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‘Les Corts és Cultura’ esbossa i ordena a través d’un calendari 
senzill les activitats principals que tenen lloc als barris del 

Districte, i desenvolupa més explícitament diferents temes centrals 
que s’associen a conceptes amplis, integradors, de fàcil compartir 
per ciutadans de sensibilitats distintes en relació als seus hàbits 
culturals. 

Indexar les activitats ha posat de manifest que és la ciutadania qui 
lidera la vida cultural, qui n’articula la cohesió, qui n’incentiva el 
coneixement. Tan de bo aquesta publicació, organitzada amb la 
voluntat de ser àgil i versàtil amb l’actualització periòdica i constant 
del nou web del Districte i dels codis QR que hi ha vinculats a 
l’agenda de cada mes, contribueixi a dibuixar allò d’essencial que 
passa als nostres barris al llarg de tot l’any. 

Aquesta publicació vol recollir les inquietuds dels cortsencs i les 
cortsenques amb la voluntat de fer créixer aquesta guia, de fer-la de 
les entitats, dels participants en la vida associativa, lúdica i festiva de 
les Corts. Aquest compendi és, per tant, només un primer pas.
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Totes les 
activitats a:

 dl dm dc dj dv ds dg

         1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 
Festival de cinema jurídic
Música a Casa Bartomeu

Dijous Gras Rua de Carnaval

Dimecres de Cendra

Diàlegs de Pedralbes

Festival de cinema jurídic

Matins infantils   
a L’Espiga
LCéM – Cicle líric

Les veus del Monestir
Cicle Música a l’OCAB

Promoguda pel Districte, la proposta s’obre amb els germans Sandra i Guillermo Pastrana

Neix el cicle LCéM, 
un nou programa de concerts lírics 
i familiars a l’Auditori AXA – Les Corts

Convertir l’Auditori AXA – Les 
Corts en un autèntic pol d’atrac

ció musical. Aquest és l’objectiu del 
nou cicle LCéM: Les Corts és Mú
sica, una proposta bicèfal·la que 
integra un cicle de cinc concerts 
lírics programats per l’expert Pedro 
Hernández, promotor del Concurs 
Manuel Ausensi, i Sílvia Chocrón, 
d’A Tempo, i un cicle de vuit propos
tes familiars escollides pel músic i 
compositor Eduard Iniesta. 

Aquesta nova programació, amb 
seu estable a l’Auditori AXA – Les 
Corts, planteja algunes singularitats. 
Una d’elles, els preus: els primers 
concerts de cada cicle (22 de febrer i 
1 de març) són gratuïts, amb entrada 
lliure per invitació. Les sol·licituds es 
poden tramitar per correu electrònic 
(a comunicaciolescorts@bcn.cat) i 
es poden demanar un màxim de 4 
localitats per persona. La resta de 
concerts seran de pagament. 

Entre les propostes líriques po
dem trobar des del tàndem format 
pels germans Pastrana (amb la so

prano Sandra Pastrana acompa
nyada pel seu germà Guillermo, un 
dels violoncel·listes més destacats 
de l’escena actual, premiat amb El 
ojo crítico de RNE 2014) fins a l’an
tologia de sarsuela catalana que 
interpretaran la soprano Beatriz 
Jiménez i el tenor Albert Deprius el 
26 d’abril, a les set de la tarda. 

Sobre la primera proposta, Her
nández apunta: ‘Els dos germans 
Pastrana actuaran per primera ve
gada junts i ho faran precisament 
a Barcelona, acompanyats per 
Michele D’Elia, pianista de l’acadè
mia del teatre de la Scala de Milà’. 
Sobre l’antologia de sarsuela ca
talana, Hernández assegura que 
no és un gènere aliè. Recorda la 
importància d’obres com La San-
ta Espina, amb text de Guimerà i 
música d’Enric Morera (del qual 
enguany es commemora el 150è 
aniversari del seu naixement). I 
conclou: ‘Dos grans sarsueles són 
Cançó d’amor i de guerra i La legió 
d’honor, ambdues de Rafael Mar
tínez Valls, sense oblidar La polka 
roja i El timbaler del Bruc, d’Agustí 
Cohí i Grau’.

El cicle es completa amb les 
propostes ‘Cantem a la música’, el 
14 de juny, amb motiu de la cele
bració del Dia Internacional de la 
Música, el concert líric de Festa 
Major, previst per al dia 11 d’octu
bre, i es clou amb el tenor barce
loní Carlos Cosías, acompanyat al 
piano per Rocío Martínez, el 13 de 
desembre.

Al febrer... Carnaval!
Una de les festes preferides de petits (i no tan 
petits) és el Carnaval, que es viu intensament 
a les Corts gràcies a la celebració d’activitats 
com el concurs de truites (Dijous Gras), el con
curs de disfresses, l’arribada del Rei Carnes
toltes, el concert de joves o l’esperada Rua de 
Carnaval, preludi de la sardinada i l’espectacle 
de foc que s’organitza en col·laboració amb els 
Diables de les Corts. Tot plegat arriba després 
d’una altra gran cita del calendari festiu, en 
aquest cas, associat a la ciutat de Barcelona: 
les festes de Santa Eulàlia.
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Arriba la 39a edició dels Jocs Florals
Convocats durant el mes de març 
pel Consell de Districte, els Jocs 
Florals de les Corts són una de les 
cites literàries amb més solera del 
calendari. S’hi poden presentar els 

majors de 16 anys, amb un màxim 
de dues obres per participant. Les 
modalitats del certamen, que troba 
el seu origen en l’any 1393 i que es 
va recuperar en plena Renaixença, 

premien els millors poemes que 
cantin la fe (Viola d’argent), l’enal
timent nacional i la memòria dels 
barris de les Corts (Englantina d’or) 
i, naturalment, l’amor (Flor natural). 

S i bé al febrer, LCéM (Les Corts és 
Música) es donava a conèixer amb 

una proposta de tall clàssic, el primer 
de març és la data escollida per iniciar 
el cicle de concerts familiars vinculat a 
aquesta nova programació promogu
da pel Districte. El seu director artístic, 
l’inquiet i talentós Eduard Iniesta, ha 
optat per un cicle on la música hi jugui 
un paper essencial. ‘És cert que hi ha 
un esclat d’espectacles per a famílies, 
però quan t’has de cenyir a aquells en 
què la música hi té un paper principal, 
el cercle es fa més estret’.

