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Arriba una de les dates més esperades de les Corts: la 
Festa Major.
Venim de moments complicats: durant el 2021 encara 
no hem fet net de la pandèmia que assola el món i que 
ha modificat la manera de relacionar-nos entre nosaltres. 
Però poc a poc ens anem refent, retrobant-nos i fent 
barri. 
Aquest 2021, la Festa vol ser un punt d’inflexió per tal de 
recuperar la participació ciutadana i popular en les festes, 
amb més activitat de carrer i menys restriccions.  
Des del Districte de les Corts us convidem a viure el 
centenar d’activitats proposades per les associacions, 
entitats, equipaments municipals i veïnat de les Corts.
Una de les novetats que aquest any es presenta és la Fira 
Saludable, un punt de trobada d’entitats i institucions 
de l’àmbit de la salut del nostre districte i que dia a dia 
fan una gran feina, ja sigui en la promoció de la salut, en 
la recerca o en l’atenció. Esteu totes i tots convidats a 
conèixer la seva tasca.
També aprofitem per reconèixer l’esforç a les associa-
cions de comerç del territori, que seran presents als 
carrers i places de les Corts durant aquests dies. 
A continuació, trobareu el programa d’una festa major 
que té esperit, que creix i que s’adapta a les circumstàn-
cies. Totes les activitats són amb reserva prèvia, control 
d’aforament i caldrà seguir les mesures de seguretat i 
higiene marcades per les autoritats competents. A més, 
com l’any passat, es podrà gaudir d’alguns dels actes 
també des de casa, a través de la reproducció en directe! 
Seran el pregó i el toc d’inici, l’acte d’homenatge a les 
entitats i de proclamació del cortsenc i cortsenca d’honor 
i el concert líric de final de festa.
Us animo a gaudir de la festa per tornar a sentir-nos 
membres dels nostres barris; fem bon veïnatge, gaudim i 
cuidem-nos, mantinguem la distància, la higiene de mans 
i preparem les mascaretes més divertides! 

 Ja tenim aquí la Festa Major de les Corts 2021.  
 Bona Festa Major! 

Joan Ramon Riera
Regidor del Districte de les Corts

Benvolgudes veïnes
i veïns de les Corts!



Heus aquí que, després de 724 dies, tornem a viure una 
autèntica festa grossa del districte de les Corts, organitzada 
per les entitats cortsenques de La Maternitat i Sant Ramon, 
Pedralbes i les Corts, després de l’edició excepcional del 
2020, a causa de la pandèmia de la covid-19.
És una cita ineludible al calendari festiu dels nostres barris, 
dies per compartir espai amb tot el veïnat. Arribem aquí 
gràcies al treball voluntari i ple d’il•lusió d’associacions de 
veïns i veïnes, comissions de festes i entitats. Tot plegat és 
a punt de començar!
Gaudim sempre amb un missatge clar: neteja de mans, 
mascareta i distància. És responsabilitat de tothom vetllar 
per la salut de la gent del barri i de totes les persones que 
ens visitin per fer gresca i xerinola a la nostra festa major. 
És per això que oferim una programació festiva i cultural 
segura i us encoratgem a tornar a fer-vos vostres els ca-
rrers i les places de les Corts.
Gràcies a la participació i la col•laboració de tothom, al 
granet de sorra que aportem cada cortsenc i cortsenca, 
mantenim viva la tradició d’una festa major pròpia des del 
1806: amb innovacions constants i una evolució al ritme 
de la nostra societat, però preservant i incentivant l’esperit 
de l’antic poble de les Corts. La festa major és una de les 
millors expressions per sentir-se part d’una comunitat, per 
descobrir nous espais de la festa i les persones que la for-
men, veïns i veïnes que durant l’any continuen lluitant per 
millorar la vida, els drets i la cohesió a les Corts.  És un bon 
moment per apropar-se al teixit associatiu i engrescar-se a 
participar-hi!
Aquest 2021, torna el Festival d’Animació Infantil Oriol 
Canals. Cada espectacle programat és únic i per a tota la 
família. És una iniciativa que potencia l’animació tradicional 
catalana a casa nostra i que en pocs anys ha esdevingut 
una referència a la ciutat, tant per la seva qualitat artísti-
ca com pel seu esperit d’organització des de les entitats 
cortsenques.
Tornem a sentir l’orgull de les festes “panarres”, mot amb 
què tradicionalment es coneix els veïns i veïnes de les 
Corts d’ençà que, durant un dinar popular de festa major, 
al segle XIX, el consum de pa va ser tan gran que es va 
exhaurir  a tot el poble de les Corts. Tornem a penjar la 
banderola amb l’escut.  I gaudim de la festa amb respecte, 
tant de dia com de nit, sense tolerar cap agressió sexista ni 
LGTBIfòbica. Perquè ens volem vives!

Omplim de colors les Corts!
Taula de Festa Major de les Corts

Salut i Festa Major!



Tenim el plaer de presentar-vos un equip de noies que, 
entre cintes, masses, pilotes, cèrcols i música, protago-
nitzen un pregó molt especial i inclusiu. Us presentem les 
pregoneres d’aquest 2021: les gimnastes del Club Esportiu 
Jeroni de Moragas!
Són la Maria, la Carmen, l’Arianna, la Blanca, la Mar, l’Estel, 
l’Alba, l’Estel, la Marta, la Laura, la Marta, la Sandra, la Jú-
lia, la Kristina, la Lluna, la Paula, la Júlia, la Sandra, la Irene 
i la Sara. Vint noies amb les idees molt clares. Vint noies 
amb capacitats diverses que formen l’equip de gimnàstica 
rítmica del CE Jeroni de Moragas, una entitat social sense 
ànim de lucre que utilitza l’esport com a pretext per a la 
millora de la qualitat de vida de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual. El Districte de les Corts ha triat aquest 
equip de gimnastes per inaugurar les festes, ja que repre-
senten els valors i l’esperit d’inclusió del nostre territori, que 
s’expressa a través de l’Espai d’Inclusió 20+20+20, una 
xarxa col·laborativa formada per entitats de persones amb 
discapacitat, entitats del tercer sector i agents econò-
mics i de coneixement de les Corts, i que esdevé un espai 
d’acció, de reflexió i d’interacció entre aquests agents amb 
l’objectiu de contribuir a la millora i qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat.
Des de fa deu anys el club ha aconseguit obrir noves portes 
cap a un esport més inclusiu i ha participat activament en 
la creació d’una nova categoria i reglament a la Federació 
Catalana de Gimnàstica. El novembre del 2019 van quedar 
campiones de Catalunya, i ara, quan es normalitzin les 
competicions, tenen pendent de participar en els campio-
nats d’Espanya. Però no s’aturen, i el repte segueix i em-
peny aquesta mateixa porta a Espanya per seguir superant 
barreres.
 El CE Jeroni de Moragas és un club petit i fami 
 liar, que treballa amb il·lusió i entusiasme en la llui-
ta per la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lec-
tual. Tot plegat, amb l’objectiu de gaudir del que els agrada  
 i obrir les portes a la societat per intentar canviar  
 mirades.

