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Alegria, alegria, 
No ens deixem entristir 
Que la vida són dos dies 
I ens toca tornar a fruïr 
 
Aprofitarem al màxim 
El que ens deixin fer al 
carrer 
Disfrutant de tots els dies 
Del primer fins al darrer 
 
El pregó serà un luxe 
Amb una convidada 
d’excepció 
Es faci com es faci 
Sens dubte serà el millor 
 
Ben d’hora les matinades 
Amb el dolç despertar de 
les gralles 
D’això si que no ens en 
salvem 
Per molta epidèmia que 
tinguem 
 

El que no entenen i massa 
perdura 
És que la cultura popular 
és segura 
Veurem com queda tot 
plegat 
Amb les indicacions del 
Procicat 
 
Sigui com sigui, més que 
mai 
A fer xerinola i guirigall 
Poblenou és el millor 
Visca la festa Major! 

La Coordinadora no es fa responsable de les opinions expressades en 
les col·laboracions inserides en el Programa, els articles i/o els anuncis.
Segons les condicions meteorològiques o altres qüestions alienes als 
organitzadors, aquest programa pot patir modificacions, que 
s’anunciaran a la web i les xarxes socials. 
www.festamajorpoblenou.org

Aquesta publicació està subjecte a 
una llicència Creative Commons 4.0 
Internacional: Reconeixement - No 
Comercial - Compartir Igual (CC BY-
NC-SA 4.0)

Per a qualsevol reproducció i/o la co-
municació pública de la in- formació 
continguda en aquesta pàgina, ha de 
tenir en compte els usos permesos:

Reconeixement: caldrà que reconegui 
l’autoria d’aquesta.

No Comercial: queda limitada a usos 
no comercials.

Compartir Igual: si feu obres deriva-
des, heu de fer servir aquesta mateixa 
llicència.
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Salutacions

A...le...gria, ja és Festa Major 

Quines ganes tenim de tornar a la normalitat nor-
malitzada i deixar-nos de la pandèmia i noves nor-
malitats! Lamentablement aquest 2021 encara no 
serà possible, però podem estar convençuts que les 
activitats que ens han preparat les entitats i carrers 
ens permetran passar una bona estona.

Encara haurem de fer un esforç i mantenir les dis-
tàncies socials i portar la mascareta, però podrem 
gaudir d'activitats amb les mesures sanitàries que 
hagin establert les entitats organitzadores.

EP !! Gaudim de la festa, fins on puguem, però cal-
drà ser respectuosos amb les veïnes i veïns, és molt 
important respectar el descans per poder gaudir de 

Al setembre, el millor retorn és al Poblenou

No hi ha millor manera possible de tornar de va-
cances que com ho fa el Poblenou. Recuperar les 
rutines després de l’estiu és prou feixuc, però fer-
ho amb el torrent d’alegria, de festa, de música i de 
sociabilitat amb què ho fa el Poblenou, no té preu.

La festa és vida, i estem en uns moments en què 
justament la vida és un bé molt preuat que hem de 
protegir entre totes les persones que en formem 
part. És per això que les entitats organitzadores 
poblenovines han estructurat un programa d’ac-
tivitats en què les mesures sanitàries hi tenen una 
rellevància molt especial. Hem de fer festa perquè 
és una necessitat social i col·lectiva, i ho hem de fer 
amb la màxima precaució perquè la covid-19 for-
ma part del nostre entorn i és una necessitat prote-
gir-nos-en. Ens en sortirem, posant-hi seny i tenint 
ben present que, malgrat les vacunes, la pandèmia 
es manté present en el nostre cicle vital.

Amb aquest marc de responsabilitat i de màxima so-
lidaritat amb les persones que estimem, aquells dies 
farem dels espais públics el punt de trobada que vo-
lem gràcies a activitats de tota mena i entre tots fa-
rem que tornin a ser espais vius. Encara amb moltes 
precaucions, el Poblenou tornarà a demostrar que 
som un barri obert amb una intensa vida cultural, i 
que la festa major és un dels eixos vertebradors del 
veïnat que ens fa forts pel seu component democrà-
tic i popular que només genera integració i inclusió. 
L’organització ha estat complexa, i hi dominaran els 
espais oberts, diversos, amplis, perimetrats, amb 

la festa i a l'hora respectar la nostra Festa Major i 
permetre que es realitzin les activitats. No hauria 
d'existir una reticència a realitzar festa al carrer, en-
cara que sigui el nostre carrer, siguin associacions de 
les veïnes dels carrers, siguin grups de persones, veï-
nes i veïns del carrer, estiguin adherits a una federa-
ció o altra. Donem vida i activitat als carrers, deixem 
fer la festa, sols és un període de 10 dies a l'any.

En el moment de realitzar aquest article, cal dir-vos 
que les entitats i carrers, amb un gran esforç humà, 
estan preparant més d'un centenar d'activitats per 
la Festa Major, però encara estem pendents de com 
serà la situació sanitària per les dates de festes, així 
és possible que tot aquest esforç pugui ser totalment 
desaprofitat. Des de Coordinadora volem ressaltar i 
agrair aquest esforç que estan realitzant les entitats, 
tot i la situació actual, la seva disposició i engresca-
ment per realitzar activitats i mantenir viu l'esperit 
de Festa Major, caldrà fer un esforç tots i totes per 
seguir mantenint viva aquesta tradició cultural.

Ara ens hem de posar seriosos i dir ben fort PO-
BLENOU ESTÀ EN CONTRA DE QUALSE-
VOL MENA DE VIOLÈNCIA. Les veïnes i veïns 
no acceptem i rebutgem qualsevol mena d'agres-
sió de gènere, LGTBI, racial..., qualsevol agressió 

és i serà sempre rebutjada al Poblenou. Des de les 
entitats organitzadores i l'administració s'està tre-
ballant junt amb la Guàrdia Urbana en crear punts 
liles d'atenció per aquestes agressions i en formar 
a les entitats organitzadores sobre com actuar da-
vant d'aquestes agressions. Però el més important 
és que totes les veïnes, veïns, participants i públic 
assistent tinguem una posició frontal de rebutjar 
qualsevol classe d'agressió vingui de qui vingui i 
dirigida a qualsevol persona o entitat, a fi d'evitar 
que aquestes agressions puguin créixer.

Hem de ser curosos amb l'espai públic, hem aug-
mentat considerablement els urinaris, tant en 
quantitat com en punts distribuïts per tot l'espai de 
festa. Respectem el descans de les veïnes, tant als 
espais de festa com per tot el barri.

Us desitgem una bona festa, que gaudiu de les ac-
tivitats que us han preparat les entitats, comissions 
de carrers i col·lectius per totes vosaltres, i recor-
deu que la beguda no pot ser un motiu d'alteració 
de convivència, si beus, fes-ho amb moderació, el 
teu entorn també. Dissabte 11, després del pregó, 
fem tradició, sopem al carrer, baixem totes amb 
taules i cadires, sempre respectant les mesures sa-
nitàries, i celebrem LA FESTA MAJOR!

aforaments limitats i amb les infraestructures opor-
tunes i amb el compliment horari oportú. Tot plegat 
per poder gaudir del barri compartint-ho tot i en-
fortir el sentiment de pertinença a un espai del país 
que és únic, emblemàtic. I sobretot, que és nostre.

Hem d’agrair molt sincerament totes les persones 
que han fet possible el programa que ara podreu 
llegir i que estan pendents de totes les indicacions 
sanitàries per fer les adaptacions que comporti cada 
moment. Amb la seva dedicació, transitarem per tot 
un plegat de propostes de cultura popular, de músi-
ca, de convivència, de passejada... El voluntarisme 
i l’abnegació implícits a tot el que veureu a conti-
nuació és emocionant. És difícil d’imaginar amb 
exactitud tota la feina que s’amaga rere aquestes 
pàgines, i és per això que hem d’agrair molt since-
rament totes i cadascuna de les persones que hi han 
posat el seu esforç i la seva estima per un programa 
de Festa Major que ens omplirà el cor i l’ànima.

Amb seny i amb precaució, que tinguem una soli-
dària Festa Major!

David Escudé
Regidor del Districte de Sant Martí
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Pels que no em coneguin:

Em dic Beatriu Castelló Montoliu i soc del Poblenou, poblenovina fins 
a la medul·la! Vinc d'una família molt humil; soc filla de la Lola, la mo-
dista que va aprendre a cosir al taller de la senyora Carmen (al carrer 
Joncar, al girar de la Rambla) i del Segis, fuster que feia hores extres fent 
“d'empleat “ al Casino.

Moltes també em coneixen com “la nena de ca l'Engràcia”, perquè des 
de ben petita i fins que vaig ser ben ganàpia, vaig baixar cada dissabte 
a ajudar a la botiga. Quan encara no arribava al taulell, em posaven un 
davantal que m'arribava als peus i a sobre d'una banqueta ja despatxava 
ous i deia “sí servida” a les clientes. Amb l'Engràcia i el Joan ( a part de 
despatxar pollastres i conills) vaig aprendre d'art, d'òpera, de ballet, i 
sobretot d'humanitat.

Vaig anar al CE Grèvol i després a l'Institut Icària, vaig fer ballet a Lau-
mar, i vaig passar moments inoblidables a l'Escola d'Art de Poblenou, 

BEATRIU CASTELLÓ, 
ACTRIU POBLENOVINA

amb la Teresa vam aprendre molt, no només d'art sinó també a tenir 
respecte, a valorar la feina, a treballar en equip i a ser responsable. Com 
us he dit , el meu pare treballava al Casino i la meva mare i jo hi anàvem 
sempre que hi havia funció. El papa ens posava dues cadires darrere de 
l'última fila del circular esquerra i des d' allà veiem tot el que fessin. Vaig 
veure zarzuela, ballet, músics i cantants, els festivals de “les monges”, i 
molt de teatre!

Va ser en aquella cadira on vaig començar a somiar que algun dia 
seria jo la que fes somiar a d'altra gent des d'un escenari com aquell. 
Els somnis es compleixen, jo en soc un exemple, però t'ho has de treba-
llar, eh! Soc actriu i fa uns vint anys que em dedico en exclusiva al món 
de la interpretació. Abans vaig haver de treballar de mil coses que no 
m'agradaven i fins i tot compaginar-ho amb el teatre.

Dins de la meva feina he fet de tot una mica: pallassa d'hospital, teatre 
de text, cabaret, anuncis i sèries de la tele, teatre infantil, programes de 
ràdio, teatre de carrer, presentadora, i sobretot teatre improvisat amb la 
meva companyia Impro Barcelona. He voltat pels escenaris de tot Ca-
talunya, les Espanyes i part de l'estranger.

Un altre dels somnis que tenia des de petita era ser pregonera de la Fes-
ta Major. Sempre pensava: “quan sigui famosa faré el Pregó”! I ara el 
somni també es compleix. I me n'adono que no cal ser “famosa” per ser 
pregonera, només cal ser bona gent i estimar molt el barri.

Jo encara soc de les que quan agafo el metro o l'autobús dic que vaig a 
Barcelona! I m'encanta!!!! Ser del Poblenou no és el mateix que viure al 
Poblenou i jo... Sóc del Poblenou!!!!!!!!!!!!

