


Per causes meteorològiques o de força major 
les activitats programades poden estar subjectes a canvis. 

Us convidem a consultar el programa actualitzat a:

https://festesesquerraeixample.org/



TOTS ELS DIES DE FESTA MAJOR

3a. Ruta Gastronòmica De Plat i Tapa
DIFERENTS BARS I RESTAURANTS 
ASSOCIATS A L’EIX COMERCIAL

Del 30 de setembre al 9 d’octubre, d’11 a 
22 hores, gaudeix de la gastronomia de 
l’Esquerra de l’Eixample. Descobreix, 
tasta, valora i gaudeix dels plats i les 
tapes més originals: cuina mediterrània, 
cuina de mercat, cuina d’autor, cuina 
internacional, i més. Passa una estona 
divertida amb els amics, fes la ruta De 
Plat i Tapa!
Més informació a: www.noueixample.cat
Organitza: Nou Eixample Eix Comercial

Sorteig de vals de compra
DIFERENTS ESTABLIMENTS ASSO-
CIATS A L’EIX COMERCIAL

Del 30 de setembre al 9 d’octubre, 
per les compres realitzades als 
establiments comercials del barri, 
participa en el sorteig de vals de 
compra. Fes una compra, omple la 
butlleta i participa! 
Més informació a: www.noueixample.cat
Organitza: Nou Eixample Eix Comercial

Concurs de Fotografia
Premi: 100 € per a la foto guanyadora
Bases: www.encaraenaccio.cat

Vine a la Festa Major i participa en 
el concurs de fotografia. Només 
has de pujar la foto al teu perfil de 
Twitter o Instagram amb el hashtag 
#FMEsqEixample. Si voleu, podeu 
etiquetar-nos a @encaraenaccio i així 
ho veiem!
Organitza: Associació Encara en Acció, 
moviment afectiu, sexual i de gènere i 
Associació de Comerciants Diverços

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE

18.30 h Pregó Festa Major i concert 
de Soca-rel

JARDINS DE ROSA DEULOFEU
C. Calàbria, 262 (interior d’illa)

Aquest any la nostra estimada Brigitta 
Lamoure serà la flamant pregonera de 
la Festa Major del nostre barri: així que 
l’elegància, la ironia i l’humor estaran 
servits. Us ho perdreu? 

També hi participarà la Colla Gegantera 
de l’Esquerra de l’Eixample amb el seu 
“Ninot” i el seu grup de grallers, així com 
la Colla Castellera dels Esquerdats. 
Després es gaudirà d’un vespre de 
folk amb Soca-rel, grup de referència 
del món de la música tradicional i de 
l’entitat Ballets de Catalunya.
Organitza: AVVEE i Ballets de Catalunya

8.15 h Bicibús de Festa Major
PLAÇA CONXA PÉREZ i PLAÇA 
LETAMENDI-ENTENÇA 155
(Recorregut)

Un bicibús és un grup d’infants que 
es mou en bicicleta cap a l’escola per 
millorar l’autonomia, afavorir la mobilitat 
responsable i promoure la salut.

Itinerari: Sortida des de la plaça Conxa 
Pérez (c. Comte Borrell/Tamarit) i des 
de la plaça del Doctor Letamendi (c. 
Aragó/Enric Granados) fins a la Model. 
Passarem per les escoles Joan Miró, 
Auró, Llorers, IPSI, Diputació, Entença 
i Xirinacs reivindicant un entorn i un 
camí escolar segur i pacificat.
Organitza: AFA’s dels diferents centres 
implicats conjuntament amb el Camí Amic
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Acte amb interpretació 
amb llengua de signes
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De 16.30 a 19 h Jocs gegants
Jardins d’Ermessenda de 
Carcassona 
(Interior d’illa Centre Cívic Urgell) 

Vine a passar la tarda en família gaudint 
de jocs de fusta en format gegant: 
Mikado, laberints, punteria i molt més! 
Activitat gratuïta i oberta al barri. No cal 
reserva prèvia.
Organitza: Casal Infantil Urgell. 

De 15 a 21 h Portes obertes del súper 
cooperatiu
SUPERMERCAT FOODCOOP
(Passatge Aragó, 9)

Viu l’experiència de ser sòcia! Jornada 
de Portes Obertes. Coneix el súper i 
fes-hi una compra.
Organitza: FoodCoop BCN

18 h Connecta amb la família
Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

Joc interactiu per a famílies amb infants 
entre 9-12 anys, sobre l’ús que en 
fem de les pantalles: xarxes socials, 
videojocs, etc. Amb inscripció prèvia 
al correu hola@cafeisocialmedia.cat. 
Aforament limitat.
Organitza: CIPAIS

20 h Festa Major del passatge Lluís 
Pellicer
(Passatge Lluís Pellicer, ubicat a 
l’illa entre els c. Londres, Diagonal, 
Muntaner i Casanova)

Enguany la Festa Major del barri coincideix 
amb la Festa Major del passatge Pellicer. 

