


Ja tenim aquí una de les festes majors més atípiques dels 
darrers temps. La covid-19 ha marcat aquest 2020 i ens ha fet 
canviar les dinàmiques, la manera de comunicar-nos, de tre-
ballar, de moure’ns, de viure i, també, de fer festa. Però des del 
Districte de les Corts no hem volgut renunciar a la festa que ens 
uneix i l’hem replantejat, amb activitats adaptades a la nova si-
tuació, complint amb els protocols sanitaris vigents, una durada 
més breu, però el mateix esperit de convivència de sempre.

Aquest any hem demanat a l’Enrique Aranda, director de l’hotel 
medicalitzat Melià Barcelona Sarrià i la Maria Pérez-Hervada, 
directora del CAP Montnegre fer el pregó de festa major. Tots 
dos han estat molt implicats en la lluita contra la covid-19 al 
districte, i que representen totes les persones que, encara avui, 
estan al peu del canó fent tot el què cal i més per tal de guanyar 
la malaltia. Us convidem a seguir en streaming el pregó i que 
tots plegats donem les gràcies als i les professionals així com 
tinguem present en la memòria aquells cortsencs i cortsenques 
que la covid-19 ens ha manllevat prematurament.

A continuació podreu trobar el programa d’una festa major 
que no vol perdre el seu esperit, però que s’ha adaptat. Actes 
tan esperats com el pregó, el concert líric de final de festa, o 
l’homenatge a les entitats i els cortsencs i cortsenques d’honor, 
es retransmetran enguany en directe per streaming. Altres, com 
activitats o espectacles, caldrà fer reserva prèvia per contro-
lar-ne l’aforament.

Des del Districte us animem a participar a la festa i a gaudir del 
passeig pel districte, gaudir d’un cap de setmana “llarg” fent 
barri i convivència. 

Cuidem-nos, mantinguem la distància, la higiene de mans i pre-
pareu les mascaretes més divertides! Ja és aquí la Festa Major 
de les Corts 2020! 

Joan Ramon Riera
Regidor del Districte de les Corts

Benvolgudes veïnes
i veïns de les Corts!



En un any excepcional i amb una festa major diferent, marcada 
per les circumstàncies generades per la covid-19, tenim el plaer 
de presentar-vos una pregonera i un pregoner de la Festa Major 
2020 molt especials! 

La Maria Pérez-Hervada, directora del Centre d’Atenció Primària 
Montnegre, i l’Enrique Aranda, director de l’Hotel Melià Barcelo-
na Sarrià, juntament amb els seus equips, van ser protagonistes 
durant el confinament per haver liderat un dels hotels salut 
de Barcelona, ubicat a l’Hotel Melià Sarrià, i demostrar com el 
districte i la ciutat van respondre a una situació d’emergència 
com la que es vivia.  

A finals de març de 2020, amb l’estat d’alarma i el confinament 
de la ciutat de Barcelona, aquest hotel de la cadena Melià, 
empresa socialment responsable i que forma part de l’Espai 
d’Inclusió de les Corts i del Grup de treball de turisme responsa-
ble i inclusiu del districte, es va transformar en tan sols tres dies 
en un hotel medicalitzat. Després, durant tres mesos, l’hotel 
salut va acollir més de 500 pacients de l'Hospital Vall d'Hebron 
en estat lleu, que havien de passar la seva darrera etapa de 
recuperació i els dies de quarantena, sota el control i les cures 
del personal del CAP Montnegre. 

L’organització i la coordinació van ser fonamentals: el personal 
de l’hotel feia el procés d’admissió administrativa i el seguiment 
dels pacients que tenien necessitats no mèdiques (incloent-hi 
l’atenció a familiars, seguiment de dietes…), així com les tas-
ques de manteniment de l’establiment. Tota la part sanitària va 
estar controlada pel personal del CAP Montnegre del districte, 
que va instal·lar en una sala de l'hotel estacions de treball, 
convertint-la en un annex del CAP. 

Agraïm el seu treball conjunt per afrontar l’emergència mèdica i 
social als nostres barris amb una resposta ràpida i eficient.

