
La Magic Line recorre Sarrià 
aquest proper 1 de març
La caminada vol sensibilitzar sobre 
col·lectius en situació de vulnerabilitat

El diumenge 1 de març se celebra a Bar-
celona la 7a edició de la Magic Line, una 
caminada solidària que té per objectiu 
sensibilitzar sobre col·lectius en situació 
de vulnerabilitat i recaptar fons que es 
destinen, posteriorment, als projectes que 
impulsa de Sant Joan de Déu. De fet, al-
gunes dels projectes són els que realitza 
Sant Joan de Deu Serveis Socials Barce-
lona, amb activitat al barri. En la caminada 
hi participen unes 13.000 persones.

La Caminada solidària és realitza per la 
ciutat de Barcelona –i també a Sant Boi 
de Llobregat– en diferents recorreguts que 
poden ser de 40, 30, 25, 20, 15 o 10 qui-
lòmetres, segons les capacitats i ganes de 
les persones que hi participen. Les curses 
de més recorregut passen per Collserola.

Pels recorreguts hi ha diversos punts 
d’avituallament i animacions. Al final de 

Del 24 al 26 de gener Sarrià va viure la seva 
festa major d’hivern, tot coincidint amb la 
celebració de Sant Vicenç, patró de la vila. 
Fou una festa major molt participativa, i 
reivindicativa (la plataforma Construïm La 
Sarrianenca va aprofitar la cercavila per 
reclamar un local per a les entitats), amb 
dinar popular, quinto popular, concerts, 
sopars de foguerons, correfoc, mostra de 
castells i tabalada, entre altres actes.
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l’itinerari, a la plaça de la Catedral, hi ha 
una gran festa amb concerts i activitats, 
en una iniciativa oberta a tota la ciutat.

La cursa de 2km
La novetat d’aquest any és el tram de 2km 
i que s’ha posat en marxa per ser més in-
clusius i donar espai a les persones amb 
mobilitat reduïda, especialment gent gran 
(altres rutes també estan habilitades per a 
persones en cadira de rodes). 

Per a participar i veure les diferents opci-
ons que hi ha, podeu consultar la pàgina 
web: www.magiclinesjd.org.

La Magic Line s’organitza a Barcelona, 
Múrcia, Mallorca i València. Ja porta, en-
guany, uns 52.000 euros recaptats i l’any 
anterior van recaptar 331.000 euros. Per 
l’edició del 2020 ja hi ha més de 650 equips 
inscrits, amb més de 8.000 participants.

Sarrià celebra la seva festa major d’hivern
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Alumnes d’Esade realitzen al 
CRI Hort de la Vila una classe 
d’introducció a la política
Una vintena d’alumnes del 1r curs 
d‘Administració i Direcció d’Empreses 
(ADE) d’ESADE han realitzat, recentment, 
al Centre Residencial d’Inclusió Hort 
de la Vila, una classe de l’assignatura 
“Introducció a la Política”. Per segon 
any consecutiu, el centre residencial 
d’inclusió per a persones en situació de 
sensellarisme acull una de les classes dels 
alumnes d’introducció a la política amb 
l’objectiu de “poder assolir el repte de 
cohesió social des d’un punt de vista de 
gestió d’empresa, d’ocupació inclusiva i 
d’empresa responsable”, tal com assegura 
el Daniel Ortiz, professor associat del 
Departament de Ciències Socials 
d’ESADE, que imparteix l’assignatura. 

L’Amical Wikimedia a Casa 
Orlandai
A Casa Orlandai ofereix un espai on es 
dóna formació per conèixer en profunditat 
la Viquipèdia. Amb aquest objectiu, l’as-
sociació Amical Wikimedia col·labora amb 
Casa Orlandai posant a disposició editors 
experts que donen formació sobre la Vi-
quipèdia mostrant eines per trobar articles 
i continguts millorant i ampliant aques-
ta enciclopèdia. També es mostren les 
normes que ho regulen. L’objectiu és fer 
accessible per tothom tot el coneixement 
humà, gratuïtament.

La Viquipèdia en català ja té més de 
635.000 articles i més de 1.500 viquipe-
distes actius i rep més de 16 milions de 
visites cada mes. Voluntaris experts de 
l’associació Amical Wikimedia cada dos 
dimarts, de 17 a 20h, són a Casa Orlandai 
per donar a conèixer les eines d’edició.
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Sortida de la caminada Magic Line d’una edició anterior
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3 de març, Sant Medir
La Colla Nova de Sant Medir de Sarrià convida 
grans i petits a la cavalcada
Aquest proper dia 3 de març, Sarrià, Grà-
cia i altres viles i barris de Barcelona cele-
braran San Medir. La vintena –22 en con-
cret, segons la informació que publica la 
Federació de Colles de Sant Medir– sorti-
ran pels carrers i places de la ciutat en una 
celebració molt estimada i participativa.

A Sarrià, la Colla Nova no faltarà a la cita. 
La integren una vintena de romeus i rome-
ves, sortirà amb tres cavalls i tres genets 
i els Tabalers de Sarrià. Al darrere, els ca-
mions amb els dolços. “Es repartiran més 
de 1.500 quilos de caramels, Palotes i 
xumets”, explica el president de la colla, 
Ernest Mota. Es farà el recorregut habitual. 
També, com cada any, la colla ha editat 
un programa de mà de la festa, on trobeu 
ben explicat l’origen de la festa, el recor-
regut, les colles que hi ha a Barcelona i 

les activitats programades. A banda de les 
cavalcades de matí i tarda, hi haurà el di-
nar de germanor de la Colla, el sopar dels 
romeus, familiars i amics i el final de festa, 
entre d’altres. I el diumenge següent, tin-
drà lloc la concentració de les colles als 
Jardinets de Gràcia i sortida a la Bordeta.

La Colla Nova de Sant Medir de Sarrià 
convida grans i petits a la cavalcada. La 
colla, de fet, envia, des de fa anys, una 
carta a les escoles de Sarrià anunciant-los 
la festa de Sant Medir.

La Colla Nova de Sant Medir de Sarrià és 
una de les més antigues de Barcelona. 
Data del 1928 tot i que ha tingut alts i bai-
xos –ha estat alguns anys sense activitat–. 
Ara, des de l’any 1974, es manté en actiu.
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