• 20:30h a 22:30h Tast gastronòmic 
de la mà dels restaurants del barri
• 22:30h a 2h Dj amb música dels 
80’ fins l’actualitat

Organitza: Amics del Passatge Pellicer

 

DISSABTE 1 D’OCTUBRE

10 h Tres Tornejos de Futbol de Botons 
i un de Futbol Xapes 
Pistes Poliesportives Parc Joan Miró
(C. Aragó al costat dels Bombers)

Durant tot el dia Torneig de Futbol 
Xapes, 1r. Torneig Open LFC 
Catalunya, la 9a. Lliga de Campions 
i la 9a. Copa Federació de Futbol de 
Botons. Serà el torneig anual més 
important de Futbol de Botons on hi 
haurà els campions de totes les lligues 
que es disputen a Catalunya, i com a 
convidats els campions i millors de les 
lligues de València, Andalusia, Murcia, 
Oriola i Astúries. I en aquesta edició 
també hi haurà convidats jugadors de 
Portugal, Rússia, Croàcia, Polònia, 
Geòrgia, Hongria i Brasil. 

A la tarda, a les 16 h: la 9a Lliga de 
campions infantil i Taller d’iniciació al 
Futbol de Botons (a partir de 8 anys).
Organitza: Barcelona Futbol Botons 
Associació BFBA i ACFB. 

10 h 2a Cursa infantil adaptada de 
l’Esquerra de l’Eixample 
Davant de l’Edifici Estel
(Avinguda de Roma, entre Calàbria i 
Viladomat)

Es celebrarà la 2a. Cursa infantil 
adaptada per a tots els infants amb 
algun tipus de diversitat funcional. 
Una cursa no competitiva per posar 
en valor la importància de fomentar 
l’esport inclusiu i suprimir les barreres 
arquitectòniques. També es realitzaran 
diferents tallers, jocs i espectacles per 
a tota la família.
Organitza: AVVEE
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De 10 a 14 h Portes obertes del súper 
cooperatiu
SUPERMERCAT FOODCOOP
(Passatge Aragó, 9)

Viu l’experiència de ser sòcia! Jornada 
de Portes Obertes. Coneix el súper i 
fes-hi una compra.
Organitza: FoodCoop BCN

10 h Mercat de Pagès
Entorn Germanetes
(C. Viladomat, entre Consell de Cent 
i Diputació)

• VI Fira d’Art del barri i II 
MiraFoto Fest
De 10 a 14 h 
Mostra d’art i de fotografia. Aquest 
any la ja coneguda Fira d’Art del 
barri suma la presència del MiraFoto 
Fest. Un festival de fotografia nascut 
a Figueres que vol celebrar la seva 
segona edició amb els veïns i veïnes 
de l’Esquerra de l’Eixample.
Organitza: Reivindicacions Culturals

• 11.30 h Espectacle de titelles
Organitza: Omnium Cultural de 
l’Eixample
• D’11 a 13 h Taller de planter 
“Diem adéu a l’estiu”
Organitza: Jardins d’Emma
• 12 h Xerrada/taula rodona sobre 
Sensellarisme
Organitza: EEAcull
• 13.30 h Actuació musical a 
càrrec Aurosmith
Organitza: Mercat de Pagès 
• 14.30 h Dinar de Festa Major
Organitza: Mercat de Pagès

10.30 h Jornada Canvis Urbanístics 
al barri
Espai La Model
(C. Entença, 155)

La Vocalia d’Urbanisme de l’AVVEE 
farà un breu resum de les transforma-
cions urbanístiques que s’impulsen al 
barri, i donarà la paraula als equips 
d’arquitectes que han dissenyat els 
nous Eixos Verds (10.30 h) i la recu-
peració del recinte de La Model (12 h). 
Entre les dues sessions hi haurà un pe-
tit refrigeri.
Organitza AVVEE

10.30 h Visita guiada al xalet
Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

L’any 1901, l’enginyer de camins 
i comerciant Macari Golferichs va 
encarregar la construcció d’un xalet 
a l’arquitecte Joan Rubió i Bellver, 
que seguint el seu criteri personal, va 
construir una casa modernista, amb 
aparença de casa d’alta muntanya, i 
que fou coneguda popularment per 
la gent del barri com el Xalet. Serà 
l’ocasió per explicar els diferents usos 
que va tenir la casa i la lluita veïnal per 
salvar-la de l’enderroc.
Cal reserva prèvia a partir del 27/09 a 
les 10 h a www.golferichs.org o trucant 
al 93 323 77 90.
Organitza Centre Cívic Casa Golferichs



6

11 h Contacontes africans infantils i 
pinta cares
Mercat del Ninot (C. Mallorca, 133)

Convidem a totes i tots els petits del 
barri a passar un matí divertit, amb el 
contacontes africà que els encantarà! 
A més podran pintar-se la cara del que 
més els agradi i donar suport a l’orfenat 
“Kiridiya” ubicat a Guinea, Conakry, 
Àfrica. Us hi esperem, famílies!
Organitza: Associació Cultural Rastafari 
BCN i Mercat del Ninot

11.30 h X Premi Literari de Narrativa 
Breu
Seu Obrador Històries
(C. Calabria, 199 local 2)

Fins al 15 de setembre pots presentar 
els teus originals amb el tema central 
de l’Esquerra de l’Eixample! No t’oblidis 
de consultar les bases a l’apartat del Fil 
d’Estendre de www.obradordhistories.cat 
Organitza: Obrador d’històries

12 h Desfilada de Moda de Tardor
Jardins Montserrat
(C. Rocafort entre Rosselló i Còrsega)

Desfilada de Moda de Tardor. Moda 
home a càrrec de Trade Moda Bcn. 
Moda nens i nenes a càrrec de Petit 
Pijama. Vine a gaudir d’un espectacle 
de moda molt especial al teu barri.
Organitza: Nou Eixample Eix Comercial