PD: Mai he actuat al Casino... ahí lo dejo.

Sempre pensava: “quan sigui 
famosa faré el Pregó”! I ara  
el somni també es compleix.



Rambla del Poblenou 66
933.093.700
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08005 Barcelona
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1995 1er. PREMI nº 98.444
2001 2on. PREMI dijous nº 32.548
2001 2on. PREMI NADAL nº 06.536
2002 1er. PREMI nº 37.026
2004 2on. PREMI nº 52.829
2006 Euromillón 263.416€
2007 5è. PREMI NADAL nº 05.919
2009 Euromillón 49.976€
2013 Primitiva 53.916€
2019 Euromillón 1.000.000€
2020 1er. PREMI dijous nº 56.671
2020 Bonoloto 82.111€

JA HEM REPARTIT AQUESTS PREMIS
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És possible situar-te en un punt on reivindicar el paper de la dona com a emprenedora no sigui 
una cosa destacable? Ara sona música de violí, apareix el logotip d’una marca coneguda i arriba 
el final de l’anunci, la realitat òbviament no és aquesta.

Ha costat moltes reivindicacions que tinguin en compte el valor i la importància de la dona 
autònoma a Espanya, les últimes xifres freguen el milió de dones autònomes, 100.000 més que 
fa 10 anys, però molt per sota dels gairebé 2.000.000 d’homes donats d’alta com a autònoms.

En aquest sentit hi ha una dada molt significativa, el sector del comerç concentra a una de cada 
quatre autònomes, les dones autònomes són més nombroses que els homes en els sectors del co-
merç, hostaleria, activitats professionals, científiques i tècniques, activitats sanitàries, activitats 
administratives, educació, activitats financeres i d’assegurances, activitats artístiques i d’entrete-
niment i activitats immobiliàries.

L’autoocupació és una sortida digna i real per a la dona a Espanya sense distinció d’edat ni 
nacionalitat i que redueix la bretxa salarial.

Es treballa des d’ajuntaments i entitats socioeconòmiques com l’Eix comercial del Poblenou cap 
a un empoderament constant facilitant les eines necessàries, però ha d’anar acompanyat per una 
societat que creixi amb igualtat des de la infància.

Què podem fer a casa per educar en igualtat?

• Hem de posar molta atenció a no perpetuar els rols i comportaments sexistes ni amb el 
nostre llenguatge ni amb els nostres actes. Per exemple, pensem en com està organitzat el 
repartiment de tasques i responsabilitats en la nostra família. Hem de desaprendre i po-
sar-nos a judici. Intentem-ho!

• Donem-los responsabilitats sobre les tasques de la llar d’acord amb la seva edat, sense fer 
diferències per gènere.

• Acceptem la individualitat de cada nen o nena amb les seves característiques particulars, afa-
vorint que siguin ells o elles mateixes. Donem suport al desenvolupament dels seus talents 
o les seves preferències.

• Parlem amb esperit crític, compartim la informació que reben a l’escola, de la televisió, dels 
seus amics, etc. Tot el que vingui de l’exterior serà sempre lliure dels estereotips sexistes. 
Expliquem-los que hi ha desigualtat de gènere, que és injusta i que cal canviar-la.

• Procurem que les joguines que tinguin a casa no siguin sexistes. És a dir, la cuineta i les nines 
no són només per a nenes, ni els camions i superherois són només per a nens. Oferim-los 
una oferta variada de joguines i permetem que sigui cada nen o nena els que mostrin les 
seves preferències.

Exposició Dones i Comerç

La Coordinadora d’entitats del Poblenou ens ha brindat l’oportunitat d’exposar el projecte Do-
nes i comerç, aquest projecte es va crear durant la setmana del comerç el 2019, l’Eix Comercial 
volia donar visibilitat a 7 dones (una cada dia) que tenien negoci al Poblenou. Donat el gran èxit 
d’aquesta iniciativa i l’oportunitat per donar visibilitat a aquest important sector, el projecte ha 
crescut fins al dia d’avui amb gairebé 50 entrevistes i les fotografies realitzades pel fotògraf Josep 
Martín.

Aquesta exposició és un relat intimista de la vida de les dones i els seus negocis, des del passat 
fins al present com a reivindicació pel treball aportat al barri i als veïns i veïnes.

Podeu consultar Altres activitats relacionades amb l’exposició www.eixcomercialpoblenou.com

Organitza: Eix Comercial Poblenou
Col·labora: Coordinadora d’Entitats de Poblenou, Arxiu Històric de Poblenou, Associació In 
via, Ràdio Comerç, Piad 

Fonts: Oxfamintermon, La Vanguardia, El país y Cinco días.

* Margaret Murani és directora d’investigació al Centre Nacional  
per a la Recerca Científica (CNRS), París

¿Es posible situarte en un punto donde reivindicar el papel de la mujer como emprendedora no 
sea algo destacable? Ahora suena música de violín, aparece el logotipo de una marca conocida y 
llega el final del anuncio, la realidad obviamente no es esta. 

Ha costado muchas reivindicaciones que tengan en cuenta el valor y la importancia de la mujer 
autónoma en España, las últimas cifras rozan el millón de mujeres autónomas, 100.000 más 
que hace 10 años, pero muy por debajo de los casi 2.000.000 de hombres dados de alta como 
autónomos.

En este sentido existe un dato muy significativo, el sector de comercio concentra a una de cada 
cuatro autónomas, las mujeres autónomas son más numerosas que los hombres en los sectores 
del comercio, hostelería, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades sanitarias, 
actividades administrativas, educación, actividades financieras y de seguros, actividades artísti-
cas y de entretenimiento y actividades inmobiliarias.

El autoempleo es una salida digna y real para la mujer en España sin distinción de edad ni 
nacionalidad y que reduce la brecha salarial.

Se trabaja desde ayuntamientos y entidades socio- económicas como el Eix comercial de Poble-
nou hacia un empoderamiento constante facilitando las herramientas necesarias, pero tiene que 
ir acompañado por una sociedad que crezca con igualdad desde la infancia. 

¿Qué podemos hacer en casa para educar en igualdad?

· Debemos poner mucha atención en no perpetuar los roles y comportamientos sexistas 
ni con nuestro lenguaje ni con nuestros actos. Por ejemplo, pensemos en cómo está organi-
zado el reparto de tareas y responsabilidades en nuestra familia. Tenemos que desaprender 
y ponernos a juicio. ¡Intentémoslo!

· Démosles responsabilidades sobre las tareas del hogar de acuerdo con su edad, sin hacer 
diferencias por género.

· Aceptemos la individualidad de cada niño o niña con sus características particulares, 
favoreciendo que sean ellos o ellas mismas. Apoyemos el desarrollo de sus talentos o sus 
preferencias.

· Hablemos con espíritu crítico, compartamos la información que reciben en el colegio, de 
la televisión, de sus amigos, etc. Todo lo que venga del exterior no va a estar siempre libre 
de los estereotipos sexistas. Expliquémosles que existe la desigualdad de género, que es 
injusta y que hay que cambiarla.  

· Procuremos que los juguetes que tengan en casa no sean sexistas. Es decir, la cocinita 
y las muñecas no son solo para niñas, ni los camiones y superhéroes son solo para niños. 
Ofrezcámosles una oferta variada de juguetes y permitamos que sea cada niño o niña los 
que muestren sus preferencias.

La Coordinadora de entidades de Poblenou no ha brindado la oportunidad de exponer el pro-
yecto Dones i comerç, este proyecto se creo durante la semana del comerç en 2019, el Eje Co-
mercial quería dar visibilidad a 7 mujeres (una cada día) que tenían negocio en Poblenou, Dado 
el gran éxito de esta iniciativa y la oportunidad para dar visibilidad a este importante sector a 
crecido hasta el día de hoy con casi 50 entrevistas y fotografías realizadas por el fotógrafo Josep 
Martín.

Esta exposición es un relato intimista de la vida de las mujeres y sus negocios, desde el pasado 
hasta el presente como reivindicación por el trabajo aportado al barrio y a los vecinos y vecinas.

Podeu consultar altres activitats relacionades amb l’exposició www.eixcomercialpoblenou.com

Organitza: Eic Comercial Poblenou
Col·labora: Coordinadora d’Entitats del Poblenou, Arxiu Històric del Poblenou, Associació In 
via, Radio Comerç

* Margaret Murani es directora de investigación en el Centro Nacional  
para la Investigación Científica (CNRS), París

EN EL MÓN DE LA FEINA, LES 
DONES ESTAN A TOT ARREU,  
I LA IGUALTAT, EN CAP *

EN EL MUNDO DEL TRABAJO, 
LAS MUJERES ESTÁN  
EN TODAS PARTES,  
Y LA IGUALDAD, EN NINGUNA*
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Enguany, l'Octubre, Casal Independentista de Poblenou complim els 25 
anys de vida com a entitat. Un mes d'abril del 1996 un grup de joves 
fundaven l'Ateneu Popular Octubre en un local situat al número 300, del 
carrer Pere IV.

25 anys no es compleixen cada dia, així que des de l'assemblea del Casal, 
fa uns mesos que estem preparant la celebració del nostre aniversari du-
rant aquest 2021 i part del 2022. I és què ho volem celebrar magnífica-
ment, us en fem cinc cèntims! Realitzarem una sèrie de quatre murals en 
carrers del barri sobre diferents eixos que ens defineixen com a col·lectiu 
(independentisme, socialisme, feminisme i Poblenou); un concert amb 
grups que ens han acompanyat al llarg dels anys, trobades amb les sòci-
es i exsòcies, exposicions de cartelleria, la publicació d'un llibre sobre 
la història de l'independentisme combatiu al Poblenou, editarem nou 
marxandatge (samarreta, bossa de tela, adhesius, pins, etc), entre altres 
iniciatives. Una campanya certament ambiciosa, però comptarem amb 
l'ajuda de la vuitantena de sòcies del nostre casal i de les entitats que ens 
acompanyen.

25 anys d'existència donen per molta vida, moltes històries individuals 
i col·lectives. A finals de segle XX ,el feixisme atacava als col·lectius an-
tisistema com el nostre, sovint amb la col·laboració de l'Estat i nosaltres 
responíem creant espais d'unitat d'acció amb l'esquerra independentista 
i els moviments anticapitalistes de Barcelona i del país. A inicis del segle 
XXI lluitarem contra l'especulació urbanística a través de la Coordina-
dora contra el 22@; també contra les reformes laborals dels governs del 
PP i PSOE sumant-nos a les vagues generals des del barri alhora que 
les dones del Casal s'organitzaven de manera autònoma (Dones d'Or-
gull Bolxevic, grup de dones La Fàbrica Roja, i aDONA't); promovíem 
la cultura catalana amb l'organització el Correllengua al barri, el certa-
men literari Llibre i Martell, el concurs fotogràfic de Fes Major Objectiu 
Poblenou; creàvem alternatives a l'oci capitalista amb la promoció d'una 
Festa Major alternativa, la cercavila per Carnestoltes o ens sumàvem a 
les Festes de Maig amb la Botifarrada Popular; amb la cooperativa gas-
tronòmica Ítaca experimentàvem amb l'economia social ai solidària, i 
lluitàvem per la llibertat participant de la consulta popular sobre la in-
dependència d'abril del 2011 i del referèndum d'autodeterminació d'oc-
tubre del 2017.