Un pregó inclusiu 

Esport, il·lusió i inclusió: 
les gimnastes del CE Jeroni de 
Moragas



Aquest programa digital de la festa inclusiva 
està adaptat a les persones amb discapacitat 
visual. 
Les cobertes del programa porten un codi 
invisible que, mitjançant una aplicació mòbil 
gratuïta, enllaça a unes locucions que llegeixen 
la informació.

Mobilitat reduïda

Audiodescripció
Lectura fàcil

Interpretació en llengua de signes 
Subtitulació en streaming

Programa adaptat per a persones amb 
discapacitat visual

Si fos necessari, activeu al vostre dispositiu mòbil l’opció 
“VoiceOver” en Iphone o “TalkBack” en Android.

Descarregar l’aplicació WHERIS LINKS a
• App Store (Iphone)
• Google Play (Android)

Escanejar la portada o contraportada del 
Programa a una distància aproximada de 
10 cm
Mitjançant els botons de navegació 
s’accedeix a tot el contingut audible del 
programa 





10 a 20 h Mostra de comerç El 
Mirall de Pedralbes 
Manila, Capità Arenas i passeig de 
Manuel Girona
Associació de Comerciants el Mirall 
de Pedralbes

17.30 h Contes reciclats 
Adreçat a infants de 4 a 10 anys. A 
càrrec de Raig de Sol Contes. 
Cal inscripció prèvia al web ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/candeu 
Centre Cívic Can Deu

17.30 h Activitats familiars
Taller de maquillatge.
Ruc català: ruc mecànic per a infants.
Xocolatada i coca de la Forneria. Preu: 2 €
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Mirall de Pedralbes
Associació de Comerciants el Mirall de 
Pedralbes

17.30 h Conte ‘Les nenes a la història’
Coneixerem històries emocionants de pen-
sadores, escriptores, bibliotecàries...
Inscripcions a bit.ly/Puntxarxa
Biblioteca Montserrat Abelló

18 h Espectacle científic ‘AFM MAN’ 
A càrrec de Jordi Díaz Marcos
Explorarem el món invisible de les nano-
tecnologies a través de les eines que ens el 
permeten veure. 
Inscripció al web https://ajuntament.barce-
lona.cat/ccivics/perequart a partir de 15 dies 
abans de l’activitat.
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

Dijous 
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Dijous 

7 PREGÓ DE LA FESTA MAJOR

Plaça Comas

19 h A càrrec de les integrants de 
l’equip de gimnàstica rítmica inclusiva 
del Club Esportiu Jeroni de Moragas.

Interpretació en llengua de signes i 
retransmissió en streaming a ajuntament.
barcelona.cat/lescorts amb subtitulació. 

Reserva prèvia al web ajuntament.barcelona.
cat/lescorts

19.30 a 22 h Actuacions artístiques i 
musicals 
Actuacions de Dance Studio by Mireia 
Ridaura Hip Hop, Comercial Dance, Heels, 
sevillanes, zumba, Senyores Estupendes i 
show dance i la cantant Sandra García.
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Mirall de Pedralbes
Associació de Comerciants el Mirall de 
Pedralbes

TOC D’INICI 

Plaça Comas

21 h Espectacle de mapping, foc i dansa
Projectat a la façana de la seu del Districte, 
on gaudirem del renaixement de la cultura 
popular a través de la figura de la Diablessa, 
la mestressa de l’infern. Aquesta s’ha confi-
nat els últims dos anys a l’Ajuntament, i els 
7 Remeis Capitals vindran a “despertar-la” 
com cal. Dirigit pel creador visual i coreògraf 
Toni Mira (La Caldera) i el dramaturg i actor 
Jaume Bernardet (Comediants). Amb la 
participació dels ballarins Marc Fernández i 
Alma Steiner.

Retransmissió en streaming a ajuntament.
barcelona.cat/lescorts



Dijous 
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21.30 h Pregó satíric de Festa Major
A càrrec de la Diablessa, on la sàtira farà 
avergonyir més d’un manaire. A conti-
nuació, cloenda de foc amb el lluïment 
de la Repúbli-k de l’Avern, el Guardià de 
les Corts, els Bocs de Can Rosés, l’Aegis 
el Boc de Can Rosés i els Diables de les 
Corts.

Cal reservar prèviament al web festamajor-
lescorts.cat

Districte de les Corts, La Caldera, els Bocs 
de Can Rosés i Diables de les Corts

22 h Actuació de l’orquestra 80’ 
symphonic ORCA 
Reserves a ajuntament.barcelona.cat/les-
corts
Pl. Comas





10 h Gran caminada de la gent gran 
Inscripció als casals de gent gran i al Centre 
Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Plaça Comas (sortida)
Casals de Gent Gran de les Corts i Centre 
Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

17 h Ballada de sardanes
A càrrec de la Cobla Lluïsos. Amb mocador, 
guants o similar.
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Concòrdia
Comissió de Festes de la plaça Concòrdia

17 h On és la sargantana?, 
amb La Cuca Viu
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Av. Sant Ramon Nonat / passatge de Xile
AVV Sant Ramon

17.30 h Robòtica de baix cost 
Combinació de manualitats, electrònica, 
disseny i programació per blocs.
Reserva prèvia al telèfon: 934903625 o 
afablescorts@bcn.cat
Ateneu de Fabricació de les Corts

17.30 h El rodacontes, 
amb Jordi Tonietti i Cia  
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Mirall de Pedralbes
Associació de Comerciants el Mirall de 
Pedralbes

17.30 h Conte ‘Històries improvisades’
A partir dels suggeriments del públic un 
actor o actriu crea contes en directe. 
Aforament limitat. Un cop assolit l’aforament 
no es podrà accedir a l’espai.
Biblioteca Montserrat Abelló

Divendres 
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18.30 h Visita dialogada a 
l’exposició ‘Vint rostres i tres 
multituds’ 
És imprescindible reservar a 
través del web fundaciosunol.org, 
per telèfon (934 961 032) o al correu 
info@fundaciosunol.org 
Fundació Suñol

19 h Presentació del llibre ‘La Re-
pública espanyola contra Catalunya’ a 
càrrec d’Agustí Soler
A les 20.30 h sopar de Festa Major. 
Preu: 15 €
Vine a celebrar la festa major amb la JNC i 
Junts per Catalunya. Coneix-nos i participa!
Reserva prèvia a icondes@bcn.cat 
Comtes de Bell-lloc, 189
Joventut nacionalista de Catalunya i Junts 
per Catalunya

