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Associació Lluita Contra la Mortalitat Infantil i Protecció a la Infància 
 
Constituïda a Barcelona l’any 1920, l’associació Lluita Contra la Mortalitat Infantil i 
Protecció a la Infància, actualment és coneguda com a Protecció a la Infància. L’entitat 
té com a objectiu defensar la vida del nen/a, començant des de la dona embarassada 
quan no disposa de recursos suficients. L’associació brinda la seva ajuda moral i 
econòmica i ensenya a la mare com cuidar el nouvingut o la nouvinguda. Les ajudes 
també es concedeixen als infants de famílies sense recursos.  
 
Associació Veterans de Catalunya 
 
L’associació Veterans de Catalunya es va fundar l’any 1970 com un club modest de futbol. 
Arrelats al barri de la Maternitat i Sant Ramon des de fa dècades, el club celebra enguany 
el 50è aniversari amb el lema “No ens rendirem mai”. Amb diverses categories, el club 
encara trepitja els terrenys de joc amb la il·lusió del primer dia. Aquest 2020, coincidint 
amb l’aniversari, el club rebrà la Medalla d’Honor de Barcelona. Fins al 30 d’octubre es 
pot visitar una exposició que repassa la història de l’associació. La mostra està a l’Espai 
Expositiu Les Corts, a la Seu del Districte (pl. Comas, 18). 
 
Associació Aula d'Extensió Universitària per a la gent gran de Les Corts – Oest 
 
L’Aula es va fundar l'any 1995 gràcies al Sr. Lleonard Ramírez i Viadé, activista polític 
català que va lluitar pel barri on era molt estimat per tothom. L’associació és una aula 
petita on s’exposen conferències de professorat i professionals que parlen de ciències i 
d’altres temes, també es fan visites per Barcelona a centres d’interès i sortides d’un dia. 
L’aula s’ubica habitualment al Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx. L’associació està 
afiliada a AFOPA, una agrupació que engloba més de 50 aules de Catalunya, així com a 
la Universitat de Barcelona. Compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 