En aquests anys hem teixit aliances amb altres col·lectius i projectes 
del barri i de la ciutat. Tants, que ens seria impossible anomenar-los 
a tots aquí, però volem expressar-vos el nostre agraïment per haver 
fet part d'aquest camí amb nosaltres i pel camí que encara podrem fer 
junts.

Durant tots aquests anys l'Octubre ens hem hagut d'anar movent d'un 
punt a l'altre del barri: expulsats del nostre primer local del carrer Pere 
IV per l'obertura de la Diagonal, ens traslladarem al carrer Badajoz 23, 
d'on marxarem per l'increment del lloguer l'any 2008, La cooperativa 
Ítaca ens acolli un temps fins que trobarem un nou lloc al carrer Amistat, 
d'on la turistificació del barri ens n'expulsa l'any 2015. Des de llavors 
hem arrelat al carrer Badajoz, 86, on hem conegut molt bona gent, grà-
cies també a vosaltres!

 No és habitual que una associació es mantingui activa tants anys, a no 
ser, que passi per un procés de renovació constant, de revisió i millora. 
Després de 25 anys pensem sincerament que la nostra entitat ha fet una 
contribució important al teixit associatiu del barri, al seu creixement i 
reforçament, i la nostra intenció és seguir-ho fent els anys que calguin. 
Fins a guanyar, pel triple alliberament, nacional, social i personal!

L'Octubre, Casal Independentista del Poblenou

DEL POBLENOU ALS PAÏSOS 
CATALANS, CREEM MOVIMENT, 
ALLIBEREM-NOS!



Programa de 
Festa Major del 
Poblenou 2021

Dilluns 6
de 18:00 a 20:00 CLASSES OBERTES DE TAPÍS 

a la rambla del Poblenou 49 
Es podran visitar les instal·lacions i veure els alumnes treballant 
organitza: Associació d'Art del Poblenou

Dimarts 7
de 10:00 a 12:00 CLASSES OBERTES DE TAPÍS 

a la rambla del Poblenou 49 
Es podran visitar les instal·lacions i veure els alumnes treballant 
organitza: Associació d'Art del Poblenou

de 17:30 a 19:30 MICROTEATRE JOC DEL MISTERI 
a la pl. Rosa Peraulet (pati interior de Can Saladrigas) 
Descobreix les claus per participar en el Joc de Pistes més trepidant! 
Reserva les entrades gratuïtes a la nostra web. 
organitza: Eix comercial Poblenou

Dimecres 8
de 10:00 a 12:00 CLASSES OBERTES DE MANUALITATS 

a la rambla del Poblenou 49 
Es podran visitar les instal·lacions i veure els alumnes treballant 
organitza: Associació d'Art del Poblenou

Dijous 9
de 17:00 a 21:15 OBERTURA DE L'EXPO DE FESTA MAJOR 

a la sala d'exposicions del Centre Cívic Can Felipa (plaça Josep Maria 
Huertas Claveria abans c. Pallars 277) 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·laboren: Eix Comercial Poblenou, Centre Cìvic Can Felipa

de 17:30 a 19:30 MICROTEATRE JOC DEL MISTERI 
a la pl. Rosa Peraulet (pati interior de Can Saladrigas) 
Descobreix les claus per participar en el Joc de Pistes més trepidant! 
Reserva les entrades gratuïtes a la nostra web. 
organitza: Eix comercial Poblenou

de 18:30 a 20:30 CLASSES OBERTES DE MANUALITATS 
a la rambla del Poblenou 49 
Es podran visitar les instal·lacions i veure els alumnes treballant 
organitza: Associació d'Art del Poblenou

de 19:30 a 20:15 INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DE FESTA MAJOR 
a la sala d'exposicions del Centre Cívic Can Felipa (plaça Josep Maria 
Huertas Claveria abans c. Pallars 277) 
Expo Dones i Comerç, realitzada per l'Eix Comercial del Poblenou. 
L'exposició romandrà fins al 29 de setembre. Aforament limitat 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·labora: Eix Comercial del Poblenou i Centre Cívic Can Felipa

de 20:15 a 21:15 DONES COMERCIANTS D'AQUÍ I ARA 
a la sala de conferencies del Centre Cívic Can Felipa (plaça Josep Maria 
Huertas Claveria abans c. de Pallars, 277) 
Dins del marc de l'Expo dones i comerç. Xerrada participativa de 5 
dones comerciants que ens explicaran la seva història 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·laboren: Eix Comercial Poblenou, Centre Cìvic Can Felipa

Divendres 10
de 18:00 a 2:00 BINJO JAMON 

a la pl. Rosa Peraulet (pati interior de Can Saladrigas) 
Bingo popular amb degustació d'ibèrics si les restriccions ho permeten. 
organitza: Colla de Diables del Poblenou

de 18:00 a 20:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 18:00 a 3:00 LA BULLANGA 
a la plaça de Can Ricart 
Acte inaugural de les festes majors joves de Poblenou 
organitza: La Xemeneia - Coordinadora d'Entitats Juvenil del Poblenou

de 18:00 a 20:00 QUE ÉS L'ART 
al Casal de Barri del Poblenou, rbla. del Poblenou 49 
Xerrada que voldrà respondre l'eterna pregunta sobre que és l'art 
organitza: Associació d'Art del Poblenou 
col·labora: Josep M Moreno

de 19:00 a 20:30 TEATRE FÒRUM: SENSE LÍMITS. PREVENCIÓ VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE 
al teatre del Centre Cívic Can Felipa (plaça Josep Maria Huertas Claveria 
abans c. Pallars 277) 
Dins del marc de l'Expo dones i comerç. Teatre Fòrum. Sense límits. Cal 
reserva prèvia a la pàgina de l'Eix. 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·laboren: Eix Comercial Poblenou, Centre Cìvic Can Felipa

de 19:30 a 22:30 IX MILLA DEL DRAC 
al Passeig Marítim, Platja del Bogatell i de la Mar Bella 
Cursa nocturna on es barreja cultura popular, foc, música i atletisme. 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou i Club d'Atletisme Canaletes

de 20:00 a 3:00 CARPA 'NO A LES AGRESSIONS SEXISTES' 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Carpa informativa i d'atenció 'No a les agressions sexistes'. 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·labora: Ajuntament de Barcelona

de 20:00 a 22:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 22:00 a 0:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 23:00 a 3:00 CONCERT 
al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

Dissabte 11
de 0:00 a 1:00 CONCERTS 

c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 10:00 a 20:00 PARADA INFORMATIVA DEL CLUB D'ATLETISME CANALETES-
SANT MARTÍ 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Parada per informar i difondre l'activitat que desenvolupem, amb 
instal·lació de la carpa del club (3m x 6m) i activitat i dinàmiques amb 
material esportiu de poc volum. (conus, aros, tanquetes petites,...) 
organitza: Club d'Atletisme Canaletes-Sant Martí

de 12:00 a 2:00 KASPITAT 
a la pl. Josep Maria Huertas Claveria abans c. Pallars 277 
Dinar i ressopó de la Colla de Diables i amics. 
organitza: Colla de Diables del Poblenou

de 12:00 a 12:15 TOC DE LES 12 
al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

de 16:00 a 3:00 LA BULLANGA 
a la plaça de Can Ricart 
Festes majors joves de Poblenou 
organitza: La Xemeneia - Coordinadora d'Entitats Juvenil del Poblenou

de 17:00 a 21:00 CARPA INFORMATIVA NOVA ICÀRIA ESPORTS & FIT 
a la Rambla del Poblenou 40 
Descobreix tots els serveis esportius al teu abast 
organitza: CEM Nova Icària 
col·labora: Ajuntament de Barcelona

de 18:00 a 20:00 CERCAVILA EN EL RECINTE 
a c. Roc Boronat amb c. Pallars 
CERCAVILA ALTERNATIVA 
organitza: Sindicat Metall Bcn CGT 
col·labora: Accio Social CGT Metall Poble Nou

de 18:00 a 20:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 19:30 a 20:15 PREGÓ DE LA FESTA MAJOR 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Lectura del pregó a càrrec de Beatriu Castelló, actriu membre de 
Impro Barcelona i veïna del Poblenou. Accés per c. Llull amb Rambla. 
Aforament limitat, podreu adquirir les entrades a partir del dia 6 
de setembre al Casal de barri del Poblenou o al web https://www.
festamajorpoblenou.org 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou

de 20:00 a 3:00 CARPA 'NO A LES AGRESSIONS SEXISTES' 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Carpa informativa i d'atenció 'No a les agressions sexistes'. 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·labora: Ajuntament de Barcelona
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de 20:00 a 22:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 20:00 a 20:30 PERFORMANCE 
a c. Roc Boronat amb c. Pallars 
MICRO TEATRE I CONCURS 
organitza: Sindicat Metall Bcn CGT 
col·labora: Accio Social CGT Metall Poble Nou

de 20:15 a 20:30 TRADICIONAL LECTURA DELS VERSOTS 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Dins els actes del pregó, subversió i diarrea verbal amb temes d'actualitat 
o no. 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·labora: Colla de Diables del Poblenou

de 20:30 a 2:00 NIT DE MUSICA 
a c. Roc Boronat amb c. Pallars 
EN PETIT FORMAT I ACÙSTIC 
organitza: Sindicat Metall Bcn CGT 
col·labora: Accio Social CGT Metall Poble Nou

de 21:00 a 22:00 SOPAR 
a c. Roc Boronat amb c. Pallars 
SOPAR POPULAR DE TRAGE 
organitza: Sindicat Metall Bcn CGT 
col·labora: Accio Social CGT Metall Poble Nou

de 21:00 a 22:30 SOPAR POPULAR 
al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

de 22:00 a 0:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 22:00 a 1:00 FESTA PER LA INDEPENDÈNCIA 
al c. de Badajoz 86 entre Pallars i Pujades 
Nit de Pd's al carrer 
organitza: L'Octubre - casal Independentista del Poblenou 
col·labora: Esquerra Independentista del Poblenou

de 23:00 a 3:00 CONCERT 
al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

Diumenge 12
de 0:00 a 1:00 CONCERTS 

c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 2:00 a 3:00 MUSICA DJ 
a c. Roc Boronat amb c. Pallars 
organitza: Sindicat Metall Bcn CGT 
col·labora: Accio Social CGT Metall Poble Nou

de 8:00 a 11:00 MATINADES 
a les esglesies de Poblenou (simultàniament): Santa Maria del Taulat, 
Sant Francesc d'Asis, Sagrat Cor, Patriarca Abraham i Sant Pancraç 
Les Matinades és l'acte de la festa en què les i els grallers són 
protagonistes, sense elements i gairebé sense públic. A les vuit en punt 
del matí, es troben i toquen conjuntament el toc de Matinades.  
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·labora: Grallers de les Colles de Cultura Popular Tradicional del 
Poblenou