19 h Presentació del llibre La ciutat sen-
se veïns d’Andreu Merino i taula rodona 
amb el Grup d’Habitatge de les Corts
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Concòrdia
Comissió de Festes de la plaça Concòrdia

19 h Concert ‘Cançó i òpera italiana’ 
La soprano italiana Romina Krieger i el pia-
nista Ricardo Estrada delectaran al públic 
amb un repertori íntegrament dedicat a la 
música italiana. 
Cal inscripció prèvia a ajuntament.barcelo-
na.cat/ccivics/candeu 
Centre Cívic Can Deu

20 h Falcons 
Espectacle tradicional de Catalunya.
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Mirall de Pedralbes
Associació de Comerciants el Mirall de 
Pedralbes



20 h Presentació de la Taula de dones de 
les Corts 
Presentació de la Coralperformance#metoo 
a les Corts
Amb sopar. Preu: 19 €
Entrades disponibles el 28, 29 i 30 de se-
tembre, de 18 a 20 h, al Centre Cívic Tomasa 
Cuevas
Pl. Comas
Taula de Dones

20.30 h  Concerts de Rap 
(Joves emergents + Elane)
Inscripcions a cjlescorts@gmail.com o al 
següent formulari: https://docs.google.com/
forms/d/1f0aRd-0VHUx24hGAsqLdT0c_
P5fAqxf2SAoo_YHtnx0
Jardins de Magalí
Taula Jove de les Corts

PANDEMÒNIUM UNITARI 

Plaça Concòrdia

21 h Tabalada unitària. Lluïment de les colles 
de percussió participants.
21.20 h Ball de diables que recitaran els 
versots de festa major.
21.40 h Carretillada infantil.
22 h Carretillada i espectacle de foc
Amb el Guardià de les Corts, els Diables i 
Timbalers d’Ítaca, la Repúbli-k de l’Avern, els 
Bocs de Can Rosés, l’Aegis el Boc de Can 
Rosés i els Diables de les Corts.
22.50 h Cremada final de les colles i bèsties 
de foc i cloenda amb traca final.
23 h Revetlla de Foc Panarra, amb PD Kiwi-
sound. 

Cal reservar prèviament a través del web 
festamajorlescorts.cat

Colles de tabalers i diables del districte

Divendres 
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21.30 h Pregó de la festa de les 
Corts Sud
Pregó de la Festa Major a càrrec 
d’en mossèn Joan Sabe, rector de 
la Parròquia de Santa Tecla.
A continuació, sopar popular. Preu: 
6 €. 
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com 
Gran via Carles III / Av. Madrid
AVV Les Corts Sud

22.30 h Actuació del grup ‘El guateque’
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / Av. Madrid
AVV Les Corts Sud

Divendres 
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9 a 13 h 13è Torneig d’hockey 
+ Sala 
FC Barcelona, Barceloní Stick, 
Real Club de Polo i Catalonia 
Hocquei Club 
Pavelló poliesportiu municipal l’Illa

9 a 13 h Jornada de petanca de la 
Festa Major
Jardins de Magalí (pistes de petanca) 
Les Corts Esportiu, Club Petanca Benavent 
i Club Petanca Sant Ramon

9 a 18 h Torneig de ‘Blood Bowl’
Amb la participació de 30 entrenadors, a 3 
rondes i en format resurrecció. 
Preu: 10 € (inclou entrepà i beguda). 
Inscripcions al Casal de l’Espiga. 
Casal de l’Espiga
L’Espiga de les Corts

9 a 12 h Torneig d’iniciació als escacs
Torneig d’iniciació als escacs per a infants 
fins a 12 anys, i de 13 a 18 anys.
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Felipe de Paz 
Notorious Jazz Café, Federació d’Escacs i 
AVV Les Corts Sud

10 h Ruta L’art en Diagonal 
Inscripció prèvia a
ruteslescorts@gmail.com 
Si es requereix interpretació en 
llengua de signes (LSC), es pot sol·licitar 
en el mateix correu electrònic  amb com 
màxim 5 dies laborables d’antelació.

Dissabte
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FIRA SALUDABLE

10 a 14 h Mostra de les propostes i iniciati-
ves de les entitats i serveis del districte de les 
Corts orientades a fomentar hàbits de vida 
saludable.
Tallers d’activitat física, expressió corporal i 
altres tècniques saludables.
Presentació del llibre Mujeres invisibles 
para la medicina de la doctora Carme Valls i 
Llobet.

Pl. Comas

Districte de les Corts

10 a 14 h Recollida solidària d’aliments, 
joguines i roba
Carpa de recollida solidària en benefici de la 
parròquia de Santa Gemma.
Pl. Valdívida (av. Diagonal)
Partit Popular de Catalunya

10 a 14 h Exposició i lectura de poesia 
‘Temps de llum’ 
Inauguració de l’exposició de la sèries 
‘Temps de llum’ amb lectura de poemes. 
La presentació i la lectura es farà d’11.30 a 
12.30 h.
Trucant al telèfon: 934903625, o bé per 
email: afablescorts@bcn.cat
Ateneu de Fabricació de les Corts

10 a 14 h Jornada esportiva: partits de 
futbol sala
Inscripcions a aelescortsubae@lescorts.cat 
CEM les Corts
Associació Esportiva les Corts

10 a 14 h Torneig de botifarra
Tradicional torneig del joc de cartes.
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Concòrdia
Comissió de Festes de la plaça Concòrdia

Dissabte
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10 a 16 h Portes obertes als 
Pavellons Güell
Visites guiades en català a les 10, 
11, 12 i 15 h i en castellà a les 13 
h. Consultar possibles variacions 
d’horaris a www.rutadelmodernis-
me.com 
Per les visites guiades cal reservar al 
telèfon 933 177 652.
Pavellons Güell
Pavellons Güell, Ruta del Modernisme i 
Institut Municipal del Paisatge Urbà

10 a 19 h Mostra de comerç El Cor de les 
Corts 
D’11 a 19 h Harry Ween Scape room al 
carrer.
D’11 a 19 h Sorteig de 3 lots, artístic, científic 
i lectura a càrrec de l’Acadèmia Galileu
D’11.30 a 12.30 h Masterclass: Arrossos 
mariners  a càrrec de Fruits de la Mar BCN
D’12 a 13 h Conta contes: Storytime ‘The 
dressmaker’ a càrrec de Kids&Us (per a 
infants de 3 a 8 anys).
De 16 a 19 h Taller de maquetes. Emporta’t 
el teu ‘Falcon’.
Numància,entre av. Diagonal i Déu i Mata
Associació de Comerciants i Empresaris El 
Cor de les Corts

