col·laboració del CEM Les Corts-
Holmesplace) i ball de country (amb 
la col·laboració del grup Mou-te Les 
Corts) es van traslldar al Centre de 
Dia de la Fundació ACE.

Fundació ACE
Gairebé 50 milions de persones a 
tot el món pateixen d’Alzheimer, una 
malaltia progressiva i irreversible 

que es caracteritza per l’aparició 
lenta de símptomes com la pèrdua 
de memòria, els canvis en el caràcter 
i la conducta, i els problemes en el 
llenguatge i l’orientació.

A les Corts té la seva seu la Fundació 
ACE, una entitat sense ànim de 
lucre al servei de les persones que 
pateixen la malaltia d’Alzheimer 
o altres demències, i dels seus 
cuidadors. La Fundació va ser 
creada l’any 1995 per la neuròloga 
Mercè Boada i el psicòleg Lluís 
Tárraga. Actualment compten 
amb un equip pluridisciplinar de 
professionals que treballen en 
diferents camps, desenvolupant 
accions en els camps del diagnòstic, 
tractament, atenció diürna, recerca, 
formació i sensibilització d’aquesta 
malaltia.
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Obertes les inscripcions 
per la 7a Milla Solidària 
de Sarrià

Ja estan obertes les inscripcions de la 
milla inclusiva i solidària que per setè 
any consecutiu organitza la Funda-
ció Aspasim en col·laboració amb el 
Districte de Sarrià – Sant Gervasi, el 
proper 27 d’octubre. La cursa, dedi-
cada a les persones amb discapacitat 
intel·lectual, és un recorregut  d’una 
milla (1.609 m) amb un circuit urbà que 
transcorrerà pel Passeig de la Reina 
Elisenda de Montcada amb punt de 
sortida i arribada a la plaça de Sarrià.

L’objectiu és que les persones amb 
discapacitat Intel·lectual s’integrin 
completament amb la resta de co-
rredors del seu mateix sexe i franja 
d’edat. Homologada per la Federació 
Catalana d’Atletisme s’han previst una 
distància assequible i un recorregut 
ample i sense obstacles.

La Milla Xperience
Aquest any es torna a repetir la MillaX-
perience, modalitat d’inscripció per 

vincular-se a una persona amb disca-
pacitat i formar equips de cinc perso-
nes. La inscripció també es pot fer de 
manera individual.

La polsera ‘Correm junts’
La cursa 2019 incorpora la polsera Co-
rrem Junts per tal que tothom qui ho 
vulgui es pugui implicar en difondre 
l’esdeveniment i recaptar fons. Les 
polseres es poden comprar per 3€ 
online o presencialment, al carrer de 
Cornet i Mas 46, de 10h a 16h.

La Fundació Aspasim
La Fundació Aspasim és una entitat 
sense ànim de lucre que fa 80 anys 
que vetlla per les persones amb dis-
capacitat greu. Ofereix suport als 
centres educatius per a incloure els 
infants amb discapacitat a l’escola 
ordinària, té una escola pròpia pels 
infants que ho necessiten, fa formació 
sobre inclusió, té tallers ocupacionals, 
gestiona una xarxa d’habitatges, etc.

R. Komunica-Press

El Tibidabo retira los 
vagones del funicular 
e inicia las obras de 
remodelación

El pasado 15 de septiembre el actual 
funicular del Tibidabo hizo su último 
viaje antes de dar a paso a una nueva 
etapa. Empiezan ahora las obras de 
rehabilitación, que duraran hasta el 
otoño de 2020 y que culminarán con 
un nuevo funicular, bautizado como 
la Cuca de Llum. El nuevo funicular 
tendrá un diseño avanzado e innova-
dor que permitirá liberar espacio en 
su interior y aumentar su capacidad 
a 252 pasajeros por viaje. El nuevo 
vehículo será más rápido (se reduce 
el tiempo del trayecto a 3 minutos) y 
ofrecerá una mejor experiencia y en-
tretenimiento a los usuarios. Además, 
permitirá disfrutar de una visión pa-
norámica de todo el trayecto y ofre-
cer nuevos contenidos educativos a 
través de pantallas y mesitas electró-
nicas ubicadas en su interior. 