Un pregó marcat per la covid-19 
Herois i heroïnes
amb capa blanca 



18 h Narració de contes 
Adreçat a infants a partir de 4 anys. 
Reserva prèvia a b.barcelona.mab@diba.cat
i/o al telèfon 932 221 198.
Lloc/organitza: Biblioteca Montserrat Abelló 

19 h Cicle temàtic: ‘Música per als teus ulls’ 
Cicle de documentals amb motiu del Festival 
Inèdit 2019. 
Reserva prèvia a b.barcelona.mab@diba.cat 
o al telèfon 932 221 198.
Lloc/organitza: Biblioteca Montserrat Abelló 

19 h Xerrada: ‘Què és el residu zero?’ 
Xerrada amb interacció i debat final, compartint 
iniciatives i parlant de les diferents problemàtiques
i solucions. Activitat en línia al Facebook del Centre 
Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’.
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’
Organitza: Zero Waste Barcelona

17 h Visita a la Fundació Suñol
La Fundació Suñol us convida a visitar l’exposició 
‘En tres actes. ACTE 2: Tot allò sòlid s’esvaneix’ que 
s’inaugura el 6 d’octubre. Organitzem dues visites 
als nostres espais, a les 17 h i a les 18.30 h. 
Aforament limitat amb reserva prèvia a 
info@fundaciosunol.org o trucant al telèfon 
934 961 032
Lloc/organitza: Fundació Suñol

18 h Pregó de la Festa Major 
A càrrec de Maria Pérez-Hervada, directora del 
Centre d’Atenció Primària Montnegre, i Enrique Aran-
da, director de l’Hotel Melià Barcelona Sarrià.
Retransmissió per streaming al web  
ajuntament.barcelona.cat/lescorts
Subtitulació pantalla
Organitza: Districte de les Corts

Un pregó marcat per la covid-19: 
herois i heroïnes amb capa blanca 
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18.30 h L’aventura de conèixer. Cièn-
cia ficció: robots, ciborgs i androides 
A càrrec d’Àngel Fernández Bueno, de la Funda-
ció Asimov. T’agraden els robots, els ciborg i 
els androides? Vine a descobrir les obres més 
representatives i els autors imprescindibles 
d’aquesta temàtica. 
Reserva prèvia a b.barcelona.mab@diba.cat o al 
telèfon 932 221 198.
Lloc/organitza: Biblioteca Montserrat Abelló

18.30 h Espectacle familiar
 ‘Daltabaix’
A càrrec de la companyia ‘Matito’
Reserva prèvia al correu electrònic 
comunicaciolescorts@bcn.cat fins al 9 
d’octubre a les 12 h.
Lloc: Plaça Mirall de Pedralbes
Organitza: Districte de les Corts

18.30 h Taller il•lustració feminista, torneig de 
ping-pong i taller de serigrafia
Reserva prèvia al correu electrònic 
taulajovelescorts@gmail.com o telèfon 722 369 557
Lloc: Pati Escola Les Corts
Organitza: Promoció Joves de les Corts

19 h DJ Virtuals
Reserva prèvia al correu electrònic
taulajovelescorts@gmail.com o telèfon 722 369 557, 
i retransmissió per streaming.  
Lloc: Pati Escola Les Corts
Organitza: Promoció Joves de les Corts

19 h Banda Municipal 
Reserva prèvia al correu electrònic 
comunicaciolescorts@bcn.cat fins al 9
d’octubre a les 12 h.
Lloc: Plaça del Monestir de Pedralbes

Divendres 
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19 h Xerrada: 14 tècniques 
de generació d’idees 
A càrrec de Jordi Folck.
Reserva prèvia al correu electrònic 
perequart@lleuresport.cat
Lloc/organitza: Centre Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’

20 h Concert de ‘Lul•la’ 
Reserva prèvia al web ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/josepmtriasipeitx i al telèfon 934 480 499.
Lloc: Jardins Clot d’en Salvi
Organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx

21 h Monòlegs a càrrec de Marc Sarrats, 
Ana Polo i Sil de Castro
Reserva prèvia al correu electrònic 
taulajovelescorts@gmail.com o telèfon 
722 369 557.
Lloc: Pati Escola Les Corts
Organitza: Promoció Joves de les Corts