10 a 20 h Mostra de comerç Les Corts 
Comerç 08028
Mostra de comerç amb espectacles i activi-
tats lúdiques familiars.
Cardenal Reig entre Pisuerga i Poblet
Les Corts Comerç 08028

10 a 20 h Mercat de tardor d’horts urbans 
Mercat d’intercanvi de llavors ecològiques, 
planter de tardor, plantes aromàtiques, 
medicinals i decoratives, i compost i purins 
d’elaboració pròpia.
Hort Urbà Colònia Castells
Associació Hort Urbà de l’Espai Colònia 
Castells – Les Corts

Dissabte
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10 a 20.30 h Fira d’artesania 
Amb la participació de la botiga solidària 
‘Dona’m ales’ a benefici del Hospital Sant 
Joan de Déu. Venda de productes artesans.
Jardins de Can Bruixa
Espai d’Art, Associació d’Artesans de les 
Corts

10.30 h Lectura itinerant i dramatitzada 
del conte d’Aegis
Ruta literària interactiva i immersiva pel barri 
de les Corts amb tots els personatges que 
protagonitzen la història de l’Aegis en la 
seva obra literària publicada per Els Bocs de 
Can Rosés.
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Concòrdia i llocs per on transcorre la 
història de l’Aegis
Comissió de Festes de la plaça Concòrdia

10.30 h Trobada de puntaires 
Reserves a ajuntament.barcelona.cat/les-
corts
Eugeni d’Ors

11 h Matinal de la Mini-Comi
Taller per infants. Reserva d’entrades a 
festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

11 h Taller infantil ‘Fes el teu molinet de 
colors’
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
AVV Les Corts Sud

11 h Rumba per als menuts, 
amb Dantuvi amb la canalla
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça de les Corts
Festa Major Reivindicativa de les Corts

Dissabte
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11 h Tallers reciclables 
Reserva d’entrades a 
festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les 
Corts

11 h Contes solidaris
A càrrec de Vivim del Cuentu!
Gaudeix en família d’una sessió de 
contes per acostar els infants a aquells 
valors imprescindibles en la nostra societat. 
Aforament limitat. Un cop assolit l’aforament 
no es podrà accedir a l’espai.
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx
Ludoteca La Tardor i Biblioteca Les Corts – 
Miquel Llongueras

11 h Conèixer les Corts. Un passeig per 
les Corts, de Can Rosés a la Fàbrica 
Benet Campabadal
En aquest itinerari ens endinsarem a les 
Corts de principi de segle a través d’edificis 
emblemàtics. Inscripcions a bit.ly/Puntxarxa
Biblioteca Montserrat Abelló

11 a 20 h Jornada de portes obertes i 
Festival Barcelona Deep Collage
Visites guiades al Barcelona Supercompu-
ting Center i activitats sobre l’entorn de les 
relacions entre tecnologia, ciència i art. 
Inclou exposició de collage, xerrades, taula 
rodona i tallers musicals. 
Inscripció prèvia a www.bsc.es/collage 

   11 a 18 h Jornada de portes obertes al Barce
   lona Supercomputing Center 
   11 a 18 h Taller de collage sonor ‘El sons de 
    les Corts’. Taller de collage musical a partís de 
   sons del barri de les Corts a càrrec del compo
   sitor simfònic Ferran Cruixent.
   11 a 19 h Exposició Barcelona Deep Collage    
   (Barcelona Supercomputing Center)
   Exposició col·lectiva sobre com la pandèmia  
   ha posat de relleu la importància de la mirada, 
   la tecnologia i el tacte. Amb obres de 20 artistes 
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   visuals, estudiants i un algorisme d’intel•ligència 
   artificial.
   11.30 a 12.30 h i de 12.30 a 13.30 h Tallers de 
   collage per a infants 
   Aproximació de les tècniques i conceptes de 
   collage (jardins de Torre Girona).
   11.30 h Taula rodona-debat “Arts visuals i 
   tecnologia” 
   A càrrec de l’artista visual Susana Blasco, la 
   programadora creativa Anna Carreras i el físic 
   Artur García.
   13.30 h Actuació de teatre musical
   Vermut i teatre musical a càrrec de la compan
   yia Impro Side Story (jardins de Torre Girona).
   De 16 a 18 h Taller de collage per a adults
   Aproximació de les tècniques i conceptes de  
   collage (jardins de Torre Girona).
   De 16 a 18 h Taller de collage per a artistes 
   visuals a càrrec de Susana Blanco. 
   Aproximació de les tècniques i conceptes de  
   collage (jardins de Torre Girona).
   18 h Concert ‘Myspace Dragon Hoard’
   A càrrec de Daniel Moreno, Andi Stecher i Estel 
   Boada.
   Concert en viu d’aquesta obra composada a 
   partir de fragments de cançons de l’arxiu de la   
  xarxa social Myspace. 
Inscripció prèvia a totes les activitats a 
bsc.es/collage
Barcelona Supercomputing Center i jardins 
de Torre Girona
Barcelona Supercomputing Center i Societat 
Barcelonina del Collage

11.30 h Taller infantil 
Taller de reciclatge i reutilització. Inscripcions 
a soletcreaciones@gmail.com
Jardins de Can Bruixa
Espai d’Art, Associació d’Artesans de les 
Corts

11.30 h Espectacle d’animació infantil
Reserves a www.ludotecaguitard.cat
Jardins de Magalí
Ludoteca Guitard
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12 h Actuació de la Banda 
Simfònica de les Corts
Inscripcions a 
avsanramon@gmail.com
Av. Sant Ramon Nonat entre Car-
denal Reig i passatge de Xile
AVV Sant Ramon

12 h Taller i exhibició de country a 
càrrec de ‘One & Friends Country’
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
AVV Les Corts Sud

12 h Concurs infantil d’aeromodelisme 
Pràctica, entrenament i concurs d’habilitat 
amb petits models d’avions que facilita el 
club.
Inscripció prèvia a cvc@clubvelerscollserola.
cat o a clubvelerscollserola@gmail.com 
Les Corts amb Dr.Nubiola i Espinós
Club Velers Collserola

12 h Concert de la Banda de música del 
Col·legi Pare Manyanet 
Concert de música popular de tots els estils 
“Ens Retrobem”.
Reserva prèvia al correu electrònic 
vocalia@bandamanyanet.com 
Jardins Gaietà Renom
Vocàlia de música Col·legi Pare Manyanet

12 h Migdia musical
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

12.30 h Migdia gastro-musical amb La 
Niña Mai
Punxadiscs amb ritmes des del Carib a 
l’Àfrica i paella popular. 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Concòrdia
Comissió de Festes de la plaça Concòrdia
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13 h Migdia musical
Amb vermut i paella popular. Preu: 12 €.
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Jardins de Magalí
Dracs 1991

13 h Cançons i sons del món, 
amb Rah-mon Roma Trio
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

