
AGENDA 
cine

Curts Càritas Diocesana de Barcelo-
na organitza un concurs de curts 
documentals sobre pobresa i 
exclusió social dirigit a joves 
creadors audiovisuals. Termini de 
presentació obert fins al 27 de 
febrer. Via Laietana, 5.

Documentals Sessió continuada 
amb un extracte de The Positive 
Ladies Soccer Club, de Joanna 
Stavroppoulou, sobre dones 
seropositives de Zimbàbue. Del 6 
de març al 6 d’abril. CaixaForum. 
Ferrer i Guàrdia, 6. Dl. a dg.  i 
festius, de 10.00 a 20.00 h.

conferències

Migració Rodrigo Prieto Drouillas 
impartirà la conferència Immigració: 
rumors i antirumors. 19 de febrer. 
Seminari Conciliar. Diputació, 231. 
A les 18.30 hores.

Setem Aquesta oenagé ofereix 
sessions informatives per donar 
a conèixer els detalls dels camps 
solidaris amb què col·labora a Sud-
àfrica, l’Amèrica Llatina i Àsia. 11 de 
febrer. FCONG. Tàpies, 3. 19.00 h.

Drogues La Fundació Pere Tarrés 
organitza el dinar-conferència-
col·loqui Drogues: un problema, 
una solució, un negoci, amb Ignacio 
Calderón, presentat per Begoña del 
Pueyo. 21 de febrer. Alberg Pere 
Tarrés. Numància, 149. A les 14.00 
hores. 20 euros.

exPosicions

Aigua La Roca Barcelona Gallery 
acull Aigua, el dret a una vida digna, 
mostra de la Fundació We Are Water 
per conèixer la problemàtica global 
de l’aigua. Fins al 19 d’abril. Joan 
Güell, 211. De dilluns a dissabte, de 
10.00 a 20.00 hores. Gratuït.

Sabadell Què és MSF?, mostra 
fotogràfica que s’exposa a la 
Biblioteca del Nord. Fins a l’1 de 
març. Ronda Navacerrada, 60. 
Dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres, de 16.00 a 21.00 h; 
dijous, de 10.00 a 21.00 h. Gratis.

JORNADES

Festa Young Talent Night 2014, 
festa solidària d’Estudiants pel 
Canvi a favor de projectes de 
desenvolupament a l’Àfrica. 13 de 
febrer. Teatre de Sarrià. Pare 
Miquel de Sarrià, 8. A les 20.45 h.

MÚSICA

Coral Concert del cor Prior Park 
Chapel d’Anglaterra a favor de 
la Fundació Escó. 15 de febrer. 
Església de Sant Gaietà. Consell de 
Cent, 293. A les 18.00 hores.

TARRAGONA

Vila-seca Concert del Cor Carlit 
Gospel a benefici de l’Associació 
Sanfilippo de Barcelona. 14 de 
febrer. Auditori Josep Carreras. A 
les 21.30 hores. 10 euros.

Fotografia El centre cívic Bonavista 
exposa els projectes d’ajuda a la 
infància que realitza Mans Unides. 
Fins al 24 de febrer. Onze, 13. De 
8.00 a 21.00 hores.

GIRONA

’Girona, ciutat de pau’ En el marc 
d’aquesta campanya difusora de la 
cultura de la pau, el Teatre Municipal 
acull una Cantata per la Pau. 27 de 
febrer. Plaça del Vi, 1. A les 20.00 
hores. Donatiu: 6 euros.

Camps solidaris Carles Serra, de 
la Coordinadora d’ONG Solidàries, 
explicarà les diferents possibilitats 
que hi ha per participar en una 
brigada solidària aquest estiu. 19 
de febrer. Estació Jove. Santa 
Eugènia, 17. A les 19.00 hores.

LLEIDA

‘Posa’t la gorra’ La Seu Vella 
serà l’escenari d’aquesta festa en 
solidaritat amb els nens amb càncer. 
15 de febrer. Turó de la Seu Vella. 
A partir de les 16.00 hores. 5 €.