10 a 13 h Exposicions ‘Construint resiliències’ 
i ‘A tientas’
‘Construint resiliències’ a càrrec de l’artista Toni 
Solé. Presentació de l’exposició a les 11.30 h. 
‘A tientas’ a càrrec de l’arquitecte i artista David 
Mesa. Presentació de l’exposició a les 12 h. 
Reserva prèvia al telèfon 934 903 625. 
Lloc/organitza: Ateneu de Fabricació de les Corts

10 a 16 h Portes obertes 
als Pavellons Güell
Jornada de portes obertes de 10 a 16 h
Visites guiades en català a les 10, 11, 12 i 15 h 
i en castellà a les 13 h.
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Reserva prèvia per a les visites guiades 
al telèfon 933 177 652.
Lloc: Pavellons Güell
Organitza: Ruta del Modernisme i Institut 
Municipal del Paisatge Urbà

10 a 20 h Mostra de comerç d’El Cor
de les Corts
Lloc: Pl. Doctor Ignasi Barraquer
Organitza: Associació de Comerciants i Empresaris
El Cor de les Corts

11 h Activitat infantil: : Tots i totes guanyen
A càrrec de Montse Dulcet. Aquesta activitat 
està pensada per afavorir les actituds, aptituds, 
capacitats i competències per a una societat que 
ha de caminar cap al bé comú. Per a infants de fins 
a 6 anys. 
Reserva prèvia a la biblioteca Les Corts-Miquel 
Llongueras a través de l’enllaç o per correu electrò-
nic a ludotecalatardor@bcn.cat.
Lloc/organitza: Ludoteca La Tardor i Biblioteca Les 
Corts-Miquel Llongueras

11.30 h Espectacle de bombolles de sabó 
Recomanat per a infants de 3 a 5 anys. 
Reserva prèvia al següent enllaç:
https://forms.gle/X1afRTu2yi4nJyc87
Lloc: Conxita Supervia
Organitza: AVV Les Corts Sud

12 h Concert de la Banda Col•legi
Pare Manyanet 
Reserva prèvia al correu electrònic
vocalia@bandamanyanet.com
Lloc: Jardins Gaietà Renom
Organitza: Banda Pare Manyanet

Dissabte
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13 h Concert de l’Escola de Música i 
Dansa Farré
Reserva prèvia al correu electrònic 
escolafarre@gmail.com
Lloc: Jardins Clot d’en Salvi
Organitza: Escola de Música i Dansa Farré

17 h Homenatge a les entitats
i proclamació del Cortsenc 
i Cortsenca de l’any
Interpretació en llengua de signes 
Retransmissió per streaming al web 
ajuntament.barcelona.cat/lescorts
Organitza: Districte de les Corts amb la col·laboració 
de Línia les Corts

17 h Espectacle familiar 
amb la companyia ‘Pep Puigdemont’
Reserva prèvia al següent enllaç:
https://forms.gle/X1afRTu2yi4nJyc87
Lloc: Conxita Supervia
Organitza: AVV Les Corts Sud

17 h Ruta pel barri de les Corts
Reserva prèvia al correu electrònic 
ruteslescorts@gmail.com 
Lloc: Barri de les Corts
Organitza: Districte de les Corts

17 a 23 h Activitats per a joves
Jornada de divulgació cultural amb música 
electrònica, conferències, tallers, exposicions i concerts.
Reserva prèvia per al correu electrònic 
praxis.barcelona@gmail.com
Lloc: Parc de la Bederrida 
Organitza: PRAXIS

Dissabte
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18 h Ofrena floral a la verge del 
Remei
Petit concert i pregària a la verge del Remei. 
Ofrena floral i cants. 
Lloc/organitza: Parròquia Santa Maria del 
Remei

18 h Concert de la Jove Orquestra Simfònica 
de les Corts 
Reserva prèvia al correu electrònic 
comunicaciolescorts@bcn.cat fins al 9 d’octubre a les 12 h.
Lloc: Jardins Gaietà Renom
Organitza: JOSC

19.30 h Teatre de carrer
Obra de teatre infantil a càrrec del grup Teatremp.  
Reserva prèvia al següent enllaç: 
https://forms.gle/X1afRTu2yi4nJyc87
Lloc: Conxita Supervia
Organitza: AVV Les Corts Sud