Una movilidad más sostenible
La renovación del funicular va en la 
misma línea del nuevo Pla de Movili-
dad del Tibidabo, que tiene que per-
mitir mejorar los accesos y promover 
una movilidad más sostenible. Uno 
de los principales objetivos de este 
plan es precisamente consolidar el 
transporte público como medio de 
transporte preferente para acceder a 
la cumbre de la montaña y al Parque 
de Atracciones y, por lo tanto, reducir 
el uso del vehículo privado.

Mientras duran las obras de rehabili-
tación, que se realizaran en diversas 
fases, se ha habilitado el funibus, un 
autobús que ofrece un servicio diario 
desde la plaza Kennedy a partir de 
las 10.30 h y hasta media hora antes 
de cerrar el parque.
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SARRIÀ-ST. GERVASI

Sarrià es vesteix de festa per donar la 
benvinguda a la tardor

R. Districte Sarrià-Sant Gervasi

Del 4 al 13 d’octubre, Sarrià s’omple 
d’activitats per a tots els públics, gus-
tos i edats. Mostres de cultura popu-
lar, concerts, activitats infantils, cer-
caviles, gegants, diables i diablesses, 
teatre, balls, sopars populars… La fes-

ta dona el tret de sortida el divendres 
4 d’octubre amb el pregó i el brindis 
d’inici de festa major. Aquesta any 
l’inici de la festa anirà a càrrec de la 
Fundació Aspasim, l’Associació ASSIS, 
l’Associació CEDRA i Belén Barrabés.

Aquella mateixa tarda es podrà gau-
dir de una nova edició del Concurs de 
Directes de la Coordinadora de Rock 
de Sarrià on actuaran els quatre grups 
finalistes seleccionats durant el mes 
de juliol en convocatòria oberta de 
grups a tot Catalunya i Balears. Cada 
grup tindrà 45’ per a optar als diversos 
premis del Concurs. També será el dia 
en que es doni el tret de sortida a la 
VII Batalla per Sarrià.

Durant el primer cap de setmana es 
podrà gaudir del cercavila de festa 
major que recorrerà els carrers del 
barri, el recorregut artístic pels bal-
cons engalanats o el concurs popular 
de paelles al Desert de Sarrià.

La setmana següent la festa seguirà 
omplint els carrers de vida amb acti-
vitats per tots els públics i el cap de 
setmana la festa es clourà amb im-

Cultura populat, música, activitats infantils, arts escèniques i actes populars conformen el programa 
de la Festa Major de Sarrià, que se celebrarà del 4 al 13 d’octubre.

portants celebracions com Sarrià en 
flames, la I Trobada de Corals de Ca-
talunya (organitzada per l’Orfeó Sa-
rrianenc), o la Baixada de Carros.

A més, com cada any, les escoles 
del Districte organitzen el diven-
dres, 11 d’octubre, al matí, un se-
guit d’actuacions folklòriques i cul-
turals per celebrar la Festa Major. 
L’organització d’aquests actes poten-
cia la relació entre els diferents cen-
tres i familiaritza l’alumnat en la inte-
gració i la participació en la vida social 
del barri.

La festa clourà el vespre del 13 
d’octubre amb un mapping a la faça-
na del Consell de la Vila, que aquest 
any substitueix el piromusical i posa la 
guinda a 10 dies d’activitat intensa als 
carrers de Sarrià.
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AGENDA Septiembre/Octubre 2019

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

DISTRICTE LES CORTS

Taller: ‘Bibliolab. 
Samarretes pintades amb 
autòmats Explorium’

Biblioteca Montserrat Abelló
Gratuït

05-10-2019

5 Concert de Pepet i 
Marieta

11
9a Cursa solidària ‘En 
marxa per la paràlisis 
cerebral’

