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Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns de les Corts! 

Torna la festa grossa! Recuperem la Festa Major de les Corts en 
majúscules i amb tota la seva esplendor! Tornem a prendre els 
carrers i les places del territori per omplir-les de festa i música, 
mainada, joves i famílies, activitats i tallers, cultura popular i foc, 
esport i tradició.

La Festa Major torna, del 30 de setembre al 12 d’octubre, amb els 
clàssics de sempre! Hem passat dos anys complicats, marcats per 
la pandèmia i les restriccions. Avui, podem dir amb orgull que els 
barris i el districte recuperen l’activitat i tornem a sortir al carrer 
per gaudir i compartir amb els veïns i veïnes, per conversar, per 
ballar i per passar-ho molt bé. 

Recuperem una festa que suma gairebé 220 anys d’història i de 
tradició, i que és una de les més antigues de la ciutat. Tretze dies 
d’activitats que s’han programat gràcies al treball i la iniciativa 
d’entitats, equipaments, comerços, comissions de festes, i, també, 
gràcies a tot el veïnat del districte.

Us presentem un programa que recupera més de 250 activitats 
per a tots els gustos i edats: concerts, rutes, exposicions, comerç, 
tallers, i, per descomptat, els castellers, els tabalers i diables, els 
gegants i falcons, el pregó, el Toc d’Inici, l’homenatge a les entitats 
i la proclamació del cortsenc i cortsenca d’honor, el concert líric, 
i els castells de focs. 

Hem estat treballant durant tot un any perquè veïns i veïnes pugueu 
gaudir de tota la festa, participar-hi, fer-la vostra! I, com cada 
any, la festa serà inclusiva, amb activitats adaptades, mesures 
d’accessibilitat i dirigides a tots els públics. 

I, com sempre, us animem a viure amb intensitat la celebració, a 
compartir-la amb qui vulgueu i a fer-ho, sobretot, amb respecte, 
civisme i convivència veïnal, dient no a qualsevol forma de violència, 
masclisme, racisme o agressió. 

Ja tenim aquí la Festa Major de les Corts 2022. Molt bona Festa 
Major! 

Joan R. Riera

Regidor del Districte de les Corts
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Salut i festa major!

Heus aquí que després de 353 dies, ja tenim a tocar les festes 
majors panarres organitzades pels cortsencs i cortsenques al 
llarg de la Maternitat i Sant Ramon, Pedralbes i les Corts. Ara sí, 
amb el bentornat format de tota la vida, amb un extens programa 
d’activitats al llarg de dues setmanes plenes d’opcions per a tots 
els gustos!

Una cita ineludible al calendari festiu del nostre barri. Dies per 
compartir espai amb tot el veïnat. I arribem aquí gràcies al treball 
voluntari i ple d’il·lusió d’associacions de veïns i veïnes, comissions 
de festes i entitats. Tot plegat està a punt de començar!

Engalanem carrers i places. Posem el cava a refredar. Preparem 
àpats i espais festius per a tothom qui ens vulgui visitar per fer 
gresca i xerinola a la nostra Festa Major. Com cada any, us en-
coratgem a fer-vos vostres els racons emblemàtics de les Corts.

Preservant la tradició i potenciant la innovació, la inclusió i la mo-
dernitat: aquest és l’esperit de l’antic poble de les Corts. Enguany 
recordem el 125è aniversari de l’annexió forçada de les Corts a 
Barcelona, el 1897. Estiguem orgulloses de recuperar sensacions 
i de construir en comunitat una de les festes majors més antigues 
del pla de Barcelona, datada des del 1806. 

Del 30 de setembre al 12 d’octubre, és el moment de venir a la 
festa, descobrir els espais festius i participar-hi. I engrescar-se 
per conèixer centenars de veïns i veïnes que treballen i dediquen 
esforços i part del seu temps lliure no només per oferir una pro-
gramació de qualitat per a tothom, sinó tot l’any per millorar la 
vida, els drets i la cohesió de tots els qui estimem les Corts i en 
formem part, des de la lluita per la salut de les persones aturant 
la macrocuina fantasma a la zona del veïnat del Camp Nou fins 
a evitar perdre la memòria històrica i el patrimoni de la Colònia 
Castells. Celebrem que som a les portes, per fi, d’inaugurar Ca La 
Panarra, l’equipament per al jovent cortsenc i del jovent cortsenc, 
que estem esperant des de fa més de 10 anys. Entre tots, cada 
cop som més i fem un barri més alegre, més viu, més actiu i més 
participatiu.

I també, per Festa Major, pengem la bandera al balcó! Amb res-
pecte tant de dia com de nit, sense tolerar cap agressió sexista ni 
LGTBI-fòbica. Perquè ens volem vives!

Omplim les Corts de colors!

Taula de Festa Major de les Corts 
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Una pregonera de campionat: 

Laia Palau, exjugadora de bàsquet i in-
ternacional amb la selecció espanyola

Tenim el plaer de presentar-vos Laia Pa-
lau, veïna de les Corts, exjugadora de 

l’Uni Girona, internacional absoluta amb la selecció espanyola de 
bàsquet des del 2002 i capitana d’aquesta selecció des del 2014. 
Va anunciar que es retirava el novembre del 2021. 

Actualment és directora esportiva de l’Spar Girona, team manager 
de la selecció espanyola i responsable del projecte de la base de 
l’Uni Girona i del Bàsquet Girona. Va començar la seva carrera 
esportiva a l’equip cortsenc del Club Joventut les Corts, durant la 
temporada 1991-1992. 

Després de passar per diversos clubs de Barcelona, va jugar a la 
lliga francesa, al Ros Casares de València durant sis temporades, 
al Polkowice de Polònia, a l’USK Praga de la República Txeca, als 
Jayco Rangers de la WNBL d’Austràlia i al CJM Bourges Basket, 
fins a tornar a la lliga espanyola, en concret a l’Uni Girona el 2018. 
Ha participat en diversos jocs olímpics (amb una plata als Jocs de 
Rio 2016), cinc mundials i vuit europeus, ha aconseguit un total de 
dotze medalles (tres ors, tres plates i sis bronzes) i s’ha proclamat 
tricampiona d’Europa el 2013, 2017 i 2019 i subcampiona del 
món el 2014. 

Ha estat la internacional espanyola de bàsquet, tant femení com 
masculí, amb més medalles, i ha estat la jugadora internacional 
espanyola amb més partits jugats amb la selecció espanyola de 
bàsquet. 

Durant la seva trajectòria ha estat candidata a millor jugadora 
FIBA (2005), MVP de la Copa de la Reina (2010), i és la primera 
jugadora de sumar més de mil assistències a l’Eurolliga femenina. 
El seu darrer repte, els Jocs Olímpics de Tòquio d’aquest 2021, va 
acabar amb una sisena posició. 
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 Divendres 30 

19.30 h Marta Gin en 
concert
A càrrec de Marta Gin, 
cantautora i guitarrista, amb 
un estil on fusiona el pop amb 
la cançó d’autora, amb tocs de 
soul i funky. Cal inscriure-s’hi 
prèviament. Taquilla inversa.
Centre Cívic Can Deu

De 20 a 00 h Nit de rol i 
jocs de taula “El Senyor 
del Anells”
Obert a socis i no socis.  
rol@espigadelescorts.es 
L’Espiga de les Corts
Club Mournibal de l’Espiga de 
les Corts

TOC D’INICI
21 h Espectacle de 
mapping amb dansa i foc
Projectat a la façana de la 
seu del Districte, on farem un 
homenatge a l’envelat, una 
construcció efímera típicament 
catalana per ballar a la Festa 
Major... Però també un espai 
de reivindicació de les llibertats 
ple d’alegria i optimisme als 
anys setanta i vuitanta del 
segle XX! Dirigit pel creador 
visual i coreògraf Toni Mira (La 
Caldera) i el dramaturg i actor 
Jaume Bernardet (Comediants).

21.20 h Pregó satíric de 
Festa Major
A càrrec de les “Panarrines”, 
les tres més bones veïnes que 
a les Corts pots trobar, la sàtira 
de les quals farà avergonyir 
més d’un manaire. 
Plaça de Comas

21.30 h Alegre cercavila 
d’inici de Festa Major
Amb els Diables i Timbalers 
d’Itaca, la Repúbli-k de l’Avern, 
Ulisses el Gegantó d’Itaca, 
Tokatoms, el Guardià de Les 
Corts, els Bocs de Can Rosés, 
l’Aegis el Boc de Can Rosés i 
Diables de les Corts.
Recorregut: pl. Comas, Remei, 
pl. Concòrdia.

21.45 h Salts de foc i ball 
d’envelat per a tothom
En arribar la cercavila, davant 
de l’església del Remei, 
s’uneix la dansa i la tradició 
amb la banda d’homenatge 
a l’envelat “Els Solistes de la 
Costa”, ballarins de La Caldera 
i les colles de foc i percussió 
cortsenques.
Plaça de la Concòrdia

La Caldera, els Bocs de Can 
Rosés, Diables i Timbalers 
d’Itaca, la Repúbli-k de l’Avern, 
Tokatoms, els Diables de les 
Corts i Districte de les Corts

22.30 h Ball de Festa 
Major amb l’orquestra 
Aquarium
Recuperant la tradició dels balls 
de Festa Major que es feien a 
les nostres places i carrers, amb 
aquesta orquestra volem iniciar 
la festa. Un concert en directe 
amb vuit músics a l’escenari fent 
versions dels 70’, 80’ i 90’. Amb 
ganes de fer ballar, obert a tots 
el públics i per a tothom. Gaudiu 
de la Festa Major!
Plaça de Comas
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 Dissabte 1 

De 9.30 a 14 h 
Torneig d’Hockey+ 
Competició esportiva d’hoquei 
sala en el qual prenen part 
equips formats per persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
Equips participants: Reial 
Club de Polo, FC Barcelona, 
Catalònia Hockey Club i Egara.
Pavelló Poliesportiu Municipal l’Illa
Escola Moragas i FC Barcelona

MATÍ DE 
FESTA MAJOR
10 h Plantada de bèsties 
i gegants i gegantes
Plaça de la Concòrdia

11 h Repicada de 
campanes i sortida del 
Seguici Popular de Festa 
Major
El campanar de la Parròquia de 
Santa Maria del Remei anuncia 
que ja és Festa Major. Inici del 
Seguici Popular amb l’Àliga 
de la ciutat acompanyada 
de la Banda de l’Escola Pare 
Manyanet, els Gegants de les 
Corts, el Guardià de les Corts, 
l’Aegis el Boc de Can Rosés, 
l’Estendard de l’Espiga de les 
Corts, els Diables de les Corts, 
els Diables i Timbalers d’Ítaca, 
els Bocs de Can Rosés, la 
Repúbli-k de l’Avern, Tokatoms, 
i els gegantons i capgrossos de 
les escoles Ítaca, Sant Ramon 
Nonat, Lavínia, Anglesola, Santa 
Teresa de Lisieux, Solc, Tres 
Fonts i Barcelona.