Anem a la programació: el cicle s’obre 
el diumenge, 1 de març, a les dotze del 
migdia, amb la proposta ‘Faristolitis’, un 
espectacle del Quartet Brossa amb les 
titelles de Jordi Bertran on es fusiona 
l’univers poètic i sensible del titellaire amb la singulari
tat del conjunt de corda. 

‘Tubs del món’ arribarà a l’AXA el 12 d’abril, també a 
les dotze del migdia, amb el polifacètic Xavi Lozano i els 
quotidiàfons (instruments quotidians). Un espectacle 
en què músics de gran qualitat faran sonar tot tipus 
d’objectes. 

‘Rolf & Flor’ és la proposta del grup 
The Pinker Tones que es podrà veure el 
proper 10 de maig. Aquest grup té una 
gran capacitat per trobar melodies pre
cioses i explicar, a través d’elles, tot ti
pus d’històries. 

Amb ‘The Beatles for Kids’, els Abbey 
Road, un dels millors grups de versions 
de la cèlebre banda de Liverpool, farà 
les delícies de petits i grans.  

Això, pel que fa al primer tram: a par
tir del mes de setembre arribaran pro
postes com ‘Zoomwatts’ amb Anna Fité i 
Saki Guillem, un musical de petit format 
en el qual els personatges dels contes 
clàssics prenen vida; i l’11 d’octubre, 
l’AXA acollirà la cobla Sant Jordi, amb 
l’espectacle ‘Cobla 2.0’, una producció 
del Palau de la Música que ofereix una 

visió moderna i contemporània de la cobla tradicional. 
Entrat el novembre, concretament el dia 8, serà el 

torn del ‘Cabaret Patufet’, de la mà de la Cia. Samfaina 
de Colors. Un espectacle que mescla música, cançó, 
conte i poesia. Per cloure el cicle, Iniesta proposa la pro
ducció ‘Ma, me, mi... Mozart!’, arribada de L’Auditori de 
Barcelona i amb ell al capdavant.

El multi instrumentista i compositor Eduard Iniesta és el responsable d’aquesta programació

El Quartet Brossa 
i les titelles de Jordi 
Bertran obren 
el cicle familiar 
de l’AXA

Totes les 
activitats a:

 dl dm dc dj dv ds dg

         1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31

LCéM – Concerts familiars 

Clàssica a les Corts
Orgue del Remei

Festival de 
cinema jurídic

Saint Patrick’s Day

Clàssica a les Corts
Música a l’Auditori 
AXA - Les Corts

Matins infantils a L’Espiga

Diumenge de Rams

Diàlegs de Pedralbes

Festival de 
cinema jurídic

Les veus del Monestir

Funció ACTAC

Funció ACTAC
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Totes les 
activitats a:

Primer va ser el fet de 
vincular temàticament 

diverses de les mostres de 
l’Espai Expostiu Les Corts 
a esdeveniments literaris. 
Després, els dos murals te
màtics que trobaran ben 
aviat noves rèpliques. El 
primer d’ells, inaugurat l’any 
2013 amb motiu de la com
memoració de l’Any Espriu 
i del 30è aniversari de la 
mort de Mercè Rodoreda. 
El segon, amb data del mes 
de maig de 2014, coinci
dint amb la celebració de 
la Setmana de la Poesia de 
Barcelona, pintat als carrers 
de Benavent amb Felipe de 
Paz i al·lusiu a les trobades 
poètiques conegudes com 
‘els Price dels Poetes’ que 
van ser recordades amb 
una modesta però eficaç 
exposició comissariada per 
Sebastià Alzamora, produïda en col·laboració amb la 
Fundació Palau de Caldes d’Estrac. 

Són només llavors que germinen, aquest 2015, amb 
l’esclat de prop d’una trentena d’activitats aplegades 
sota el títol genèric de ‘Les Corts, escenari literari’. Ac
tes diversos, per a públics distints. I seus que són, avui, 
referents al barri per al desenvolupament de les activi
tats literàries tant de caràcter ordinari com també ex
traordinari. 

D’entre el més destacat d’aquest nou programa di
vulgatiu hi ha la col·laboració establerta amb la Fun
dació Maria Mercè Marçal que es traduirà en un seguit 
d’accions destinades a recordarne la figura i obra en un 
programa tutel·lat en bona part per la filla de l’escriptora, 
Heura Marçal. Un taller de relat curt, una sessió infantil 
de rondalles, un recital poètic i musical a càrrec d’Enric 

Montsant, així com sessions 
monogràfiques des  tinades 
a parlar d’edició i lirisme, de 
la traducció entesa com a 
una altra forma de creació o 
propostes de caràcter lúdic 
com la sessió ‘La literatura 
és un joc’, amb Màrius Serra 
com a mestre de cerimò
nies, són només algunes 
de les activitats que es van 
concretant a uns pocs me
sos de la celebració d’a
questa autèntica festa de
dicada a la literatura.  

La figura de Marçal serà 
recordada en diversos mo
ments: un vermut poètic, 
un estudi sobre la seva pro
sa, una proposta de fusió 
amb dansa a la Caldera... 
Són només algunes de les 
iniciatives destinades a re
cordarne la figura que, per 
emblema i influència, con

tinua essent encara avui tot un referent de la literatura 
catalana contemporània. 

La seu del Districte acollirà també accions diverses 
amb motiu de la Setmana de les Lletres, que culminarà 
el 23 d’abril, enguany, un dijous, Diada de Sant Jordi. En 
remarquem el cicle ‘Literatura catalana, aquí i ara. Una 
radiografia’ que es clourà amb una sessió sobre novel·la 
a càrrec de l’escriptor Toni Sala, flamant guanyador del 
premi Ciutat de Barcelona de Literatura 2014, lliurat re
centment al Saló de Cent. 

Tallers, taules rodones, concerts, visites guiades amb 
rerefons literari, conferències... Des d’un taller amb 
l’ocorrent poeta Josep Pedrals (dissabte, 18 d’abril, a les 
sis de la tarda), fins a una visita guiada per l’escriptor i 
periodista Jordi Corominas (el diumenge 19 d’abril, a les 
deu del matí).  Tot és possible.