12 h Orquestra ReuSònica trio
Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

Tres músics que bufen una cadira o 
una roda de bicicleta, que toquen una 
taula de surf amb cordes, que fan 

percussió amb una maleta o unes bales 
de vidre, etc. El world-jazz i la música 
tradicional s’uneixen en un concepte 
únic i fascinant. Un projecte inigualable i 
diferent que pretén sensibilitzar el públic 
a través de la música i de la reutilització 
creativa d’objectes i materials de rebuig. 
Música, ecologia i creativitat: nous sons 
per a un món nou.
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

De 12 a 15 h Vermut popular i 
cooperatiu
SUPERMERCAT FOODCOOP
(Passatge Aragó, 9)

Vine a gaudir de Caràcter, el millor 
vermut de ponent de la cooperativa 
Les Tres Cadires... en família! Tallers 
de jocs cooperatius per a la canalla.
Organitza: FoodCoop BCN

13.30 h Festa Major Passatge 
Pellicer
Passatge Lluís Pellicer
(C. ubicat a l’illa entre Londres, 
Diagonal, Muntaner i Casanova)

• 11h esmorzar popular pels socis
• 12.30 a 13.30 Tast de vermut 
ofert per Casa Mariol
• 13:30 a 15:30h Tast gastronòmic 
de la mà dels restaurants del barri
• 16h a 18:30h Festa infantil al 
Passatge
• 18.30h Festa de l’escuma a 
l’Escola IPSE
• 20:30h a 22:30h Tast gastronòmic 
de la mà dels restaurants del barri
• 22:30h a 2h Dj amb música actual 

Organitza: Amics del Passatge Pellicer
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13 h Inauguració de l’exposició 
fotogràfica El barri en imatges. Fem 
memòria
Espai Entitats Anna Alabart
(C. Calàbria, 226)

Veniu a visitar l’exposició de fotografies 
antigues del barri i mireu la història 
que tenim. Veniu a descobrir la vida 
quotidiana de les nostres veïnes i veïns 
de principis i mitjans de segle XX.
Organitza: AVVEE

14 h Paella Popular de l’Associació 
de Veïns i Veïnes
Jardins Rosa Deulofeu
C. Calàbria, 262 (interior d’illa)

Paella Popular, preu a determinar, 
venda de tiquets al local de l’associació.
Organitza: AVVEE

D’11 a 02 h Festa i Fira de 
Comerciants
C. Diputació entre Aribau i 
Casanova

• D’11 a 19 h Fira d’entitats LGTBI i 
Associació de comerciants Diverços
(C. Diputació entre Muntaner i 
Casanova)
Vols conèixer la diversitat de 
comerços que tens al barri?, doncs 
no et pots perdre aquesta fira on 
podràs trobar-hi des de decoració 
amb fusta a roba esportiva. 
També podràs trobar diverses entitats 
LGTBI on coneixeràs un ventall molt 
ampli de serveis per a tothom. 
Durant tot el dia hi haurà activitats 
infantils i animacions teatrals i de circ.

• De 16 a 2 h Festa de la Diversitat:
(C. Diputació entre Aribau i 
Muntaner)
A la tarda hi haurà exhibicions de 
diferents comerços del barri i a la 
nit una gran festa popular per la 
diversitat del barri.

Organitza: Associació Encara en 
Acció, moviment afectiu, sexual i de 
gènere i Associació de comerciants 
Diverços

17 h Concert “Elvis Presley” Sánchez
Jardins de Rosa Deulofeu
C. Calàbria, 262 (interior d’illa)

Concert de diverses versions del mític 
cantant Elvis a càrrec del grup Al Sánchez. 
El concert és gratuït i es farà després de 
l’arròs popular a l’interior d’illa.
Organitza: AVVEE

20 a 02 h Bingo Musical i Nit de 
concerts i PDs
Edifici Estel
(Av. Roma entre Calàbria i 
Viladomat)

Nit jove amb concerts i PDs. Barra a 
preus populars. Els concerts seran 
gratuïts.
Organitza: CP Lina Òdena i Arran EE
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 DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE

10 h Activitats infantils d’animació i 
bicicletada
Jardins de Rosa Deulofeu
C. Calàbria, 262 (interior d’illa)

• 10 h Taller d’estampació de 
samarretes amb temàtica de bicis
• 11 h Espectacle d’animació 
infantil participatiu amb el grup 
Trenca Mandres
• 12 h Sortida de la tradicional 
Bicicletada. Consulta el recorregut 
i programació de l’acte a 
www.camiamic.cat.

Organitzen: Aula Ambiental de la Sa-
grada Família, Territorial E.E. Assem-
blea Nacional Catalana i Camí Amic.