Recorregut: Pl. Concòrdia, 
Dr. Ibáñez, Cristalleries Planell, 
Anglesola, Vilamur, Taquígraf 
Garriga, Galileu, Remei, Joan 
Güell, plaça de Comas.

12 h Ball de gegants, 
gegantes i bèsties
Amb l’Àliga de la Ciutat i tots el 
gegants, gegantes, capgrossos, 
bèsties i colles de diables del 
Seguici.
Plaça de Comas

13 h Inauguració de 
la Mostra de Cultura 
Popular
Exposició d’elements festius 
cortsencs al Saló Expositiu de 
la Seu del Districte, fins al 14 
d’octubre.
Seu del Districte de les Corts

De 10 a 14 h Matinal de 
jocs i animació per a tota 
la família 
Carrer de les Corts, entre la 
travessera de les Corts i el 
carrer del Doctor Nubiola i 
Espinós
Associació de Comerciants del 
Mercat de les Corts

De 10 a 14 h Customitza 
la teva roba per la Festa 
Major
Imprimeix en vinil tèxtil el dibuix 
o missatge que vols estampar. 
Prenem com a referents la 
tradició de bèsties i gegants 
del barri de les Corts. Des de 
l’Ateneu hem preparat un disseny 
que podràs aprofitar, però si vols 
un disseny personalitzat, envia’ns 
el teu arxiu amb la inscripció a 
afablescorts@bcn.cat
Ateneu de Fabricació de les Corts
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De 10 a 14 h Recollida 
solidària d’aliments, 
joguines i roba
Av. Diagonal amb Numància 
(davant del centre comercial 
L’Illa)
Partit Popular de Catalunya

De 10 a 14 h Campionat 
de botifarra
Es jugarà en la modalitat 
habitual, 4 jugadors que 
formaran 2 parelles. 
Preu: 10 € 
Anglesola entre Joan Gamper i 
Numància
Societat Coral l’Espiga de les 
Corts

De 10 a 16 h Portes 
obertes als Pavellons 
Güell 
Visites guiades en català a les 
12 h i en castellà a les 13 h. 
Pavellons Güell
Ruta del Modernisme i Institut 
Municipal del Paisatge Urbà

De 10 a 20.30 h Fira 
d’artesania
Avinguda Diagonal / Gandesa
Espai d’Art, Associació d’Artesans 
de les Corts i Associació 
d’Artesans la Dama d’Or

11 h Espectacle infantil. 
Cicle Tepati “Pallassos”
Un pallasso intenta recordar el 
conte que li explicava la seva 
àvia quan era petit, sobre un 
nen que perd un xiulet, però 
no se’n recorda gaire bé i es 
fa un gran embolic explicant 
la història. Amb imaginació, 
música, diversió i l’ajuda del 

públic aconsegueix la seva fita.
No cal inscripció. Aforament 
limitat. Per a tots els públics.
A càrrec de Puça Espectacles i 
la companyia La Tieta Soleta.
Biblioteca Montserrat Abelló

11 h Ruta pel barri 
de les Corts
Inscripció prèvia a 
ruteslescorts@gmail.com

 
Si es requereix interpretació 
en llengua de signes, es pot 
sol·licitar en el mateix correu 
electrònic amb un mínim de 3 
dies laborables d’antelació.

Consulteu totes les mesures
d’accessibilitat a la pàgina 37.

D’11 a 14 h Descobreix la 
Fundació Suñol
Visita comentada a les 11 h 
i a les 12.30 h a l’exposició 
i la reserva de la col·lecció a 
la Fundació Suñol. Entrada 
gratuïta amb reserva prèvia a 
www.fundaciosunol.org 
Fundació Suñol

14 h Vermut de vigília del 
correfoc unitari 
Colles de tabalers i diables del 
districte
Plaça de la Concòrdia

18 h Teatre “Taxi”, de 
Ray Cooney
A càrrec de la companyia de 
teatre 34 Passes. Preu: 8 €
Teatre de l’Espiga de les Corts
Penya Blaugrana Les Corts
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18.30 h Espectacle 
familiar
Espectacle “Andròmina”, de la 
cia. 2deTrèvol 
Circ amb màstil, roda cyr i 
bicicleta acrobàtica
Plaça de Comas

19 h Pregó de festa major
A càrrec de Laia Palau, veïna 
de les Corts, exjugadora de 
bàsquet i internacional absoluta 
amb la selecció espanyola 
entre el 2002 i el 2021. 
Plaça de Comas

 
Interpretació en llengua de 
signes (LSC) 
Subtitulació en pantalla  
Espai reservat per a persones 
amb mobilitat reduïda

 

19è CORREFOC 
UNITARI 

20 h Cercavila unitària 
Amb les tabaleres i els tabalers 
de les colles de les Corts.
Recorregut: Pl. Concòrdia, 
Remei, pl. Comas. 
 
21 h Ball de diables 
On recitaran els versots de 
Festa Major.
Plaça de Comas 
 
21.30 h Inici del correfoc 
Amb el Guardià de les Corts, els 
Diables i Timbalers d’Itaca, la 
Repúbli-k de l’Avern, els Bocs de 
Can Rosés, Tokatoms, els Diables 
de les Corts, l’Aegis el Boc de 
Can Rosés i les colles convidades 
d’enguany: les Banyetes d’Horta, 
la Diabòlica de Gràcia, Cabrons 
i Bruixes de Centelles i els 
Diables Serpents de Manlleu. 

Recorregut: Pl. Comas, Remei, 
Cabestany, Europa, Dr. Ibáñez, 
Cristalleries Planell, Anglesola, 
Vilamur, Solà, Joan Gamper, 
Taquígraf Garriga, Galileu, 
Remei, pl. Concòrdia.

23 h Cremada final de les 
colles i bèsties de foc i cloenda 
del correfoc amb traca final.

23.15 h Revetlla de Foc 
Panarra, amb PD Pirotecniks i 
PD Kiwisound
Plaça de la Concòrdia
Colles de tabalers i diables del 
districte

Comptarem amb una carpa de 
Punt Lila.
Consulteu les recomanacions 
per participar al correfoc a la 
pàgina 42

20 h Teatre “Agost 
(comtat d’Osage)”
Amb la Cia. L’Esfera.
Ambientada a Oklahoma 
durant un calorós mes d’agost, 
se centra en les relacions 
personals de la família Weston, 
una família desestructurada.
Recollida d’invitacions a partir del 
26 de setembre, de 16 a 20 h.
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts

Visita anticipativa i tàctil a les 
19.30 h.
Audiodescripció en directe
Subtitulació en pantalla 
Interpretació en llengua de 
signes (LSC)
Accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda
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21 h Concert d’havaneres 
Concert tradicional d’havaneres 
amb el conjunt Cavall Bernat i 
rom cremat per als assistents.
Carrer de les Corts, entre la 
travessera de les Corts i el 
carrer del Doctor Nubiola i 
Espinós
Associació de Comerciants del 
Mercat de Les Corts

 Diumenge 2 

De 9 a 14 h Torneig de 
Warhammer Underworlds
Torneig en format Rivals, obert 
a socis i  no socis. Contacte: 
rol@espigadelescorts.es 
L’Espiga de les Corts
Club Mournibal de l’Espiga de 
les Corts

10 h Simultànies d’escacs
Cal inscripció prèvia abans del 
30 de setembre al casal de Sant 
Ramon o al tel. 933 348 353.
Casal de Gent Gran de Sant 
Ramon

De 10 a 16 h Portes 
obertes als Pavellons 
Güell 
Visites guiades en català a les 
12 h i en castellà a les 13 h. 
Pavellons Güell 
Ruta del Modernisme i Institut 
Municipal del Paisatge Urbà

De 10 a 19 h
Jornada de portes 
obertes i visites guiades 
al Monestir de Pedralbes 
Horaris de visites guiades:
D’11.30 a 12.30 h, en castellà.
De 12.30 a 13.30 h, en català.
Un recorregut per les diferents 
estances que han emparat el 
dia a dia de les monges des de 
l’edat mitjana  i ens acostarà a 
la vida dins del monestir.
Cal reserva prèvia a: 
reservesmonestirpedralbes@bcn.cat 
Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes

11.30 h Entrega del 
premi Oriol Canals 2022 
i actuació del guanyador 
del premi Oriol Canals 
2022, Rah-mon Roma
Plaça de Can Rosés
Òmnium Cultural i Federació 
d’Associacions i Comissions de 
Festes de les Corts
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12 h Concert de 
migdia Contra la
Soledat. Reconnectem.
Concert a càrrec del grup 
musical “La Quinta Cuerda”, un 
grup originari del barri de les 
Corts, que té un repertori de 
pop propi i també fa versions 
conegudes i que presentarà 
un tema inèdit al·lusiu a la 
lluita contra la soledat. En 
aquest escenari, l’Òscar León, 
dissenyador de moda i veí del 
barri, farà una presentació 
de la seva creació artística 
“Contra la Soledat a les Corts.
Reconnectem”. Amb aquest 
concert, el Districte de les Corts 
vol fer un clam per promoure 
relacions sòlides, profundes i 
de confiança entre les persones 
a les ciutats. 
Hi haurà un espai dedicat a 
difondre diferents projectes 
d’interès social com “Radars”, 
“VilaVeïna” i “Vincles” (serveis 
gratuïts de l’Ajuntament 
de Barcelona amb algunes 
propostes que ajuden a millorar 
la qualitat de vida).
Plaça de Comas