20.30 h Aportació virtual de l’Orfeó de les 
Corts a la Festa Major: estrena del vídeo Pel 
teu amor (Rosó)
Filmat i dedicat al cor de les Corts. Interpretat
per l’Orfeó de les Corts, sota la direcció de Nerea 
de Miguel
Youtube de l’Orfeó.
Organitza: Orfeó de les Corts

21 h Espectacle de màgia ‘Maggi Zappa’
Reserva prèvia al següent enllaç: 
https://forms.gle/X1afRTu2yi4nJyc87 
Lloc: Conxita Supervia
Organitza: AVV Les Corts Sud

Dissabte
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10 h Missa solemne de Festa Major
Presidida pel rector de la parròquia. 
Ofrena i benedicció de plantes remeieres. 
Lloc/organitza: Parròquia Santa Maria del Remei

10 a 18 h Torneig de wargames 
‘Star War Legion’
Torneig per a socis i sòcies de la secció de jocs
de rol i estratègia de l’Espiga de les Corts. 
Inscripció prèvia a info@espigadelescorts.cat 
Lloc: Casal de l’Espiga de les Corts
Organitza: L’Espiga de les Corts

11 h Espectacle familiar ‘Antipasti’
A càrrec de la companyia ‘El que ma queda de Teatre’
Reserva prèvia al correu electrònic
comunicaciolescorts@bcn.cat fins al
9 d’octubre a les 12 h.
Lloc: Jardins Gaietà Renom
Organitza: Districte de les Corts

11 h Ruta pel barri de la Maternitat i Sant Ramon
Reserva prèvia al correu electrònic
ruteslescorts@gmail.com
Lloc: Barri de la Maternitat i Sant Ramon
Organitza: Districte de les Corts

17 h Taller infantil ‘Fes la teva pilota sensorial’
Reserva prèvia al següent enllaç:
https://forms.gle/X1afRTu2yi4nJyc87
Lloc: Conxita Supervia
Organitza: AVV Les Corts Sud

19 h Actuació ‘Hey bulldogs’ 
(recordant a The Beatles)
Reserva prèvia al següent enllaç:
https://forms.gle/X1afRTu2yi4nJyc87
Lloc: Conxita Supervia
Organitza: AVV Les Corts Sud

Diumenge

11



21.30 h Actuació de Santi Carulla
(cantant de Los Mustangs)
Reserva prèvia al següent enllaç: 
https://forms.gle/X1afRTu2yi4nJyc87
Lloc: Conxita Supervia
Organitza: AVV Les Corts Sud

11 h Ruta pel barri de Pedralbes
Reserva prèvia al correu electrònic
ruteslescorts@gmail.com
Lloc: Barri de Pedralbes
Organitza: Districte de les Corts

11 h Espectacle familiar ‘En Patufet Teatre 
arrossegat’
A càrrec de la companyia Teatre Nu
Reserva prèvia al correu electrònic 
comunicaciolescorts@bcn.cat fins al 9 d’octubre 
a les 12 h.
Lloc: Jardins Clot d’en Salvi
Organitza: Districte de les Corts

20 h Concert líric de festa major
Amb la soprano Carolina Fajardo i el pianista Ricard Estrada.
Invitacions al correu comunicaciolescorts@bcn.cat 
fins al 9 d’octubre a les 12 h. 
Retransmissió per streaming al web 
ajuntament.barcelona.cat/lescorts
Lloc: Auditori AXA
Organitza: Districte de les Corts

22 h Castell de focs
Retransmissió per streaming al web
ajuntament.barcelona.cat/lescorts

Dilluns

12

Fira d’artesania 
Del 8 al 12 d’octubre, 
de 10 a 23 h 
Gran Via de Carles III 
/ Trav. de les Corts
AVV Les Corts Sud

Diumenge
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Del 10 al 11 d’octubre,
de 10 a 21 h 
Jardins de Can Bruixa
Espai d’Art, Associació
d’Artesans de les Corts

FIRES



Ateneu de Fabricació de 
les Corts (Carrer dels 
Comtes de Bell-Lloc, 
192)

Auditori AXA (Avinguda 
Diagonal, 547)

Biblioteca Les Corts 
– Miquel Llongueras 
(Travessera de les Corts, 
58)

Biblioteca Montserrat 
Abelló (Carrer dels Com-
tes de Bell-Lloc, 192)

Casal de l’Espiga de les 
Corts (Carrer de Joan 
Gamper, 30)