de 10:00 a 14:00 CONEIX EL NOSTRE CLUB 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Diferents activitats promocionals de les nostres seccions de rugbi, 
waterpolo i natació sincronitzada 
organitza: Club Natació Poblenou

de 10:00 a 14:00 JOCS TRADICIONALS 
a la plaça de Can Saladrigas, c. Joncar 
Jocs tradicionals, jocs de sortija, jocs de punteria, cursa de xapes, guixos 
i xarranca, jocs de taulat, bitlles, baldufes, rutlles... 
organitza: Federació catalana de jocs tradicionals 
col·labora: Coordinadora d'entitats del Poblenou

de 10:00 a 20:00 PARADA INFORMATIVA DEL CLUB D'ATLETISME CANALETES-
SANT MARTÍ 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Parada per informar i difondre l'activitat que desenvolupem, amb 
instal·lació de la carpa del club (3m x 6m) i activitat i dinàmiques amb 
material esportiu de poc volum. (conus, aros, tanquetes petites, ...) 
organitza: Club d'Atletisme Canaletes-Sant Martí

d'11:00 a 13:00 CAMPIONAT D'ESCACS 
ONLINE https://lichess.org 
Partides ràpides d'escacs ONLINE. Hi poden participar socis del club i 
veïns/veïnes del barri no federats. Inscripcions al Tel. 687686752 
organitza: Club d'Escacs Ateneu Colón

d'11:30 a 12:30 MISSA DE FESTA MAJOR 
a la parroquia de Santa Maria de Taulat 
organitza: Parroquia de Santa Maria de Taulat

de 12:00 a 20:00 FESTES MAJORS DEL POBLENOU 
davant l'Ateneu Popular La Flor de Maig (c. de Doctor Trueta, 195) 
Taula rodona sobre gentrificació. Vermut amb concurs de poesia. 
Monòleg de comèdia a càrrec de Marta Oveja i concerts 
organitza: Assemblea Feminista la Filadora del Poblenou

de 12:00 a 0:00 LA BULLANGA 
a la plaça de Can Ricart 
Festes majors joves de Poblenou 
organitza: La Xemeneia - Coordinadora d'Entitats Juvenil del Poblenou

de 12:00 a 20:00 VERMUT & VINILS 
al c. del Ferrers, entre passeig del Taulat i c. de Ramon Turró 
Vermut & Vinils i Paella de germanor 
organitza: La Fàbrica del Marítim

de 12:00 a 14:00 VERMUT MUSICAL AMB MAMELLES 
al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

de 12:30 a 14:00 EXPOSICIÓ PINTURES 
a la sala Mariné del Casino l'Aliança (rbla. del Poblenou, 42) 
Els socis del Casino presenten les seves obres. 
organitza: Fundació Privada Casino L’Aliança del Poblenou

des de les 13:00 INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
a la Sala de socis del Centre Moral i Cultural del Poblenou, c. Pujades 
176 
Inauguració de l'exposició mostra de la secció d'activitats diverses. 
Patchwork i manualitats 
organitza: Centre Moral i Cultural del Poblenou

de 13:00 a 16:00 VERMUTEJA AL CASAL ! 
al c. de Badajoz 86 (Casal L'Octubre) 
Vermut popular i torneig de ping-pong 
organitza: L'Octubre - casal Independentista del Poblenou

de 14:00 a 16:00 PAELLA POPULAR 
al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

de 17:00 a 21:00 CARPA INFORMATIVA NOVA ICÀRIA ESPORTS & FIT 
a la Rambla del Poblenou 40 
Descobreix tots els serveis esportius al teu abast 
organitza: CEM Nova Icària 
col·labora: Ajuntament de Barcelona

de 18:00 a 20:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 19:00 a 20:30 CONCERT PEDRO JAVIER GONZÁLEZ TRÍO 
a la sala Teatre del Casino l'Aliança (rbla. del Poblenou, 42) 
Pedro Javier González torna a posar en peu una de les seves formacions 
instrumentals estrella: el TRÍO. En aquesta ocasió al costat de Guillem 
Aguilar al baix i Xavi Garcia a la percussió ens presentarà l’estrena d’una 
col·lecció d’exquisits temes originals, adaptacions i revisions des del cor 
de la seva guitarra flamenca 
organitza: XTAC Ateneus 
col·labora: Fundació Privada Casino L’Aliança del Poblenou

de 20:00 a 22:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 22:00 a 0:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

Dilluns 13
de 0:00 a 1:00 CONCERTS 

c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 18:00 a 20:00 CLASSES OBERTES DE TAPÍS 
a la rambla del Poblenou 49 
Es podran visitar les instal·lacions i veure els alumnes treballant 
organitza: Associació d'Art del Poblenou

de 19:30 a 21:00 CANTADA DE CORALS DEL BARRI 
a la Sala Poblenou del Centre Moral i Cultural del Poblenou, c. Pujades 
176 
Cantada de corals del Barri amb l'objectiu de recollir fons per a la 
Fundació Oncolliga i també per donar-nos a conèixer al Barri. Entrada 
és gratuïta. Es pot col·laborar mitjançant el sistema de 'Taquilla 
inversa'. Reserva d'entrades: Centre Moral tlf 934853699, info@
elcentrepoblenou.cat 
organitza: Agrupació Oncolliga Barcelona Poblenou 
col·labora: Centre Moral i Cultural
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Dimarts 14
de 10:00 a 12:00 CLASSES OBERTES DE TAPÍS 

a la rambla del Poblenou 49 
Es podran visitar les instal·lacions i veure els alumnes treballant 
organitza: Associació d'Art del Poblenou

de 10:30 a 12:00 T'AGRADARIA ORGANITZAR UN VIATGE PER AL PONT 
D'OCTUBRE I NO SAPS COM FER-HO? VINE I T'ENSENYAREM 
A FER-HO A TRAVÉS D'INTERNET! 
al Casal de Barri del Poblenou, rbla. del Poblenou 49 
Veurem comparadors de vols, trens; aprendrem a fer un itinerari a 
través de guies, apps; veurem comparadors d'hotels; veurem lloguers 
de vehicles, guies de transport; documents importants com visats, 
assegurances... 3 sessions, del 14 al 28 de setembre. 
organitza: Casal de Barri del Poblenou

de 18:00 a 20:00 LINKEDIN 
al Casal de Barri del Poblenou, rbla. del Poblenou 49 
Apunta't a la càpsula per aprendre a manejar-te en LinkedIn per poder 
trobar feina! 
organitza: Casal de Barri del Poblenou

de 18:00 a 20:00 XERRADA HISTÒRIA DE L'ASSOCIACIÓ D'ART POBLENOU 
al Casal de Barri del Poblenou, rbla. del Poblenou 49 
Repasarem la història de l'Associació d'Art Poblenou, que ha 
trancorregut paralela a l'evolució del barri 
organitza: Associació d'Art del Poblenou 
col·labora: Jordi Homar i Teresa Simó

de 18:30 a 19:30 TALLER 'ALLIBERAT DE L'ESTRÉS I VIU TRANQUIL·LAMENT' 
a l'Espai Laumar. Rambla Poblenou, 90 
Dins del marc de l'Expo dones i comerç. Les botigues liderades per 
dones ofereixen tallers gratuïts per a tothom. Vine a treballar la teva 
tranquil·litat 
organitza: Coordinadora d'entitats del Poblenou 
col·laboren: Eix Comercial Poblenou, Centre Cìvic Can Felipa, Espai 
Laumar

de 20:00 a 21:30 EL SOTERRANI LEGENDS 
a la sala Teatre del Casino l'Aliança (rbla. del Poblenou, 42) 
El final de festa. La traca final. La cirereta del pastís. El fua. Els mateixos 
còmics de sempre (Oye Sherman, Manel Vidal, Modgi, Joel Díaz, 
Josep Català amb Ana Polo i Godai Garcia com a estrelles convidades) 
interpretaran els seus grans èxits i les seves creacions més personals. 
organitza: Associació Soniterra 
col·labora: Fundació Privada Casino L’Aliança del Poblenou

Dimecres 15
de 10:00 a 12:00 CLASSES OBERTES DE MANUALITATS 

a la rambla del Poblenou 49 
Es podran visitar les instal·lacions i veure els alumnes treballant 
organitza: Associació d'Art del Poblenou

de 16:00 a 17:00 LA MEVA SALUT 
al Casal de Barri del Poblenou, rbla. del Poblenou 49 
Analítiques, vacunes medicació… comunicació amb el personal 
sanitari… Saps que tot això ho pots consultar a través d'aquest web de la 
Generalitat? 
organitza: Casal de Barri del Poblenou

de 17:00 a 17:45 COSTURA INFANTIL 
a Vernita Studio&Shop, Joncar 27 
Este taller dura 45 minutos aproximadamente, es ideal para acercarse 
a la costura y probar la actividad. Hacemos un proyecto sencillo que 
coseremos a mano y a máquina. 
 Edad: +6 
organitza: Vernita Studio&Shop

de 17:30 a 19:30 MICROTEATRE JOC DEL MISTERI 
a la pl. Rosa Peraulet (pati interior de Can Saladrigas) 
Descobreix les claus per participar en el Joc de Pistes més trepidant! 
Reserva les entrades gratuïtes a la nostra web. 
organitza: Eix comercial Poblenou

de 18:00 a 20:00 ART TERÀPIA I PINTURA EMOCIONAL 
al Casal de Barri del Poblenou, rbla. del Poblenou 49 
Aquest últim any ens ha ensenyat la importància de les arts en el nostre 
equilibri emocional 
organitza: Associació d'Art del Poblenou 
col·labora: Sandra Llimona

de 18:15 a 19:00 COSTURA INFANTIL 
a Vernita Studio&Shop, Joncar 27 
Este taller dura 45 minutos aproximadamente, es ideal para acercarse 
a la costura y probar la actividad. Hacemos un proyecto sencillo que 
coseremos a mano y a máquina. 
 Edad: +6 
organitza: Vernita Studio&Shop

de 19:00 a 20:00 XERRADA: QUÈ FER SI EM SENTO DISCRIMINADA PER SER 
DONA? 
a la sala de conferencies del Centre Cívic Can Felipa (plaça Josep Maria 
Huertas Claveria abans c. de Pallars, 277) 
Dins del marc de l'Expo dones i comerç. 
organitza: Coordinadora d'entitats del Poblenou 
col·laboren: Eix Comercial Poblenou, Centre Cìvic Can Felipa, PIAD

de 19:00 a 21:00 XERRADA AMB OCTUVRE.CAT 
a la pl. Josep Maria Huertas Claveria abans c. Pallars 277 
Xerrada amb Albano Dante Fachin d'Octuvre.cat 
organitza: Sant Martí per la Independència-ANC

de 20:00 a 21:30 EL SOTERRANI LEGENDS 
a la sala Teatre del Casino l'Aliança (rbla. del Poblenou, 42) 
El final de festa. La traca final. La cirereta del pastís. El fua. Els mateixos 
còmics de sempre (Oye Sherman, Manel Vidal, Modgi, Joel Díaz, 
Josep Català amb Ana Polo i Godai Garcia com a estrelles convidades) 
interpretaran els seus grans èxits i les seves creacions més personals. 
organitza: Associació Soniterra 
col·labora: Fundació Privada Casino L’Aliança del Poblenou

