
Telèfons
Urgències	 112
Urgències	mèdiques	 061
Sanitat	Respon	 902.111.444

Creu	Roja	 93.300.65.65
Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00

Mossos	d’Esquadra	 112
Guàrdia	Urbana	 092
Policia	Nacional	 091
Bombers-urgències	 080
Inf.	ciutadana	 012

Inf.	Renfe	 902.320.320
Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15
TMB	 93.318.70.74

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio	Taxi	 93.303.30.33
Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Serv.	Funer.	Integrals	 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

FESTES
Sant	Antoni S’acaba la festa major 
amb la 35a Cursa Popular pels 
carrers del barri (9.30 h); el concert 
de les corals Raval’s	Band i 
Raval’s	Simfònica (ONCE. Gran 
Via, 400. 10.30 h); cercavila dels 
figures de cultura popular (Ronda de 
Sant Pau/Sant Antoni. 11.30 h), 
tabalada (18.00 h) i correfoc (19.00 
h) des dels Jardinets de l’Alguer.

FIRES
On	the	Garage Mercat d’intercanvi 
i venda d’objectes de segona mà i 
col·leccionisme de tot tipus. Ovella 
Negra Poblenou. Zamora, 78. 
D’11.00 a 20.00 h.

Arenys	de	Mar Celebració de la 
primera Fira Diatònica, amb debats, 
xerrades, exposicions, concerts i tot 
el que té relació amb l’acordió. 
Centre Calisay. D’11.00 a 14.00 h. 

INFÀNCIA
Teatre La Companyia	d’Arts	
Escèniques	Renaixença 
representarà l’obra El Petit Príncep. 
Lluïsos d’Horta. Feliu i Codina, 7. 
12.00 hores. A partir de 4 anys.

Museu	de	la	Música Estudiants de 
l’ESMUC condueixen l’activitat 
musical en viu Silenci, fem música, 
relacionada amb l’exposició El so de 
la Llum. L’Auditori. Lepant, 150. De 
17.00 a 19.00 hores. Gratuït.

Tradicionàrius Cantata del drac de 
foc i fum, a càrrec del grup Ara	Va	
de	Bo. Travessia de Sant Antoni, 6. 
A les 12.00 hores. Entrada: 5 euros.

Contes El soroll i els colors de les 
estacions, a càrrec de Raquel	de	
Manuel. Centre cívic Teixonera. 
Arenys, 75. A les 12.00 hores.

Terrassa La companyia Teatre	
Mòbil representarà l’espectacle 
circense Reprís. Centre Cultural. 
Rambla d’Ègara, 340. 18.00 h. 7 €.

MÚSICA
Clássica	a	les	Corts Aquest cicle 
del centre cívic Riera Blanca 
programa un concert de piano i 
castanyoles amb Mª	Teresa	Sierra 
i Mercedes	Rubio. Riera Blanca, 1. 
A les 18.00 hores. Entrada: 5 euros.

Solidària El centre comercial Are-
nas acull l’espectacle musical La 
magia de los cuentos, a benefici de 
la Casa dels Xuklis, que alberga 
familiars de nens amb càncer. Plaça 
d’Espanya. 12.00 i 17.00 hores.

Jazz Concert del bateria i compositor 
Xavi	Maureta, acompanyat per 
Bartolomeo	Barenghi i José	
Alberto	Medina. La Confiteria. Sant 
Pau, 128. 13.00 h. Gratuït, 
consumició obligatòria.

La	Pedrera Concert de la 
mezzosoprano resident Anna	Alàs 
acompanyada del guitarrista Eugeni	
Muriel. Passeig de Gràcia, 92. A les 
18.00 hores. Entrada: 12 euros.

Flauta Actuació de l’Orquestra	de	
Flautes	de	Barcelona. Centre 
Comarcal Lleidatà. Gran Via, 592. A 
les 18.00 hores. Entrada: 4 euros.

Esplugues de	Llobregat La coral 
Teen	Star	Voices oferirà un concert 
al casal cultural Robert Brillas. Àngel 
Guimerà, 38. A les 12.30 hores. 
Entrada lliure.

TEATRE
Institut	del	Teatre Funcions obertes 
dels tallers de De poble en poble, amb 
direcció de Joan	Ollé i La mort d’en 
Caraban, de Carme	Portacelli. 
Plaça de Margarida Xirgu. A les 18.30 
hores. Gratuït.

TRADICIONS
Balsareny Representació d’Els 
Pastorets de Balsareny, amb text de 
Folch	i	Torres. Sala Sindicat. 
Ponent, s/n. A les 17.30 hores.