13 h Guerra de confeti i 
recollida col·lectiva de 
confeti 

Plaça de Can Rosés
Federació d’Associacions i 
Comissions de Festes de les 
Corts

De 14 a 20.30 h 1a Block 
Party a les Corts
Festa de cultura hip-hop i 
urbana per a infants i joves.
A les 14 h, barbacoa popular 
(preu de tiquet 8 € anticipat i 
10 € el mateix dia).
De 16 a 18 h, tallers familiars 
de grafiti i rap en català per a 
infants fins a 14 anys.
De 18 a 20.30 h, tallers de 
grafiti i micro obert per a joves.
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés i Associació 
Llobregat Block Party

17.30 h Concert líric i de 
corda a càrrec de “Eiron 
Quintet”
Cal recollir les entrades abans 
del 30 de setembre als casals 
de gent gran de Sant Ramon 
i Can Novell. Es llegirà el 
manifest en reconeixement a 
les persones grans.
Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”
Casals de gent gran de les 
Corts

18 h Teatre “Agost 
(comtat d’Osage)”
Amb la Cia. L’Esfera.
Ambientada a Oklahoma 
durant un calorós mes d’agost, 
se centra en les relacions 
personals de la família Weston, 
una família desestructurada.
Recollida d’invitacions a partir 
del 27 de setembre, de 16 a 
20 h.
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
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19 h Concert 
intergeneracional per 
commemorar el Dia 
Internacional de la Gent 
Gran
A càrrec de la JOSC. La Jove 
Orquestra Simfònica de les 
Corts ens presentarà el seu 
repertori amb obres clàssiques 
i també contemporànies que 
serviran per celebrar aquesta 
diada-
Plaça de Comas

 Dilluns 3 

10 h Taller de bossetes 
de colors
Taller per elaborar bossetes 
amb ganxet.
Centre Cívic Can Deu
Taula de Dones de les Corts

18 h Biblioteques sense 
fronteres “Soc activista”
Per part de la dinamitzadora i 
booktuber Mixa. Taller inspirat 
en el llibre de Caroline Paul i 
LaurenTamaki Soc activista. 
Reflexionarem sobre quines 
estratègies podem seguir per 
ajudar a frenar el canvi climàtic 
i conscienciar el nostre entorn. 
Edat recomanada: de 12 a 17 
anys.
Cal inscripció prèvia al web de 
la biblioteca.
Biblioteca Montserrat Abelló
Biblioteca Montserrat Abelló, 
Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura 
i l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 
de la Generalitat de Catalunya

 Dimarts 4 

D’11 a 14 h Fira 
d’atraccions
Especialment oberta per als 
alumnes de les escoles Paideia, 
Jeroni de Moragas i Esclat. 
Gran via de Carles III / av. 
Madrid
AVV les Corts Sud amb la 
col·laboració dels firaires.

17.30 h Conte infantil La 
meva nina no vol menjar
La Berta està amoïnada: “La 
meva nina no menja”. Es posa 
davantal i barret i, com si 
fos una gran xef, comença a 
barrejar ingredients per inventar 
un nou plat.Per a infants de més 
de 4 anys. Aforament limitat.
Biblioteca Montserrat Abelló

18 h Presentació i
mostra de projectes 
inclusius: Projecte 
Cangur
Jordi Martí, veí del barri de les 
Corts, presenta el “Projecte 
Cangur”, un enginy que permet 
el correcte desenvolupament 
dels infants prematurs als 
hospitals, simulant la tècnica 
cangur (mètode de contacte 
directe entre mare i nadó), en 
moments que no fos possible 
la presència de la mare. Un 
projecte amb una aplicació 
directa en l’àmbit sanitari i que 
és pioner en el camp.
Inscripció prèvia a 
afablescorts@bcn.cat 
Ateneu de Fabricació de les Corts

Audiodescripció en directe

Accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda
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18.30 h Música de 
sempre
A càrrec de Laura Marsiñach 
i Ángel Parra. Cal reservar a: 
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/josepmtriasipeitx
Centre Cívic Josep M. Trias i 
Peitx

19 h Concert “Breu 
introducció a la història 
del Piano Blues”
Veniu a gaudir d’un concert 
comentat sobre els diferents 
temes tocats i els seus estils. 
Des de Nova Orleans passant 
per Chicago o Kansas City. A 
càrrec d’August Tharrats. Cal 
inscriure-s’hi prèviament.
Centre Cívic Can Deu

 Dimecres 5 

17.30 h Taller d’educació 
vial “Mou-te pel carrer”
Joc que consta d’una moqueta 
gegant i diversos cartrons amb 
imatges de personatges i que 
representa un espai urbà. 
Edat: entre 5 i 8 anys. 
Cal inscripció prèvia al web de 
la biblioteca.
Biblioteca Montserrat Abelló
Biblioteca Montserrat Abelló, 
Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura 
i l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 
de la Generalitat de Catalunya

18 h Presentació i 
mostra de 
projectes inclusius: 
Projecte Aquam
Aquam explora el concepte 
de la pedagogia inclusiva 
a través de noves formes 
d’aprenentatge que es puguin 
incloure a les aules mitjançant 
el joc. En aquest cas, Aquam 
treballa el cicle de l’aigua dins 
l’àrea de coneixement del 
medi natural del cicle mitjà de 
Primària. Pensat i dissenyat 
per ser accessible a persones 
amb discapacitat visual o baixa 
visió. 
Inscripció prèvia a 
afablescorts@bcn.cat
Ateneu de Fabricació de les Corts

Audiodescripció en directe

Accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda

19 h Conferència “Barça 
i Catalunya. Temps de 
foscor”
Us explicarem com van ser 
els anys de la Guerra Civil 
espanyola i la postguerra en un 
Barça que va renéixer de les 
cendres fins a formar el segon 
gran equip de la nostra història: 
el Barça de les cinc copes.
Penya Blaugrana Les Corts

19.30 h Recital Can Deu 
poesia
Recital obert a la participació 
de tothom. A càrrec de 
Proartcat. Cal inscriure-s’hi 
prèviament.
Centre Cívic Can Deu
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 Dijous 6 

10 h L’escola dansa per 
la Festa Major
És una trobada on els infants 
de tercer de primària ballen 
unes danses apreses el 
curs anterior i uns ballarins 
professionals ens mostren 
el seu art, acompanyats pels 
gegants, els capgrossos i el 
bestiari de les escoles.
Plaça de la Concòrdia
CRP les Corts

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

17.30 h Conte en anglès 
Traditions
An activity where we’re going 
to discover the most important 
celebrations in Catalonia and the 
fantastic excitement that makes us 
feel the biggest festivals. Through 
reading of Anna Canyelles’ La 
Festa Major and Roser Calafell 
in english.
Aforament limitat. A partir de 
4 anys.
A càrrec de Big Ben Idiomes.
Biblioteca Montserrat Abelló
Biblioteca Montserrat Abelló i 
Big Ben Idiomes

17.30 h Contes a la mà 
Camina que caminaràs
Quan el ratolí fa ruta i la guineu 
ha guillat, és perquè el llop 
s’acosta amb l’ossa al seu 
costat? Sessió de narració de 
contes a la mà per als més 
menuts de la casa. Perquè la 
literatura entra per les oïdes i 
es queda al cor. 
A càrrec de Judith Navarro. Per 
a nens i nenes de 2 a 4 anys.
Biblioteca Les Corts - Miquel 
Llongueras

18 h Jornada de 
portes obertes de 
la Ludoteca Guitard 
Portes obertes a la Ludoteca 
Guitard per conèixer el projecte 
“Ludoteca digital i accessible 
per a tothom”. Un projecte 
d’accessibilitat que s’ha 
desenvolupat conjuntament 
entre el Districte de les 
Corts, l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat, 
l’Agenda 2030 de l’Ajuntament 
de Barcelona i Mobile World 
Capital Barcelona.
Ludoteca Guitard

Interpretació en llengua de 
signes (LSC)
Subtitulació en pantalla
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18 h Presentació i 
mostra de projectes 
inclusius: Projecte 
Microscopi
En Jaime i l’Alejandro presenten 
el seu projecte “Microscopi Low 
Cost”, una iniciativa de codi 
obert que permet a les persones 
amb menys recursos fabricar el 
seu propi microscopi. Aquest, 
compta amb peces impreses en 
3D, una òptica molt assequible 
i està motoritzat, podent 
controlar-lo per ordinador o fins 
i tot amb un telèfon intel·ligent.
Inscripció prèvia a 
afablescorts@bcn.cat 
Ateneu de Fabricació de les Corts

Audiodescripció en directe

Accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda

18 h Teatre 
“Bulling Busters”
Dinàmica de teatre participativa 
per prevenir l’assetjament escolar 
i les conductes hostils entre iguals 
en la que hi haurà fòrum de reflexió 
i el públic sortirà a escena per 
intentar canviar el final de l’obra.
A càrrec de la companyia de 
teatre juvenil formada per 
actors i actrius d’11 i 12 anys 
de l’escola Lavínia.
Biblioteca Montserrat Abelló

De 18 a 20 h Festival 
solidari contra el càncer
Taller de salsa, actuació de 
flamenc “Elmore i Ana Rocha” 
(cantaor i bailora), dansa amb 
“Sres. Estupendes”, actuació de 
“Houseleschamps Music Band” 
(rock romàntic), actuació de 
“Isabel Pena & Arnau Cumellas” 

(jazz&blues) i animació infantil 
“Tots a ballar”. Amb la presència 
de l’Hospital Clínic de Barcelona 
amb el programa ONCOR, que dona 
suport als pacients oncològics.
Plaça del Mirall de Pedralbes
Associació de Comerciants 
Mirall de Pedralbes

