coordina

col·labora

La Festa Major del barri arriba de la mà de la tardor, omplint els carrers i
les places del barri de música, de festa i d’alegria. Tota la ciutadania surt a
gaudir de l’ambient, a retrobar-se amb els amics i la família. Són moments
festius que ens conviden a viure intensament l’espai públic imprescindible
per fer-nos nostra la ciutat i transformar-la.
Enguany, aquesta voluntat de viure la festa al carrer pren una especial rellevància perquè als escenaris consolidats de la Festa s’hi uneix la Model.
Des de que va tancar les seves portes, aquest espai ha començat a obrirse al veïnat i a la ciutadania, acollint reunions, consells i activitats pels veïns i veïnes. La Model és un projecte de ciutat, però també de barri, i de fet
ja està revertint en benefici del veïnatge a través dels diferents processos
participatius que han de definir tant els usos provisionals com els definitius
d’aquest equipament. Fins i tot la imatge de la Festa Major d’enguany, feta
pel reconegut dibuixant de còmics Azagra, ret homenatge a aquest símbol
de la ciutat que després d’una llarga reivindicació veïnal ha estat recuperat
per a la ciutadania.

Així doncs, us convidem a acompanyar-nos en el tret de sortida de la Festa
Major que farem a la mateixa Model on gaudirem del pregó i del concert
de Joan Isaac, així com del concert del Grup de Soca-Rel de Ballets de
Catalunya i del pica-pica posterior. Alhora, us animem a que gaudiu de totes les activitats organitzades per la Festa Major, que reflecteixen el potent
i reivindicatiu teixit associatiu i comercial que fa possible any rere any un
programa com el que ara teniu a les mans, un espai ple d’ocasions per trobar-nos i participar de l’alegria que respiren els carrers durant aquest dies.
Visca l’Esquerra de l’Eixample i visca la Festa Major!

Ada Colau Ballano
Montserrat Ballarín Espuña
Alcaldessa de Barcelona	Regidora de l’Eixample

Divendres, 29 de setembre
LA MODEL

21.00 h
Pregó de Festa Major
A càrrec de Joan Isaac, cantautor.
(Hi haurà interpretació al llenguatge de signes)
– Concert de Joan Isaac
– Concert del grup de SOCA-REL de Ballets de Catalunya
Brindis de Festa Major i pica-pica
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

CENTRE CULTURAL RUS-CATALÀ I ACADEMIA
RUSSA DE MÚSICA DE BARCELONA (Provença 102, 1)

10.00-18.00 h
Jornada de portes obertes
Classes magistrals de piano, cant, violí, violoncel, guitarra.
Tallers de pintura, classes magistrals de dansa clàssica i popular per a
infants i adults.
Presentació de l’escola russa “Ruslana” (classes de rus per a infants i adults).
12.00-15.00 h
Torneig d’escacs per infants i adults
Organitza: Centre Cultural Rus-Català

CENTRE CÍVIC GOLFERICHS (Gran Via, 491)

Dissabte, 30 de setembre

PISTES ESPORTIVES DEL PARC DE JOAN MIRÓ

A partir de les 09.00 i durant tot el dia
5a Lliga de Campions i 5a Copa Federació de Futbol de Botons
El torneig anual més important de Futbol de Botons on es trobaran els
campions de totes les lligues que es disputen a Catalunya. Com a convidats, els campions de la Lliga de València, Oriola i Astúries. En aquesta
edició, hi ha convidats jugadors de Rússia, Croàcia, Polònia, Geòrgia,
Hongria i Brasil.
Organitza: Barcelona Fútbol Botons Associació (BFBA)

11.30 h
Storytime by Kids&Us. Farmyard
Obra de teatre en anglès per a infants de 3 a 8 anys
Es representarà en dos torns:
11.30-12.15 h. Primera representació
12.30-13.15 h. Segona representació

Organitza: Kids&Us Esquerra de l’Eixample

ESCOLA ELS LLORERS (Aragó, 121)

10.00 h
Torneig de Futsal
Categories, infantil, cadet, juvenil i sènior masculí
i base, juvenil i sènior femení.