13.30 h Trobada d’entitats de la platafor-
ma i lliurament de premis 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

14 h Migdia musical
Amb botifarrada. Preu: 5€. Sòcies gratuït. 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

14 h Trobada socialista intergeneracional
Amb paella popular. Preu: 14 €. Reserva 
prèvia a lescorts@socialistes.cat
Jardins de Magalí
PSC Les Corts

16 h Gimcana als jardins de Magalí
Aquesta activitat també tindrà com objectiu 
ensenyar sobre el reciclatge a través de 
jocs. Inscripcions a https://forms.gle/9R-
p9PkZ5er3pYHHG8
Jardins de Magalí
Associació per a la Festa Major al Parc de 
les Infantes
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16 h Activitats per a joves
   Pista electrònica i venda 
   de discos de vinil, roba de segona 
   mà i art independent.
   A partir de les 17.30 h taula rodona  
   amb un debat sobre la situació 
   actual de l’escena electrònica a 
   Barcelona.
   A les 19 h realització d’un quadre de 
   grans dimensions amb actuació musical.
   A les 19.45 h actuació de dansa contem
   porània
   A les 20 h taller de punxadiscos
   A les 22 h punxadiscos música “techno”
Inscripcions a https://forms.gle/dGfoP3LoR-
2met3SM6
Parc de la Bederrida
Praxis i Asphixia Group

16 a 20 h Torneig d’escacs junior (menors 
de 18 anys)
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Felipe de Paz 
Notorious Jazz Café, Federació d’Escacs i 
AVV Les Corts Sud

16.30 h Tarda d’activitats educatives
Amb la participació de l’AE El Pi de les 
Corts, l’esplai Olivera Rodona i l’esplai 
Natzaret.
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

16.30 h Actuació musical del grup ‘Voleo’ 
Viatge musical i teatralitzat per Llatinoamèri-
ca. 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la plaça Concòrdia
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16.45 h Actuació musical a càrrec d’Aula 
Compàs 
Els músics més avançats de l’Aula Compàs 
ens faran una demostració de les seves 
habilitats musicals.
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
AVV Les Corts Sud

17 h Ruta pel barri de la 
Maternitat i Sant Ramon
Inscripció prèvia a 
ruteslescorts@gmail.com 
Si es requereix interpretació en llengua de 
signes (LSC), es pot sol·licitar en el mateix 
correu electrònic com a màxim amb 5 dies 
laborables d’antelació.

17.30 h Concert ‘Reviu cantant’ amb Juan 
Ramírez & Amics
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

17.30 h Concert de piano, de Bach a 
Piazzolla
A càrrec dels pianistes Ali Rafael Duran i 
Laura Pujol.
Inscripcions a: https://inscripcions.ccriera-
blanca.com/MiramModular/buscador/bus-
cador.jsp?g=1&c=45&t=CE&f=40
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx

18 h Ofrena de flors a la Mare de Déu del 
Remei 
Parròquia Mare de Déu del Remei

19 h Invictus, espectacle de
dansa inclusiva 
Aforament limitat. Un cop superat l’afora-
ment no es podrà accedir a l’espai.
Plaça Comas
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19 h Jazz & clàssica ‘I got 
rhythm’ 
A càrrec de Romina Krieger (veu) 
i Poyo Moya (piano).
Un viatge en blanc i negre a 
través de les tecles del piano i els 
colors de la veu humana de l’Amèrica 
de l’inici de segle. 
Inscripció prèvia a ajuntament.barcelo-
na.cat/ccivics/candeu
Centre Cívic Can Deu

19 h Tabalada d’entitats de la plataforma
Les colles tabaleres del barri (Els Bocs de 
Can Rosés, La Republi-k de l’Avern i els 
Diables de les Corts) faran un espectacle 
cultural estàtic.
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

19 h Actuació d’Agustín de Los Diablos
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
AVV Les Corts Sud

19 h Concert de la Jove Orquestra Sim-
fònica de les Corts (JOSC) i de la Banda 
Municipal de Barcelona 
Reserva prèvia a 
ajuntament.barcelona.cat/lescorts
Plaça del Monestir de Pedralbes

20 h Teatre ‘Hilda’ 
A càrrec d’ICC Teatre Obert
Hilda no narra un drama 
concret, sinó que composa una faula mo-
derna sobre el poder i la manipulació.
Reserva d’entrades: de dimarts a dijous, de 
18 a 20 h, al C.C. Tomasa Cuevas.
Audiodescripció i visita anticipativa i tàctil
Intèrpret en llengua de signes i subtitula-
ció en pantalla. Sala equipada amb anell 
magnètic.
Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts
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20 h Concerts
Actuacions de grups, entre ells, Belen Natali, 
Les Social Disfunktion i Lo Puto Cat.
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

20 h Magalí Sound System 
Música amb diversos DJ. 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Jardins de Magalí
Dracs 1991

20.30 h Concert de Festa Major
Inscripcions al web orfeo-de-les-corts.org
Parròquia de Santa Maria del Remei
Orfeó de les Corts

21 h Espectacle de sobretaula “Bingo de 
l’amor” amb Pocabroma Show
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

21 h Actuació del grup d’havaneres ‘Pen-
jats de l’ham’
Rom cremat: 2€. Inscripcions a 
avsanramon@gmail.com
Av. Sant Ramon Nonat entre Cardenal Reig i 
passatge de Xile
AVV Sant Ramon

22 h Concerts dels grups Sandunguera i 
Compota de Manana 
Rumba i Alternatimba.
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Concòrdia
Comissió de Festes de la plaça Concòrdia

22.30 h Actuació del grup ‘Ree Kohl’
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
AVV Les Corts Sud
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9 a 12 h Taller d’iniciació als escacs
Taller d’iniciació als escacs per a nens i 
nenes fins a 12 anys, i de 13 a 18 anys.
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Felipe de Paz 
Notorious Jazz Café, Federació d’Escacs i 
AVV Les Corts Sud

10 h Caminada popular per 
la paràlisi cerebral i la 
pluridiscapacitat
Inscripció en línia a www.fepccat.org i tam-
bé a les entitats membres de la federació.
Av. Sant Ramon Nonat
Federació d’entitats de Paràlisi Cerebral de 
Catalunya (FEPCCAT) i Districte de les Corts

10 a 17 h Jornada de portes obertes al 
Monestir de Pedralbes
Reserves a https://entrades.eicub.net:8443/
muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=PE-
DRALBES&property=PEDRALBES&lan-
g=1&codiActiv=100
Monestir de Pedralbes

10 a 20 h Torneig d’Escacs Partides Ràpi-
des per Equips 
Reserves i bases a torneigdescacs.cat 
Felipe de Paz 
Notorious Jazz Café, Federació d’Escacs i 
AVV Les Corts Sud

10 h Missa solemne de la Festa Major 
Parròquia Mare de Déu del Remei

10 a 20.30 h Fira d’artesania 
Venda de productes artesans.
Jardins de Can Bruixa
Espai d’Art, Associació d’Artesans de les 
Corts



10.30 h Tornarem, un conte - 
espectacle que obre fronteres, 
amb Marta Gorchs
Reserva d’entrades a 
festamajorlescorts.cat
Jardins de Magalí
Dracs 1991

11 h Ruta pel barri de les 
Corts 
Inscripció prèvia a
ruteslescorts@gmail.com 
Si es requereix interpretació en 
llengua de signes (LSC), es pot sol·licitar en 
el mateix correu electrònic com a màxim 
amb 5 dies laborables d’antelació. Es dis-
posa de material de suport en lectura fàcil 
i Braille, si es necessita s’ha d’indicar en el 
mateix correu electrònic el moment de la 
inscripció. 