19 h Homenatge a les 
entitats, proclamació 
del cortsenc i de la 
cortsenca de l’any 
Com es ja tradició, el districte
de les Corts cada any reconeix
un Cortsenc i Cortsenca d’Honor 
triat per votació popular entre el 
veïnat. Aquest acte d’homenatge 
ens serveix també per 
reconèixer la tasca d’aquelles 
entitats que enguany celebren 
un aniversari significatiu. 
Jardí del Centre Cívic Can Deu 

Interpretació en llengua de 
signes (LSC)

19 h Presentació del 
llibre Barça femení: 
història des dels orígens 
fins al triplet
Am la presència del Manel 
Tomàs Belenguer, l’autor, i 
les pioneres del futbol femení 
Carme Nieto i Lolita Ortiz.
Biblioteca Les Corts - Miquel 
Llongueras

19 h Ballada de 
Linedance
Plaça de Comas
Grup Mou-te
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19.30 h Carretillada del 
Mirall de Pedralbes
Cercavila amb percussió de 
les colles cortsenques. Inici de 
la cercavila a Doctor Ferran 
amb Manila (20 h), carretillada 
i lluïment de foc a la plaça del 
Mirall de Pedralbes.
Plaça del Mirall de Pedralbes
Associació de Comerciants 
Mirall de Pedralbes, el Bocs 
de Can Rosés, la Repúbli-k de 
l’Avern, Diables i Timbalers 
d’Itaca, Tokatoms i els Diables 
de les Corts

 Divendres 7 

10 h Gran caminada per 
a la gent gran
Inscripció prèvia als casals de 
gent gran i al Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart”
Punt de trobada: plaça de
Comas
Casals de gent gran de les 
Corts i Centre Cívic Joan Oliver 
“Pere Quart” 

16.30 h Taller de 
musicoteràpia per 
embarassades
La veu del teu ventre amb Carla 
Gordo.
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés i Shakespeare & 
Friends

17 h Activitats infantils
Adreçades a nenes i nens entre 
4 i 12 anys.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
Centre Familiar Sants - Les 
Corts

17 h Ball en línia
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou i Cotxeres de 
Sants

17 h Animació infantil en 
record a l’Oriol Canals
Amb l’ONG Sonrisas Nómadas 
i recollida d’aliments per als 
projectes de l’ONG.
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 

De 17.30 a 20 h Inflables 
per a infants
Cardenal Reig entre Pisuerga 
i av. de Sant Ramon Nonat 
(costat mar)
AVV Sant Ramon

De 17.30 a 20 h Activitats 
esportives per als infants 
de 3 a 12 anys
Cardenal Reig entre Pisuerga 
i av. de Sant Ramon Nonat 
(costat mar)
AVV Sant Ramon i Club Esportiu 
Laietà

17.30 h Vine a fer ciència 
amb ERC
Activitat infantil a càrrec de 
Mònica Mendoza, graduada en 
Ciències Biomèdiques per la 
UB i Màster en Neurociències 
per la UB.
Plaça de Comas
ERC les Corts

17.30 h Xocolatada 
del Mirall
Amb coca de la Forneria. Als 
comerços associats es donaran 
des del 27 de setembre uns 
tiquets per bescanviar per 
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xocolata i coca de la Forneria 
als clients després d’efectuar 
una compra. Per a les persones 
que no tinguin tiquet, el preu 
és de 2 €.
Plaça del Mirall de Pedralbes
Associació de Comerciants 
Mirall de Pedralbes

De 17.30 a 20.30 h 
Festival infantil del Mirall 
de Pedralbes
Activitats infantils a la plaça, 
com bombolles de sabó, 
maquillatge i ruc català 
mecànic.
Plaça del Mirall de Pedralbes
Associació de Comerciants 
Mirall de Pedralbes

18 h Ballada de sardanes 
i acte Nosaltres les 
Fusterianes
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia. Organitza ANC Les 
Corts i Òmnium

18 h Actuació musical a 
càrrec de Víctor
Per a totes les edats i en 
particular per al jovent.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

18 h Torneig de ping-
pong
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

18 h Presentació i 
mostra de 
projectes inclusius: 
Projecte Sistema Thead
La inclusió també la podem 
trobar dins de l’emprenedoria. 
Un exemple és l’organització 
de Sistema Head, un projecte 
inclusiu pilot de creació de 
prototips de materials destinat 
a l’ensenyament de la robòtica 
i la programació a nens i nenes 
amb necessitats específiques. 
Inscripció prèvia a 
afablescorts@bcn.cat 
Ateneu de Fabricació de les 
Corts

Audiodescripció en directe

Accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda

18 h Teatre visual “Klè”
Espectacle de teatre visual 
per a tots el públics inspirat 
en l’obra de Paul Klee i la 
Bauhaus. Cal inscriure-s’hi 
prèviament.
Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

De 18 a 1 h Festa Major 
jove amb concerts a 
càrrec de La Plaga
Jardins de Magalí
Equipaments juvenils de les 
Corts
Comptarem amb una carpa de 
Punt Lila

18.30 h Xocolatada 
infantil
A càrrec de La Trufa.
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 
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19 h Actuació de la 
Banda Municipal
Espectacular concert de 
música amb un repertori 
popular i clàssic adaptat a tots 
els públics. Més de seixanta 
músics a l’escenari.
Plaça del Monestir

19 h Festa Major jove
A les 19 h, xerrada amb 
perspectiva de gènere i els rols 
dins d’equips de treball.
A les 21 h, tabalada a càrrec de 
la colla de foc i percussió Els 
Bocs de Can Rosés.
A les 21.30 h, concert Perfecto 
Desorden (grup de versions de 
rock).
A les 23 h, tabalada a càrrec 
de la colla de foc i percussió La 
Repúbli-K de l’Avern.
A les 23.30 h, concert La Social 
Disfunktion (grup de versions 
funky-disco).
A la 1 h, PD Zitas.
Carpa d’Energy Control pel 
consum responsable de 
begudes alcohòliques. 
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Juvenil i Infantil de 
les Corts

De 20 a 2 h “One Shot 
Night”. Nit de jocs de rol 
Partides d’una sola nit de jocs 
de rol tipus Pathfinder 2, Star 
Wars, Warhammer Fantasy...
Inscripcions a  
rol@espigadelescorts.cat
L’Espiga de les Corts
Club Mournibal de l’Espiga de 
les Corts

20.30 h Sopar de dones 
Les dones del districte soparem 
plegades a la fresca. Després 
de l’àpat hi haurà bingo 
musical amenitzat per una 
professional de la música. 
Preu: 21 €
Venda anticipada de tiquets: 27 
i 28 de setembre, de 18 a 20 
hores al Centre Cívic Tomasa 
Cuevas – Les Corts.
Més informació: 
doneslescorts@gmail.com 
Plaça Comas
Taula de Dones de les Corts

21 h Botifarrada
Botifarra a la brasa, mongetes 
amanides, patates fregides, 
allioli i beguda. 
Preu: 8 €
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

21.30 h Festa Major a les 
Corts Sud
A les 21.30 h, pregó de la festa 
de l’AVV les Corts Sud a càrrec 
de Rafael Zuviría, exjugador del 
FC Barcelona.
A les 22 h, sopar inaugural de 
la festa de l’AVV les Corts Sud. 
Tiquet de sopar a la venda a la 
carpa de l’AVV les Corts Sud. 
Preu: 6 €
A les 22.30 h, actuació del grup 
El Guateque, grup musical amb 
repertori dels anys seixanta, 
setanta i vuitanta.
Gran via de Carles III / av. 
Madrid
AVV les Corts Sud
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22 h Nit amb Cocodrillo 
Club
Amb Albert Malla.
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 

22 h Ball amb l’orquestra 
Duo Esquitx
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

De 22 a 24 h Cantada 
d’havaneres amb el grup 
Penjats de l’Ham
Preu rom cremat: 2 € 
Cardenal Reig entre Pisuerga 
i av. de Sant Ramon Nonat 
(costat mar)
AVV Sant Ramon

De 22.15 a 2.30 h 
Concerts
La Kame Band
Germà negre
PD Kiwisound
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la plaça 
de la Concòrdia. Col·labora ANC

 Dissabte 8 

De 9 a 13 h Jornada 
de petanca de la Festa 
Major
Pistes de petanca del Club 
Petanca Sant Ramon Nonat 
(jardins de Josep Munté)
Les Corts Esportiu i Club 
Petanca Sant Ramon Nonat

10 h La recerca del Parc 
Científic de Barcelona 
surt de festa
Jocs i activitats científiques 
dirigides a nens i nenes.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
Parc Científic de Barcelona

De 10 a 11.30 h Tallers 
infantils
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Juvenil i Infantil de 
les Corts

De 10 a 11.30 h Activitat 
esportiva per a infants de 
rugbi i atletisme
Cardenal Reig entre Pisuerga 
i av. de Sant Ramon Nonat 
(costat mar)
AVV Sant Ramon i Club Esportiu 
Universitari

De 10 a 13 h Matinal 
infantil
Parc infantil, mini-tren, toro 
mecànic i farcell de jocs 
tradicionals de fusta de 
l’associació cultural Dos per 
Quatre.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

De 10 a 13 h Cookies 
Workshop (primera part)
Taller infantil.
Gran via de Carles III / av. 
Madrid
Kids & Us
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De 10 a 13 h Campionat 
de dòmino (primera fase)
Torneig de dòmino per parelles. 
Primera fase (eliminatori). Amb 
inscripció prèvia.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

De 10 a 13.30 h 
Exposició ‘’Disseny 
per a la inclusió’’ 
Inauguració de l’exposició 
‘Disseny per a la inclusió’ 
i presentació del projecte 
inclusiu ‘’MEMO LGTBIQ+’’ 
amb motiu de la celebració de 
l’Octubre Trans. Les integrants 
del grup de treball Casa 
d’oficis (Barcelona Activa) han 
dissenyat i fabricat un memory 
que pretén visibilitzar les 
diferents sexualitats i gèneres.
Inscripcions a 
afablescorts@bcn.cat
Ateneu de Fabricació de les 
Corts