Dijous 16
de 17:30 a 19:00 TALLERS 

al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

de 18:00 a 20:00 INTRODUCCIÓ A MATERIALS I PROCEDIMENTS PICTÒRICS 
al Casal de Barri del Poblenou, rbla. del Poblenou 49 
Que és l'oli? Quina diferència hi ha amb l'acrílic? I el pastel? Aprèn els 
diferents materials i tècniques i així podràs triar la que més t'agrada 
organitza: Associació d'Art del Poblenou 
col·labora: Mar Bretones

de 18:00 a 23:00 REAGGAE SARDI PARTY 
a la pl. Josep Maria Huertas Claveria abans c. Pallars 277 
Nit de música reagge amb degustació de sardines si les restriccions ho 
permeten. 
organitza: Colla de Diables del Poblenou

de 18:30 a 18:30 CLASSES OBERTES DE MANUALITATS 
a la rambla del Poblenou 49 
Es podran visitar les instal·lacions i veure els alumnes treballant 
organitza: Associació d'Art del Poblenou

de 19:30 a 23:30 KARAOKE 
al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

de 19:30 a 22:00 PRESENTACIÓ I DEBAT SOBRE EL LLIBRE 'HISTÒRIA DE 
L'ESQUERRA INDEPENDENTISTA” DE TIGRE DE PAPER 
EDITORIAL 
al c. de Badajoz 86 (Casal L'Octubre) 
organitza: L'Octubre - casal Independentista del Poblenou 
col·labora: Esquerra Independentista del Poblenou

de 20:00 a 22:00 CONCERT DE LA BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA 
al Casino l'Aliança del Poblenou (rbla. del Poblenou 42) 
Aforament limitat, podreu adquirir les entrades a partir del dia 6 
de setembre al Casal de barri del Poblenou o al web https://www.
festamajorpoblenou.org 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·labora: Fundació Privada Casino L’Aliança del Poblenou

des de les 20:00 MUSICA A LA FRESCA. AULA DE MÚSICA CMC 
al pati del Centre, c. Pujades 176 
organitza: Centre Moral i Cultural del Poblenou

de 20:30 a 23:00 SOPAR DE GERMANOR EIX COMERCIAL DE POBLENOU 
al Carrer Joncar 4-6 
Sopar de 'trage' dels associats i associades de l'Eix comercial de Poblenou 
organitza: Eix Comercial Poblenou

de 21:00 a 23:30 SOPAR POPULAR 
al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

Divendres 17
de 12:00 a 0:00 TALLERS OBERTS DEL POBLENOU 

Poblenou 
Jornadas de puertas abiertas y actividades culturales para la vecindad del 
barrio de Poblenou. 
organitza: TOP 
col·laboren: Montana colors, murs lliures, Wallspot

de 17:00 a 19:00 TALLER NUTRICIÓ EN LA MENOPAUSA 
a Teixidó, Pallars 224 
Dins del marc de l'Expo dones i comerç. Les botigues liderades per 
dones ofereixen tallers gratuïts per a tothom. 
organitza: Coordinadora d'entitats del Poblenou 
col·laboren: Eix Comercial Poblenou, Centre Cìvic Can Felipa, Teixido 
Taula i Cuina

des de les 17:00 INAUGURACIÓ FESTIVA DE LA GRAN EXPOSICIÓ 
"BARCELONA & FUTBOL. EL GRAN JOC SOCIAL DEL SEGLE 
XX"
MUHBA OLIVA ARTÉS (C.Espronceda, 142)
Futbol de carrer, futbol de barri. Super microlliga de partits infantils de 
carrer organitzada pel CE Júpiter amb altres clubs.
organitza: MUHBA (Museu Història de Barcelona)
col·laboren: Regidoria de Memòria Demoràtica, Districte de Sant Martí, 
Regidoria d'Esports, Club Esportiu Júpiter, AVV Poblenou i entitats 
socials del barri del Poble Nou
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de 18:00 a 20:00 AQUAREL·LA I MANUALITATS 
al Casal de Barri del Poblenou, rbla. del Poblenou 49 
Conèixer els materials et permetrà treure un millor partit de l'aquarel·la. 
Les manualitats, un món ple de possibilitats que només necessiten les mans 
organitza: Associació d'Art del Poblenou 
col·labora: Lluïsa Guedea i Emi Melià

de 18:00 a 2:00 CINEMA A LA FRESCA. EDICIÓ SHERLOCK HOLMES 
a c. Roc Boronat amb c. Pallars 
Projecció de les millors creacions cinematogràfiques sobre el mític 
Sherlock Holmes. Programa i horaris a www.niubcn.com 
organitza: Associació Cultural Niu

de 18:00 a 20:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 18:00 a 3:00 LA BULLANGA 
a la plaça de Can Ricart 
Festes majors joves de Poblenou 
organitza: La Xemeneia - Coordinadora d'Entitats Juvenil del Poblenou

des de les 18:00 VISITES COMENTADES A L'EXPOSICIÓ
MUHBA OLIVA ARTÉS (C.Espronceda, 142)
organitza: MUHBA (Museu Història de Barcelona)

des de les 18:45 PRESENTACIÓ DE BARCELONA & FUTBOL, PARLAMENTS
MUHBA OLIVA ARTÉS (C.Espronceda, 142)
organitza: MUHBA (Museu Història de Barcelona)

de 19:00 a 20:00 EL SOL PÈLVIC, DES DE L'ADOLESCÈNCIA FINS A LA 
MENOPAUSA. 
a la sala d'exposicions del Centre Cívic Can Felipa (plaça Josep Maria 
Huertas Claveria abans c. Pallars 277) 
Dins del marc de l'Expo dones i comerç. Les botigues liderades per 
dones ofereixen tallers gratuïts per a tothom. El sol pèlvic, des de 
l'adolescència fins a la menopausa. 
organitza: Coordinadora d'entitats del Poblenou 
col·laboren: Eix Comercial Poblenou, Centre Cìvic Can Felipa, 
Vibracions

des de les 19:00 TAULA RODONA "EL FUTBOL, VERTEBRADOR SOCIAL ALS 
BARRIS"
MUHBA OLIVA ARTÉS (C.Espronceda, 142)
a càrrec dels comissaris de l'exposició, clubs de diversos barris, dones 
futbolistes i equip del MUHBA
organitza: MUHBA (Museu Història de Barcelona)

de 20:00 a 3:00 CARPA 'NO A LES AGRESSIONS SEXISTES' 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Carpa informativa i d'atenció 'No a les agressions sexistes'. 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·labora: Ajuntament de Barcelona

de 20:00 a 22:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 20:30 a 22:00 ESTO NO ES UNA CANCIÓN (AMB ABRAHAM BOBA) 
a la sala Teatre del Casino l'Aliança (rbla. del Poblenou, 42) 
Serà també un espectacle que fusiona paraula, imatges i música. El 
concert d'un llibre amb Abraham Boba sol en escena, durant 60 minuts 
intensos narra directament a l’espectador aquest viatge interior, del 
públic a l'íntim, de reflexió profunda, d'un individu atordit que en fa 
conscients d'allò que ressona en cadascú de nosaltres. 
organitza: Arrebato 
col·labora: Fundació Privada Casino L’Aliança del Poblenou

de 21:00 a 23:00 SOPAR POPULAR 
al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

de 22:00 a 0:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 23:00 a 3:00 CONCERT 
al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

Dissabte 18
de 0:00 a 1:00 CONCERTS 

c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 10:00 a 11:00 10 PASSOS PER TENIR UN PERFIL PROFESSIONAL A 
PINTEREST 
a la sala Nova del Centre Cívic Can Felipa (plaça Josep Maria Huertas 
Claveria abans c. Pallars 277) 
Dins del marc de l'Expo dones i comerç. Les botigues liderades per 
dones ofereixen tallers gratuïts per a tothom. Vine a veure el perfil a 
Pinterest 
organitza: Coordinadora d'entitats del Poblenou 
col·laboren: Eix Comercial Poblenou, Centre Cìvic Can Felipa, Poblenou 
Digital

de 10:00 a 13:00 3ª GIMCANA CMC, EDICIÓ CLUEDO 
davant del Centre Moral i Cultural del Poblenou, c. Pujades 176 
organitza: Centre Moral i Cultural del Poblenou

de 10:00 a 19:00 6È RALLY FOTOGRÀFIC DEL POBLENOU 
Poblenou 
Vine a fer fotos i gaudir del Poblenou. Activitat gratuïta i oberta a 
tothom. Dues categories: adults i infantil. Tota la informació a: bit.ly/
ralli21 
organitza: FotoClub Poblenou (Rally fotogràfic)

de 10:00 a 14:00 CONEIX EL NOSTRE CLUB 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Diferents activitats promocionals de les nostres seccions de rugbi, 
waterpolo i natació sincronitzada 
organitza: Club Natació Poblenou

de 10:00 a 14:00 III EXPOSICIÓ DE BONSAI AL POBLENOU 
al Casal de Barri del Poblenou, rbla. del Poblenou 49 
organitza: Associació Catalana amics del Bonsai 
col·labora: Coordinadora d'entitats del Poblenou

de 10:00 a 14:00 PARADA DIVULGATIVA COLLA DEL DRAC 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Si al correfoc has de venir, participa ben equipat. A la parada divulgativa 
de la colla barret i mocadors trobaràs. 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou

de 10:00 a 20:00 PARADA INFORMATIVA DEL CLUB D'ATLETISME CANALETES-
SANT MARTÍ 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Parada per informar i difondre l'activitat que desenvolupem, amb 
instal·lació de la carpa del club (3m x 6m) i activitat i dinàmiques amb 
material esportiu de poc volum. (conus, aros, tanquetes petites, ...) 
organitza: Club d'Atletisme Canaletes-Sant Martí

de 10:00 a 20:00 PARADETA ASSOCIACIÓ GATS LLIURES DEL POBLENOU 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Som una petita associació que gestionem diverses colònies de gats de 
carrer del barri de Poblenou. Volem donar-nos a conèixer i ens agradaria 
participar en les festes del barri i així explicar als vianants la nostra 
tasca amb aquestes colònies de gats i conscienciar als ciutadans de la 
importància de l'adopció i col·laboració amb les associacions animalistes. 
També tindrem articles per obtenir donacions 
organitza: Gats lliures del Poblenou

de 10:15 a 11:15 COSTURA ADULTOS 
a Vernita Studio&Shop, Joncar 27 
Neceser con cremallera. Un taller muy intuitivo para familiarizarse con la 
máquina de coser. 
organitza: Vernita Studio&Shop

d'11:00 a 13:00 CAMPIONAT D'ESCACS 
ONLINE https://lichess.org 
Partides ràpides d'escacs ONLINE. Festa Major del Poblenou. 
Inscripcions al Tel. 687686752 
organitza: Club d'Escacs Ateneu Colón

