
 
 

 
5a Festa Teixint Connexions per La Marató de TV3 

 
Data: 2 de desembre de 2017 
Lloc: Carrer Gran de Gràcia 
Horari: de 12.00 a 19.00h 
 
 
Antecedents  
Des de l’any 2013 Teixint Connexions ha organitzat una festa que va néixer, des de la                
modèstia, al carrer de la Llibertat amb la idea de ser un punt de trobada i connexió del teixit                   
associatiu de Gràcia. Vuit van ser les entitats que van participar en la primera edició i prop                 
d’una vintena en la segona edició, també al carrer de la Llibertat. El 2015 es va apostar per                  
fer un pas endavant programant la festa a la Plaça de la Vila de Gràcia amb la participació                  
de més d’una trentena d’entitats. L’any passat un total de 50 entitats van ocupar la Plaça del                 
Poble Romaní, amb l’objectiu de donar un ús solidari, festiu i social a plaça més enllà de la                  
recuperació de la festa major per part de l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia. 
 
 
La cinquena edició de la festa 
Així doncs, amb l’aposta del carrer Gran de Gràcia plantegem la consolidació de la festa               
amb la ferma voluntat que esdevingui, a banda d’un potent espai solidari, d’un mirall de tot                
el teixit associatiu i social del Districte de Gràcia.  
 

● Més de 70 entitats, col·lectius, artistes, professionals i agents del Districte de Gàcia 
● 1 escenari amb actuacions musicals, poètiques i performances 
● 1 escenari amb actuacions i demostracions de dansa  
● Mostra de la cultura popular 
● Espai d’entitats d’economia solidària 
● Diferents espais amb tallers i jocs 
● Espais gastronòmics amb la Fundació Festa Major de Gràcia i l’Atzeries de la Vella              

de Gràcia 
● Espai amb entitats i propostes esportives 
● Activitat paral·leles amb el Mercat de Lesseps 

 
 
 
 
 



Programació 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Escenari de la Música( Gran de Gràcia amb Rambla del Prat) 
12h Rosa Arrazola del Projecte Minerva (poesia) 

Merche Ochoa del Projecte Minerva (clown) 
Alba Tor del Projecte Minerva (performance) 

12.30h Marc Freixas de Galàxia Management (poeta) 
Joan Blau de Galàxia Management (cantautor) 
Meïa de Galàxia Management (cantaurora) 

13.30h Alma de Boquerón (rumba mestissa d’autor) 
17h Coral infantil Col·legi Sant Josep 
17.40 Actuacions musicals escola Nou Patufet 
18.15 Orquestra LaBanda  
 
 
Escenari de la Dansa (Gran de Gràcia amb Luis Antúnez) 
12h Demostracions a càrrec de Slam Dancing Studio 
12.45h Coreografia a càrrec de la companyia Leftovers 
13h Classe oberta amb Swing Cats 
13.30h Demostracions Espai Gent Gran La Violeta 
16.30h Actuacions a càrrec Espai La Tregua: 

Mim i dansa 
Dansa contemporània 
Dansa afrofusió 
Hula Hoops 

17h Masterclass Zumba a càrrec de DIR Gràcia 
18h Rap solidari amb Smalljon Círculo Cromático  
 
 
Activitats paral·leles de música i dansa 
12 a 14h Associació Cuida la Vida Biodanza per La Marató 

Artemisa Barcelona Drum Circle Comunitari i Concert-Taller 
 
Espai Esportiu 
Tot el dia AEE La Sedeta “Volei carrer solidari” 

Espai Jove La Fontana amb tennis taula 
Mikko Savikko amb el torneig de Futis 
Edami Escuela de Ajedrez “Miguel Illescas” Juguem a escacs al carrer 
Club Esportiu Europa amb carpa informativa 
 
 
 
 
 



Espai Art i Creativitat 
Tot el dia Alehop! Co-Disseny Acció artística Exploradores Urbanos 

La Capsa de Colors  Un riu de dibuixos i Emporta’t la teva llibreta per 
dibuixar  
La Nau Espacial Gimcana “Hem perdut les emocions” i Espai de contes 
Musicoteràpia Bcn Tastets de dinàmiques psico-musicoterapèutiques 
Club Social Gràcia -Salut Mental Gràcia Tallers creatius 
Carrer Fraternitat de Baix Tallers de dibuix creatius 
Projecte Minerva Dones Creadores de Gràcia Exposició, mostra i accions  
artístiques, poètiques i d’arts escèniques. 
Espai La Tregua, arte y transformación social Intervencions artístiques  
dels seus alumnes, mostra de tallers i llibres, accions de mim i dansa. 
Teixint Connexions Tallers manualitats 
ACIDH Taller de postals o carta per als Reis d’Orient amb paper reciclat  
Col·legi Sant Josep Tallers creatius (tarda) 
Ampa Nou Patufet Tallers de xapes, màscares pinta 
Ada Ferran Tallada Tallers de pintar cares i Juga a la plaça! 
 