Audiodescripció en directe

Accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda

De 10 a 13.30 h Torneig 
d’escacs de semiràpides 
(rondes 1 a 4)
20 minuts més un increment de 
5 segons per jugada. Preu: 20 €
Societat Coral l’Espiga de les 
Corts (secció d’escacs)

De 10 a 14 h Campionat 
de botifarra
Joc de cartes tradicional. Es 
recomana inscripció prèvia. 
Preu: 10 €
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia

De 10 a 14 h 1a Trobada 
d’intercanvi de plaques 
de cava
Intercanvi de plaques de cava 
amb degustació de cava.
Gran via de Carles III / trav. de 
les Corts
AVV les Corts Sud

De 10 a 14 h Animació 
infantil i bingo musical
Plaça de les Ceràmiques Vicens
Barcelona en Comú

De 10 a 14 h Jornada 
esportiva
Partits de futbol sala i de 
bàsquet.
CEM les Corts
Associació Esportiva Les Corts 
(AE Les Corts)

De 10 a 16 h Portes 
obertes als Pavellons 
Güell
Visites guiades en català a les 
12 h i en castellà a les 13 h. 
Pavellons Güell
Ruta del Modernisme i Institut 
Municipal del Paisatge Urbà

20    21



De 10 a 20 h Fira 
artesanal i d’alimentació
Fira artesanal on podreu trobar 
articles exclusius, joieria, 
bijuteria, il·lustracions, terrissa, 
espelmes i productes ecològics. 
Amb la participació de la 
parada solidària “Dona’m ales”, 
en benefici de l’Hospital Sant 
Joan de Déu, per a la recerca 
del càncer infantil i juvenil.
Jardins de Can Bruixa
Espai d’Art, Associació 
d’Artesans de les Corts i 
Associació d’Artesans Dama 
d’Or

De 10 a 20 h Mostra de 
comerç Les Corts Comerç 
08028
Cardenal Reig entre Pisuerga 
i av. de Sant Ramon Nonat 
(costat mar)
Les Corts Comerç 08028

10.30 h Mou-te amb el 
zumba del Laietà
Cardenal Reig entre Pisuerga 
i av. de Sant Ramon Nonat 
(costat mar)
AVV Sant Ramon, Les Corts 
Comerç 08028 i Club Esportiu 
Laietà

De 10.30 a 20.30 h 
Mostra de comerç del 
carrer Joan Güell
“Viatje amb l’Eix Sants – 
Les Corts” amb tallers dels 
comerços, zumba, masterclass 
i passis de Bollywood i dansa 
oriental, activitat d’animació 
teatralitzada Jet Lag i tast de 
paelles al carrer Can Bruixa.
Joan Güell, entre travessera de 
les Corts i Miquel Àngel
Eix Comercial Sants - Les Corts

11 h Taller infantil
Fes un divertit senyor Cap de 
Gespa.
A partir de 5 anys. Menors 
acompanyats d’un adult.
Gran via de Carles III / av. 
Madrid
Associació Fícat

11 h Actuació musical a 
càrrec de Víctor
Per a totes les edats i en 
particular per al jovent.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

11 h Itinerari “El Camp 
de la Creu i la Colònia 
Castells. Viure i conviure 
a la frontera”
Ens endinsarem al Camp de la 
Creu i la Colònia Castells per 
conèixer la història d’aquesta 
desconeguda zona de les 
Corts i les relacions veïnals 
entre ambdós nuclis, així com 
els diversos episodis de lluita 
veïnal des de la Guerra Civil 
fins a l’actualitat.
Cal inscripció prèvia al web de 
la biblioteca.
Punt de trobada: plaça Dr Ignasi 
Barraquer
Biblioteca Montserrat Abelló i 
Associació Conèixer Història
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(Comtes de Bell-lloc, 192 o Evarist 
Arnús, 59)
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11 h Conte-taller 
“Banderoles de conte”
Gaudirem jugant amb els 
contes i farem banderoles de 
contes de festa per guarnir 
balcons. A càrrec d’Elisabeth 
Ulibarri. 
Per a nens i nenes de 4 a 12 
anys.
Centre Cívic Josep M. Trias i 
Peitx
Ludoteca La Tardor i Biblioteca 
Les Corts-Miquel Llongueras

11 h Ruta “Art en 
Diagonal” a les Corts
Inscripció prèvia a 
ruteslescorts@gmail.com

Si es requereix interpretació 
en llengua de signes, es pot 
sol·licitar en el mateix correu 
electrònic amb un mínim de 3 
dies laborables d’antelació.

D’11 a 14 h Matinal 
infantil amb la Mini Comi
Tallers organitzats pels petits 
de la Comissió (amb tiquet de 
3€ pel circuit de tallers).
A les 13 h, micro lliure de 
contes. Vine i explica’ns el teu 
conte!
Inscripció prèvia a: 
canroses.lescorts@gmail.com 
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 

11.30 h Concurs infantil 
d’aeromodelisme
Pràctica, entrenament i concurs 
d’habilitat amb petits models 
d’avions que facilita el club i 
que els infants s’emporten a 
casa de regal.
Per a infants de 4 a 10 anys.
Doctor Nubiola i Espinós amb 
Mercat de les Corts
Club Velers Collserola

11.30 h La Marxa dels 
Pastorets
Presentació del Ball de 
Pastorets de les Corts. 
Cercavila des de la plaça 
Comas fins a la plaça 
Concòrdia, tot passant pel 
carrer del Remei. A l’arribar a la 
plaça, lluïment i ball parlat.
Comissió de Festes de la plaça 
Concòrdia i Ball de Pastorets de 
les Corts

11.30 h Espectacle 
d’animació infantil a 
càrrec de Sardines en 
Llauna
Jardins de Magalí
Ludoteca Guitard

De 11.30 a 13.30 h Tallers 
infantils de reciclatge i 
reutilització 
Dirigits a infants de 6 a 12 
anys.
Jardins de Can Bruixa
Espai d’Art, Associació 
d’Artesans de les Corts

12 h Concurs de paelles
Preu: 10 €
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia
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12 h Concert Sons de 
ciutat
A càrrec del grup Mirla Riomar.
Jardins de Can Bruixa

12 h Ball i dansa artística
Exhibició de balls i danses 
artístiques amb l’Escola de 
Música i Dansa Farré.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

12 h 11a Trobada de balls 
country
Gran via de Carles III / av. Madrid
One & Friends Country

12 h Concert de la banda 
de música del Col·legi 
Pare Manyanet 
Jardins Gaietà Renom
Vocalia de música Col·legi Pare 
Manyanet

12 h Revivim a les Corts 
el “Contrasonet del Camp 
Nou” de Pere Quart
Recorregut: des del Centre 
Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 
al FCB
Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”

12 h Tast i presentació 
de la cervesa artesana 
cortsenca “Cal Coix”
Plaça Sòl de Baix 
Plataforma Juvenil i Infantil de 
les Corts

De 12 a 14 h Actuació de 
la Banda Simfònica de 
les Corts
Cardenal Reig entre Pisuerga 
i av. de Sant Ramon Nonat 
(costat mar)
AVV Sant Ramon

12.30 h Actuació 
castellera dels Panarres 
de les Corts
Plaça Sòl de Baix 
Plataforma Juvenil i Infantil de 
les Corts

12.30 h Vermut musical 
amb Wooden Jazz Trio
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia

13 h Bingo musical
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Juvenil i Infantil de 
les Corts

13 h Actuació musical i 
xocolatada
Jardins de Magalí
Associació per a la Festa Major 
al Parc de les Infantes

De 13 a 17 h Paella 
popular
Preu: 15 €
Jardins de Magalí
PSC Les Corts
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13.30 h Dinar popular. 
Homenatge a la cuina 
tradicional de Tarragona
Dinar amb especialitats de les 
comarques de Tarragona. Amb 
concert de música popular al 
final del dinar. Preu: 35 €
Anglesola entre Joan Gamper i 
Numància
Penya Blaugrana Les Corts

14 h Botifarrada popular
Preu: 5 €
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 

14.30 h Concurs de tapes 
i dinar popular
Plaça del Sòl de Baix 
Plataforma Juvenil i Infantil de 
les Corts

15 h Paella popular
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia

De 15 a 18 h Jocs 
sobredimensionats 
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 

De 16 a 20 h Xocolatada 
amb xurros
Gran via de Carles III amb 
travessera de les Corts
Ciutadans Les Corts

16 a 19 h 
Si fóssim flors
Instal·lació artisticobotànica 
oberta amb entrada cada cert 
temps segons l’afluència de 
públic. 
Primer van ser arbres, després 
van ser cartró, llavors un 
encanteri les va convertir 
en flor. I aquestes flors es 
troben dins d’un jardí curiós. 
Veniu! Passegeu! Les flors 
faran propostes juganeres i 
els somnis dels jardiners us 
sorprendran!
A càrrec de Marga Socias i 
Thomas Roper
Plaça de Comas

Acompanyament audiodescrit 
i visita tàctil per la instal·lació 
per a persones amb 
discapacitat visual durant 
l’activitat. Si necessiteu aquest 
servei cal que en feu reserva a 
amalagridal@bcn.cat indicant 
el nom i cognoms i l’hora 
d’arribada.
Els textos incorporats a la 
instal·lació estan disponibles 
també en Braille.
Interpretació en llengua de 
signes (LSC)

De 16 a 19.30 h Torneig 
d’escacs de semiràpides 
(rondes 5 a 8)
20 minuts més un increment de 
5 segons per jugada. Preu: 20 €
Societat Coral l’Espiga de les 
Corts (secció d’escacs)

De 16.30 a 20 h Torneig 
de petanca
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
Club Petanca Benavent
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17 h Actuació de Pep 
Puigdemont i Sidrus
Ballaruga i Pessigolles. 
Cançons infantils.
Gran via de Carles III / av. 
Madrid
AVV les Corts Sud

17 h 16è Atabala’mmmm
Cercatasques festiu pel nucli 
antic de les Corts i rodalies 
animat per la percussió de les 
Gàrgoles de Foc de Banyoles, 
Atabalats d’Esplugues de 
Llobregat i els Diables de les 
Corts.
Recorregut: des de la plaça de 
Comas a la plaça del Sòl de Baix
Diables de les Corts

17 h Xerrada sobre 
espais i projectes 
populars 
Plaça del Sòl de Baix 
Plataforma Juvenil i Infantil de 
les Corts

17 h Taller de rebosteria 
japonesa
Taller on ensenyarem a fer un 
tayaki i un mochi de manera 
fàcil i ràpida.
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
Cercle d’Estudis Orientals

17 h Ruta pel barri
de la Maternitat i 
Sant Ramon
Inscripció prèvia a 
ruteslescorts@gmail.com

Si es requereix interpretació 
en llengua de signes, es pot 
sol·licitar en el mateix correu 
electrònic amb un mínim de 3 
dies laborables d’antelació.