d'11:00 a 12:00 CLASSE GRATUÏTA DE PILATES 
a Pilates Poblenou,  Marià Aguiló 84 
Dins del marc de l'Expo dones i comerç. Les botigues liderades per 
dones ofereixen tallers gratuïts per a tothom. Vine a fer Pilates. Aforo 
limitat. Reserva a la pàgina de l'eix Poblenou 
organitza: Coordinadora d'entitats del Poblenou 
col·laboren: Eix Comercial Poblenou, Centre Cìvic Can Felipa, Pilates 
Poblenou

d'11:00 a 22:30 FIRA PRODUCTE CATALÀ I D.O. 
a la pl. Rosa Peraulet 
Activitat cultural amb degustació de vi i productes catalans 
organitza: Eix comercial Poblenou 
col·labora: botigues associades

d'11:00 a 14:30 MATINAL INFANTIL 
a la plaça de Can Saladrigas, c. Joncar 
Tallers i activitats dirigides per als nens i nenes 
organitza: Eix comercial Poblenou 
col·labora: botigues associades

d'11:00 a 19:00 MURAL/LOCAL 2021 
a l'avinguda Diagonal 105 C-2 
Aquest any, MURAL/LOCAL es porta a terme en el marc del projecte 
Sabers migrants, posat en marxa des de la Universitat de Barcelona i que 
compta també amb la participació de Jiser i Azimut. Constitueixen, així, 
un col·lectiu format per activistes, artistes i investigadors que planteja 
crear espais de reflexió crítica per visibilitzar i combatre els mecanismes 
que legitimen l'exercici de la discriminació i el racisme que travessa a les 
persones migrants.  
  
Consulteu el programa detallat de les accions al nostre web: jiser.org 
organitza: Jiser Reflexions Mediterrànies 
col·laboren: Universitat de Barcelona, Azimut, Càtedra UNESCO del 
Diàleg Intercultural, CC Can Felipa, Cooperativa d'Habitatges Bac de 
Roda, IEMed, Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh, Ajuntament 
de Barcelona, Generalitat de Catalunya
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d'11:00 a 13:00 TEXANS PEL CLIMA 
a la pl. Josep Maria Huertas Claveria abans c. Pallars 277 
Taller d'aprofitament tèxtil. 
organitza: Apropem-nos 
col·laboren: La Fàbrica sccl, Back to Eco, Solidança

d'11:00 a 2:00 VERMUT & GAMES 
a c. Roc Boronat amb c. Pallars 
Jornada dedicada als jocs (futbolí, escacs, tetris, arcade...). Inscripcions i 
programa a www.niubcn.com 
organitza: Associació Cultural Niu

de 12:00 a 13:00 FRONTERES INVISIBLES SURT AL CARRER 
a la pl. Josep Maria Huertas Claveria abans c. Pallars 277 
En el joc en format de carrer, la persona esdevé el personatge i el 
protagonista del taulell. L’objectiu és fer una volta per aconseguir el 
permís de residència. 
Tots els grups aniran acompanyats d’un dinamitzador que anirà explicant 
i complementant el funcionament del joc amb els paral·lelismes de la 
realitat. 
Finalment, proposem un espai de debat per compartir opinions, 
sentiments i coneixements que han anat sorgint durant el joc. En aquest 
últim espai, sentim l’experiència vital dels que han patit directament els 
racismes que tractem al joc. 
organitza: Apropem-nos 
col·laboren: Fronteres Invisibles, un projecte educatiu que trenca 
murs mitjançant el diàleg i la comprensió dels problemes reals que ens 
envolten.

de 12:00 a 3:00 JORNADA POPULAR AMB LES VEÏNES 
al c. de Badajoz 86 entre Pallars i Pujades 
Jornada d'activitats, tallers i actuacions musicals al carrer 
organitza: L'Octubre - casal Independentista del Poblenou

de 12:00 a 0:00 TALLERS OBERTS DEL POBLENOU 
Poblenou 
Jornadas de puertas abiertas y actividades culturales para la vecindad del 
barrio de Poblenou. 
organitza: TOP 
col·laboren: Montana colors, murs lliures, Wallspot

de 12:00 a 14:00 VERMUT 
al descampat Carrer de Sant Joan de Malta, 
Vermut per taules i música de fons. 
organitza: L'Enrenou 
col·labora: Jovent Sant Martí

de 12:30 a 13:15 COSTURA INFANTIL 
a Vernita Studio&Shop, Joncar 27 
Este taller dura 45 minutos aproximadamente, es ideal para acercarse 
a la costura y probar la actividad. Hacemos un proyecto sencillo que 
coseremos a mano y a máquina. 
Edad: +6 
organitza: Vernita Studio&Shop

de 13:30 a 17:30 3R DINAR POPULAR DE LA REPÚBLICA 
a la pl. Josep Maria Huertas Claveria abans c. Pallars 277 
Torna el tradicional dinar popular de la República 
organitza: Sant Martí per la Independència-ANC

de 16:00 a 20:00 III EXPOSICIÓ DE BONSAI AL POBLENOU 
al Casal de Barri del Poblenou, rbla. del Poblenou 49 
organitza: Associació Catalana amics del Bonsai 
col·labora: Coordinadora d'entitats del Poblenou

de 16:00 a 3:00 LA BULLANGA 
a la plaça de Can Ricart 
Festes majors joves de Poblenou 
organitza: La Xemeneia - Coordinadora d'Entitats Juvenil del Poblenou

de 16:30 a 19:30 TIRADA INDIVIDUAL DE BITLLES PER NIVELLS 
Pistes Bitlles Catalanes Diagonal/Selva de Mar 
Els jugadors es distribuiran per les pistes segons el seu nivell de joc. Hi 
haurà un premi per pista i un premi pel millor de la Tirada. Inscripcions 
fins al 15 de setembre a bitllespoblenou@hotmail.com 
organitza: Club de Bitlles Catalanes Poblenou 
col·labora: Ajuntament de Barcelona

de 17:00 a 21:00 CARPA INFORMATIVA NOVA ICÀRIA ESPORTS & FIT 
a la Rambla del Poblenou 40 
Descobreix tots els serveis esportius al teu abast 
organitza: CEM Nova Icària 
col·labora: Ajuntament de Barcelona

de 17:30 a 21:00 CONEIX EL NOSTRE CLUB 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Diferents activitats promocionals de les nostres seccions de rugbi, 
waterpolo i natació sincronitzada 
organitza: Club Natació Poblenou

de 18:00 a 20:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 18:00 a 20:30 HAVANERES 
a la pl. Prim 
Grup directe 
organitza: Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

de 18:00 a 20:00 XERRADES 
al descampat Carrer de Sant Joan de Malta, 
Xerrades amb cadires. 
organitza: L'Enrenou 
col·labora: Jovent Sant Martí

des de les 18:30 CANÇONS QUE M’ACOMPANYEN. CONCERT DE JOAN 
MARTÍNEZ 
a la Sala Poblenou del Centre Moral i Cultural del Poblenou, c. Pujades 
176 
organitza: Centre Moral i Cultural del Poblenou

de 19:00 a 3:00 DOCUMENTAL, SOPAR I CONCERT 
al c. del Ferrers, entre passeig del Taulat i c. de Ramon Turró 
Projecció del documental, Puro Veneno, sopar de germanor i concert 
acústic 
organitza: La Fàbrica del Marítim

de 20:00 a 3:00 CARPA 'NO A LES AGRESSIONS SEXISTES' 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Carpa informativa i d'atenció 'No a les agressions sexistes'. 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·labora: Ajuntament de Barcelona

de 20:00 a 22:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 21:00 a 23:00 CORREFOC DE FESTA MAJOR 
a la cruïlla de c. de Roc Boronat amb c. d'Almogàvers 
Accés pel c. Almogàvers amb c. Llacuna. Aforament limitat, podreu 
adquirir les entrades a partir del dia 6 de setembre al Casal de barri del 
Poblenou o al web https://www.festamajorpoblenou.org.   
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·laboren: Colla de Diables del Poblenou amb Colla del Drac del Poble Nou

de 22:00 a 1:00 CONCERT PD 
al descampat Carrer de Sant Joan de Malta, 
Concert amb zona consumició i pista de ball. 
organitza: L'Enrenou 
col·labora: Jovent Sant Martí

de 22:00 a 0:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

des de les 10:00 GALA DE BALL ESPORTIU 2021 
a la sala Teatre del Casino l'Aliança (rbla. del Poblenou, 42) 
Serà una mostra i exhibició de diferents disciplines de ball esportiu i un 
lliurament de guardons 
organitza: Federació de Ball Esportiu 
col·labora: Fundació Privada Casino L’Aliança del Poblenou

Diumenge 19
de 0:00 a 3:00 CONCERT 

al c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà 
organitza: Colla del Drac del Poble Nou (MAPS)

de 0:00 a 1:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 9:00 a 15:00 JORNADA D'ESPORT AL CEM CAN FELIPA 
a la pl. Josep Maria Huertas Claveria abans c. Pallars 277 
Portes Obertes al teu gimnàs del Poblenou. Vine a practicar esport amb 
nosaltres! 
organitza: CEM Can Felipa

de 10:00 a 14:00 CONEIX EL NOSTRE CLUB 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Diferents activitats promocionals de les nostres seccions de rugbi, 
waterpolo i natació sincronitzada 
organitza: Club Natació Poblenou

de 10:00 a 14:00 III EXPOSICIÓ DE BONSAI AL POBLENOU 
al Casal de Barri del Poblenou, rbla. del Poblenou 49 
organitza: Associació Catalana amics del Bonsai 
col·labora: Coordinadora d'entitats del Poblenou

de 10:00 a 13:00 JORNADA DE PORTES OBERTES 
a la Torre de les Aigües del Besòs, pl. Ramon Calsina 
Per al veïnat del Poblenou, a la Torre de les Aigües del Besòs 
organitza: Arxiu Històric del Poblenou

de 10:00 a 20:00 PARADA INFORMATIVA DEL CLUB D'ATLETISME CANALETES-
SANT MARTÍ 
a la rambla del Poblenou amb c. Joncar i c. Ramon Turró 
Parada per informar i difondre l'activitat que desenvolupem, amb 
instal·lació de la carpa del club (3m x 6m) i activitat i dinàmiques amb 
material esportiu de poc volum. (conus, aros, tanquetes petites, ...) 
organitza: Club d'Atletisme Canaletes-Sant Martí
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de 10:00 a 14:00 PRESENTACIÓ D'EL NUS - SINDICAT DE BARRI DEL POBLENOU 
a l'Ateneu Popular La Flor de Maig, c. Doctor Trueta, 195 
En el marc de la Festa Major, el Nus, nou sindicat de barri del Poblenou, 
farà una presentació pública del col·lectiu. L'activitat constarà d'una 
xerrada i assemblea oberta, acompanyada d'un vermut. 
organitzen: El Nus, Sindicat de Barri del Poblenou 
col·labora: Ateneu Popular La Flor de Maig

de 10:00 a 12:00 XL TROBADA DE GEGANTS AL POBLENOU 
a la pl. Rosa Peraulet (pati interior de Can Saladrigas) 
Cercavila de Gegants. Vine i veuràs gegants vinguts d'arreu de Catalunya. 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou 
col·laboren: Associació de Geganters, Grallers i Portadors de Cabuts de 
Poblenou

d'11:00 a 15:00 MURAL/LOCAL 2021 
a l'avinguda Diagonal 105 C-2 
Aquest any, MURAL/LOCAL es porta a terme en el marc del projecte Sabers 
migrants, posat en marxa des de la Universitat de Barcelona i que compta 
també amb la participació de Jiser i Azimut. Constitueixen, així, un col·lectiu 
format per activistes, artistes i investigadors que planteja crear espais de 
reflexió crítica per visibilitzar i combatre els mecanismes que legitimen 
l'exercici de la discriminació i el racisme que travessa a les persones migrants.  
 
