
HOMENATGE A LES ENTITATS 

 

Entitat Any de fundació Aniversari 

Agrupació Barça Jugadors 1959 60 

Associació de veïns Zona Universitària 1979 40 

L'Altre Cor Cremat de Barcelona - Ajut al 4t 

món 
1994 25 

Diables de Les Corts 1994 25 

Associació Discapacitat Visual Catalunya 

B1+B2+B3 
1994 25 

Fundació Privada VOL 2009 10 

Amics de l'Orgue de les Corts 2009 10 

 

Agrupació Barça Jugadors – 60 anys 

Aquesta entitat uneix exfutbolistes de totes les categories del FC Barcelona. Fundada l’any 1959 

és una associació amb l’objectiu de vetllar pels jugadors durant i després de la seva vida 

professional, integrant-los, ajudant-los i acompanyant-los, i retornar al FC Barcelona i a la 

societat allò que s’ha rebut del Club i la societat en general. La raó de ser de l’Agrupació és l’ajut 

entre iguals, la solidaritat entre les persones, entre els jugadors. L’octubre de 2003, el Govern de 

Catalunya va concedir la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció civil que atorga la Generalitat, a 

l'Agrupació Barça Jugadors per la seva tasca humanitària constant de suport a tots els membres 

i als familiars que es troben amb dificultats. 

Associació de veïns i veïnes Zona Universitària – 40 anys 

L’associació de veïns i veïnes del barri de la Zona universitària neix el 1979 amb en Josep 

Canals com a primer president. L’associació es va fundar per mediar conflictes amb alguns 

comerços, però es va anar convertint, poc a poc,  en un nucli d’activitat social. Des de 

l’Associació es participa als consells de Districte i de Barri, Plens i Audiències Públiques 

convocades pel Districte per defensar els interessos dels veïns i veïnes i del barri. També es fan 

activitats que afavoreixin la cohesió veïnal.   

 



L'Altre Cor Cremat de Barcelona - Ajut al 4t món – 25 anys 

L’Associació, nascuda el 1994, està formada per un grup de persones sensibilitzades per la 

situació de marginació en la qual es troba immersa cada cop més gent de la ciutat de Barcelona, 

l'anomenat Quart Món. En aquest sentit, el seu objectiu és contribuir a la conscienciació 

ciutadana de la realitat de la marginació. Mitjançant l’organització de cicles de concerts, es 

recapten  fons que es destinen a entitats benèfiques que tinguin com a objectiu projectes de 

promoció, educació i habitatge de les famílies més necessitades del barri del Raval. 

Diables de Les Corts – 25 anys 

Des de fa 25 anys, aquesta colla de diables i tabalers participen, animen i dinamitzen la cultura 

popular del districte. La colla va ser fundada per quatre joves cortsencs i cortsenques el 20 de 

maig de 1994 a la plaça de la Concòrdia. Nou anys després de la seva creació, va sorgir la 

secció de percussió. Al 2009, a la família s’hi va sumar el drac del barri, el Guardià de les Corts, 

en una feina conjunta amb la resta de colles de foc i percussió panarres (Bocs de Can Rosés, 

Diables i Timbalers d’Itaca i la Repúbli-k de l’Avern).  

Actualment, els Diables de les Corts formem part de la Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts i 

del Casal de Joves de Les Corts , de la Coordinadora de Diables i Bestiari de Foc de Barcelona, 

la Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona i la Federació de Diables i Dimonis de 

Catalunya. 

Associació Discapacitat Visual Catalunya – 25 anys 

L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 és una entitat sense ànim de lucre que 

dona serveis a persones amb discapacitat visual per millorar la seva qualitat de vida, sense 

discriminació ni en funció del seu grau de discapacitat que pot ser total (B1), severa (B2) i lleu 

(B3), ni en funció de la seva nacionalitat. D’altra banda, l’entitat exerceix una tasca de divulgació 

de la problemàtica d’aquest col·lectiu per aconseguir millorar la seva integració social. 

 

Fundació Privada VOL – 10 anys 

La Fundació Privada VOL és una de les entitats amb compromís social que conformen el grup 

CHM Salut Mental, juntament amb l’Associació Centre d’Higiene mental Les Corts, la Fundació 

Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts i l’Associació Les Corts per a la Inserció Laboral. 

Aquesta entitat sense ànim de lucre, duu a terme les seves activitats en l’entorn de l’atenció 

pública i des d’una perspectiva de salut mental comunitària integral. En l’actualitat, el Grup 

compta amb 130 professionals, 19 dispositius i programes d’atenció diversificats que s’adrecen 

als diferents trastorns i problemes de salut mental, prioritzant les intervencions preventives, 

l’atenció precoç, i oferint un enfocament cap a la recuperació i la inclusió social. 

 



Amics de l'Orgue de les Corts – 10 anys 

Amb la inauguració i benedicció del nou orgue de l’església del Remei, es va constituir, a inicis 

del 2010, aquesta associació. Els seus objectius són buscar mitjans de finançament, organitzar 

concerts i promoure aquest instrument a nivell acadèmic i pedagògic. Per això, durant l’any, 

organitza cinc concerts d’orgue: per Quaresma, Pasqua, Corpus, Festa Major i Nadal.  