Organitza: A.E. Nova Esquerra

IES VILADOMAT (Consell de Cent, 127-129)

10.00-13.00 h
Jornada de portes obertes a l’Ies Viladomat
Visita a la instal·lació, presentació del projecte i audiovisual sobre
l’evolució de la construcció de l’Institut: paper de les entitats,
procés de les obres, ubicació definitiva.

ESPAI ASSOCIATIU LOLA ANGLADA

(Jardins de Montserrat, Rocafort 236)
12.00-13.30 h
Taller d’hort vertical
En aquest taller construirem una petita peça per crear el nostre propi hort
vertical, plantarem plantes comestibles pròpies de la tardor i descobrirem
les associacions de cultiu favorables i desfavorables per potenciar la collita. Forma part del programa Sembra Natura, de l’Ajuntament de Barcelona.
Organitza: Casal de Joves Queix amb la col·laboració de Jardins d’Emma

JARDINS DE MONTSERRAT

(Rocafort entre Còrsega i Rosselló)
16.00-02.00 h
Celebració 40è aniversari de l’A.S.R. Tagore
Festa al carrer amb música i activitats diverses per infants de totes les
edats. Vine a divertir-te i a conèixer la història del nostre cau!
20.30-22.00 h
Sopar de germanor d’entitats i col·lectius
Sopar organitzat per fer germanor entre entitats i col·lectius del barri. El
sopar s’utilitzarà per fer campanya econòmica.
Organitza: Casal de Joves Queix, A.S.R. Tagore

22.00-03.00 h
Concert jove als jardins de Montserrat de l’Esquerra de l’Eixample
Música en directe, DJs, barra popular. Organitzat pel Casal de Joves Queix i
el A.S.R. Tagore. Us animem a venir a gaudir d’aquest concert organitzat en el
marc de la Festa Major, unes festa que no para de créixer any rere any! Fem barri!
Organitza: Casal de Joves Queix, A.S.R. Tagore

INTERIOR DE L’ILLA BAYER

(Jardins Rosa Deulofeu-Calàbria, 262)
Matí
Jocs infantils, futbolins, pallassos... I vermut

Organitza: ANC Esquerra de l’Eixample i Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

11.00 h
5è concurs de dibuix infantil i juvenil de l’Esquerra de l’Eixample.
Tema: “m’agraden les botigues del meu barri”
El jurat qualificarà als participants i nomenarà els guanyadors, per categories.
1a categoria: de 3 a 6 anys
2a categoria: de 7 a 11 anys
3a categoria: de 12 a 14 anys
14:00 h
Lliurament de premis

Organitza: Eix Comercial Nou Eixample

11.00 h
8è campionat de parxís per parelles. Totes les edats
Inscripció prèvia en info@noueixample.cat o el mateix dia a les 9 h
Premis als dos equips guanyadors.
Bases concurs en www.noueixample.cat
Organitza: Eix Comercial Nou Eixample

11.00 h
Mostra de comerç associat de Nou Eixample Eix Comercial
Amb classes de ball, tallers infantils i moltes activitats divertides per a la
família. El comerç dóna vida. Viu-lo!
www.noueixample.cat
Organitza: Eix Comercial Nou Eixample

14.30 h
Dinar de germanor-paella popular
Preu: 10 €. Venda de tiquets a l’Associació de veïnes i veïns de l’Esquerra
l’Eixample.
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Tarda
Exhibició de country, coral cent, desfilada de models

CENTRE CÍVIC URGELL (Urgell, 145)
20.00 h
Concert de Cecilio Tieles
IV Mostra de música per a piano dels s. XX -XXI
Pianista nascut a La Havana. La seva activitat artística, caracteritzada per
la seva tècnica segura i musical, ha estat reconeguda per la crítica en
nombrosos països d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. Ha participat en les
Jornades de Música Cubana, Festival dels països socialistes, Festival de
Granada, Festival del Grec de Barcelona i Festival de Bratislava. Ens oferirà
un concert de música per a piano amb repertori d’autors contemporanis.
Entrada gratuïta, amb reserva prèvia.
Reserva d’entrades a partir del dimarts 26 de setembre, presencialment al
Centre Cívic Urgell o per telèfon trucant al 934 536 480.
Organitza: Centre Cívic Urgell