10.30 h Festa Major Passatge Pellicer
Passatge Lluís Pellicer, ubicat 
a l’illa entre els C.s Londres, 
Diagonal, Muntaner i Casanovas

• 10.30-11.30 h Activitat Esportiva 
(Zumba i Body Combat) dirigida 
per Viva Gym
• 13:30 h Aperitiu i Paella popular
• 16 h Bingo popular 

Organitza: Amics del Passatge Pellicer

18 h Actuació Ballets de Catalunya i 
Soca-Rel
Jardins Rosa Deulofeu 
C. Calàbria, 262 (interior d’illa)

Actuacions de les seccions de Ballets 
de Catalunya, infantil, juvenil i cos 
de dansa. Amb ball obert al final de 
l´actuació.
Organitza: Ballets de Catalunya

18 h Visita guiada al xalet
Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

L’any 1901, l’enginyer de camins 
i comerciant Macari Golferichs va 
encarregar la construcció d’un xalet 
a l’arquitecte Joan Rubió i Bellver, 
que seguint el seu criteri personal, va 
construir una casa modernista, amb 
aparença de casa d’alta muntanya, i 
que fou coneguda popularment per 
la gent del barri com el Xalet. Serà 
l’ocasió per explicar els diferents usos 
que va tenir la casa i la lluita veïnal per 
salvar-la de l’enderroc.
Cal reserva prèvia a partir del 27/09 a 
les 10 h a www.golferichs.org o trucant 
al 93 323 77 90.
Organitza Centre Cívic Casa Golferichs

18 h Torneig de Catan
Jardins Montserrat
(C. Rocafort 236)

Per a aquesta Festa Major, el Casal 
popular Lina Òdena i el Casal de joves 
Queix han organitzat un torneig de 
Catan! El funcionament serà de dues 
rondes classificatòries i una final amb 
les guanyadores. Qui guanyi tindrà un 
premi que anunciaran! I per inscriure’s? 
En aquest enllaç ompliu el formulari i ja 
estareu inscrits! 
https://forms.gle/75HguXKJaS7N68yu5 
Organitza Casal de Joves Queix i Casal 
Popular Lina Òdena
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DILLUNS 3 D’OCTUBRE

17.30 h Representació teatral Vull 
un gosset
La Model
C. d’Entença, 155

Contacontes i teatralització del conte 
Vull un gosset
Organitza: Obrador d’històries

18 h Representació teatral Les 
Noies del calendari de Tim Firth
Centre Cultural Teresa Pàmies
C. del Comte d’Urgell, 145

Un grup de dones d’un centre cívic 
es proposen fer un calendari amb 
fotos nues d’elles mateixes per tal de 
recaptar diners i així donar-los a un 
hospital on acaba de traspassar l’home 
d’una d’elles. Una obra en clau de 
comèdia que ens parla de la bellesa i la 
vellesa, i els espais de llibertat que han 
conquerit les dones amb la seva lluita 
diària.
Organitza Espai Gent Gran Montserrat 
Olivella
Adaptació: Daniel Cuello-Esparrell 
Direcció: Armand Villén Sinopsis

18 h Xerrada Com volem viure quan 
siguem grans o amb necessitats de 
cures 
Espai Entitats Anna Alabart
C. Calàbria, 262

Hi haurà la Xerrada Com volem viure 
quan siguem grans o amb necessitats 
de cures per reflexionar sobre el tema. 
Ho coordina la Vocalia de Gent Gran i 
Diversitat Funcional.
Organitza AVVEE 

DIMARTS 4 D’OCTUBRE

17 h Viatge al Txad, del Sàhara al 
cor de l’Àfrica
Espai Entitats Anna Alabart
C. Calàbria, 262

El Txad és un dels països més 
desconeguts per nosaltres. És el viatge 
invers al que fan molts africans.
Organitza: AVVEE

18 h. No hi ha Planeta B: Sense 
biodiversitat no hi ha vida
Jardins de Montserrat
C. Rocafort, 236

Us convidem a aquesta xerrada sobre 
biodiversitat, de la mà de diversos 
moviments socials al territori parlarem 
de la fauna i flora de la ciutat, i de  
problemàtiques socials i econòmiques 
que l’amenacen.
Organitza: CRAJ, Aula Ambiental de la 
Sagrada Família i Casal de Joves Queix

19 h Debat: La represa cap a la 
independència
Centre Cívic Urgell
C. del Comte d’Urgell, 145

Debat sobre les circumstàncies que 
ofeguen Catalunya i el paper de la societat 
civil per sortir-ne, amb la independència 
com a fita. Debat a càrrec de:

• Josep Costa: Ex-vice-president el 
Parlament de Catalunya.
• Barbara Roviró: Membre del 
Secretariat Nacional de l’Assemblea 
i Coordinadora de la Comissió 
d’Incidència Internacional.
• Germà Bel: Economista, professor 
de la UB i exdiputat del Parlament.
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• Olga Amargant: Presidenta de 
la Coordinadora de l’advocacia de 
Catalunya.

Organitza: Assemblea Nacional 
Catalana. Territorial de l’Esquerra de 
l’Eixample

19.30 h Palestina i les Olives
Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

Xerrada sobre grups de treball que van 
a Palestina a ajudar a recollir olives als 
territoris ocupats a càrrec de Nur
Organitza AVVEE

 
DIMECRES 5 D’OCTUBRE

18 h Actuació Músics Colla 
Castellera Esquerra Eixample
Mercat del Ninot (C. Mallorca, 133)

Vine a gaudir de cançons de repertori 
tradicional català amb el grup de gralles i 
tabal de la Colla Castellera de l’Esquerra 
de l’Eixample al Mercat del Ninot.
Organitzada per Mercat del Ninot 
i Músics de la Colla Castellera de 
l’Esquerra de l’Eixample

18.30 h Una mirada feminista sobre 
la salut de les dones
Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

Taula Rodona Una mirada feminista 
sobre la salut de les dones a càrrec de:

- Carme Valls Llobet: metgessa,
autora del llibre Mujeres invisibles para 
la medicina
- Neri Daurella: psicóloga clínica i
psicoanalista.