Les Corts, 
escenari literari

Del 13 al 19 d’abril tindran lloc una trentena d’actes amb rerefons literari

 dl dm dc dj dv ds dg

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 

Les veus del Monestir
Dijous Jazz

Divendres Sant

Pasqua florida

Diàlegs de Pedralbes
Cicle Música a l’OCAB

LCéM – Concerts familiars
Clàssica a les Corts

Dijous Jazz

Música a l’Auditori 
AXA - Les Corts

Sant Jordi

Música a l’Auditori 
AXA - Les Corts

Clàssica a les Corts
LCéM – Cicle líricDia Internacional 

de la Dansa

Funció ACTAC

Funció ACTAC
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Totes les 
activitats a:

 dl dm dc dj dv ds dg

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

Dijous Jazz

Concurs Internacional de Roses
LCéM – Concerts familiars

Orgue del Remei
Clàssica a les Corts

Clàssica a les Corts

Diàlegs de Pedralbes
Dijous Jazz

Pasqua granada

Les veus del Monestir

E l concurs de les Corts és un model 
d’èxit. Esperonats pels bons resul

tats de l’any passat, en què van celebrar 
el seu desè aniversari, els responsables 
del Centre d’Estudis Musicals A Tempo 
veuen com el creixement sostingut que 
han experimentat és senyal de bons 
auguris. A les portes de l’11a edició, 
aquest concurs organitzat pel Districte 
de les Corts, l’Estudi Musical i l’Assoc. 
Per l’Altre Cor Cremat, ha premiat noms 
de la rellevància del panorama musical 
català com la soprano Sara Blanch, la 
violinista Helena Satué o la flautista Eli
sabet Franch, tots ells amb trajectòries 
internacionals creixents. 

Sílvia Chocron, de l’estudi musi
cal A Tempo, admet que per a l’edició 
de 2015 un dels reptes és guanyar en 
difusió. ‘Volem donar major visibilitat 
al concurs, tant a nivell nacional com 
també internacional. Estem ampliant la difusió del 
CIM en xarxes socials així com en centres de música i 
conservatoris, també europeus. Aquest any comptem 
per primera vegada amb la publicació impresa de les 
bases en anglès’.

El maig és… Temps de flors!
El Concurs Internacional de Roses Noves, que té lloc 
als jardins del Roserar del Parc de Cervantes, mostra 
les novetats del sector alhora que reuneix als més 
prestigiosos experts en roses del panorama internaci
onal coincidint amb la primera floració. Va néixer l’any 
2001 per impulsar la divulgació del Roserar, fidel a la 
tradició roserística de Barcelona que es remunta a les 
primeres dècades del segle XX. Les roses presentades 

a concurs han estat creades a partir de creuaments 
entre rosers ja existents. Són varietats inèdites que no 
han estat comercialitzades encara. 
+ info www.roseconventionbarcelona.cat

Cicle Música a l’OCAB

Música a l’Auditori 
AXA - Les Corts

El certamen de les Corts inunda de música espais com Can Deu o l’Auditori Axa - Les Corts
gràcies a la celebració de les fases de concert i final del concurs

La celebració del Concurs Internacional 
de Música de les Corts, baròmetre 
artístic i formatiu per als joves

CIM

Valorar l’impacte del CIM, deu anys 
després de la seva creació, no és tasca 
fàcil. ‘Pensem que és el resultat d’una 
combinació de diferents factors. El de 
les Corts és un dels únics concursos que 
té lloc a Barcelona que contempla la ca
tegoria de solista, de cambra i de cant. 
Indubtablement, el fet de celebrarse a 
Barcelona és un atractiu i facilita el des
plaçament d’artistes i professionals’. I 
sobre els premis: ‘La dotació dels premis 
s’ha incrementat de manera progressiva 
fins arribar a una xifra atractiva per als 
participants, tot i que aquests també va
loren els premis especials que inclouen 
la gravació d’una maqueta professional i 
la participació dels guanyadors en cicles 
de concerts’, assegura Chocrón. 

Els premiats es converteixen en els 
millors ambaixadors del concurs. En va
loren la combinació entre l’ambició ben 

entesa per ferse un forat en el circuit de certàmens 
internacionals i el tracte de proximitat envers els par
ticipants. I és que, per damunt de tot, els promotors del 
CIM no obliden que treballen amb matèria altament 
sensible.

Funció ACTAC
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Totes les 
activitats a:

L’Espai Expositiu Les Corts, els diferents espais 
dels quatre centres cívics, el Roca Barcelona Gallery... 
Tots plegats configuren una autèntica ruta expositiva

L’Espai Expositiu Les Corts, 
situat al vestíbul de la seu 

del Districte, a la plaça de Comas, 
celebra tres anys d’ençà de la 
seva reconversió, l’estiu de 2012, 
en un espai diàfan per acollirhi 
propostes expositives de petit 
format. 

On abans hi havia l’Oficina d’Aten
ció al Ciutadà, ara s’hi mostren des 
de pintures i gravats fins a exposici
ons produïdes ad hoc que intenten 
resseguir el passat, present i futur 

Roca Barcelona 
Gallery: un nou concepte 
expositiu obert al públic
A tocar de la seu del Districte, hi tro
bem l’edifici Roca Barcelona Gallery, 
ideat per l’estudi de Carlos Ferrater 
OAB i desenvolupat per Borja i Lu
cía Ferrater. En el seu interior, més 
enllà d’una mostra permanent amb 
productes de la marca, s’hi desplega un calendari expositiu del tot reco
manable. Un exemple n’és la mostra sobre l’escultor Eduardo Chillida que 
es pot veure fins el proper 2 de maig (entrada gratuïta). Chillida. Entre les 
formes ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la Fundació Edu
ardo Chillida – Pilar Belzunce i Roca. Imprescindible. 
+ info: www.rocabarcelonagallery.com

d’entitats, col·lectius i/o persones 
vinculades al Districte. 