Sortida i arribada en Av/Sant 
Ramon Nonat, 15
Inscripcions a 
www.cursaenmarxapc.org

13-10-2019

13

Concert  de Joven 
Dolores

Luz de Gas
Preu: 8€

04-10-2019

4 25a Gran Festa del Cor
6

Espectacle familiar 
‘Punxa’

18

11:00 h

Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx
Gratuït

11-10-2019

20:00 h 09:30 h

21:00 h

Parc d’Atraccions Tibidabo
Preu: 6€ (especial per a 
menorsd d’edat) / 26€ adults 

06-10-2019

Tot el día

Centre Cívic Can Castelló
Gratuït

18-10-2019

17:30 h

Cicle de cinema 
ambiental Claqueta i 
acció!: ‘Useless’

Espai Jove Les Corts
Gratuït

18-10-2019

18

19.30 h

Itinerari d’història de 
Sarrià

12

Sortida del Centre Cívic Casa 
Orlandai
Gratuït

12-10-2019

10:00 h
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“Emprender puede ser fácil, pero nunca te sentirás 
realizado si tu empresa no tiene corazón”

Marc Hernica- Ganador del Sant Boi Talent 2018/19

1- ¿Qué ha supuesto para ti el viaje a 
San Francisco? 
Por una parte ha supuesto la 
recompensa a tantas horas de esfuerzo 
invertidas en nuestro proyecto, y por 
otra el poder viajar por primera vez a 
un país donde el emprendimiento es 
cultura y donde me encantaría poder 
vivir en un futuro. 
 

2- ¿Qué es lo que más destacarías 
de la experiencia? 
Lo que más me impactó fue la 
mentalidad que se predica en Estados 
Unidos, el hecho de premiar al fracaso; 
según ellos el fracaso es un paso más 
hacia el éxito, además de ser el mejor 
método de aprendizaje y clara señal 
de que has tomado acción en vez de 
conformarte con lo que tienes, cosa 
que se traduce en progreso.  Para mí 
es una de las claves por las cuales 
los mejores emprendedores salen de 
Estados Unidos y algo que en España 
deberíamos aprender. 

3- Cuando os presentasteis 
al Talent, ¿imaginaste en algún 
momento ganar el premio? 
Siempre te pones en esa situación, 
pero realmente hasta que no ocurre 
no eres consciente de ello. Creo que 
imaginarte ganando este concurso es 
un extra de motivación que hace que 
te esfuerces y luches más por ello. 

4- ¿Crees que es fácil emprender 
en nuestro país? 
Pienso que desde pequeños ya 
se nos inculca un pensamiento 
conformista y para nada se incentiva 
el emprendimiento en nuestro sistema 
educativo, siempre es lo mismo; ves a 
la Universidad y con un poco de suerte 
conseguirás un trabajo fijo hasta que 
te jubiles (cosa que respeto pero no 
comparto). Lo que supone que en 
España ya empezamos mermando 
la mentalidad y creatividad de los 
jóvenes, y que emprender esté mal 
visto por gran parte de la sociedad. 

También hay que destacar la cantidad 
de trabas burocráticas que se le ponen 
a los emprendedores en España, 
por lo que a nivel fiscal y económico 
tampoco se incentiva. En definitiva, 
no creo que España sea el mejor país 
para emprender siendo joven. 
 

5- ¿Qué le diríais a los chicos 

y chicas que tienen opción de 
presentarse a la próxima edición del 
Sant Boi Talent? 
Simplemente no dudes en presentarte, 
vas a aprender muchas cosas útiles, 
conocer personas nuevas, y en 
definitiva vivir una experiencia que no 
todo el mundo puede vivir con esta 
edad. Y si ganas... ¡San Francisco  te 
espera!  

#1vida5respuestas

Con ‘Genetics’, un proyecto dedicado a dar apoyo a las personas con enfermedades genéticas, principalmente minoritarias este 
jóven y su compañero Luis Chen, se proclamaron ganadores de la primera edición del Sant Boi Talent. 