D’11 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h Maquillat-
ge de cara infantil i manualitats en anglès
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
Kids&Us i AVV Les Corts Sud

11 a 16 h Festival Barcelona Deep 
Collage
Activitat sobre l’entorn de les relacions entre 
tecnologia, ciència i art. Inclou exposició 
de collage, xerrades, taula rodona i tallers 
musicals. 
Inscripció prèvia a totes les activitats a 
www.bsc.es/collage 
   11 a 14 h Exposició Barcelona Collage (Barce
   lona Supercomputing Center). 
   Exposició col·lectiva sobre com la pandèmia 
   ha posat de relleu la importància de la mirada, 
   la tecnologia i el tacte. Amb obres de 20 artistes   
   visuals.
   11 a 14 h Jornada de portes obertes al Barce
   lona Supercomputing Center 
   11.30 a 12.30 h Taller de collage per a infants 
   Aproximació de les tècniques i conceptes de 
   collage (jardins de Torre Girona).
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   A les 16 h Taller de collage sonor ‘El sons de 
   les Corts’
   Taller de collage musical a partís de sons del 
   barri de les Corts a càrrec del compositor simfò
   nic Ferran Cruixent. 
Barcelona Supercomputing Center i jardins 
de Torre Girona
Barcelona Supercomputing Center i Societat 
Barcelonina del Collage

11.30 h Xerrada de cultura popular
Present, passat i futur de les festes majors 
de barri. 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

11.30 h Saltimballa i cantajuga, 
amb El Gripau Blau
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Concòrdia
Comissió de Festes de la plaça Concòrdia

11.30 h El show d’en Sandro i Miqui
Humor, màgia i pallassos.
Amb xocolatada patrocinada per xurreria 
Montse i pastisseria Boages
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
AVV Les Corts Sud

11.30 h Taller infantil 
Taller de reciclatge i reutilització. Inscripcions 
a soletcreaciones@gmail.com
Jardins de Can Bruixa
Espai d’Art, Associació d’Artesans de les 
Corts

12 h Tastet de country amb Manel & 
Carme 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés
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12 h Ballada de sardanes 
Amb mocador. Aforament limi-
tat. Un cop superat l’aforament 
no es podrà accedir a l’espai.
Plaça Comas

12.30 h Xerrada a càrrec del Grup 
d’Habitatge de les Corts i migdia 
musical
Reserva d’entrades a 
festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

13 h Migdia musical
Amb botifarrada popular. Preu: 10 €. 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Jardins de Magalí
Dracs 1991

13 h Presentació del projecte de barriada 
cortsenca i vella cortsenca
Presentació de la cervesa artesana Cal Noi 
Flores i dinar popular. 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Concòrdia
Comissió de Festes de la plaça Concòrdia

14 h Gramola musical amb les brases
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Preu: 8 €
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

16 h Bingo musical
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts
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16 h Joc del savi
Tradicional joc de preguntes del barri de les 
Corts. 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Concòrdia
Comissió de Festes de la plaça Concòrdi

16.30 h II Torneig de Basket 3x3 Manolo 
Flores
Inscripció prèvia a través del web 
dracs1991.cat o presencial fins a 30 minuts 
abans de l’activitat (fins a exhaurir el número 
d’equips).
Jardins de Magalí
Dracs 1991

17 h Trobada de corals 
Amb la participació de la Coral Escola Laví-
nia, Coral Quòrum, Societat Coral l’Espiga 
de les Corts i l’Orfeó de les Corts.
Reserva a ajuntament.barcelona.cat/lescorts
Parròquia de Santa Tecla

17 h Concurs jove
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

17.30 h Havaneres i rom cremat amb el 
grup Montjuïc
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Preu: 3 €. 
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

17.30 h Contem Cançons, 
amb Pep Puigdemont i Sidrus
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com o a 
festamajorlescorts.cat
Gran Via Carles III/av. Madrid
AVV Les Corts Sud



Diumenge 

10
17.30 h Concert de gòspel
Entrades gratuïtes. Cal reco-
llir-les amb antelació als casals 
de gent gran.
Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”
Casals de Gent Gran de les Corts

18 h Taller infantil 
Vine i fes amb nosaltres un animal diver-
tit on guardar el teu raspall. 
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
AVV Les Corts Sud i Associació Ficat

18 h Teatre ‘Hilda’ 
A càrrec d’ICC Teatre Obert
Hilda no narra un drama concret, sinó que 
composa una faula moderna sobre el poder 
i la manipulació.
Reserva anticipada d’entrades: de dimarts a 
dijous, de 18 a 20 h, al Centre Cívic Tomasa 
Cuevas.
Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts

18 h Concert d’orgue i tenora 
Actuació d’Izumi Kando (orgue) i Jordi Moli-
na (tenora). Aforament limitat. Un cop assolit 
l’aforament, no es podrà accedir a l’espai.
Parròquia de Santa Maria del Remei
Amics de l’Orgue de les Corts

19.30 h Actuació del grup de rock ‘Ree 
Khol’
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
AVV Les Corts Sud

20 h Concert de la Mulata i PD’s
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts
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20.30 h Nit de jocs de taula
Trencaclosques, trivial i altres jocs. 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

21 h Monòleg / actuació humorística
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Jardins de Magalí
Dracs 1991

22 h Actuació del grup ‘Els Gats’
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
AVV Les Corts Sud
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10 a 14 h Torneig d’escacs modalitat 
‘pasapiezas’
Reserves i bases a torneigdescacs.cat 
Felipe de Paz 
Notorious Jazz Café, Federació d’Escacs i 
AVV Les Corts Sud

16 a 20 h Torneig d’escacs modalitat 
‘sistema Masnou’
Reserves i bases a torneigdescacs.cat 
Felipe de Paz
Notorious Jazz Café, Federació d’Escacs i 
AVV Les Corts Sud