Organitzada per la Vocalia de Dones 
de l’AVVEE

19 h Assaig Casteller Especial Festa 
Major
Mercat del Ninot (C. Mallorca, 133)

Acostat i aprèn a fer Castells amb 
els Esquerdats, Colla Castellera de 
l’Esquerra de l’Eixample. Porta camisa i 
texans perquè els liles ens obsequiaran 
amb un assaig al Mercat del Ninot on 
esperen acostar-se a veïnat de totes 
les edats, gèneres i procedències. Fem 
la Colla més gran i inclusiva!
Organitzada pel Mercat del Ninot 
i Músics de la Colla Castellera de 
l’Esquerra de l’Eixample

 
DIJOUS 6 D’OCTUBRE

11 h Ballada i exhibició de colles 
sardanistes
Mercat del Ninot (C. Mallorca, 133)

Ballada i exhibició de colles sardanistes 
a càrrec de la Colla Sardanista l’Espígol
Organitza: Colla Sardanista l’Espígol

16 h Xocolatada amb costura
Espai Nur
(C. Consell de Cent amb Calàbria, 
cantonada besòs-muntanya)

Es crearà un espai obert al barri on la 
gent pot venir per aprendre a brodar, 
fer ganxet o punt de creu. Pot portar el 
seu projecte i l’organització pot posar 
les llanes. Pot ser un espai on cosir en 
companyia. S’oferirà xocolata a tothom 
qui participi.
Organitza: CPB Unitat Funcional 
Habitatge
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17 h Berenar de la Gent Gran
Espai Entitats Anna Alabart
(C. Calàbria, 262)

Berenar de Festa Major, preu 5€, 
inscripcions a l’associació de veïns.
Organitza AVVEE

De 18 a 20 h Visita guiada a l’antiga 
seu de l’editorial Gustau Gili
EDITORIAL GUSTAU GILI
(C. Rosselló, 87)

Es realitzaran tres visites guiades en 
grups de 25 persones.
Horaris: 18, 19 i 20 h. 
Cal reserva prèvia al correu:
avvee2013@gmail.com
Organitza: AVVEE, en col·laboració amb 
el Districte de l’Eixample

18.30 h Lectures Feministes
Centre Cultural Teresa Pàmies
(C. del Comte d’Urgell, 145)

Presentació del projecte de Dones 
del barri, compartir el plaer de llegir. 
Aforament limitat.  Les dones que 
vulguin participar-hi s’han d’inscriure a  
vocaliadones@gmail.com 
Organitzada per la Vocalia de Dones 
de l’AVVEE

19.30 h Trobada de Corals del Barri
La Model (C. d’Entença, 155)

Concert de cant coral a l’Antiga Presó Model
Organitza MUSICWOOD

20.30 h Cinefòrum amb For Sama
Jardins Montserrat
(C. Rocafort entre Rosselló i 
Còrsega)

Projecció de la pel·lícula For Sama i 
debat sobre l’emigració.
Organitza: Esquerra Eixample Acull

 
DIVENDRES 7 D’OCTUBRE

De 15 a 21 h Portes obertes del 
súper cooperatiu
SUPERMERCAT FOODCOOP
(Passatge Aragó, 9)

Viu l’experiència de ser sòcia! Jornada 
de Portes Obertes Coneix el súper i 
fes-hi una compra.
Organitza: FoodCoop BCN

17 h Berenar de Festa Major
Jardins Montserrat 
(C. Rocafort entre Rosselló i 
Còrsega)

Berenar obert al barri amb activitats al 
voltant de les tres comissions de la xarxa
Organitza: Xarxa Cesca

18 h Espectacle The Frame
Jardins de Beatriu de Pinós-Milany
(C. Rosselló, 147)

Inspirada en les observacions urbanes 
i les ordenacions de qualsevol cosa, de 
Georges Perec, aquesta peça proposa 
plantar-se davant del transcórrer de la 
vida quotidiana i observar-la, pensar-
la, calcular-la, significar-la, compartir-
la. Quatre personatges, entrenats 
en les disciplines de l’observació i 
l’ordenació de l’espai, les coses i els 
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éssers tradueixen mitjançant el recurs 
de les lletres que formen paraules i 
les paraules que formen frases allò 
que està passant. Durant una estona, 
TOT és una gran obra teatral que no 
acaba mai. Espectacle de C. en el marc 
del Barcelona Districte Cultural. Cal 
inscripció prèvia al web www.ccurgell.cat

Cia. Eléctrico 28 · Creació i interpretació 
· Daniela Poch, Josep Cosials, Jordi 
Solé, Alina Stockinger, Claudia 
Mirambell.
Organitza: Centre Cívic Urgell 

18 h Concert de Música Solidari
Jardins Assumpció Català
(C. Londres amb Comte Borrell)

Concert de música solidari per ajudar 
sanitàriament a través de l’Hospital 
Sagrat Cor.
Organitza: Hospital Sagrat Cor

19 h Assaig Castells al Panòptic de 
la Model
La Model (C. d’Entença, 155)

Vine a fer Castells en un entorn tan 
especial i privilegiat com el panòptic de 
l’Antiga Presó Model. No cal que portis 
res però si tens camisa i texans llargs 
serà ideal! Nosaltres posem la faixa per 
seguir fent barri i fent castells!
Organitza: Colla Castellera de 
l’Esquerra de l’Eixample

De 19 a 20.30 h XOCONCERT
Enriqueta Gallinat
(Avinguda de Roma entre Urgell i 
Borrell)

