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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA - BIOGRAFIES 
 

ENTITATS GUARDONADES 

 

Ateneu Popular de les Corts (10 anys) 

 

L’Ateneu Popular de les Corts és un projecte autogestionat per gent del barri. Va néixer amb la 

intenció de crear un espai de trobada que generés el discurs crític necessari per entendre 

l’escenari social i polític que ens envolta. Amb un funcionament autogestionat, assembleari, de 

perspectiva local i entenent els Països Catalans com a marc territorial. L’Ateneu organitza 

activitats i tallers per apropar-se als veïns i veïnes. 

 

Institució Cultural de les Corts (ICC) (25 anys) 

 

Fundada el 20 de març de 1993 per un seguit de persones que cercaven un espai al barri per 

realitzar activitats de caire cultural, artístic i associatiu. Ja en el seu origen, l’entitat va comptar 

amb la Companyia ICC Teatre Obert, amb Tempus Musici Cor de Cambra, l’Esbart Dansaire, la 

Colla de Bastoners, l’Orquestra Simfònica de la ICC (pionera a les Corts), l’Àrea de la dona, 

l’Àrea sociocultural i la Branca de Formació. Totes aquestes àrees d’activitats van funcionar en 

constant creixement durant la primera dècada (1993-2003) i això va fer que el nombre de socis 

incrementés molt notablement. A partir de la segona dècada algunes de les àrees van 

desaparèixer. Avui dia, les àrees que continuen en plena forma són: la Companyia ICC Teatre 

Obert, que és companyia resident del Centre Cívic Tomasa Cuevas des de la inauguració del 

Centre el maig de 1996 i que, des del 2007, és una de les companyies fundadores d’ACTAC 

(Associació de les Companyies de Teatre de l’Auditori de les Corts); Tempus Musici Cor de 

Cambra, resident al Centre Cívic anterior des del moment de la seva inauguració, i que es tracta 

d’una formació vocal especialitzada en música antiga (Renaixement).  

 

Grup de Dones del Casal de les Corts (25 anys) 

 

L’any 1993 un grup d’amigues van proposar que les dones del districte sortissin de casa per 

adquirir els coneixements que de joves no havien pogut tenir o recordar els que havien aprés, i 

van convocar una conferència de la Sra. Magda Oranich. L’èxit de convocatòria va ser tal que es 

va decidir formar una agrupació cultural i convidar a professors i professores a donar 

conferències sobre la Història de Catalunya, d’Espanya, del Segle XX, de la Música, i sobre 

molts diversos temes que enriqueixen la nostra vida cultural i social. També es feien sortides a 

exposicions i llocs emblemàtics de Barcelona, però de mica en mica van anar ampliant les 

sortides i van recórrer Espanya i, més tard, Europa i el Nord d’Àfrica. 
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Associació Veïns Sant Ramon (40 anys) 

 

Fundada l’any 1978 per Josep Munté, el seu primer president. Des del primer moment, l’AVV 

debat sobre les necessitats socials i de benestar dels veïns: la creació d’una escola pública, la 

creació d’espais de lleure i espais verds, millores en la xarxa de connexió amb la ciutat, 

urbanització dels carrers del barri, la creació d’un centre d’atenció primària (CAP), entre d’altres. 

La sort de guanyar la loteria de Nadal va fer que la Junta de l’associació adquirís uns baixos al 

passatge Jordi Ferran, l’actual seu de l’AVV. 

 

Associació de Veïns de Pedralbes (AVP) (40 anys) 

 

Fundada l’any 1978, l’Associació treballa a favor de la cohesió social del barri. Actualment 

compta amb uns 1.300 socis/es en els dos districtes (les Corts i Sarrià-Sant Gervasi) i donada 

aquesta dualitat urbanística-burocràtica, defensa els seus interessos i les seves necessitats tant 

a la Seu d’un districte com a la de l’altre.  

L’AVV treballa per aconseguir objectius urbanístics com canvis en la ordenació d’alguns carrers o 

obtenir més places d’àrea verda, entre d’altres. Pel que fa al patrimoni del barri, l’AVV, juntament 

amb l’Associació de Veïns de Zona Universitària van aconseguir al 2014 que s’obrís una nova 

porta al Palau Reial de Pedralbes, al seu cantó amb els carrers Jordi Girona i John Maynard 

Keynes, així com la substitució del mur de la Torre Girona per una reixa per poder contemplar els 

jardins. També tenen relació amb el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. L’Associació 

organitza una de les festes més emblemàtiques de Pedralbes, el Mercat de Nadal, una activitat 

amb finalitats solidàries en benefici del menjador social de la Parròquia Santa Maria Reina, 

l’Hospital Sant Joan de Déu, el Banc dels Aliments i l’Asociación Hogar de María. La nostra feina 

sempre ha vingut acompanyada per una voluntat sincera de diàleg i de treball conjunt amb les 

altres entitats de Pedralbes, resultat del qual neix, per exemple, el Trail Pedralbes Antena 

Solidària. 