Carrer de Conxita 
Supervia

Centre Cívic Can Deu 
(Plaça de la Concòrdia, 
13)

Centre Cívic Joan Oliver 
‘Pere Quart’ (Carrer del 
Comandant Benítez, 6)

Centre Cívic Josep 
M. Trias i Peitx (Riera 
Blanca, 1)

Espai d’ús esportiu 
Bederrida

Fundació Suñol (Carrer 
de Mejía Lequerica, 14)

Jardins Clot d’en Salvi

Jardins de Can Bruixa

Jardins Gaietà Renom

Ludoteca La Tardor 
(Riera Blanca, 1)

ESPAIS de la Festa

Estació Bicing

Trambaix

Bus

Bus Nit

Metro

Zona Universitària / Palau Reial
Maria Cristina / Les Corts
Plaça del Centre

Zona Universitària / Collblanc

Collblanc

D20, H4, H6, H8, H10, V1, V3, V5, V7, 6, 
7, 33, 34, 52, 54, 59, 63, 67, 68, 70, 75, 
78, 113, 157

N0, N2, N3, N12, N14

L3

L5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Parròquia Santa Maria 
del Remei (Plaça de la 
Concòrdia, 1)

Pati Escola Les Corts 
(Eugeni d’Ors, 2)

Pavellons Güell (Av. de 
Pedralbes, 7)

Plaça del Monestir de 
Pedralbes

20

2119

18

17

16

Plaça Doctor Ignasi 
Barraquer

Plaça Mirall de 
Pedralbes



Associació de Comerciants i Empresaris el Cor de les Corts

Ateneu de Fabricació de les Corts

AVV Les Corts Sud

Banda Municipal

Banda Pare Manyanet

Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras

Biblioteca Montserrat Abelló

Centre Cívic Can Deu

Centre Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’

Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx

Escola de Música i Dansa Farré

Espai d’Art, Associació d’Artesans de les Corts

Fundació Suñol

Jove Orquestra Simfònica de Catalunya

L’Espiga de Les Corts

Ludoteca La Tardor

Orfeó de les Corts
 
Parròquia Santa Maria del Remei
 
Ruta del Modernisme i Institut Municipal del Paisatge Urbà

PRAXIS
 
Promoció Joves de les Corts

Zero Waste Barcelona

ENTITATS
organitzadores
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cuidat.barcelona

A LA FESTA MAJOR 
DE LES CORTS

RESPECTA LES MESURES DE PREVENCIÓ 
DE LA COVID-19: RENTAT DE MANS, 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT I MASCARETA.

Gràcies per la teva col·laboració

VIU LES FESTES 
SENSE MASCLISME. 
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Més informació:

Recordeu que enguany és imprescindible 
reservar prèviament les invitacions en totes 
les activitats que ho indiquin.

Les activitats que es retransmetran per 
streaming, les podreu seguir en directe al web 
del Districte de les Corts: 

ajuntament.barcelona.cat/lescorts

ajuntament.barcelona.cat/lescorts

fb.com/bcnlc

@BCN_LesCorts

@BCN_LesCorts

#fmlescorts20

IMPORTANT: Per a poder fer la reserva als següents actes, tres 
espectacles familiars (9 d’octubre, 11 d’octubre, 12 d’octubre), 
banda municipal (9 d’octubre), concert de la JOSC (10 d’octubre), 
caldrà indicar al correu electrònic comunicaciolescorts@bcn.cat 
el nom, cognoms i telèfon de contacte de totes les persones 
que vulguin assistir a l’acte. Rebreu una confirmació amb les 
entrades virtuals, que caldrà imprimir o dur al telèfon mòbil. 
S’haurà arribar als actes amb 10 minuts d’antelació o els seients 
quedaran alliberats. En cas de no poder assistir, cancel·leu 
el vostre seient al mateix correu electrònic per tal que el pugui 
ocupar un altre veí o veïna.

En el cas del Concert líric de Festa Major, també caldrà indicar al 
correu electrònic comunicaciolescorts@bcn.cat el nom, cognoms 
i telèfon de contacte de totes les persones que vulguin assistir a 
l’acte. Rebreu una confirmació de la reserva on s’indicarà que les 
invitacions s’han de recollir físicament a la Seu del Districte.