 
 
Espai Economia Soldiària i xarxa cooperativa  
Tot el dia Gràcia Coop : Presentació del nou espai de xarxa cooperatiu amb activitats  

i Micro obert 
TEDxGràcia i Cal Tip  Tallers i Micro Obert 
Kubik Barcelona: 
Neus Benages Llibre “Zön - Mapa Visual” 
Sarah Daumerie Quadres i fotografies “Never try to seem” 
Emilio Fernández Pósters col·lecció de pintures “Serie Cromodinamismo” 
Justine Moreau Blogs de Notas “100 de la música de jazz” 
Abrazo Cultural Tatuatges d’Henna, dolços, escriptura àrab i altres tallers 
Bolitas Bomba Pastisseria vegana  
Silicon Gràcia: 
Infinity Source Presentació app finances personals 
Ilustro a mi gusto Peces, calendaris i fotografies ilustrades 

 
 

Espai venda solidària 
Tot el dia Espai de Gent Gran de la Violeta de Gràcia Bufandes i complements teixits  

a mà per les àvies del barri 
Femarec Sabons solidaris i artesanals fets a mà per les persones de l’entitat 
Diomcoop Venda de productes inclusió social venedores ambulants 
Pqno Handmade Designs Complements tètxils sostenibles 
Aida Books Barcelona Llibres solidaris 
Ampa Col·legi Sant Josep Venda de joguines solidàries en bon estat 
 

 



 
Espai gastronòmic 
De 12 a 14h Fundació Festa Major de Gràcia Tapes solidàries amb els carrers Joan  

Blanques de Baix de Tot, Providència, Puigmartí, Jesús, Mozart i Perill 
Atzeries de La Vella de Gràcia Entrepans de botifarra solidaris 
Carrer Fraternitat de Baix Crêpes solidaris 

 
 
Espai Cultura popular 
12h Pilar dels Castellers de la Vila de Gràcia 

Inici de festa amb Batucargol 
Atzeries de la Vella de Gràcia Plantada i Tallers de l’Atzeries 
Gegants de Gràcia Plantada i tallers dels gegants 
Colla de Sant Medir Els Patufets Tallers i mostra de la colla 

 
 
Altres activitats i espais 
12 a 14 El Tot Gràcia Stand informatiu i promoció panera 

Amics de la Gent Gran Bingo solidari 
Tot el dia Associació de Joves Gitanos de Gràcia Stand informatiu de l’entitat 
18.30h RUIDO Photo Xerrada i presentació de projectes de fotoperiodisme sobre 

migració i refugi 
 
 

 
Entitats, col·lectius, projectes i artistes participants: 
 



1. AEE La Sedeta 
2. Espai de Gent Gran de La Violeta 
3. Amics de la Gent Gran 
4. Artemisa Multiespai Artístic 
5. Projecte Minerva, Dones Creadores 
6. Rosa Arrazola (Projecte Minerva) 
7. Merche Ochoa (Projecte Minerva) 
8. Alba Tor (Projecte Minerva) 
9. Acidh 
10. Espai La Tregua, arte y transformación social 
11. Associació de Joves Gitanos de Gràcia 
12. Col·legi Sant Josep 
13. Ampa Col·legi Sant Josep 
14. Carrer Fraternitat de Dalt ETIS 
15. FEMAREC 
16. Carrer Fraternitat de Baix EFIT 
17. Amics de la Gent Gran 
18. Alma de Boquerón 
19. Mikko Savikko (Espai Jove La Fontana) 
20. Espai Jove La Fontana 
21. Slam Dancing Studio 
22. RUIDO Photo 
23. Ada Ferran Tallada 
24. Cooperatives de Gràcia 
25. CEE Sant Joan de la Creu 
26. Silicon Gràcia 
27. Inifinty Souce (Silicon Gràcia) 
28. Ilustro a mi amigo (Silicon Gràcia) 
29. Kubik 
30. Neus Benages (Kubik) 
31. Sara Daumerie (Kubik) 
32. Emilio Fernández (Kubik) 
33. Davide Stasi (Kubik) 
34. Abrazo Cultural (Kubik) 
35. Bolitas Bomba (Kubik) 
36. TEDxGràcia 
37. Cal Tip 
38. DIR Gràcia 
39. La Capsa de Colors 
40. Castellers de la Vila de Gràcia 
41. Aida Books Barcelona 
42. Associació Cuida la vida 
43. Alehop! CO-Disseny 
44. Edami Escuela de Ajedrez “Miguel Illescas” 
45. El Tot Gràcia 
46. Musicoteràpia Bcn 



47. Pqno Handamade Ddesigns 
48. Eix Gran de Gràcia 
49. Gats de Gràcia 
50. Gegants de Gràcia 
51. Malsons de la Vella de Gràcia 
52. Atzeries de la Vella de Gràcia 
53. Club Social Gràcia (Salut Mental Gràcia) 
54. La Nau Espacial 
55. Escola Nou Patufet 
56. Ampa Nou Patufet 
57. Batucargol 
58. Fundació Festa Major de Gràcia 
59. Comissió de Festes carrer Perill (Fundació Festa Major de Gràcia) 
60. Comissió de Festes carrer Jesús (Fundació Festa Major de Gràcia) 
61. Comissió de Festes carrer Mozart (Fundació Festa Major de Gràcia) 
62. Comissió de Festes carre Joan Blanques de Baix de Tot (Fundació Festa Major de 

Gràcia) 
63. Comissió de Festes del carrer Puigmartí (Fundació Festa Major de Gràcia) 
64. Associació de Veïns i Comerciants del carrer Providència (Fundació Festa Major de 

Gràcia) 
65. Mercat de Lesseps 
66. Orquestra LaBanda 
67. Companyia de dansa Leftlovers 
68. Diomcoop 
69. Colla de Sant Medir Els Patufets 
70. Club Esportiu Europa 
71. Joan Blau (Galaxia Management) 
72. Marc Freixas (Galaxia Mangement) 
73. Meia (Galaxia Management) 
74. Swing Cats 
75. Associació Teixint Connexions 

 
 
Campanya bossa solidària “El Comerç de Gràcia amb la Marató de TV3: 

1. Eix Gran de Gràcia 
2. Associació de Comerciants Travessera de Gràcia Centre 
3. Associació de Comerciants la Nova de Torrijos de Baix 
4. Associació de Comerciants Nova Travessera 
5. Associació de Comerciants de Vallcarca 