Tàrrega Sopar solidari a benefici 
de Mans Unides amb el missioner 
Ramon Novell. 14 de febrer. 
L’Ateneu. Pl. del Carme. 20.15 h.

Set turons de Barcelona  
per set causes solidàries

Barcelona Magic Line és el nom es-
collit per a una iniciativa màgica. 
Es tracta d’una marxa solidària i no 
competitiva que recorrerà set tu-
rons emblemàtics de Barcelona amb 
un objectiu: recaptar fons per a set 
projectes en els quals treballa l’Obra 
Social Sant Joan de Déu. Aquest rep-
te col·lectiu, plantejat com un punt 
de trobada entre ciutadans actius i 
compromesos, se celebrarà el diu-
menge 2 de març.
 Per participar-hi és necessari for-
mar un equip, integrat per un mí-
nim de tres persones i un màxim 
de 25, sense limitacions d’edat. Ca-
da equip assumirà un doble desafia-
ment –solidari i esportiu–, que hau-
rà de concretar en el moment de la 
inscripció. El repte solidari consis-
teix a comprometre’s a recaptar una 
quantitat concreta de donatius or-
ganitzant activitats o venent pro-
ductes. L’esportiu radica a triar per 
endavant la distància que es comple-
tarà –10, 20 o 30 quilòmetres– del re-
corregut total de la Barcelona Magic 
Line (BML). Les inscripcions es fan a 
través d’una web (www.barcelona
magicline.org) i costen 30 euros per 
equip.

Tres rUTes / Cada un dels tres recorre-
guts té un punt d’inici i diverses àre-
es d’avituallament. L’itinerari total 
de la BML (30 quilòmetres) sortirà 
del parc de les Aigües, a Horta-Gui-
nardó (de 8.00 a 10.00 hores). La ru-
ta de 20 quilòmetres sortirà de l’es-
tació de Ferrocarrils de Vallvidrera 
Superior (de 10.00 a 12.00 hores). I 
finalment, el recorregut de 10 qui-
lòmetres començarà a la plaça d’Es-

BCN MAGIC LINE. Marxa que 
recorrerà set turons en favor 
de set projectes de Sant Joan 
de Déu. 2 de març

panya (de 12.00 a 14.00 hores). Els 
tres trajectes (un de sol en realitat, 
ja que es van encadenant) acaben a 
la plaça de la Catedral, on se celebra-
rà una festa final oberta a tothom 
(18.00 hores).
 Cada un dels set turons de la mar-
xa està vinculat a una de les set cau-
ses solidàries en les quals treballa 

l’Obra Social Sant Joan de Déu. El 
turó de la Rovira serà el turó des-
tinat a atendre emergències soci-
als d’un sector de la població que 
augmenta dia a dia. El Carmel es-
tarà dedicat als programes d’in-
vestigació biomèdica que desen-
volupen els centres de Sant Joan 
de Déu, sobretot en els camps de 
les malalties mentals i infantils. 
La Creueta del Coll serà el turó de 
la cooperació internacional amb 
centres sanitaris en països del 
Tercer Món.
 Els projectes que treballen 
en el camp de la salut mental es-
taran representats en el Tibida-
bo. El cim de Sant Pere Màrtir (a 
Collserola) estarà dedicat a tots 
els programes dirigits als nens 
hospitalitzats. La muntanya de 
Montjuïc serà el turó correspo-
nent a la reinserció social de les 
persones sense casa. I finalment, 
el mont Tàber, un turó de 16 me-
tres d’altitud en ple Barri Gòtic, 
estarà dedicat als serveis assisten-
cials a les persones amb depen-
dències. H

LA PROPOSTA

MARXA SOLIDÀRIA. La cita serà el 2 de març. A sota, cartell de la iniciativa.

ARXIU
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