Mataró La sala Cabanyes acull les 
últimes representacions d’Els 
Pastorets de Mataró. La Riera, 110. A 
les 17.00 hores.

Tarragona

FESTES
Torredembarra Festes de Sant 
Sebastià, amb el seguici popular del 
Ball de Pastorets, gegants i la 
Mulasseta (13.15 h); ball amb 
l’orquestra Slogan (envelat. 18.30 h) i 
focs artificials (20.30 h).

Girona

FIRES
Santa	Pau Aquest municipi acull la 
Fira del Fesol i Fesolada, amb tastos 
gastronòmics, música i activitats. A 
partir de les 10.00 hores.

Lleida

FIRES
Les	Borges	Blanques 16a Fira de 
l’Oli Verge Extra i 50a Fira de les 
Garrigues, amb tastos, tallers i 
demostracions. Recinte firal. De 
10.00 a 20.00 hores.

E ls projectes que lluiten per re-
cuperar i difondre la memò-
ria històrica de barris i distric-

tes de Barcelona són molt més que 
una moda. Són afanys imprescindi-
bles i saludables. Alguns busquen 
conservar el record dels cines de Nou 
Barris. Altres, les cares dels barra-
quistes del Somorrostro o el rastre 
de les bombes al barri de Sants. Un 
dels més ambiciosos s’acaba de pre-
sentar en societat. Es tracta de la Ru-
ta de la memòria històrica de les Corts, 
un treball d’investigació que ha pres 
forma d’itinerari urbà amb una web 
a manera de guia, una petita exposi-
ció associada i diverses idees per fer 
visibles espais que han caigut en 
l’oblit.
 La proposta sorgeix del treball 
realitzat per estudiants del màster 
en Disseny Urbà de la Universitat de 
Barcelona durant el curs 2011-2012. 
Tot el projecte gira al voltant del pe-
ríode històric que va des de la Sego-
na República i la guerra civil fins a la 
dictadura franquista, i es concreta 
en un recorregut urbà per 13 localit-
zacions del districte. Són les que apa-
reixen al mapa que obre aquesta in-
formació, 13 edificis, monuments i 
entorns urbans fortament identifi-

BLANCA	ESPACIO
BARCELONA

La memòria de les Corts

ITINERARIS 3 UN RECORREGUT PER 13 LLOCS HISTÒRICS

La ‘Ruta de la memòria històrica de les Corts’ proposa un passeig per 13 llocs del  
districte vinculats amb la seva història. Inclou projectes per a tres espais ‘oblidats’.

Propostes Diumenge 20.1. 2013

33	Can	Deu.	Plaça	de	la	Concòrdia,	13.	
De	dilluns	a	divendres,	de	9.00	a	21.00	
h.	Gratuït.	Fins	al	31	de	gener.	Vegeu:	
rutadememoria.wordpress.com

tra dimensió. L’aplicació compleix 
una funció similar a la del navega-
dor d’internet, però amb un contin-
gut propi i tancat. Permet saber on 
som en aquest moment i accedir a 
informació actualitzada dels monu-
ments de la ruta. A més a més, enfo-
cant la llosa incrustada al paviment 
a cadascun dels espais identificats, 
el mòbil indicarà la distància en me-
tres i temps estimat a peu fins a la se-
güent llosa-parada.
 Aquest projecte també propo-
sa tres idees per a tres espais sense 
memòria i sense present, llocs on 
abans hi havia una escenari feixis-
ta i ara no queda res que recordi 
aquell episodi. És el cas dels llocs on 
s’alçaven els antics monuments a 
José Antonio i als caiguts del bàndol 
franquista. El tercer projecte identi-
fica la desapareguda presó de dones 
de les Corts, un emplaçament amb 
una forta història social i humana 
de repressió que avui és invisible a 
la ciutat.
 L’exposició al centre cívic de Can 
Deu mostra de manera física tot el 
que brinda la pàgina web. H

cats amb esdeveniments d’aquella 
època. 
 L ’ i t i n e r a r i  e s  p o t  s e g u i r 
a  t ravés  d ’una web ( rutade -
memoria.wordpress.com) que ofe-
reix informació detallada de cadas-
cuna de les parades, com la residèn-
cia d’oficials de l’Exèrcit, el monòlit 
dedicat a la Legió Còndor, el Palau 
de Pedralbes, el Camp Nou i la caser-
na del Bruc, d’on el 19 de juliol de 
1936 van sortir tropes afins a l’aixe-
cament feixista.

APLICACIÓ	PER	A	MÒBILS	/ A través de la 
web, a més a més, hi ha la possibili-
tat de descarregar una aplicació gra-
tuïta per a smartphones que facilita 
la realització de la ruta des d’una al-
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