18 h Cant d’havaneres 
amb el grup Mar i Vent
Preus: 1 € la cadira i 1 € el rom 
cremat.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

18 h Ofrena floral a la 
parròquia de Santa Maria 
del Remei, patrona del 
barri de les Corts
Parròquia de Santa Maria del 
Remei

18 h Contacontes 
“Contes que cuiden”
Contes per explicar les cures. 
L’espai també comptarà amb 
una carpa informativa del 
VilaVeïna, un servei gratuït 
de l’Ajuntament de Barcelona 
on informar-te dels recursos 
i serveis que tens més a prop 
per cuidar-te i cuidar altres 
persones, i on pots trobar 
activitats i diferents propostes 
que t’ajudin a guanyar qualitat 
de vida. 
Cardenal Reig entre Pisuerga 
i av. de Sant Ramon Nonat 
(costat mar)
Projecte Municipal Vila Veïna i 
AVV Sant Ramon

18 h Pintacares
Cardenal Reig entre Pisuerga 
i av. de Sant Ramon Nonat 
(costat mar)
AVV Sant Ramon i Les Corts 
Comerç 08028

18 h Havaneres i rom 
cremat
Amb el grup Montjuïc. Preu: 3 €
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
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19 h Masterclass 
d’il·lustració digital 
manga
Es mostrarà com es realitza 
una il·lustració digital manga.
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
Cercle d’Estudis Orientals

19 h Espectacle “Boleros 
i cançons que expliquen 
històries”
Amb xerrades d’humor, boleros 
i alguna cosa més. A càrrec de 
Luis Eduardo Galián (guitarra), 
Nuri Morillo (veu) i Margla 
Vechionacce (percussió). Cal 
inscriure-s’hi prèviament. 
Taquilla inversa.
Centre Cívic Can Deu

20 h Teatre “Agost 
(comtat d’Osage)”
Amb la Cia. L’Esfera.
Ambientada a Oklahoma 
durant un calorós mes d’agost, 
se centra en les relacions 
personals de la família Weston, 
una família desestructurada.
Preu: 4,50 €
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts

20 h Actuació de Santi 
Carulla dels Mustang, 
acompanyat pel grup Hey 
Bulldogs
Ens recordarà la música dels 
Beatles en castellà.
Gran via de Carles III / av. Madrid
AVV les Corts Sud

20 h Festa Major jove
A les 20 h, PD Punto G.
A les 21.45 h, tabalada a càrrec 
de la colla de foc i percussió 
Diables de les Corts.
A les 22.30 h, concert de 
Miquel del Roig.
A les 00 h, PD Candela.
A les 01 h, PD Pol Moya.
Plaça Sòl de Baix
Plataforma Juvenil i Infantil de 
les Corts
Comptarem amb una carpa de 
Punt Lila

20.30 h Actuació del grup 
Hey Bulldogs 
Una de les millors bandes tribut 
de The Beatles.
Gran via de Carles III / av. Madrid
AVV les Corts Sud

20.30 h Tradicional 
concert de Festa Major 
de l’Orfeó de les Corts
Parròquia de Santa Maria del 
Remei
Orfeó de les Corts

21 h Sopar de germanor
Porta el teu àpat i comparteix-
lo amb els teus veïns. Cal 
reservar cadira i taula a la 
Lampisteria Peñalba (Benavent, 
8. Preu 3 €).
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

21 h Sopar de germanor
Amb gramola musical. Vine a 
sopar amb els veïns i amics 
i dedica una cançó a qui tu 
vulguis.
Plaça de Can Rosés 
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 
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21 h Sopar de pa i porta
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia

22 h Ball amb l’orquestra 
Duo Esquitx
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

22 h Concerts a la plaça 
Concòrdia
A les 22 h, concert de Las 
Bajas Pasiones.
A les 23.30 h, concert de Les 
Que Faltaband.
A la 1 h, DJ Coronitas.
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia
Comptarem amb una carpa de 
Punt Lila

De 22 a 24 h Ball amb 
orquestra Sabor Sabor
Av. Sant Ramon Nonat, entre 
Cardenal Reig i passatge de Xile
AVV Sant Ramon

23 h Concert amb 
Desacord i Crida Salvatge
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 

23 h Actuació del grup 
Track’s Bar – The Rock 
Band
Gran via de Carles III / av. Madrid
AVV les Corts Sud

 Diumenge 9 

De 9 a 12.30 h 
Cursa solidària 
“En marxa per la paràlisi 
cerebral” 
La cursa és oberta a totes 
les persones, amb i sense 
discapacitat, que vulguin 
contribuir a sensibilitzar a 
la societat sobre la paràlisi 
cerebral. La cursa té el seu 
punt de sortida i arribada a 
l’avinguda de Sant Ramon 
Nonat, on s’ubicaran les carpes 
de l’organització, els punts 
d’avituallament i l’escenari 
des del qual es dinamitzarà 
l’activitat i es lliuraran els 
premis. La cursa ofereix dos 
recorreguts (un de 5 km i un 
altre d’1 km). 
Preu: entre 3 i 5 €
Recorregut, inscripció i altres 
informacions d’interès a 
cursaenmarxapc.org
Av. Sant Ramon Nonat
Federació Catalana d’Entitats 
de Paràlisi Cerebral i la 
Pluridiscapacitat de Catalunya 
(FEPCCAT) amb la col·laboració 
de la Fundació FC Barcelona

De 9 a 14 h Fira 
d’artesania 
Av. Josep Tarradellas
Associació de Veïns i Veïnes 
dels Tres Jardins

10 h Bombolles de sabó
Dirigit a nenes i nens entre 4 i 
8 anys.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou
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10 h Xocolatada popular
Xocolatada amb pastes. Dirigit 
a nens i nenes i a la gent gran.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

10 h Jocs i activitats 
d’aigua
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou i Aigües de 
Barcelona

10 h La festa xaxipiruli
Espectacle infantil de danses, 
cançons, coreografies i jocs. A 
càrrec de La Sal dels Mars.
Plaça del Sòl de Baix
Plataforma Juvenil i Infantil de 
les Corts

10 h Missa solemne en 
honor de Santa Maria del 
Remei, patrona del barri 
de les Corts
Presidida pel bisbe auxiliar 
Mons. Javier Vilanova.
Parròquia de Santa Maria del 
Remei

De 10 a 13 h Cursa 
d’orientació urbana
Es recomana inscripció prèvia. 
Preu: 5 € no federats i 3 € 
federats.
Plaça de la Concòrdia 
(inici i final)
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia

De 10 a 13 h Cookies 
Workshop (segona part)
Taller infantil.
Gran via de Carles III / av. 
Madrid
Kids & Us

De 10 a 13.30 h Torneig 
d’escacs de ràpides 
(rondes 1 a 8)
3 minuts més un increment de 
2 segons per jugada. Preu: 10 €
Societat Coral l’Espiga de les 
Corts (secció d’escacs)

De 10 a 14 h Campionat 
de dòmino (fase final)
Torneig de dòmino per parelles. 
Final.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

De 10 a 16 h Portes 
obertes als Pavellons 
Güell
Visites guiades en català a les 
12 h i en castellà a les 13 h. 
Pavellons Güell
Ruta del Modernisme i Institut 
Municipal del Paisatge Urbà

De 10 a 20 h Fira 
d’artesania 
Fira artesanal, on hi podreu 
trobar articles exclusius, joieria, 
bijuteria, il·lustracions, terrissa, 
espelmes, productes ecològics...
Jardins de Can Bruixa
Espai d’Art, Associació 
d’Artesans de les Corts

De 10.30 a 13 h Trobada 
de puntaires
Exposició i exhibició dels 
treballs de puntes de coixí de la 
colla de puntaires.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou
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11 h Contacontes 
“Contes que cuiden”
Activitat infantil. Contes per 
explicar les cures.
L’espai també comptarà amb una 
carpa informativa del VilaVeïna, 
un servei gratuït de l’Ajuntament 
de Barcelona on informar-te dels 
recursos i serveis que tens més a 
prop per cuidar-te i cuidar altres 
persones, i on pots trobar activitats 
i diferents propostes que t’ajudin 
a guanyar qualitat de vida. 
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
Projecte municipal Vila Veïna i 
AVV Camp Nou

11 h Correllengua
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia

11 h Xocolatada popular
Patrocinada per Xurreria 
Montse i Pastisseria Boages.
Gran via de Carles III / av. Madrid
AVV les Corts Sud

11 h Ruta pel barri
de Pedralbes
Inscripció prèvia a 
ruteslescorts@gmail.com

Si es requereix interpretació 
en llengua de signes, es pot 
sol·licitar en el mateix correu 
electrònic amb un mínim de 3 
dies laborables d’antelació.

Consulteu totes les mesures 
d’accessibilitat a la pàgina 37.