Però igualment, aquest espai 
inicialment de pas i ara també de 
cultura i memòria, es fa ressò de 
mostres temàtiques que apel·len a 
millores en els equipaments de pro
ximitat, aniversaris, commemoraci
ons i fins i tot suma el seu potencial 
a la celebració d’activitats barcelo
nines com poden ser les que asso
ciem al calendari festiu de la ciutat 
o trobades de referència com la 

Les Corts, 
territori expositiu

Setmana de la Poesia de Barcelona. 
El calendari expositiu previst per 

a aquest 2015 a l’Espai Espositiu 
Les Corts és el següent*: 

• Fins el proper mes de març: 90 
anys de L’Espiga de les Corts

• Abril – maig: Maria Mercè Marçal, 
la poetessa de la dolça revolució

• Juny: The Beatles, 50 anys del seu 
pas per Barcelona

• Juliol – octubre: Any Europeu del 
Patrimoni Industrial. Les Corts i les 
seves fàbriques

• Novembre - desembre: Artistes de 
les Corts. L’art de les petites coses

L’horari de l’Espai Expositiu Les Corts 
és de dilluns a divendres, de 10 h a 
20 h i l’entrada és lliure.
* Aquest calendari està subjecte a possi-
bles canvis i/o alteracions.

Els Centres Cívics, 
compromesos 
amb la cultura
Més enllà d’aquesta nova sala expo
sitiva de la plaça de Comas, la tasca 
de suport, també en aquest àmbit, 
que exerceixen els centres cívics de 
les Corts resulta clau. Recordem que 
els centres cívics de les Corts són: el 
Centre Cívic Riera Blanca, el Centre 
Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts, el 
Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart i 
el Centre Cívic Can Deu.

 dl dm dc dj dv ds dg

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 

Corpus Christi
Dijous Jazz

LCéM – Concerts familiars

Clàssica a les Corts

Orgue del Remei
LCéM – Cicle líric

Dia Internacional 
de la Música

Música a l’Auditori 
AXA - Les CortsFoc i Rock

Sant Pere

Les veus del Monestir

Dijous Jazz

Sant Joan

Dijous Jazz

Barcelona Beatles Weekend



8

Totes les 
activitats a:
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 dl dm dc dj dv ds dg

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12
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Dijous JazzDijous Jazz

Correfoc d’estiu

Dijous Jazz

Les veus del Monestir

Dijous Jazz

El Monestir de Pedralbes és un epicentre social i cultu
ral d’alt nivell. La programació del cicle de concerts lí

rics ‘Les veus del Monestir’, amb tres edicions a l’esquena, 
potencia l’interès d’aquest espai. Organitzat pel Districte 
de les Corts i gestionat per l’estudi musical A Tempo, l’èxit 
del cicle és el resultat del convenciment dels seus artífexs. 
‘El públic que hi assisteix el formaven inicialment només 
amants de la lírica, però amb el temps hem anat incorpo
rant públic neòfit que coneix el cicle pel boca – orella’. 

Els concerts presenten veus joves que inicien la seva 
carrera professional o bé que tracen trajectòries ascen
dents, i troba en la varietat el seu tret distintiu: en temà
tica, època, tipologia de veus... Igualment, el cicle inclou 
un vessant didàctic que protagonitzen els mateixos ar
tistes. El Monestir també organitza, en col·laboració 
amb l’Institut de Cultura de Barcelona, el cicle ‘Diàlegs 
de Pedralbes’, que va néixer l’any 2012 sota la direcció 
de Francesc Torralba.

Els cicles ‘Les veus del Monestir’ i ‘Diàlegs de Pedralbes’ sumen valor 
a la possibilitat de descobrir la riquesa arquitectònica de les Corts

L’esperit de la matèria

2015: Any Europeu del Patrimoni Industrial
Aquesta commemoració 
neix amb l’objectiu de pro
moure un augment de la 
consciència ciutadana que 
permeti salvar el patrimoni 
industrial i tècnic d’Euro
pa, atorgantli el lloc que li 
correspon en base a la seva 
importància històricocien
tífica, i formant part també 
del bagatge cultural que 
ens permet comprendre el desenvolupament dels nos
tres països.

En l’àmbit cortsenc, aquesta commemoració cal en
tendrela com una oportunitat per accedir, potser per 
primera vegada, a espais de gran bellesa. I no únicament 
cal apel·lar al patrimoni industrial. També podem incor

porarhi emplaçaments 
d’interès general per mo
tius complementaris com 
poden ser el disseny (les 
torres Trade, el Roca Bar
celona Gallery...), l’activitat 
que desenvolupen (L’illa, 
Pedralbes Centre...), etc. 
Una ruta imprescindible 
per conèixer la riquesa del 
patrimoni arquitectònic de 

les Corts no hauria d’oblidar indrets com els Pavellons 
Güell, el recinte de la Maternitat i els seus jardins, l’es
glésia de Sant Ramon Nonat, el Palau de Pedralbes, el 
parc de Can Rigal i el de Cervantes o Can Deu, per ci
tarne només uns pocs. Només s’estima allò que es co
neix. Practiquemho.
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Tot just fa dos anys de l’exposi
ció sobre la Ruta de la Memòria 

Històrica de les Corts, traçada en 
col·laboració amb la UB. La mostra 
proposava un recorregut urbà per 
13 localitzacions del Districte: edi
ficis, monuments, entorns urbans 
fortament identificats amb esdeve
niments històrics del període de la 
IIª República Espanyola, de la Guer
ra Civil i de la dictadura Franquista. 
D’entre els més destacats, la Caser
na del Bruc, la plaça Pius XII, la Fa
cultat de Dret, el Palau de Pedralbes 
o el propi Camp Nou.

Però la mostra anava més enllà. 
S’hi apuntaven tres idees per a es
pais ‘sense memòria’ on s’han dut 
a terme enderrocaments de monu
ments franquistes. La més potent 
d’elles té a veure amb el projecte que 
identifica la desapareguda Presó de 
Dones de les Corts, un lloc amb una 
forta història social i humana de re
pressió, avui invisible en el paisatge 
urbà de la ciutat.

És precisament per evitar caure 
en l’oblit que s’han desenvolupat 
un seguit d’accions, com la recent 
mostra urbana situada en l’encre
uament dels terrenys que ocupa
ven l’antiga presó o la convocatòria 

Els tresors dels arxius de l’Ajuntament i de la Diputació
L’Arxiu Municipal del Districte, 
ubicat a la seu municipal de la 
plaça de Comas, va ser impulsat 
en els seus inicis per un grup de 
veïns vinculats al Centre d’Estu
dis de les Corts que volien garan
tir la preservació de la memòria 
històrica del barri. Té com a prin
cipal finalitat recollir, tractar, ges

tionar, conservar, classificar i fer  
accessibles els fons documen
tals de les Corts. Aquest arxiu 
complementa la seva acció grà
cies al magnífic Arxiu Històric de 
la Diputació de Barcelona, ubicat 
al recinte de la Maternitat, on es 
conserva la documentació en di
ferents formats i suports que ha 

anat generant aquest organisme 
al llarg dels seus 200 anys d’his
tòria. Amb motiu del Dia Interna
cional dels Arxius (9 de juny), però 
també amb motiu de la Festa 
Major de les Corts, s’organitzen 
visites de caràcter extraordinari 
per tal de donarlos a conèixer.  
Altament recomanable.

d’unes Jornades internacionals de 
debat sobre el futur monument que 
recordarà l’existència d’aquest en
clavament. 