Concert d’alumnes i xocolatada per 
a tothom. Per fer baixar el berenar, 
ballaruca per a petits i grans!
Organitza: Escola de música 
MUSICWOOD 

20 h Taller Obert de Bastons
La Model (C. d’Entença, 155)

S’ensenyaran balls de bastons a tothom 
que us vingui de gust participar-hi
Organitza Ballets de Catalunya

20 h Cantada d’havaneres
Pistes Poliesportives Parc Joan Miró
(C. Aragó al costat dels Bombers)

Vine a gaudir dels ritmes de les 
havaneres, cantant El Meu Avi, la Bella 
Lola i altres èxits del moment. Música 
de compàs ternari que no deixa ningú 
indiferent i que de ben segur farà que 
ens ho passem bé. Aforament limitat.
Organitza: Associació de Veins i Veines 
de l’Esquerra de l’Eixample.

 
DISSABTE, 8 D’OCTUBRE

8.15 h Bicibús de Festa Major
PLAÇA CONXA PÉREZ i PLAÇA 
DOCTOR LETAMENDI-ENTENÇA, 155
(Recorregut)

Un bicibús és un grup d’infants que es 
mouen amb bicicleta cap a l’escola per 
millorar l’autonomia, afavorir la mobilitat 
responsable i promoure la salut.

Itinerari: Sortida des de la plaça Conxa 
Pérez (c. Comte Borrell/Tamarit) i des 
de la plaça del Doctor Letamendi (c. 
Aragó/Enric Granados) fins a la Model. 
Passarem per les escoles Joan Miró, 
Auró, Llorers, IPSI, Diputació, Entença 
i Xirinacs reivindicant un entorn i un 
camí escolar segur i pacificat.
Organitza: AFA’s dels diferents centres 
implicats conjuntament amb el Camí 
Amic
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De 10 a 14 h Portes obertes del 
súper cooperatiu
SUPERMERCAT FOODCOOP
(Passatge Aragó, 9)

Viu l’experiència de ser sòcia! Jornada 
de Portes Obertes. Coneix el súper i 
fes-hi una compra
Organitza: FoodCoop BCN

D’10.30 a 14.30 h Correllengua
Entorn Germanetes
(C. Viladomat entre Consell de Cent 
i Diputació)

Es farà un correllengua des de les 10.30 
fins les 14.30 h i també un espectacle 
de titelles per a infants. 
Organitza: Òmnium Cultural

11 h Sardanes
Jardins de Rosa Deulofeu
C. Calàbria, 262 (interior d’illa)

Ballada i exhibició de colles sardanistes 
veteranes a càrrec de la Colla 
Sardanista l’Espígol.
Organitza Colla Sardanista l’Espígol

11 h Festa de reinici d’activitats
ATENEU ÀGORA
C. Consell de Cent, 141 

FESTA de reinici (post pandèmia) de 
les activitats. Inclourà la inauguració 
de les noves instal·lacions, presentació 
d’una nova exposició sobre les lluites 
per a la transformació del barri, també 
es gaudirà d’una actuació musical, 
i s’acabarà amb un vermut i unes 
paraules del Regidor del Districte.
Organitza Ateneu Àgora (BComú de 
l’Esq. l’Eixample)

12 h Festival Arrels i Cultura V6
Parc de Joan Miró
(Arbreda del Parc)

Feliços de celebrar la 6a. edició del 
festival arrels i cultura. Es convida a 
les famílies del barri a passar un bonic 
dia amb activitats infantils com el pinta 
cares i dibuix lliure. Hi haurà menjar 
vegà africà i begudes refrescants , i 
durant la tarda nit actuacions d’artistes 
locals i internacionals de música 
d’arrels africanes.
Organitza: Associació Cultural Rastafari 
BCN

12 h Xerrada Alimentació Sostenible 
+ Pica-pica
SUPERMERCAT FOODCOOP
(Passatge Aragó, 9)
Xerrada amb diverses ponents 
sobre l’alimentació sostenible que 
acabarà amb un pica-pica a càrrec del 
supermercat cooperatiu.
Organitza FoodCoop BCN

De 10 a 2 h Festa i mostra de 
comerç divers + concert BCN 
Rainbow Singers
C. Diputació entre Aribau i 
Casanovas

Diferents activitats, paradetes per 
celebrar la diversitat i el comerç del 
nostre barri. Entre les 20 i les 22 h 
hi haurà actuació musical del cor 
LGTBIQ+ BARCELONA RAINBOW 
SINGERS, presentant el seu repertori 
Todes, dedicat a les dones, al femení i 
a la igualtat dins de la diversitat.
Organitza Cambra LGTBIQ+ de 
Catalunya i Xarxa de comerç Divers de 
BCN
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De 16.30 a 19 h Trobada d’esplais i 
caus PEEIX
Jardins Montserrat (C. Rocafort, 236)

Trobada d’esplais i caus, monitors, 
nens i nenes gaudiran d’una tarda 
plena d’activitats i sorpreses.
Organitza: PEEIX

17.30 h Taller de danses catalanes 
per a infants
Jardins de Rosa Deulofeu
C. Calàbria, 262 (interior d’illa)

S’ensenyarà danses per als més menuts 
que vulguin aprendre danses catalanes
Organitza Ballets de Catalunya

17.30 h Desfilada de Moda de Tardor
Mercat del Ninot (C. Mallorca, 133)