11 h Actuació de la 
Banda Pare Manyanet
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 

11.30 h Espectacle 
“Pallassades”
De la companyia Bitxicleta.
Gran via de Carles III / av. Madrid
AVV les Corts Sud

11.30 h Contes reciclats
Contes sobre la importància 
de l’aigua, del reciclatge i la 
reutilització, a més de totes 
aquelles conductes que 
contribueixen a preservar el 
medi ambient. A càrrec de Raig 
de Sol Contes. Adreçat a infants 
de 4 a 10 anys.
Jugatecambiental del parc de 
Can Rigal
Aula Ambiental de les Corts

De 11.30 a 13.30 h Tallers 
infantils de reciclatge i 
reutilització 
Dirigit a infants de 6 a 12 anys.
Jardins de Can Bruixa
Espai d’Art, Associació 
d’Artesans de les Corts

12 h Actuació dels 
Falcons de Barcelona
Espectacle de cultura popular 
catalana amb construccions 
humanes per a totes les edats.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

12 h Torneig de pitxi
Plaça del Sòl de Baix 
Plataforma Juvenil i Infantil de 
les Corts

12 h Vermut country
Vine a ballar i a fer el vermut a 
la plaça. Amb Carme & Manel.
Plaça de Can Rosés 
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 
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12.30 h Tast i presentació 
de la cervesa artesana 
cortsenca “Cal Coix” 
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia

14 h Fideuà popular
Preu: 10 €, i 8 € per als socis.
Plaça de Can Rosés 
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 

14 h Dinar de germanor
Porta el teu àpat i comparteix-
lo amb els teu veïns i veïnes. 
Val la mateixa reserva feta al 
sopar de germanor.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

14.30 h Dinar panarra
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia

15.30 h Bingo
Bingo quilòmetre 0 i superbingo 
musical.
Plaça de Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 

16 h Actuació musical a 
càrrec de Víctor
Per a totes les edats i en 
particular per al jovent.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

16 h Joc de la sàvia
Plaça de la Concòrdia
Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia

17 h Aula de música
Exhibició de cant i música.
Gran via de Carles III / av. 
Madrid
AVV les Corts Sud

17 h Taller infantil
Construeix i juga amb titelles 
de guant.
Gran via de Carles III / av. Madrid
Associació Fícat

De 17 a 19 h Tertúlia-
berenar “Recordem el 
Camp de la Creu”
Plaça del Carme
AVV Les Corts

17.30 h Cantada de 
corals del districte
Corals participants: Orfeó de les 
Corts, Coral Quòrum, L’Espiga 
de les Corts i Coral escola 
Lavínia.
Parròquia de Sant Ramon 
Nonat

18 h Concert d’orgue
Actuació de l’organista Juan 
Maria Pedrero, professor d’orgue 
del Real Conservatorio Superior 
de Música “Victoria Eugenia” de 
Granada.
Parròquia de Santa Maria del 
Remei
Amics de l’Orgue de les Corts

18 h Teatre “Agost 
(comtat d’Osage)”
Amb la Cia. L’Esfera.
Ambientada a Oklahoma durant 
un calorós mes d’agost, se 
centra en les relacions personals 
de la família Weston, una família 
desestructurada.
Preu: 4,50 €
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
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19 h Actuació del duet 
“Top Hits”
Entreteniment amb música 
dels anys cinquanta, seixanta i 
setanta.
Gran via de Carles III / av. Madrid
AVV les Corts Sud

19 h Rondalla jotera de 
Sarrià
Actuació de grup de jotes amb 
ball i rondalla.
Carrer de Benavent i plaça de 
les Ceràmiques Vicens
AVV Camp Nou

20 h Tabalada
A càrrec dels Diables d’Ítaca, 
els Bocs de Can Rosés i colles 
convidades.
Plaça Can Rosés (recorregut 
des de la pl. Can Rosés a pl. del 
Carme) 
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 

20.30 h Botifarrada 
popular
Pa amb tomàquet, botifarra i 
beguda. 
Preu: 5 €
Gran via de Carles III / av. Madrid
AVV les Corts Sud

21 h Correfoc de Can 
Rosés
A càrrec dels Diables d’Ítaca, 
els Bocs de Can Rosés i colles 
convidades. 
Recorregut des de la pl. del 
Carme al jardins de Sant Joan 
de Déu.
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 
Consulteu les recomanacions 
per participar al correfoc a la 
pàgina 42

22 h Actuació del grup 
“Ree Kohl”
Grup de hard rock melòdic.
Gran via de Carles III / av. Madrid
AVV les Corts Sud

 Dilluns 10 

17 h Inauguració del 
curs de l’Aula d’Extensió 
Universitària de les Corts 
Est
Conferència i actuació musical 
a càrrec del Trio Atria.
Auditori de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Industrial 
Aula d’Extensió Universitària 
per a la Gent Gran Les Corts Est

17.30 h Taller “Mons 
petits”
En aquest taller, els infants 
podran fer els seus propis 
muntatges o mons petits amb 
figures de modelisme de tren 
i objectes quotidians igual que 
l’artista Anna Murphy, i fer 
fotografies per retratar els mons 
creats. També aprendran a fer 
aquestes imatges divertides 
i plenes de color i llum per 
desenvolupar la seva creativitat 
i imaginació. Dirigit a infants de 
8 a 12 anys. A càrrec d’Anna 
Murphy Deu. Cal inscriure-s’hi 
prèviament.
Centre Cívic Can Deu

18 h Xerrada 125è 
aniversari de l’agregació 
de les Corts a Barcelona 
A càrrec de Daniel Venteo, 
historiador.
Auditori M. Dolors Camprubí i 
Perera
Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
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 Dimarts 11 

20.30 h Sopar de Festa 
Major
Inscripcions a icondes@bcn.cat 
o smarine@bcn.cat. 
Restaurant Bodega Brugal 
Joventut Nacionalista de 
Catalunya i Junts per Catalunya

 Dimecres 12 

De 9 a 14 h Fira 
d’artesania 
Av. Josep Tarradellas
Associació de Veïns i Veïnes 
dels Tres Jardins

9.30 h 2n Open infantil 
d’escacs de la Festa 
Major de les Corts 
Torneig d’escacs al carrer, per 
a nens menors de 14 anys. 
Trofeus pels millors de cada 
rang d’edat, i obsequis per a 
tots els participants. 
Inscripció gratuïta a 
escacs@espigadelescorts.cat, 
o al telèfon 651 304 562 
(Guillem). 
Anglesola, entre Joan Gamper i 
Numància 
Societat Coral l’Espiga de les 
Corts (secció d’escacs), amb 
la col·laboració de la Penya 
Blaugrana les Corts

De 10 a 20 h 1r Torneig 
3x3 Streetball les Corts
Preu: 20 € per equip. 
Inscripcions, bases i informació 
a streetballlescorts.org
Montnegre, entre Equador i 
Entença
Associació de Comerciants i 
Empresaris El Cor de les Corts

De 10 a 21.30 h Mostra 
de comerç El Cor de les 
Corts
Inclou mostra de restauració, 
aperitius i cerveses artesanes 
del districte.
A les 10 h, mostra participativa 
d’activitats esportives.
A les 11 h, classe guiada de 
Pilates.
A les 13 h, classe participativa 
de balls latins. 
A les 16 h, conte en anglès 
“The World’s Worst Witch”, a 
càrrec de Kids&Us. 
A les 16.30 h, representació 
d’una obra de teatre infantil. 
A les 17 h, xocolatada. 
A les 20 h, concert de versions 
dels vuitanta.
Montnegre, entre Equador i 
Entença
Associació de Comerciants i 
Empresaris El Cor de les Corts

11 h Diada castellera de 
Festa Major
Amb els Castellers de Sants, 
els Castellers de Barcelona, i 
els Castellers de la Sagrada 
Família. Les colles delectaran 
al públic assistent amb tres 
rondes de castells i els pilars de 
comiat, acabant la diada amb el 
tradicional Pilar al Balcó.
Plaça de Comas

11 h Taller de iniciació 
a les sardanes. Aprèn a 
ballar sardanes
Inscripció a 
avlescortssud@hotmail.com 
Gran via de Carles III / av. 
Madrid
AVV les Corts Sud
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12 h Exhibició de 
sardanes “Josep Santos” 
amb l’actuació de sis 
colles sardanistes i 
música a càrrec de la 
Cobla Sant Jordi
Gran via de Carles III / av. Madrid
AVV les Corts Sud

19 h Concert líric de 
Festa Major
Amb l’actuació d’Aurora 
Peña, soprano, guanyadora 
de la categoria de cant del 
17è Concurs Internacional 
de Música per a Joves 
Intèrprets de les Corts 2021, 
acompanyada al piano per 
Giorgio Celenza, i del Trio 
Atria (Lucía Fernández, Álvaro 
Berlanga, Nina Muñoz): premi 
del públic del 18è Concurs 
Internacional de Música per a 
Joves Intèrprets de les Corts 
2022. 
Invitacions: recollida a la Seu 
del Districte de 9 a 20 hores 
fins a l’11 d’octubre. 