Hi ha, però, altres senyals que 
reflecteixen aquesta voluntat de 

coneixement i debat a l’entorn dels 
fets ocorreguts en el passat. Sen
se anar més lluny, des del 4 de de
sembre passat, el Centre Cívic del 
carrer de Dolors Masferrer, es de
dica a Tomasa Cuevas en home
natge a l’expresa i lluitadora per la 
recuperació de la memòria de les 
preses.

De fet, la preservació de la me
mòria del que va ser la Presó de les 
Corts és un procés que està prota
gonitzant principalment la societat 
civil.

Les Corts potencia accions en favor de la divulgació 
de la Ruta de la Memòria Històrica del barri

Un indret per a la memòria
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Mare de Déu del Remei
LCéM – Concerts familiars

Orgue del Remei
LCéM – Cicle líric
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Dijous Jazz

Festa Major de les Corts 
- Pregó

Dia Mundial de la Visió

Castell de focs de cloenda 
de Festa Major

Clàssica a les Corts

48h Open House BarcelonaLes veus del Monestir

Dijous Jazz

La Festa Major, 
la festa de les persones

L’octubre s’enceta a les Corts 
amb la celebració de la seva 

Festa Major, una trobada apta per 
a tots els públics on, aproximada
ment al llarg de deu dies, s’estableix 
un parèntesi com no n’hi d’altre al 
Districte. S’hi pot trobar música, 
concerts, espectacles, balls, con
cursos, jocs, esports… Tota mena 
d’actes en una trobada que de ma
nera progressiva ha explorat factors 
com la interactivitat per ferse més 
pròxima i eficaç a la ciutadania. N’és 
una prova la utilització d’eines com 
el web específic de Festa Major o 
el hashtag #fmlescorts. Es tracta 
de fer bullir l’olla... Les xarxes soci
als hi ajuden. Però al seu darrere, hi 
trobem l’impuls dels cortsencs i les 
cortsenques que viuen, com ningú, 
la seva festa gran. 

Què en destaquem, a grans trets? 
La capacitat d’articular pretextos 
com són conèixer el patrimoni ur
banístic dels barris del Districte o 
la riquesa de totes i cadascuna de 
les seves manifestacions culturals. 
La Festa Major de les Corts és una 
celebració de proximitat que, entre 
altres coses, serveix per reconèixer 
allò que els convilatans han fet en 
favor de la comunitat més pròxima 
i que es tradueix en el nomenament 
del Cortsenc d’Honor.

El matí casteller d’alta volada a 
la plaça de Comas, el concert amb 
l’orgue del Remei, el seguici popular 
i el correfoc unitari, a càrrec de les 
colles de foc i tabalers de les Corts, 
la trobada de corals, els itineraris 
gratuïts per conèixer indrets clau 
de la història del Districte, la troba
da de puntaires amb la ballada de 
sardanes, les exposicions, les acti
vitats de caràcter extraordinari de 

La Caldera, el teatre de l’ACTAC, les 
actuacions de l’Orquestra de Cam
bra d’Acordions de Barcelona i de 
la Banda Municipal de Barcelona, 
el concert líric amb el guanyador de 
l’edició precedent del CIM, les dan
ses tradicionals... 

I alguna cosa més? És clar! El 
concurs de fotografia, el de pintura 
ràpida, el torneig obert d’escacs de 
L’Espiga... Cites tradicionals, totes 
elles, que fan la festa més viva que 
mai. 

L’art de compartir, compartir l’art
El festival de circ de carrer 
‘CirCorts’ és una de les 
activitats més idio
sincràtiques de la 
Festa Major. Els 
es pectacles que 
programa són una 
gran representació 
de l’evolució del te
atre de carrer actual, 
màxima expressió del circ 
més contemporani i més audaç. 
Aquest 2015, en compartirem la 
16a edició, gaudint d’una dotze
na de noves creacions. ‘Carrer de 

festa’ és el nom que pren 
l’illa de vianants dels en

torns de la plaça de la 
Concòrdia, que s’ei
xampla per uns dies 
i abraça una gran 
àrea festiva que té 
l’epicentre en els car

rers d’Europa i de Joan 
Güell. Per què? Per viure 

els carrers i per fer festa a 
les places, per trobarse amb ria

lles i per somniar que, durant unes 
llargues hores, la ciutat retorna a la 
velocitat humana.
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Totes les 
activitats a:

La festa de Tots Sants dóna el tret de sortida a un mes de transició que destaca, entre altres, 
per honorar la patrona de la música, Santa Cecília

Cicle de tardor: el cicle de tots els sants

Totes les cultures, al llarg de la 
història, han dedicat atenció al 

culte als difunts. El dia de Tots Sants 
conserva components de la tradició 
precristiana en record dels avant
passats. La visita al cementiri, la 
renovació de les flors a les tombes, 
els sopars de castanyada o les men
ges de l’època ens apropen per uns 
moments a la memòria dels difunts. 

Ara bé, en l’àmbit de la festa, a les 
Corts, com a personalitat cultural, 
hi ha la tradició d’organitzar la Nit 
d’Ànimes, que té lloc el 31 d’octubre.

Nit d’Ànimes: 
Tabalada 
Al Casal de Joves de les Corts, a les 
9 del vespre, la Colla de Diables Els 
Bocs de Can Rosés, els Diables de 
les Corts i La Republik de l’Avern 
conviden a formar part de la rua 
de la tabalada, que consisteix a fer 
una passejada nocturna amb tor
xes al so profund i misteriós dels 
tabals pels carrers del Districte, 
amb destinació a la plaça de la 
Concòrdia.