 

Escola Lavínia (50 anys) 

L'escola es funda el 1968 en una petita torre del carrer de les Corts. Un any després, es va 

instal·lar a una torre del carrer Numància, tocant a la Diagonal. Fins a l’any 1987 fou una 

Cooperativa de Mestres vinculada al CEPEPC. De seguida l’afany dels primers mestres va ser 

instruir als seus alumnes de mètodes naturals d’aprenentatge, psicologia sensitiva i tècniques 

innovadores. Als anys 70, es va buscar un nou local fet a mida al lloc on estem ara, al carrer 

Fígols 20-24. A la història de Lavínia hi ha moments remarcables, com el pas de la cooperativa 

de mestres a una escola pública, al gener de 1988. Des de llavors la seva comunitat educativa 

ha intentat que no es perdés l’essència inicial. Això comporta innovar, trobar idees, buscar noves 

eines, presentar projectes, incorporar avenços tecnològics, etc. Per tot això, després de 50 anys, 

a Lavínia es continua creient fermament en la curiositat i la fascinació que la naturalesa de 

l’infant porta inherent en ell mateix, en les infinites possibilitats d’aprenentatge que això 

comporta, en l’esforç de superació. 
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Banda de música del Col·legi Pare Manyanet (50 anys) 

 

La Banda de Música del Col·legi Pare Manyanet neix al 1968 amb  la  voluntat  de  cultivar  

l’amor  a  la  música  entre  els  alumnes i col·laborar, d’aquesta manera, en la formació integral 

dels nois i noies que hi prenen part. Al mateix temps, vol fomentar la difusió de la música de 

banda. És una banda infantil i juvenil, formada regularment per uns 30 components, amb edats 

entre els 9 i els 24 anys. La Banda ha participat en nombrosos i variats esdeveniments arreu 

d’Europa. Ha estat convidada per la Generalitat de Catalunya en dues ocasions i ha actuat al 

Saló de Cent de l’Ajuntament amb motiu dels actes del centenari del Pare Manyanet. La Banda 

ha estat, i encara està, present en nombrosos actes ciutadans, des de les festes de la Mercè, 

cavalcades de Reis, Festes de Districte i altres festes  locals. Actualment, el seu Director és el 

mestre Ximo Tarín. 

 

Fundació Pere Tarres (60 anys) 

La Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de 

promoure l'educació en el lleure d’infants i joves. Han passat 60 anys des de la creació del 

Secretariat de Colònies de Càritas, l’embrió del que més tard passaria a anomenar-se Moviment 

de Centres d'Esplai Cristians Catalans (MCECC). Tot i la distància fa difícil marcar un punt 

concret en el temps, es considera el 1957 com la data d’inici de la coordinació entre 

organitzacions de colònies d'estiu. Una coordinació que, al cap d’uns anys, prendria la forma de 

moviment d’esplais, amb una estructura fixada, uns fonaments pedagògics sòlids i la intenció de 

donar continuïtat a la tasca realitzada durant l’estiu. 

Amb el temps, la seva acció s’ha ampliat a altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la 

recerca i la gestió en el Tercer Sector. La tasca social de la Fundació Pere Tarrés està avalada 

per 60 anys d’experiència, pels més de 400.000 beneficiaris i beneficiàries que cada any 

participen als diferents projectes i serveis i per l’acreditació de la Fundación Lealtad, prestigiosa 

institució que cada any analitza la gestió i bones pràctiques de les ONG i ONL més importants de 

l'Estat Espanyol. L’any 2016 va rebre la Creu de Sant Jordi que li ha concedit la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Orfeó de les Corts (60 anys) 

Fundat el 1958, arran la iniciativa d’uns veïns de les Corts, la seva primera actuació fou en els 

actes de la Festa Major del mateix any. El seu repertori coral és plural i divers: des de la polifonia 

de tots les estils i temps, fins a música coral contemporània, passant per la cançó popular i 

tradicional, el swing, la música cinematogràfica, etc. L’Orfeó ha participat en actes de notable 

significació històrica com l’homenatge al tenor català Emili Vendrell (1961), l’Aplec Pro-Cultura 

Catalana (1975), el Congrés de Cultura Catalana (1977), el concert Catalunya Canta (1992), 

l’homenatge pòstum a Oriol Martorell (1996), el concert commemoratiu dels 150 anys del cant 

coral a Catalunya (2000) o el concert ‘Cants de Pau’ organitzat pel Fòrum Universal de les 

Cultures (2004). També ha col•laborat amb moltes altres formacions corals. Les seves 

actuacions l’han portat arreu de Catalunya i de l’Estat espanyol. Al tombant del Segle XXI l’Orfeó 

va emprendre una nova etapa actualitzant els seus estatuts i renovant el seu repertori. L’any 
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2002 l’Orfeó va rebre la medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona com a reconeixement a la 

seva tasca cultural. Durant el curs 2008-2009 l’Orfeó va celebrar el seu 50è aniversari. L'any 

2013 es va incorporar com a directora Nerea de Miguel. 

 

Escola Ausiàs March (125 anys) 

L’escola Ausiàs March fou construïda en un terreny cedit per Dolors Masferrer i Bosch, al costat 

de Can Macalon. L’edifici, obra d’Antoni Rovira i Rabassa, estava dividit en dues parts per 

separar els alumnes per sexe, mentre que el pis superior estava condicionat com a habitatge per 

als mestres. Segons una descripció, del 1915, el centre disposava d’aules per a 90 nenes i per a 

60 nens, una biblioteca, guarda-roba, dos patis separats i la il•luminació era amb gas d’hulla. 

Fins al 1934 va ser l’única escola pública. Després en els anys 70, va ser enderrocada pel seu 

mal estat de conservació. El nou edifici acull actualment l’escola. Aquesta és d’una línia, de P3 a 

6è. El seu accés es modificà i avui és per la mateixa plaça, davant de la seu del Districte.  

 
 