Desfilada de Moda de Tardor. Moda 
home a càrrec de diferents botigues 
de roba. Vine a gaudir d’un espectacle 
de moda molt especial al teu barri. Hi 
haurà berenar gratuït i saludable amb 
peces de fruita del Mercat.
Organitza: Nou Eixample Eix Comercial 
i Mercat del Ninot

18 h 1a. Gimcana joves Esquerra de 
l’Eixample
Jardins Montserrat i per tota 
l’Esquerra de l’Eixample
(C. Rocafort, 236)

Des del Casal de Joves Queix es 
convida a les joves del barri a participar 
a la primera Gimcana jove de l’Esquerra 
de l’Eixample. Els equips que s’hagin 
inscrit hauran de superar diverses 
proves a diferents llocs del barri per 
aconseguir ser les primeres i guanyar 
un premi sorpresa!
Organitza: Casal de Joves Queix

De 15 a 21 h Taula de degustació 
Foodcoopera
Edifici de la Unió Coperatista 
Barcelonesa.
(C. Urgell, 176 entre Mallorca i 
Comte Borrell)

Tomàquets que tenen gust de tomàquet? 
Olives que fan goig?
Formatge bo de veritat?

Vine a provar els productes del super-
mercat cooperatiu Foodcoop BCN: Un 
supermercat únic a Barcelona, on els 
productes son bons per a tu i pel plane-
ta. Un súper on ets a la vegada consu-
midora, copropietària i participant!
Organitza FoodCoop BCN

De 18 a 2 h Gran Festa de la UCB: 
tarda d’activitats i nit de concerts
Edifici de la Unió Coperatista 
Barcelonesa
(C. Urgell, 176 entre Mallorca i 
Provença)

Des de la Plataforma Salvem la Unió 
Cooperatista Barcelonesa, el Casal 
de Joves Queix, el Casal Popular Lina 
Òdena, la Colla Castellera de l’Esquerra 
de l’Eixample i Reivindicacions 
culturals, anima’t a venir a celebrar 
aquesta gran festa conjunta en 
memòria i reivindicació de l’edifici de la 
UCB, del C. Urgell, 176.

A partir de les 18 h, pots gaudir de 
diverses activitats al bell mig del C. 
Urgell, com l’actuació dels nostres 
castellers preferits, els Esquerdats; 
passarem una bona estona i no 
podrem parar de riure amb l’espectacle 
d’improshow; i acabarem la festa amb 
diverses actuacions de música en 
directe, fins ben entrada la matinada!



15

Tot això amb barra de menjar i beguda 
a preus populars. T’hi esperem!
No enderrocaran la memòria, la UCB, 
pel barri!
Organitza Plataforma Salvem la Unió 
Cooperatista Barcelonesa, Casal 
de Joves Queix, Casal Popular Lina 
Òdena, Colla Castellera de l’Esquerra 
de l’Eixample, Reivindicacions Culturals

18.30 h Do you Believe? The Drag 
Show
Centre Cívic Urgell (C. Urgell, 145)

Creus en l’amor? Creus en la màgia?
Puja’t a aquest viatge a través de la 
música, la fantasia i l’art drag de la 
mà de les artistes de Believe Club. Un 
viatge replet de xou, música, perruques 
i tones de lluentor i purpurina.
Lilly Polyester, Mystica Yenisei, Coccó 
Rosego i Wayúu Queen seran les 
encarregades de guiar-vos en aquest 
trajecte on prometen riures, plors i 
emoció a parts iguals.
Preu: Gratuït
Organitza: Associació Encara en Acció, 
moviment afectiu, sexual i de gènere i 
Associació de comerciants Diverços

21 h Sopar de Festa Major i Ball
Pistes Poliesportives Parc Joan Miró
(C. Aragó al costat dels Bombers)

Sopar de germanor més ball amb 
orquestra. Preu a determinar.
Venda de tiquets el local de l’AVVEE i 
altres comerços del barri.
No s’admetrà ningú sense tiquet, 
aforament limitat.
Organitza: Associació de Veins i Veines 
de l’Esquerra de l’Eixample.

DIUMENGE 9 OCTUBRE

De 10 a 13 h Bateig de la Geganta 
de l’Esquerra de l’Eixample i 
Cercavila de Gegants
Inici dels jardins Montserrat 
(C. Rocafort, 236)

Es farà el bateig de la 1a. geganta de 
l’Esquerra de l’Eixample. A continuació, 
es farà una cercavila amb les colles 
convidades pels C.s del barri fins 
arribar a les pistes esportives del Parc 
Joan Miró on es realitzarà una mostra 
de balls. Finalment, es farà un dinar 
popular dins les pistes. En cas de pluja 
es realitzarà una mostra de balls dins de 
les pistes esportives del parc Joan Miró.
Organitza Gegants Esquerra Eixample

De 10 a 20 h Celebració 50 anys 
Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya
Recinte Escola Industrial
(Entre els C.s de Rosselló, París, 
Urgell i Viladomat)

Celebració dels 50 anys de l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 
Realització de diferents activitats per a 
tots els públics.
Organitza: Nou Eixample Eix Comercial

D’11.30 h a 13.30 h Swing
Jardins de Rosa Deulofeu
(C. Calàbria, 262. Interior illa)

Ballada swing on xalarem movent 
el cos al ritme d’aquesta música tan 
addictiva.
Organitza ERC Eixample i SwingManiacs
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12 h Ballada Oberta: Ball de Bot 
amb el Grup Abeniara
(C. Enric Granados cantonada amb 
Diputació)

Ballada per a tots els públics amb 
el grup Abeniara organitzada per 
l’Associació Cultural Va de Bot!
Organitza Associació cultural Va de Bot!