Nit d’Ànimes: 
Espectacle de foc 
En la foscor de la nit i sota el fred hi
vernal, els tabals marquen el ritme 
del barri, ja que totes les colles de di
ables del Districte de les Corts l’han 
conquerit. Tot és a punt per iniciar un 
espectacle de foc en què els grups 
de diables expliquen la història de 
les ànimes infernals. Una darrera ta
balada convida a anar al Casal de Jo
ves, on les ànimes han conquerit tot 
l’espai, que es converteix en un pai
satge esfereïdor, només destinat als 
més valents. Per concloure l’acte, es 
fa un sopar de germanor d’entitats 
en el qual no hi falten les castanyes, 
els panellets i el vi ranci.

* Text extret del Patrimoni Festiu 
del Districte de les Corts.

Jove Orquestra Simfònica de les Corts: 
un model de proximitat
Tot i que encara en fase de gestació, la futura creació d’aquesta nova 
formació orquestral s’endevina com a un dels projectes formatius i artís
tics de major calat. La solidesa del projecte pedagògic articulat per les 
escoles de música  de les Corts explica el perquè de la creació d’aquesta 
plataforma que donaria resposta a un buit que els professionals detec
ten en relació a la formació dels músics joves. 

La nova orquestra està pensada inicialment per a alumnes única
ment del territori que acreditin entre 4 i 5 anys d’estudi de l’instrument, 
és a dir, se centra en el final del Grau Elemental i fins al Grau Professio
nal (entre 11 i 18 anys).
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Clàssica a les Corts
La Marató de TV3
LCéM – Cicle líric

Les veus del Monestir

Monestir de Pedralbes

Orgue 
del RemeiNadal

Sant EsteveCap d’any

GENER
1 de gener
Cap d’any
5 de gener
Cavalcada de Reis
6 de gener, Reis
Tortells de Reis

Amb l’arribada del Nadal, les entitats assoleixen 
un protagonisme majúscul

Per Nadal, 
festes participatives 
i solidàries amb 
la cultura com a vèrtex
Entitats i col·lectius de les Corts 

se sumen amb convicció a la 
cèlebre cita amb la solidaritat que 
representa La Marató de Tv3. És no
més el punt de partida...

Ben aviat arribaran els Pasto
rets (en la versió de Folch i Torres 
que ofereix el Col·legi Pare Ma
nyanet) i l’exposició de pessebres 
i diorames del Monestir de Pe
dralbes, que apel·la a una autèn
tica ruta de pessebres a les Corts. 
Entre els imprescindibles, el pes
sebre panoràmic de Sant Ramon 
i els diorames de l’Associació de 
pessebristes de Pedralbes i L’illa 
Diagonal. Sense oblidar altres pro
postes en espais altament reco
manables com l’església de Santa 

Les veus del Nadal
El cicle de Nadal permet exhibir el treball desenvolupat per les diverses 
entitats corals de les Corts, un teixit consolidat i creixent. Aquestes for
macions musicals posen en comú experiència i harmonies gràcies a la 
seva Trobada de Corals, que se celebra abans de l’inici de les festes. Ens 
en parlen des de la Societat Coral L’Espiga de les Corts, entitat que aca
ba de celebrar el seu 90è aniversari. El seu coordinador, Èric del Arco, 
assegura que aquesta ‘trobada permet mantenir el contacte amb els 
cantaires del barri d’una manera periòdica, talment com passa amb la 
trobada de Festa Major’. Però des de L’Espiga, no s’aturen aquí: fa uns 
anys, a iniciativa de la seva directora, Elisenda Saladrigues, van posar 
en contacte diverses formacions que compartien nom. El resultat: L’Es
pigada de la primavera, que se celebra anualment en diverses ciutats, 
de manera itinerant, i que serveix novament per prendre contacte amb 
persones d’altres cors.

Maria Reina, que també exposa el 
seu pessebre per aquestes dates.

Però el Nadal és també diversió. 
Ho saben bé els responsables del 
centre comercial Pedralbes Centre 
que, any rere any, han anat consoli
dant la seva pista de gel, inspirada 
en l’emblemàtic Rockefeller Center 
de Nova York.

Revisant la tradició
Una de les cites imprescindibles 
d’aquestes festes, convertida ja en 
un autèntic reclam, és l’escenifica
ció del tradicional Cant de la Sibil·la, 
un drama litúrgic que es representa
va antigament la Nit de Nadal i que 
narra de manera cruenta la fi del 
món profetitzada per les sibil·les. El 

Monestir de Pedralbes acull en l’ac
tualitat la interpretació d’aquesta 
peça musical, una de les més popu
lars de l’Europa medieval.

Les tradicions es reinventen, 
s’adapten però ho fan amb voluntat 
de ser fidels a les seves arrels. En 
aquest sentit, les festes de Nadal 
a les Corts culminen amb la cele
bració de la tradicional Cavalcada 
de Reis que organitzen l’Associació 
Cultural Vallespir i els districtes de 
SantsMonjuïc i de les Corts, tots 
ells, en estreta col·laboració. És, per 
a l’Associació, un dels moments de 
més feina de tot l’any. Però veure les 
cares il·lusionades dels més petits 
els compensa l’esforç amb escreix.
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Pensat com un espai de convi
vència entre artistes de totes 

les edats i trajectòries, La Caldera, 
amb seu al carrer d’Eugeni d’Ors, és 
un espai obert, sensible i accessible 
a la ciutadania i al territori, amb una 
programació d’activitats i especta
cles adreçats a diferents franges de 
públic i amb diversitat de llenguat
ges per facilitarne l’apropament.

En resposta a l’encàrrec del 
programa ‘Dansa a les Corts’, La 
Caldera proposa una acció que 
incideixi de manera directa en el 
territori i en les persones que l’ha
biten mitjançant l’articulació de 
diversos cicles: 

Dansa a les escoles: un projecte 
de caràcter pedagògic que té com 
a finalitat apropar la dansa als més 
petits, posantlos en contacte amb 
el món de la creació a través del mo

viment. L’espectacle que es proposa 
per aquest curs 20152016 per a 
educació infantil és ‘Minimón’ de 
Mons Dansa i Educació.

Cicles de programació: per a públic 
adult i públic familiar. És l’anomenat 
PanoraMix, i aposta per donar major 
visibilitat als artistes locals i apro
parlos al públic i als programadors.

Residències: suport a la creació. En 
aquest apartat, s’inclourà el suport 
per a no professionals amb un se
guiment i assessorament artístic a 
càrrec d’un professional; el recol
zament i acompanyament a la pro
ducció d’un espectacle o producte 
artístic en totes les seves fases i el 
desenvoupament de treballs d’in
vestigació al voltant de temes rela
cionats amb el cos i el moviment.