Auditori AXA

22 h Castell de focs
Entorn dels jardins de Magalí
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FIRES 
I MOSTRES 
DE COMERÇ
Fira d’atraccions infantils
Del 30 de setembre al 12 
d’octubre, de 10 a 22 h
Pl. Can Rosés
Comissió de Festes de la plaça 
de Can Rosés 

Fira artesanal i 
d’alimentació
1 d’octubre de 10 a 20.30 h
Avinguda Diagonal / Gandesa
Espai d’Art, Associació 
d’Artesans de les Corts i 
Associació d’Artesans la Dama 
d’Or

Fira d’atraccions i artesania 
gran via Carles III
De l’1 al 12 d’octubre 
de 10 a 22 h
Gran via de Carles III (entre 
av. Madrid i Dolors Masferrer i 
Bosch) 
AVV Les Corts Sud

Mercat de festa major 
Del 2 al 12 d’octubre 
de 10 a 23 h
Avinguda Diagonal (plaça 
Valdívia) Happen Events 
Markets & More

Mostra de comerç El Mirall 
de Pedralbes
Dijous 6 d’octubre
de 10 a 20 h
Manila, Capità Arenas, passeig 
de Manuel Girona 
Associació de Comerciants el 
Mirall de Pedralbes

Mercat de festa major
Del 7 al 9 d’octubre
de 10 a 22 h
Plaça de la Concòrdia
Artesans de la Terra

Mostra de comerç Les Corts 
Comerç 08028
Dissabte 8 d’octubre
de 10 a 20 h
Cardenal Reig entre Pisuerga 
i av. de Sant Ramon Nonat 
(costat mar) 
Les Corts Comerç 08028

Mostra de comerç del 
carrer Joan Güell
Dissabte 8 d’octubre
de 10.30 a 20.30 h
Joan Güell, entre travessera de 
les Corts i Miquel Àngel
Eix Comercial Sants - Les Corts

Fira artesanal i 
d’alimentació 
Dies 8 i 9 d’octubre
de 10 a 20 h
Jardins de Can Bruixa
Espai d’Art, Associació 
d’Artesans de les Corts i 
Associació d’Artesans la Dama 
d’Or

Fira d’artesania 
Dies 9 i 12 d’octubre
 de 9 a 14 h
Av. Josep Tarradellas
Associació de Veïns i Veïnes 
dels Tres Jardins

Mostra de comerç El Cor de 
les Corts 
Dimecres 12 d’octubre
de 10 a 21.30 h
Montnegre, entre Equador i 
Entença
Associació de Comerciants i 
Empresaris El Cor de les Corts
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RUTES
Rutes de les Corts 
1 d’octubre a les 11 h: 
ruta pel barri de les Corts
8 d’octubre, a les 11 h: 
ruta Art en Diagonal a les Corts.
8 d’octubre, a les 17 h: 
ruta pel barri de la Maternitat i 
Sant Ramon.
9 d’octubre, a les 11 h: 
ruta pel barri de Pedralbes. 

Es disposa de materials 
de suport amb lectura 
fàcil, Braille i relleu. En 
cas de necessitat es 
poden demanar aquests 
recursos en el mateix 
correu electrònic en el 
moment de la inscripció.

Inscripció prèvia a 
ruteslescorts@gmail.com

Si es requereix interpretació 
en llengua de signes, es pot 
sol·licitar en el mateix correu 
electrònic amb un mínim de 3 
dies laborables d’antelació.

EXPOSICIONS
Exposició “Memòries 
creuades. Les col·leccions 
com a territori de creació”
Del 29 de setembre al 14 de 
gener
L’exposició “Memòries 
creuades. Les col·leccions 
com a territori de creació” 
presenta un diàleg entre la 
Col·lecció del Museo de Arte 
Abstracto Español de Cuenca 
que gestiona la Fundación 
Juan March i la Col·lecció 
Suñol Soler. Al mateix temps, 

la mostra compta amb la 
mirada actual de 7 artistes 
contemporanis que proposen 
noves creacions a partir de les 
col·leccions històriques que 
van aplegar els col·leccionistes 
Fernando Zóbel i Josep Suñol 
i Soler.
Fundació Suñol

Exposició “Bestiari festiu”
De l’1 al 14 d’octubre 
Saló Expositiu de la Seu del 
Districte de les Corts

Exposició 40 anys Colla de 
Diables i Timbalers d’Ítaca
De l’1 al 29 d’octubre
Coincidint amb la celebració 
del 40è aniversari de la 
Colla de Diables i Timbalers 
d’Itaca, volem fer un viatge 
per la història de la colla 
des dels seus orígens fins 
a l’actualitat, a través d’una 
exposició fotogràfica i de 
material. La colla és una de 
les representants de la cultura 
popular del barri i la única del 
món del foc amb participació 
d’infants i famílies. 
Biblioteca Montserrat Abelló
Colla de Diables i Timbalers 
d’Ítaca 
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Exposició “Mostra de 
llibres i catàlegs de la 
Fundació Suñol”
De l’1 al 31 d’octubre
La Fundació Suñol presenta, 
a la Biblioteca Montserrat 
Abelló, una mostra de llibres 
i catàlegs d’art contemporani 
provinent del seu fons 
bibliogràfic iniciat per Josep 
Suñol. 
Biblioteca Montserrat Abelló
Fundació Suñol i Biblioteca 
Montserrat Abelló 

Exposició
“Un autre regard”
Del 3 al 22 d’octubre
Exposició de 50 fotografies 
dels i les alumnes de l’Escola 
Jeroni Moragas, realitzada 
per la fotògrafa Mònica Das 
Neves. En el reportatge surten 
tots els alumnes de l’escola 
i educadors/es, en diferents 
situacions del dia a dia. Les 
fotografies són en blanc i 
negre. 
Inauguració de l’exposició el 
dimecres 5 d’octubre a les 18h 
al Centre Comercial l’Illa.
Centre Comercial l’Illa
Escola Moragas, Districte de 
les Corts i Centre Comercial 
l’Illa

Exposició 
“L’Enigma Laforet”
Del 5 al 31 d’octubre
Carmen Laforet Díaz va 
deixar una imatge difuminada 
que des de la distància ens 
sembla enigmàtica. Va ser 
una dona de gran sensibilitat, 
sempre somrient i sociable, 
però altament introspectiva. 
S’amunteguen les preguntes: 
Va sucumbir a les expectatives 
creades amb la publicació de 
Nada? Va poder desenvolupar 
sense noses la seva carrera 
literària? Per quina raó va 
deixar d’escriure un bon dia, 
quan encara li quedava tant de 
temps per davant? 
Aquesta és la seva història i, 
per descomptat, la història de 
la seva obra literària.
Biblioteca Montserrat Abelló 
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MÉS ENLLÀ 
DE LA FESTA 
12è Saló RACC de 
l’Automòbil
Del 20 al 24 d’octubre de 10 
a 20 h 
Fira de comercialització 
d’automòbils.
Av. Diagonal entre Numància i 
Entença

RACC Mobilty Club
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dels punts liles situats als espais de concerts:
- Dissabte 1 d’octubre, concerts revetlla de foc panarra 
(pl. Concòrdia)
- Divendres 7 d'octubre , concert de Taula jove (jardins Magalí)
- Dissabte 8 d'octubre, concerts Plataforma infantil i juvenil 
(pl. Sòl de Baix)
- Dissabte 8 d’octubre, concerts Comissió de Festes de la Plaça - Dissabte 8 d’octubre, concerts Comissió de Festes de la Plaça 
Concòrdia (pl. Concòrdia)

A LES 
CORTS
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Amb motiu de la Festa Major de les Corts, organitzada conjuntament 
per les entitats i associacions del districte i el Districte de les Corts, 
s’estableixen les disposicions següents:

Preàmbul
Perquè ciutadans, ciutadanes, persones visitants i gent del barri 
gaudeixin de la festa i puguin passar-s’ho d’allò més bé i fer gresca 
pels carrers, cal seguir unes normes de conducta perquè la festa 
sempre acabi bé.

A les Corts, no és no
Fem una festa lliure d’actituds, comportaments i conductes sexistes, 
gaudim de la festa amb respecte i igualtat! Als espais de concerts hi 
trobaràs els punts liles. 

La festa també dorm
Perquè qui no vulgui gresca pugui dormir, l’horari de tota la festa des 
de diumenge fins a dijous acabarà a les dotze de la nit. Els divendres 
i els dissabtes, vigília de festiu per a molts, la festa podrà durar fins a 
dos quarts de tres de la matinada. Arribada aquesta hora, la música no 
sonarà, no es vendrà cap més beguda i el silenci regnarà al barri.

Lavabos
Tots els bars i els altres establiments han de permetre l’ús dels lavabos 
a les persones que ho demanin, clients o no, mentre tinguin obert 
l’establiment. A tots els espais de festa hi haurà un lavabo proper a 
disposició de qualsevol persona.

Paradetes, taulells i altres apèndixs
Al carrer no es pot instal·lar cap mena de taulell, taules i cadires, 
parades ni construccions similars sense el permís municipal 
corresponent, emès expressament pel Districte de les Corts.

Begudes alcohòliques i menors
Tal com recull la llei, queda prohibida la venda i el consum de begudes 
alcohòliques als menors de 18 anys. A més, i com cada any, els 
organitzadors de la festa major demanem una celebració amb respecte 
i consciència sobre el consum d’alcohol. En aquest sentit, el Districte 
promou el consum responsable d’aquestes begudes, i és per això que 
s’ha fet una formació específica al personal que estarà a les barres de 
festa atenent el públic. També hi haurà uns punts informatius sobre 
aquesta qüestió als espais de festa. 

RECOMANACIONS PER GAUDIR 
DE LA FESTA
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Venda ambulant
Per garantir la qualitat d’allò que es pot comprar durant la festa i 
compensar l’esforç que els establiments autoritzats fan per finançar-la, 
queda prohibida la venda ambulant.

Recomanacions per al correfoc i altres activitats de foc

Vesteix roba adequada: roba de cotó de coll tancat, màniga llarga, 
mocador de coll, barret, pantalons llargs, calçat flexible, lleuger i 
tancat, i taps a les orelles. Com més et tapis, menys patiràs per les 
espurnes i t’ho passaràs més bé.
No llancis aigua sobre els diables: la pólvora mullada és imprevisible. 
No portis productes pirotècnics particulars. Respecta les figures de foc 
i els seus portadors i no obstaculitzis el pas dels diables.
Si vas amb infants, no els posis a les primeres files; s’acostumen a 
espantar molt i, a més, pot ser perillós.
Segueix en tot moment les indicacions dels diables.
Si tens botiga a l’itinerari, cal que retiris tots els obstacles que puguin 
dificultar el pas del correfoc. Enrotlla els tendals, tapa els vidres i 
abaixa les persianes.

Aquest programa ha estat tancat i imprès a data de dijous 22 de setembre de 
2022. Qualsevol canvi en un acte es publicarà a la versió digital del programa 
disponible a ajuntament.barcelona.cat/lescorts
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Més informació:

ajuntament.barcelona.cat/lescorts

 fb.com/bcnlc
 @BCN_LesCorts
 @BCN_LesCorts

#fmlescorts22

Vols estar al dia de tot el que passa al 
districte?

Tota l’actualitat de la Festa Major i molt 
més! 

Subscriu-te al butlletí electrònic!

Aquest programa imprès està adaptat a les persones amb 
discapacitat visual. El QR de la portada enllaça a unes 
locucions que llegeixen la informació. 