Consulteu el programa detallat de les accions al nostre web: jiser.org 
organitza: Jiser Reflexions Mediterrànies 
col·laboren: Universitat de Barcelona, Azimut, Càtedra UNESCO del 
Diàleg Intercultural, CC Can Felipa, Cooperativa d'Habitatges Bac de 
Roda, IEMed, Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh, Ajuntament 
de Barcelona, Generalitat de Catalunya

de 12:00 a 0:00 LA BULLANGA 
a la plaça de Can Ricart 
Festes majors joves de Poblenou 
organitza: La Xemeneia - Coordinadora d'Entitats Juvenil del Poblenou

de 12:00 a 0:00 TALLERS OBERTS DEL POBLENOU 
Poblenou 
Jornadas de puertas abiertas y actividades culturales para la vecindad del 
barrio de Poblenou. 
organitza: TOP 
col·laboren: Montana colors, murs lliures, Wallspot

de 14:00 a 20:00 ACTIVITATS DE LA XARXA D'ALIMENTS DEL POBLENOU 
a l'Ateneu Popular La Flor de Maig, c. Doctor Trueta, 195 
Dinar i actuacions de sobretaula per a celebrar el final de la Festa Major 
organitza: Xarxa d'Aliments del Poblenou 
col·labora: Ateneu Popular La Flor de Maig

de 17:00 a 21:00 CARPA INFORMATIVA NOVA ICÀRIA ESPORTS & FIT 
a la Rambla del Poblenou 40 
Descobreix tots els serveis esportius al teu abast 
organitza: CEM Nova Icària 
col·labora: Ajuntament de Barcelona

de 18:00 a 20:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

des de les 18:30 SESSIÓ DE CINEMA AMATEUR 
a la Sala Poblenou del Centre Moral i Cultural del Poblenou, c. Pujades 
176 
organitza: Centre Moral i Cultural del Poblenou

de 19:00 a 20:30 CANTADA D'HAVANERES AMB EL GRUP PORT-BO 
a la sala Teatre del Casino l'Aliança (rbla. del Poblenou, 42) 
Port-Bo és un grup d'havaneres fundat el 1966 a Calella de Palafrugell 
organitza: Fundació Privada Casino L’Aliança del Poblenou

de 20:00 a 22:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

de 22:00 a 22:30 CASTELL DE FOCS I CLOENDA 
a les platges del Bogatell, de la Mar Bella i de la Nova Mar Bella 
Castell de focs a la platja del Bogatell, per accedir-hi ho podreu fer des 
dels carrers Bilbao, Rambla del Poblenou i Llacuna. 
organitza: Coordinadora d'Entitats del Poblenou

de 22:00 a 0:00 CONCERTS 
c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

Dilluns 20
de 0:00 a 1:00 CONCERTS 

c. de Pallars amb el c. de Bilbao 
Concerts de diferents estils musicals 
organitza: Grammophonia Associaciò Cultural

Per condicions meteorològiques o altres qüestions alienes a l'organització, 
aquest programa pot patir modificacions, que s’anunciaran a la web i les 
xarxes socials. www.festamajorpoblenou.org

Gràcies! barcelona.cat/conviure                
#conviureBCN

Districte de
Sant Martí

Per utilitzar  
els banys. 

Per respectar  
els guarniments.

No és no. Per respectar el  
descans dels veïns.

Per fer bon ús  
de les papereres.
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barcelona.cat/conviure                
#BCNAntimasclista

CENTRE LGTBI BARCELONA
Comte Borrell, 22
08015 Barcelona
T: 93 880 51 11

No és no.

Sant Martí  
antimasclista.

Districte de
Sant Martí
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1 avinguda Diagonal 105 C-2 ( Jiser) 
2 c. Badajoz 86 (Casal Independentista L'Octubre)
3 c. Doctor Trueta 195 (Ateneu Popular La Flor de Maig)
4 c. Ferrers, entre passeig del Taulat i c. Ramon Turró (La Fàbrica  
 del Marítim)
5 c. Joncar 27, local 1 (Vernita)
6 c. Joncar 47 c. Marià Aguiló 84 (Pilates Poblenou)
8 c. Marià Aguiló i c. Pons i Subirà (MAPS)
9 c. Pallars 224 (Teixidó)
10 c. Pallars amb c. Bilbao
11 c. Pujades 176 (Centre Moral i Cultural del Poblenou)
12 c. Pujades 189 (parroquia de Santa Maria de Taulat)
13 c. Roc Boronat amb c. d'Almogàvers
14 c. Roc Boronat amb c. Pallars
15  c. Sant Joan de Malta 217
16 c. Selva de Mar amb avda. Diagonal
17 Esglesia Patriarca Abraham
18 Esglesia Sagrat Cor19 Esglesia Sant Francesc d'Assis20 Esglesia  
 Sant Pancraç
21 passatge Marquès de Santa Isabel 39 (plaça Can Ricart)
22 Passeig Marítim, Platja del Bogatell i de la Mar Bella
23 plaça de Can Saladrigas, c. Joncar 35 (Centre d'Imatgeria Festiva  
 del Poblenou)
24 plaça de Josep Maria Huertas Claveria (c. Pallars 277, Centre Cívic  
 Can Felipa)
25 plaça Josep Maria Huertas Claveria abans c. Pallars 277
26 plaça Prim
27 plaça Ramon Calsina s/n
28 plaça Rosa Peraulet
29 plaça Rosa Peraulet, pati interior de Can Saladrigas (Casal de Gent  
 Gran Taulat - Can Saladrigas)
30 platges del Bogatell, de la Mar Bella i de la Nova Mar Bella
31 Rambla del Poblenou 40
32 Rambla del Poblenou 42 (Casino l'Aliança del Poblenou)
33 Rambla del Poblenou 49 (Casal de Barri del Poblenou, Assoc.  
 d'Art Poblenou)
34 Rambla del Poblenou 90 (Espai Laumar)
35 Rambla del Poblenou amb c. de Joncar

Llocs
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D
Vi

DVi Vinoteca
Carrer de Marià Aguiló 120 08005 Poblenou
Telf. 93 519 52 70 / info@dvi.cat

Horaris:
Dilluns a Dissabte 10:00/14:00 - 17:00/20:30
Diumenge 11:00/14:30

F A R M À C I A  C A N
S A L A D R I G A S
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C/ Salvador Espriu 65-71, (cantonada c/Arquitecte Sert), 
Vila Olímpica, 08005 Barcelona · 932 21 95 79

info@chiquilavila.org

T’oferim un espai de joc, d’aprenentatge 
i seguretat, ple d’amor per al teu bebè.

Centre autoritzat pel Dept. Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya (codi 08068112)
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Cartell guanyador 19è Concurs de cartells. Alba Blanco, María Díaz de Burgos, Reis Gómez, Lucía Ruiz.

www.cemontseny.cat

e.infantil / e.primària / ESO / batxillerat
Centre Concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tel. 93 307 28 57
secretaria@cemontseny.cat

Pallars, 410
08019 Barcelona
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Pregó:
• L’activitat es realitzarà amb cita prèvia, asseguts i mantenint les 

distàncies, mascareta obligatòria. 

Correfoc:
• Porteu roba de cotó amb mànigues i pantalons llargs, Barret amb 

ales que cobreixi tot el cap, mocador de cotó que cobreixi el clatell i 
calçat adequat (esportiu, de muntanya...).

• Protegiu-vos els ulls i tingueu cura de tapar-vos les orelles per 
disminuir el soroll de les explosions pirotècniques.

• Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat i seguiu 
en tot moment les indicacions de les colles.

• Respecteu les figures de foc, els portadors i els músics.
• No porteu productes pirotècnics particulars: heu d’utilitzar 

únicament els preparats per l’organització.
• En cas de patir cremades, adreceu-vos immediatament als punts 

d’assistència sanitària.
• L’activitat es durà a terme amb cita prèvia, asseguts i mantenint les 

distàncies, mascareta obligatòria.

Castell de Focs:
• El Castell serà visible des de tot el litoral del Poblenou, es recomana 

anar fins la platja i el passeig del Bogatell des de els carrers Bilbao, 
Rambla del Poblenou i Llacuna. S’evitaran les aglomeracions al final 
de la Rambla.

En tots els casos seguiu les indicacions dels organitzadors per tal de 
mantenir la seguretat de tots els assistents i participants.

Recomanacions actes centrals

Festa Major 2021

24

Malauradament, aquesta pandèmia ens està arrasant, i no només amb 
els perjudicis de tots aquells que ja no hi són i lamentablement dels qui 
marxaran, sinó pels danys que ens està causant psíquicament i de retruc 
socialment.

Les entitats associatives, en gran majoria, s'han vist perjudicades per no 
dur a terme les seves activitats, això ha fet que perdin en més o menys 
percentatge la seva musculatura associativa. Qualsevol acció cultural 
requereix un gran esforç per part de les entitats per obtenir un reduït 
resultat. Li hem de sumar la por i el respecte per sortir a realitzar acti-
vitats, i les restriccions sanitàries obligades per mirar d'aturar l'avanç de 
la malaltia. Tot plegat fa que ens trobem amb una societat associativa 
esgotada, amb una massa social debilitada, i no parlo només d'associa-
cions de cultura popular, les esportives i de qualsevol altre àmbit també 
estan afectades.

Tan aviat com sigui possible caldrà posar fil a l'agulla per recuperar tota 
l'activitat associativa. No hem de perdre de vista que les entitats associ-
atives formen part de la nostra societat, del nostre tarannà i son part del 
nostre patrimoni immaterial com a poble i en particular com a veïns i 
veïnes del barri i del districte de Sant Martí. Al Poblenou tenim entitats 
centenàries i moltes que passen dels vint-i-cinc anys. Són moltes les ve-
ïnes que formen part de més d'una entitat, o han format durant la seva 
permanència al barri de més d'una entitat encara que sigui en períodes 
diferents. El Poblenou és tradició i pioner el cooperativisme, cal recor-
dar la quantitat de cooperatives obreres iniciades a principis del segle 
XX, o les actuals cooperatives de consum ecològic, fins i tot el primer 
edifici de gestió cooperativa engegat a Barcelona ha estat a finals de ju-
liol al Poblenou. En el Poblenou i a Sant Martí, el seu veïnatge decideix 
associar-se, replegar-se, o com vulgueu dir-li, per tirar endavant, junts, 
projectes comuns i no és d'ara, d'aquests temps actuals, ja temps enrere 
era molt normal formà part de cooperatives o associacions en aquest 
Poble Nou.