Molt probablement, els funda
dors del col·lectiu precedent, Montse 
Colomé, Inés Boza, Alexis Eupierre, 
Lipi Hernández, Carles Mallol, Toni 
Mira, Claudia Moreso, Maria Rovira, 
Álvaro de la Peña, Sol Picó i Carles 
Salas subscriurien de nou, en el seu 
conjunt, un projecte col·lectiu com el 
que presentem: el d’un espai de tràn
sit i de referència per a tots aquells 
artistes que passen per la ciutat.

El foc de La 
Caldera continua 
cremant. Hereu 
del projecte nascut 
a Barcelona l’any 
1995, les Corts acull 
la nova seu d’aquest 
autèntic referent 
en l’àmbit de la 
dansa i la creació 
contemporànies

Teatre amb nom propi: ACTAC
ACTAC són les inicials de l’Associació de les Compa-
nyies de Teatre de l’Auditori de les Corts que aple
ga cinc companyies coordinades per Enric Estany. 
Per ordre d’antiguitat, són: ICC Teatre Obert, L’Esfe
ra, Lapsus Teatre, Rialles de les Corts i, la darrera en 
incorporarse a l’associació, el Grup de Teatre de les 
Corts. ACTAC gestiona la programació de teatre anual 
de l’Auditori de les Corts, basada en les produccions 
pròpies de les 5 companyies. Això explica que es pu
guin oferir al públic 7 espectacles diferents per tem
porada, amb 4 funcions respectivament, de forma que 

la proposta teatral es concreta en 20 funcions d’es
pectacles produïts per cadascuna de les companyies 
individualment i 810 funcions més amb espectacles 
coproduïts conjuntament. 

Estany ens avança el calendari de les obres teatrals 
programades aquest primer semestre. Són: La Rambla 
de les Floristes de Josep Ma de Sagarra (Grup de Teatre 
de les Corts. 7, 8, 28 i 29 de març); Històries al voltant 
d’un llit de diversos autors (Companyia ICC Teatre Obert. 
18, 19, 25 i 26 d’abril) i Sense adonar-se’n de JeanMic
hel Ribes (Lapsus Teatre. 9, 10, 16 i 17 de maig).

Ha arribat l’hora de ballar
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Membres de 
la Comissió de 
Festa Major 
de les Corts
Assoc. de Comerciants Mirall 
de Pedralbes / Assoc. de 
Veïns Camp Nou / Assoc. 
de Veïns i Comerciants Tres 
Jardins / Assoc. de Veïns Les 
Corts Sud / Assoc. de Veïns 
Sant Ramon / Comissió de 
festes de la Colònia Castells 
/ Comissió de festes de la 
pl. Concòrdia / Comissió 
de festes de la pl. Rosés 
/ Comissió de festes dels 
Jardins de les Infantes 
/ L’Espiga de les Corts / 
Penya Blaugrana Les Corts 
/ Plataforma d’entitats 
infantils i juvenils de les Corts

Consell Català de la Música: Casa Bartomeu
Els impulsors de la recupera
ció de la coneguda com a Casa 
Bartomeu, que són també els 
responsables de la seva progra
mació musical, liderats per Jo-
sep Maria Busquets, president 
del Consell Català de la Música, 
tenen com a objectiu dedicar 
aquest espai a les noves forna
des de músics, tant intèrprets 
com compositors, per convertir 
d’aquesta manera Pedralbes en 
un punt neuràlgic de la músi

ca a la ciutat i al país. Busquets 
apunta que, si bé a l’hivern els 
concerts tindran lloc a la sala de 
cambra, de caràcter intimista (es 
podran escoltar recitals de pia
no, piano i veu i tal vegada algun 
trio de cambra), la programació 
d’estiu, que s’iniciarà pels volts 
del Dia de la Música, tindrà lloc 
de manera íntegra a l’aire lliure, 
al jardí dels Tarongers. ‘Calen es
tímuls permanents en el món de 
la música’, afirma Busquets.

Territori coral
Les Corts acull les formacions 
corals següents: Coral Concòrdia 
/ Cor de Cambra Tempus Musici / 
Coral Quòrum /  Coral l’Espiga de les 
Corts / Coral Escola Lavínia / Coral 
Can Novell / Orfeó de les Corts

Territori de foc
Dels carrers i places de les Corts 
sorgeixen espurnes amb les colles 
Diables de les Corts, Els Bocs de 
Can Rosés, La Republik de l’Avern 
i Diables i timbalers d’Ítaca

Pro Art Catalunya: entitat destinada a organitzar recitals, actes i 
esdeveniments en favor del foment i divulgació de la Cultura de l’Art poètic 
a Catalunya. Escoles, hospitals, residències, centres cívics, centres pri
vats, carrers… Són espais que no exigeixin una compensació econòmica 
i, per tant, són òptims per apropar el món de la Poesia al públic. De l’acti
vitat de ProArtCat en destaquem l’organització del cicle Tardor Poemes & 
Cançons i Can Deu Poesia.

Cicle de cinema mut 
Can Deu impulsa un cicle de cine
ma mut que s’acompanya de con
certs en directe a càrrec dels mú
sics Anna Francesch (veu i piano) i 
Max Villavecchia (piano i arranja
ments). Es projectaran referents 
del gènere (avantguarda soviètica, 
còmic americà i expressionisme 
alemany). Pel que fa a la música, 
les sessions barregen temes de 
jazz, musical, composicions pròpi
es i també de grans compositors de 
l’època o anteriors com Prokofiev, 
Schubert o Montsalvatge.

Associació ACME, per la Cultura 
i la Memòria de Catalunya
Entès com un espai virtual per a la memòria de les dones empresonades 
a Barcelona, a l’antiga presó de les Corts, ACME ha promogut la recerca 
exhaustiva i professional, així com la documentació, homenatge i memòria 
a les persones atès que ja el seu web inicial recollia testimonis orals d’ex
preses i dels seus familiars. 

El web presodelescorts.org ha generat, en paraules d’un dels seus im
pulsors, Jordi Guixé, ‘una vida nova i creixent al projecte i ha derivat en di
verses fórmules d’acció memorial i pedagògica: una petita obra de teatre, 
una exposició itinerant, col·loquis temàtics sobre la repressió del gènere 
durant el Franquisme i un dossier educatiu, entre altres’.