17 h Introducció a la boxa ‘Fightland les 
Corts’
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
AVV Les Corts Sud

17 h Visca la Festa!, amb 
Corrandes Animació
Amb xocolatada infantil. 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés i La Trufa

17.30 h Homenatge a les
 entitats i proclamació dels 
cortsenc i cortsenca de l’any 
Interpretació en llengua de signes 
i retransmissió en streaming a ajuntament.
barcelona.cat/lescorts amb subtitulació.
Reserva prèvia al web 
ajuntament.barcelona.cat/lescorts
Jardí del Centre Cívic Can Deu

17.45 h Conditioning – Prepara el teu cos 
per a grans esforços
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / av. Madrid
AVV Les Corts Sud



18.30 h Taller de risoteràpia a 
càrrec d’Inés Simarro
Descobreix els beneficis del 
riure. Aforament limitat. Un cop 
assolit no es podrà accedir.
Biblioteca Montserrat Abelló

19 h Coneixem el nou Espai Jove
Reserva d’entrades a 
festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

19.30 h Conferència-taller: música i pa-
raula per a la imaginació 
A càrrec Maria del Mar Poyatos Andújar. 
Inscripció prèvia al web 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
Centre Cívic Can Deu

19 h Conferència ‘Com fer una bona foto’ 
Donem la possibilitat de conèixer els parà-
metres importants per fer una bona foto.
Inscripció al web 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart 
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

20 h Concert amb ‘Angangas’, PD Ignífu-
ga i PD Kiwisound
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

22 h Actuació del grup ‘Track’s Bar’
A les 20 h Botifarrada popular
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / Av. Madrid
AVV Les Corts Sud

22 h Concert de copes amb ELBA&JÚLIA
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés
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Dimarts 

12
8 a 16 h I Jornada esportiva 
‘Benéfica les Corts’ contra el 
càncer de mama
Torneig benèfic de futbol i bas-
quet amb l’objectiu de recaptar 
fons. Inscripcions al mateix centre 
esportiu.
CEM Arístides Maillol
UTE Arístides Maillol

9 a 14 h Primer Open infantil d’escacs 
Se celebrarà al carrer en un espai acotat. 
Inscripció gratuïta a pblescorts@gmail.com 
o al telèfon 651304562.
Solà amb Joan Gamper
Penya Blaugrana de les Corts i l’Espiga de 
les Corts

10 h Assemblea de socis i sòcies
Porta la tassa i el bol d’esmorzar.
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés i Caprabo

10 h Ruta pel barri de 
Pedralbes
Inscripció prèvia a 
ruteslescorts@gmail.com 
Si es requereix interpretació en 
llengua de signes (LSC), es pot sol·licitar en 
el mateix correu electrònic com a màxim 
amb 5 dies laborables d’antelació. Es dis-
posa de material de suport en lectura fàcil 
i Braille, si es necessita s’ha d’indicar en el 
mateix correu electrònic el moment de la 
inscripció.

10 a 20 h 1er Torneig Internacional d’Es-
cacs Notorius Jazz Café 
Reserves i bases a torneigdescacs.cat 
Felipe de Paz
Notorious Jazz Café, Federació d’Escacs i 
AVV Les Corts Sud



Dimarts 

12
11 h “La cuca de mil colors” 
amb Grimpallunes
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

12 h Exhibició Dansa Kathak amb Nuria 
Cabo 
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

12 h Exhibició de sardanes – Cicle de 
sardanes Josep Santos 
Matinal de sardanes amb actuació de les 
colles sardanistes.
Reserves a inscripcio.avlescortssud.com
Gran via Carles III / Av. Madrid
AVV Les Corts Sud

14 h Migdia musical
Amb fideuà popular.  Preu: 10 € (8€ per 
socis i sòcies)
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

15.30 h Bingo Km.0
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

Bombetada Unitària i 
Cloenda del Festival Oriol Canals

17 h Espectacle EUPHÔRIA de la compan-
yia Pentina el Gat (guanyador del Premi Oriol 
Canals d’Òmnium Les Corts 2021)

18 h Bombetada unitària

Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat

Plaça Sòl de Baix

Federació d’Associacions i Comissions de 
Festes de les Corts amb la col·laboració 
d’Òmnium Cultural Les Corts



18 h Espectacle de circ ‘Ca-
rrousel’
A càrrec del grup Pambòii. 
Preu: 5 €. 
Reserva de localitats a 
reserves@espigadelescorts.cat 
Casal de l’Espiga de les Corts
Federació Teatre Amateur de Catalun-
ya

19 h Concert líric de Festa Major 
Amb l’actuació d’Alba Fernández Cano, 
soprano.
Invitacions a 
ajuntament.barcelona.cat/lescorts
Acte retransmès en directe per streaming a 
ajuntament.barcelona.cat/lescorts  
Auditori AXA 

20 h Espectacle foc i percussió
Amb la Colla de Diables i Timbalers d’Ítaca i 
els Bocs de Can Rosés.
   A les 20 h: Tabalada
   A les 20.45 h: Encesa infantil
   A les 21.30 h: Espectacle de foc de Els 
   Bocs de Can Rosés ‘25+5’ amb l’Aegis
Reserva d’entrades a festamajorlescorts.cat
Plaça Can Rosés
Comissió de Festes Can Rosés

22 h Castells de focs 
Cloenda de la Festa Major de les Corts.

Dimarts 

12



Uns dies abans de la Festa Major: 
Mostra de comerç a Joan Güell 
Dissabte 2 d’octubre de 10 a 20.30 h
Joan Güell entre Travessera de les Corts i Miquel Àngel
Eix Comercial Sants - Les Corts 

Fira d’artesans 
Del 2 al 12 d’octubre de 10 a 22 h 
Gran via Carles III / av. Madrid

Mostra de comerç El Mirall de Pedralbes
Dijous 7 d’octubre de 10 a 20 h
Manila, Capità Arenas, passeig de Manuel Girona 
Associació de Comerciants el Mirall de Pedralbes

Fira d’artesania tradicional i gastronòmica
Del 7 al 12 d’octubre de 10 a 23 h
Plaça Valdívia
Happen Events

Fira d’artesans 
Del 8 al 10 d’octubre de 10 a 20 h
Pl. Concórdia / Deu i Mata

Fira saludable 
Dissabte 9 d’octubre de 10 a 14 h
Plaça Comas

Mostra de comerç El Cor de les Corts
Dissabte 9 d’octubre de 10 a 19 h
Numància, entre av. Diagonal i Deu i Mata
Associació de Comerciants i Empresaris El Cor de les Corts



Mostra de comerç Les Corts Comerç 08028
Dissabte 9 d’octubre de 10 a 20 h
Cardenal Reig, entre Pisuerga i Poblet
Les Corts Comerç 08028

