
Districte de
Ciutat Vella

Aquest estiu omplim les places 
del Raval, la Barceloneta, el 
Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina 
i la Ribera d’activitats per a 
infants i joves!

El Districte de Ciutat Vella ha 
organitzat per aquest estiu 
l’activitat ‘Juguem a la plaça’ 
amb diferents propostes per 
promoure l‘activitat lúdica de les 
famílies i millorar la convivència 
a les places.

Grans, petits i petites podreu 
gaudir dels espais comunitaris 
del barri com a lloc de trobada. 
Els infants descobriran els jocs 
tradicionals i actuals i podran 
compartir tallers creatius amb la 
família, i els joves gaudiran de 
propostes de música en viu o 
sessions de curtmetratges a la 
fresca.

Tot un gran ventall d’activitats 
diverses per passar-ho bé amb 
els veïns i veïnes.

barcelona.cat/ciutatvella



BARCELONETA

Plaça del Poeta Boscà (La Repla)
Del 15 de juliol al 9 de setembre

Dilluns, de 17 a 20 h

Espai de jocs, tallers de manualitats i 
activitats infantils.
A càrrec de Tata Inti.

RAVAL

Plaça de Sant Agustí
Dimarts a la tarda

23 de juliol, a les 19.15 h: Concert de 
Maria Sarmiento.

30 de juliol, a les 18 h: Taller de fotografia 
antiga.

6 d’agost, a les 18 h: Taller per crear una 
cançó de rap.

13 d’agost, a les 21.30 h: Els millors 
curtmetratges del festival “La Mida no 
importa”.

20 d’agost, a les 18 h: “Mi querencia”, 
recital de música tradicional veneçolana.

27 d’agost, a les 18 h: Concert de swing 
per ballar amb “Raval Stompers”.
Organitza Juan Pedro Diotaiuti - La Tomatera.

Plaça de la Gardunya
Dijous a la tarda

25 de juliol, a les 19.15 h: Concert de 
Green Cow.

1 d’agost, a les 18.30 h: Taller de 
fotografia antiga.

8 d’agost, a les 21.30 h: Els millors 
curtmetratges del festival “La Mida no 
importa”.

15 d’agost, a les 18 h: Taller per crear una 
cançó de rap.

22 d’agost, a les 18.30 h: “Dos Negras”, 
concert de músiques del món.

29 d’agost a les 18.30 h: Classe i ballada 
de swing amb “Raval Stompers”.
Organitza Juan Pedro Diotaiuti - La Tomatera.

GÒTIC

Plaça de la Mercè
Del 13 al 27 de juliol i del 
7 de setembre al 26 d’octubre

Dissabtes, de 17 a 20 h (excepte 13/7, 
que serà de 10 a 13 h)

Jocs, manualitats, tallers, activitats 
infantils.
A càrrec de l’Associació Gabella.

Plaça Traginers
Del 18 de juliol al 19 de setembre

Dijous, de 18 a 20h

Tallers participatius de reciclatge creatiu.
A càrrec de Drap Art.

Plaça de Joaquim Xirau
Del 3 al 31 d’agost

Dissabtes, de 17 a 20h

Espai de joc lliure i creatiu.
A càrrec de Tata Inti.

SANT PERE, SANTA CATERINA I 
LA RIBERA

Plaça de Jaume Sabartés
Del 17 de juliol al 18 de setembre

Dimecres, de 17 a 20 h

Espai de joc lliure i creatiu.
A càrrec de Tata Inti.

Plaça de Mestres Casals i Martorell
20 i 27 d’agost

Dimarts, a les 19 h

Tardes de taller de circ.
A càrrec d’Encircant el barri.

Plaça del Pou de la Figuera
Juliol i agost

Dimarts, dimecres, dijous i dissabtes 
a la tarda

Activitats infantils i juvenils.
A càrrec de la Fundació Adsis.

10 i 31 d’agost

Dissabtes, a les 19 h

Tarda de circ amb tallers i nit d’espectacle 
(22 h).
A càrrec d’Encircant el barri.