Més enllà d’accions puntuals com la instal·lació d’uns tòtems de me
mòria provisionals, a l’espera de realitzar un monument permanent, desta
quem que des de l’any passat es realitzen unes rutes i visites guiades cort
senques a diferents espais memorials i edificis importants per a la història 
política recent. ‘Les visites han estat un èxit perquè han donat, a banda de 
la labor pedagògica, un perfil ciutadà al procés entorn de la presó, atès que 
encara és l’espai invisible més visible i reivindicat’. 

Aquest projecte compta amb les adhesions d’entitats de veïns, de do
nes, i de la Universitat de Barcelona a través del grup CR Polis de Belles 
Arts, així com de l’Observatori Europeu de Memòries de la UB. 

Territori científic
La Ciutat Universitària aporta el 
contrapunt associatiu tècnic reu
nint col·lectius com els micòlegs, 
els ludotecaris, els hidrogeòlegs, 
els economistes i els responsa
bles de la supercomputadora 
Mare Nostrum.
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tPer l’Altre Cor Cremat - Ajut al Quart Món
Parlem amb la seva presidenta, Mercè de la Torre, el dia que l’entitat 
celebra el seu vintiunè aniversari: el 12 de febrer passat. Comparteix 
amb nosaltres l’emoció de qui mira enrere i constata la feina feta: ‘Des
prés de tot aquest temps, creiem que queda demostrada la solidesa i 
validesa d’aquest projecte. Hem aconseguit, sumant esforços d’uns i al
tres, que músics, cantaires, espais i públic responguin a la nostra crida 
solidària. La consolidació del nostre cicle anual de concerts, amb sis 
propostes diferents, n’és la prova’. 

Aquest 2015 desenvoluparan novament el seu cicle musical, que 
té lloc a diversos espais de la ciutat, i també la 16a edició del cicle 
‘Classica a les Corts’, coordinat per Mercè de la Torre al Centre Cívic 
Riera Blanca.

Banda del Col·legi Pare Manyanet
És habitual veure’ls participar en diversos actes, com les festes de la 
Mercè o la Cavalcada de Reis a les Corts, però són les cercaviles i con
certs al barri el que n’explica l’arrelament i l’estima qui li professen els 
cortsencs. Al capdavant del col·lectiu, hi trobem el seu president, Luis 
Ariza, i qui n’és el director musical, Ximo Tarín Collado.

Orquestra Africana de Barcelona
Conèixer altres realitats culturals a través de la música. Aquesta és la pro
posta de l’Orquestra Africana de Barcelona, nascuda a redós d’una entitat 
cortsenca, la Societat per a la Difusió de les Realitats Culturals Africanes 
(SDRCA), i com a conseqüència del projecte Escola de Música Africana. 

El seu impulsor és Ignasi Coromina, músic, historiador i documenta
lista de llarga trajectòria en músiques d’arrel africana. A finals de gener 
d’enguany han presentat el seu espectacle African Roots, a la barcelo
nina Sala Apolo 2.

Orfeó de les Corts
Amb motiu de la celebració, 
l’any 2002, del cinquantenari 
de l’entitat, Imma Garsaball 
afirmava en nom del col·lec
tiu cortsenc de cantaires: ‘En 
aquests moments en què tot 
és individualisme, formar part 
d’una entitat amb la història 
de l’Orfeó, en un barri com les 
Corts, és molt gratificant per
què aquí construeixes una fa
mília’. 

Orquestra de 
Cambra d’Acordions 
de Barcelona
Fundada per Pepita Sellés l’any 
1948, l’Orquestra de Cambra 
d’Acordions de Barcelona (OCAB) 
té com a objectiu principal l’en
nobliment de l’acordió. El seu di
rector, Jesús Otero, vetlla per do
nar a conèixer al gran públic les 
moltes possibilitats expressives 
d’aquest instrument.

Banda Simfònica 
de les Corts
L’actual Banda Simfònica de les 
Corts té l’origen en l’antiga Ban-
da de la Bonanova, fundada du
rant la primera meitat del segle 
XX. La història de l’agrupació és 
llarga i, abans de traslladarse 
al barri de les Corts, a final 
dels anys noranta, va residir un 
temps a l’Hospitalet de Llobre
gat. A partir de l’any 1982, els 
responsables del grup conviden 
el director de la Banda Munici
pal de Barcelona a dirigir alguns 
dels seus concerts.

Cicle dels Amics de 
l’Orgue de les Corts
Actualment, els Amics de l’Or
gue de les Corts promouen cinc 
concerts anuals, d’acord amb el 
calendari següent: Quaresma, 
Pasqua, Corpus, Festa Major i 
Nadal. Aquest 2015, però, n’hi 
haurà un d’extra, fins a sis, grà
cies a l’acord que mantenen amb 
el Conservatori del Liceu i que es 
tradueix en què alumnes del Su
perior d’aquesta institució, sota 
la tutela del catedràtic Josep 
Maria Mas i Bonet, fan les seves 
classes i audicions utilitzant l’or
gue del Remei. 

‘El nostre és un orgue modern, 
no és romàntic, però és força bo. 
I malauradament, després de la 
Guerra, costa de trobarne, de 
bons instruments; la majoria 
van ser destruïts’, apunta l’histo
riador Josep Moran. 

Aula d’Extensió 
Universitària per 
a la Gent Gran 
de les Corts
Va néixer el 1997 amb els prin
cipals objectius d’activar la gent 
gran, de facilitar la seva socia
lització i de ferlos participar en 
les activitats culturals que duu a 
terme: conferències, seminaris i 
viatges. Les conferències són de 
temàtica molt variada i de perio
dicitat setmanal; els seminaris 
tracten temes de psicologia, his
tòria i arts (plàstiques i música), 
i els viatges són sempre d’ori
entació cultural i es dirigeixen 
principalment a Catalunya i Es
panya, però també abasten Eu
ropa i països de la Mediterrània. 
L’Aula està vinculada a la UPC, la 
qual hi participa i tutela la seva 
activitat.

...i molts 
més... 



Vols rebre més informació?

Inscriu-te al butlletí-e 
‘Les Corts Actualitat’ 

lameva.barcelona.cat/lescorts
fb.com/bcnlc
@BCN_lescorts