Fira d’artesania 
Dies 9 i 10 d’octubre de 10 a 20.30 h
Jardins de Can Bruixa
Espai d’Art, Associació d’Artesans de les Corts

Fira d’artesania 
Dies 10,11 i 12 d’octubre de 8.30 a 14 h
Av. Josep Tarradellas
Associació de Veïns i Veïnes dels Tres Jardins



25è aniversari Grup Mou-te
Del 15 de setembre al 31 d’octubre 
Espai Expositiu de les Corts de la Seu del Districte 

Mostra d’imaginari festiu de les Corts de Festa Major 
Del 4 al 17 d’octubre
Biblioteca Montserrat Abelló i Biblioteca Les Corts – Miquel 
Llongueras

Exposició ‘Vint rostres i tres multituds’ 
Del 7 al 9 d’octubre
Fundació Suñol

Obres del taller Urban Sketching
Exposició d’obres dels artistes participants en les dues 
primeres edicions del projecte Urban Sketching. Dibuixos 
d’espais simbòlics del districte.
Del 7 al 12 d’octubre 
Biblioteca Montserrat Abelló

Exposició ‘Barcelona Deep Collage’ 
Del 9 al 10 d’octubre
Barcelona Supercomputing Center



• Amics de l’Orgue de les Corts
• Associació de comerciants el Mirall de Pedralbes
• Associació de comerciants i empresaris El Cor de les 

Corts
• Associació Esportiva les Corts
• Associació Ficat
• Associació Hort Urbà de l’Espai Colònia Castells – Les 

Corts
• Associació per a la Festa Major al Parc de les Infantes
• Ateneu de Fabricació de les Corts
• AVV dels Tres Jardins
• AVV Les Corts Sud
• AVV Sant Ramon
• Barcelona Supercomputing Center
• Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras
• Biblioteca Montserrat Abelló
• Centre Cívic Can Deu
• Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
• Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx
• Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts
• Club Petanca Benavent
• Club Petanca Sant Ramon
• Club Velers Collserola
• Comissió de Festes Can Rosés
• Comissió de Festes de la plaça Concòrdia
• Dracs 1991
• Els Bocs de Can Rosés
• Els Diables de les Corts
• Espai d’Art, Associació d’Artesans de les Corts
• Federació d’Associacions i Comissions de Festes de 

les Corts
• Federació d’entitats de Paràlisi Cerebral de Catalunya 

(FEPCCAT)
• Federació d’Escacs
• Federació Teatre Amateur de Catalunya
• Festa Major Reivindicativa de les Corts
• Fundació Suñol
• Happen Events
• Institut Municipal del Paisatge Urbà
• Joventut nacionalista de Catalunya (JxCat)
• JxCAT
• Kids&Us
• L’Espiga de les Corts



• La Caldera 
• Les Corts Comerç 08028
• Les Corts Esportiu
• Ludoteca Guitard
• Ludoteca La Tardor
• Notorious Jazz Café
• Òmnium Cultural Les Corts
• Orfeó de les Corts
• Parròquia Mare de Déu del Remei
• Partit Popular de Catalunya
• Pavellons Güell
• Penya Blaugrana de les Corts
• Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts
• Praxis i Asphixia Group
• PSC les Corts
• Ruta del Modernisme
• Societat Barcelonina del Collage
• Taula de Dones
• Taula Jove de les Corts
• UTE Arístides Maillol
• Vocalia de música Col·legi Pare Manyanet



Ateneu de Fabricació de les Corts (Comtes de Bell-lloc, 192-
200)
Auditori AXA (av. Diagonal, 547)
Av. Josep Tarradellas
Av. Sant Ramon Nonat 
Barcelona Supercomputing Center (pl. Eusebi Güell, 1-3)
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras (Travessera de les 
Corts, 58)
Biblioteca Montserrat Abelló (Comtes de Bell-lloc, 192-200)
Capità Arenas, pg. Manuel Girona i Manila
Casal de l’Espiga de les Corts (Joan Gamper, 30)
Cardenal Reig (entre Pisuerga i Poblet)
CEM les Corts (Travessera de les Corts, 252-254)
CEM Arístides Maillol (Martí i Franquès, 19, 21)
Centre Cívic Can Deu (pl. de la Concòrdia, 13)
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” (Comandant Benítez, 6)
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx (Riera Blanca, 1)
Centre Cívic Tomasa Cuevas les Corts (Dolors Masferrer i 
Bosch, 33-35)
Comtes de Bell-lloc, 189
Eugeni d’Ors
Felipe de Paz
Fundació Suñol (Mejía Lequerica, 14)
Gran via Carles III / av. Madrid
Hort Urbà Colònia Castells (Montnegre, 32)
Jardins de Can Bruixa
Jardins de Magalí
Jardins de Torre Girona



Jardins de Gaietà Renom
Les Corts – Dr. Nubiola i Espinós
Numància (entre av. Diagonal i Deu i Mata)
Parc de la Bederrida
Parròquia de Santa Maria del Remei (pl. de la Con-
còrdia, 1)
Parròquia de Santa Tecla (av. Madrid, 107)
Pavelló Illa (Numància, 142)
Pavellons Güell (av. Pedralbes, 7)
Penya Blaugrana de les Corts (Joan Gamper, 27)
Plaça de Can Rosés
Plaça de Comas
Plaça de la Concòrdia
Plaça de les Corts
Plaça del Monestir de Pedralbes
Plaça del Sòl de Baix
Plaça del Mirall de Pedralbes
Plaça Valdívia (av. Diagonal)
Seu del Districte de les Corts (pl. Comas, 18)







A LA FESTA MAJOR 
DE LES CORTS

RESPECTA LES MESURES DE PREVENCIÓ 
DE LA COVID-19: RENTAT DE MANS, 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT I MASCARETA.

Gràcies per la teva col·laboració

VIU LES FESTES 
SENSE MASCLISME. 

RECORDA 
QUE NOMÉS SÍ ÉS SÍ



Tothom

Jo

Nosaltres

#BCNcuida’t
cuidat.barcelona



A les Corts,
gràcies!

No és no.
Barcelona antimasclista

Per gaudir sense
soroll.

Per llençar les burilles 
 a la paperera.

Per utilitzar els
banys públics.

Per mantenir neta
la ciutat.

barcelona.cat/conviure
#conviureBCN





Més informació:

Recordeu que és imprescindible reservar 
prèviament per a totes les activitats.

Les activitats que es retransmetran per 
streaming, les podreu seguir en directe al web 
del Districte de les Corts: 

ajuntament.barcelona.cat/lescorts

ajuntament.barcelona.cat/lescorts

fb.com/bcnlc

@BCN_LesCorts

@BCN_LesCorts

#fmlescorts21


	Accés al Programa amb les locucions per a persones amb discapacitat visual FER CLICK AQUÍ: 