Senyors de l'administració pública, som conscients que esteu fent tot el 
possible per ajudar-nos, però hem de prendre consciència que caldrà fer 
un esforç important per recuperar el teixit associatiu, que caldrà posar 
fil a l'agulla i no deixar-nos a ningú pel camí, que totes les entitats són 
importants i tenen la seva raó de ser. Que caldrà treballar plegades enti-
tats, veïnes, administració i comerços, que els espais públics no han de 
ser exclusius de ningú, que tothom hem de tenir cabuda per les activitats 
tradicionals i aquelles que s'incorporin noves a l'espai públic. 

Tinguem clar que no hem d'eliminar els nostres costums i les nostres 
tradicions que formen part de la nostra identitat, aquí, al Poblenou es fa 

festa al carrer, dos cops a l'any, totes les entitats, per Festa Major i Festes 
de Maig, que a les veïnes ens agrada trobar-nos en aquests espais i fer el 
sopar al carrer, com a Sant Joan, o petar la xerrada amb la resta de veïnes 
i conegudes del barri, la nostra festa és al carrer, amb les Cercaviles i cor-
refocs per la Rambla, i som les veïnes que donem vida al barri amb les 
nostres festes, amb les nostres passejades, amb el nostre consum, amb la 
participació amb les entitats socials, cada cop més actives, però que han 
rebut un fort sotrac amb aquesta Pandèmia.

Tan sols quedaria recomanar que llegiu aquest article sobre associacions 
d'en Roger Buch https://xarxanet.org/opinio/val-la-pena-associar-se-i-
tant-que-si

ENTITATS DE CULTURA 
POPULAR S.O.S. LA NOSTRA 
IDENTITAT ESTÀ EN PERILL!!



Av. Icària 167, 08005 Barcelona  |  Tel. 93 221 25 80  |  rrpp@novaicaria.com
www.novaicaria.com

#SOMNOVAICARIA

APUNTA’T AL SETEMBRE I TINDRÀS UN 
DESCOMPTE DEL 90% DE
LA MATRÍCULA! 

PACK DE BENVINGUDA

POSA’T EN FORMA DESPRÉS DE L’ESTIU!

SI ETS DE LES 100 PRIMERES PERSONES A APUNTAR-TE, TINDRÀS EL

DEMANA MÉS INFORMACIÓ A RECEPCIÓ O BÉ VINE AL 
STAND DE LA FESTA MAJOR DEL POBLENOU DEL 10

AL 18 DE SETEMBRE.

RECUPERA LA FORMA FÍSICA AMB

CITA DE 30 MINUTS AMB 
L’ENTRENADOR/A PERSONAL

NOVA ICÀRIA TAMBÉ ESTÀ A CASA TEVA AMB LES NOSTRES 

CLASSES VIRTUALS

@escolavoramar

d'infantil a
Batxillerat
internacional

Ramon Turró, 130
08005 Barcelona
Telf: 93 225 13 24 

info@voramar.cat
www.voramar.cat

Voramar 
us desitja 
bona 
festa major!
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Il·lusió

   emoció

     creativitat

       coneixement

          som...

Escola Grèvol SCCL
Provençals, 9
08019 Barcelona
T. 93 303 11 03
www.escolagrevol.cat  

EDUCACIÓ 
INFANTIL
EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA
ESO

NOVA IMATGE 
PER A UN NOU 
TEMPS. AMB LA 
MATEIXA PASSIÓ 
AL COSTAT DEL 
NOSTRE BARRI.
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MÉS INFO.

DEIXA VOLAR LA TEVA IMAGINACIÓ
DEL 1 AL 30 DE SETEMBRE

AQUEST ANY AMB UN CAMÍ EXCLUSIU PER A ADULTS

TRES
CAMINS

MOLTS
PREMIS

TOTES LES
EDATS
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www.pastisseriatriomf.com

Vine a tastar l’autèntica  
tradició pastissera a Poble Nou
Pastís de cap d’any; tortell de reis; tortell de sant Antoni; 

bunyols de quaresma; mones de pasqua; coques de 
revetlla; pastís de festa major, panellets; torrons…

RAMBLA POBLENOU 41 BIS  
08005 BARCELONA 93 225 33 19

Des de 1952

 

 
 

Vine a tastar l’autèntica
tradició pastissera a Poble Nou

 

Pastís de cap d’any; tortell de reis; tortell de sant Antoni;
bunyols de quaresma; mones de pasqua; coques de
revetlla; pastís de festa major, panellets; torrons…

 
 

RAMBLA POBLENOU 41 BIS
08005 BARCELONA 93 225 33 19

 

C/ LOPE DE VEGA, 103
08005 BARCELONA 93 307 07 53

 

www.pastisseriatriomf.com 

 

 

10 anys de Vida

C/ Ramon Turró, 201

 Bona Festa Major
2021
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VENTA I
LLOGUER DE 
CARRETONS  

info@carretillasllobregat.com +34 932 231 786 Pol. Ind. ZAL, Carrer de Cal Malet, 11 - 13, 08820, Barcelona

  TALLER MECÀNIC,
 TALLER ELECTRÒNIC 
I VEHICLES TALLER

Festa Major 2021
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Les transformacions arquitectòniques, la substitució d’activitats produc-
tives, els canvis en els perfils econòmics dels veïns i les veïnes o els pro-
cessos d’especulació i gentrificació, són realitats que hem patit en primera 
persona al Poblenou durant els darrers 30 anys. Aquesta dinàmica ha pro-
vocat que el nostre barri sigui sensible a les problemàtiques ciutadanes 
que se’n deriven, com són la pèrdua del patrimoni històric o la dificultat 
per seguir vivint a la pròpia zona, entre d’altres. Per aquest motiu hem 
decidit crear al Poblenou aquest esdeveniment cinematogràfic, un festi-
val que ens acostarà obres audiovisuals d’arreu del món que giren al vol-
tant d’experiències urbanes. Volem, així, aprendre els uns dels altres per 
aconseguir viure en unes ciutats més humanes, que posin (de veritat) les 
veïnes i els veïns al centre de les seves decisions. El propi nom del festival 
és un bon exemple de la nostra filosofia: el Rellisquín és una expressió 
popular, creada al marge del nom oficial, un concepte que corre el perill 
d’oblidar-se davant dels canvis que estem patint. Les expressions popu-
lars són la millor mostra de l’essència d’una cultura, un reflex de vida al 
carrer incontrolable, uns testimonis que s’han de protegir i preservar. 

FESTIVAL 
RELLISQUÍN
Cinema, ciutat  
i compromís El Festival Rellisquín està impulsat per la plataforma Taula Eix Pere 

IV i compta amb la participació de quatre entitats del barri dedicades 
a l’audiovisual: Produccions la Llacuna, La Selva Ecosistema Creatiu, 
Teleduca i Filmclub. Entenem que l’audiovisual té un pes fonamental en 
la nostra societat, i per això cal reforçar-lo com a eina d’educació, cons-
ciència, transformació i lluita social, valors indispensables per fomentar 
l’esperit crític de la ciutadania i enfortir la democràcia. L’audiovisual no 
pot ser només una eina d’entreteniment al servei dels interessos econò-
mics de les grans empreses. Volem que aquest festival ajudi a reforçar la 
cooperació i la col·laboració més enllà del benefici econòmic. Reivindi-
quem la consciència històrica, social, política i activista dels veïns i les 
veïnes. I per tot plegat, volem que el Festival Rellisquín sigui una eina 
per recuperar una sala de projecció regular al Poblenou, un espai que 
va desaparèixer amb el tancament del Cinema Ideal el 1984. En una so-
cietat on l’audiovisual hi juga un paper central, és més necessari que mai 
tornar a obrir una sala de cinema al barri, organitzada de forma autoges-
tionada i que pugui mostrar obres audiovisuals independents, que ens 
acostin mirades al marge dels grans circuits comercials. 

Tota la programació del Festival Rellisquín la presentarem el dimecres 
15 de setembre a les 13:00 al MUHBA Oliva Artés i les projeccions es 
realitzaran el cap de setmana de l’1 al 3 d’octubre al mateix MUHBA 
Oliva Artés i a Can Felipa. Consulteu tota la informació al web https://
festivalrellisquin.org/ Bona Festa Major i bon cinema per a totes i tots!
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• Agrupació Oncolliga Barcelona 
Poblenou

• Ajuntament de Barcelona
• Apropem-nos
• Arxiu Històric del Poblenou
• Assemblea Feminista la Filadora 

del Poblenou
• Associació Catalana amics del 

Bonsai
• Associació Cultural Niu
• Associació d'Art del Poblenou
• Associació de Geganters, 

Grallers i Portadors de Cabuts de 
Poblenou

• Associació de Veïns i Veïnes del 
Poblenou

• Associació Soniterra
• Ateneu Popular La Flor de Maig
• Back to Eco
• Casal de Barri del Poblenou
• CEM Can Felipa
• CEM Nova Icària
• Centre Moral i Cultural del 

Poblenou
• Club d'Atletisme Canaletes-Sant 

Martí
• Club d'Escacs Ateneu Colón
• Club de Bitlles Catalanes 

Poblenou

• Club Natació Poblenou
• Colla de Diables del Poblenou
• Colla del Drac del Poble Nou
• Coordinadora d'Entitats del 

Poblenou
• Eix Comercial Poblenou
• El Nus, Sindicat de Barri del 

Poblenou
• Espai Laumar
• Esquerra Independentista del 

Poblenou
• Federació catalana de jocs 

tradicionals
• Federació de Ball Esportiu
• FotoClub Poblenou
• Fronteres Invisibles
• Fundació Privada Casino 

L’Aliança del Poblenou
• Gats lliures del Poblenou
• Grallers de les Colles de Cultura 

Popular Tradicional del Poblenou
• Grammophonia Associaciò 

Cultural
• Jiser Reflexions Mediterrànies
• Jovent Sant Martí
• L'Enrenou
• L'Octubre - casal Independentista 

del Poblenou
• La Fàbrica del Marítim

• La Fàbrica sccl
• La Xemeneia - Coordinadora 

d'Entitats Juvenil del Poblenou
• Montana colors
• Murs lliures
• Parroquia de Santa Maria de 

Taulat
• PIAD, Punts d'Informació i 

Atenció de les Dones
• Pilates Poblenou
• Poblenou Digital
• Sandra Llimona
• Sant Martí per la Independència-

ANC
• Sindicat Metall Bcn CGT
• Solidança
• Tallers Oberts del Poblenou 

(TOP)
• Teixido Taula i Cuina
• Vernita Studio&Shop
• Vibracions
• Wallspot
• Xarxa d'Aliments del Poblenou
• XTAC Ateneus

Entitats que organitzen la Festa 2021



Pur malt.
El que és pur
també pot ser
zero alcohol.
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