17 h Actuació de Dansa de l’Escola 
de Música i Dansa Elisenda Tarragó
Jardins Rosa Deulofeu
C. Calàbria, 262 (interior d’illa)

Mostra de balls de l’escola de música i 
dansa Elisenda Tarragó
Organitza: AVVEE

17 h Trivial Party Queix
Jardins Montserrat
C. Rocafort, 236

Ni toreros ni eurovisiones! Preguntes 
de collita pròpia, i premis que no deixen 
indiferents! Veniu a gaudir de la millor 
Trivial Party per equips d’entre 3 i 6 
persones!
Organitza Casal de Joves Queix

18.30 h CONCERT DE CLOENDA 
DE FESTA MAJOR CONTRA LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES
Centre Cultural Teresa Pàmies
C. Urgell, 145

Concert de cloenda de Festa Major 
contra les violències masclistes amb 
Piano Blues - Ster Wax & David 
Giorcelli. Aforament limitat. Inscripcions 
a vocaliadones@gmail.com i local 
AVVEE
Organitza: AVVEE

 DISSABTE 22 OCTUBRE

17 h Diada Castellera de Tardor
Jardins de Montserrat
C. Rocafort, 236

La Colla Castellera de l’Esquerra de 
l’Eixample organitza la segona diada 
de l’any, acompanyats dels castellers 
de Gelida i castellers del Foix de 
Cubelles. En acabar la diada hi haurà 
els concerts de Km0 i PD Candela fins 
a les 2 h.
Organitza: Colla Castellera de 
l’Esquerra de l’Eixample

Totes les activitats són accessibles.

Les persones amb discapacitat física que vulguin participar en 
activitats amb ús de bicicleta (bicibús i bicicletada) han de contactar 
amb coordinacio@camiamic.cat
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Al barri diem NO ÉS NO 
a les agressions masclistes

 i LGTB-fòbiques!

Organitza: 

Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample 
C. Calàbria, 262 
Tel: 93.453.28.79 

avvee2013@gmail.com
revistaavvee@yahoo.es www.avvee.org

www.donesdenllac.org
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Col·laboren: 

Ajuntament de Barcelona – Districte de l’Eixample
ANC Esquerra de l’Eixample
APAM, Associació de Pares d’infants Autistes
Arran Eixample Esquerra
Así se baila
Assemblea Nacional Catalana
Associació administrativa de Concessionaris del Mercat del Ninot
Associació Amics Passatge Lluís Pellicer
Associació Camí Amic
Associació Cultural Rastafari BCN
Associació cultural Va de Bot
Associació Encara en Acció
Associació Jardins d’Emma
Associació de Veïns del Parc de l’Escorxador
Aula Ambiental de la Sagrada Família.
Barcelona Futbol Botons Associació (BFBA)
Ballets de Catalunya
BComú de l’Esquerra de l’Eixample
Biblioteca Joan Miró
Casal de Joves Queix
Casal Popular Lina Òdena
Centre Cívic Golferichs
Centre Cultural Teresa Pàmies:
   •  Centre Cívic Urgell
   •  Casal Infantil Urgell
   •  Biblioteca Esquerra Eixample - Agustí Centelles
CIPAIS Equip Clínic d’atenció psicològica
Colles de gegants:
   •  Colla Gegantera de la Barceloneta
   •  Colla Gegantera de l’Esquerra de l’Eixample
   •  Colla Gegantera de la Pedrera
   •  Sant Pere de les Puel·les
   •  Arreplegagegants
   •  Escola Joan Miró
   •  Escola Mallorca
   •  Escola Auró
   •  Escola Diputació
   •  Escola Sant Josep Oriol
   •  Escola IPSI
   •  Escola Ferran Sunyer
   •  Escola Xirinacs
   •  Escola Entença
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Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample “Esquerdats”
Colles de diables:
Diables de l’Esquerra Infernal
Coordinadora d’AMPAS:
   •  Escola Mallorca
   •  Escola Auró
   •  Escola Els Llorers
   •  Escola Diputació
   •  Escola Joan Miró
   •  Escola Entença
   •  Escola Xirinachs
   •  Institut Ernest Lluch
   •  Institut Poeta Maragall
   •  Institut Viladomat
DMD.Cat
Dones d’Enllaç.
Escola de Dansa Elisenda Tarragó
Espai de gent gran Montserrat Olivella
Eix Comercial Nou Eixample
Eixgran
ERC Eixample
Espai Jove- Espai de Fotografia Francesc Català Roca
Espai Gent Gran Esquerra Rosselló
Espai Gent Gran Montserrat Olivella
Esquerra Eixample Acull
Food Coop BCN
Gegants de l’escola St. Josep Oriol
Hospital Sagrat Cor
Llar d’infants Àgora
Mercat del Pagès
Obrador d’Històries
Òmnium Eixample
PEEIX
Plataforma salvem la Unió Cooperativista de Barcelona
PIAD
Plataforma “Fem nostra l’espai de la Model”
Plataforma catalana pel dret a NO SER prostituïdes
Reivindicacions Culturals
Xarxa Comunitaria d’Economia Social i Cures de l’Esquerra de l’Eixample
Xarxa de Comerç divers de BCN
Xarxa per l’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample



Tel: 93.453.28.79 
avvee2013@gmail.com