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

MERCAT DEL NINOT

18.00-19.00 h
El Ninot està de moda! Desfilada de moda de les parades exteriors
del mercat del ninot
Placeta exterior del Mercat del Ninot (Mallorca amb Casanova).
Més informació en: www.mercatdelninot.com
Organitza: Mercat del Ninot

19.00 h
Vine a gaudir d’una tarda-nit molt especial al ninot
Descobreix que t’hem preparat!. Animació, sorpreses i bon ambient al teu
Mercat. Més informacions en: www.mercatdelninot.com

Organitza: Mercat del Ninot

Diumenge, 1 d’octubre
PARC JOAN MIRÓ

10.00-12.00 h
Jornada de portes obertes
Lloc: Caserna de Bombers Parc de Joan Miró.
Organitza: Bombers de Barcelona

JARDINS DE MONTSERRAT (Rocafort entre Còrsega i Rosselló)
11.30 h
Storytime by Kids&Us. The Cowboy & Indian
Obra de teatre en anglès per a infants de 3 a 8 anys
Organitza: Kids&Us Esquerra de l’Eixample

12.00 h
Concert d’alumnes de l’Acadèmia Russa de Música de Barcelona
Organitza: Centre Cultural Rus-Català

INTERIOR DE L’ILLA BAYER

(Jardins Rosa Deulofeu-Calàbria, 262)
11.30 h
Sardanes

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns del Parc de l’Escorxador

Dilluns, 2 d’octubre

CENTRE CÍVIC GOLFERICHS (Gran Via, 491)

10.30 h
Projecte Radars: com acabar amb la solitud de la gent gran del barri
En aquesta sessió parlarem de la situació de la gent gran del nostre barri
i de com actuar quan veiem que estan sols o se senten sols. Així, per una
banda, explicarem a on podeu acudir en cas que conegueu una persona
gran que se senti sola; per una altra banda, també explicarem com podeu
participar d’aquest Projecte Radars en el que tota la comunitat treballem
per a trencar amb la solitud de la gent gran. Vine, informa’t i participa!

Organitza: Projecte Radars / Serveis Socials de la Nova Esquerra de l’Eixample /
Centre Cívic Casa Golferichs

19.00 h
Xerrada debat: la salut als nostres barris
Com ens afecten les noves lleis.
Organitza: Vocalia de Salut de l’AVVEE

CASAL INFANTIL URGELL

(Segona planta del Centre Cívic Urgell, Urgell, 145)
16.30 h
L’As dels Jocs
Agilitat, agudesa visual, memòria, lògica, i destresa! Vols ser
l’AS dels jocs de taula? Vine, remena, tria i juga!!!
No cal inscripció prèvia.
Activitat gratuïta
Organitza: Casal infantil Urgell

ESPAI DE GENT GRAN ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

(Rosselló, 78-80)
17.30 h
Projecció audiovisual de l’obra “Mar i Cel”
Obra de teatre musical amb text de Xavier Bru i Sala, música d’Albert Guinovart, basada en la obra homònima d’Àngel Guimerà, que va ser portada
al teatre per Dagoll Dagom l’any 1987.
Activitat gratuïta oberta a la gent del barri.
Organitza: Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria, 262)
18.00 h
Conferència sobre les dones en la conquesta d’Amèrica
A càrrec d’Enric Toda
S’obsequiarà amb un gelat.

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Dimarts, 3 d’octubre

CASAL INFANTIL URGELL

(Segona planta del Centre Cívic Urgell, Urgell, 145)
16.30 h
L’As dels Jocs
Agilitat, agudesa visual, memòria, lògica, i destresa! Vols ser l’AS dels jocs
de taula? Vine, remena, tria i juga!!!
No cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta.
Organitza: Casal infantil Urgell

ESPAI DE GENT GRAN ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

(Rosselló, 78-80) Sala d’actes
18.00 h
Curiositats dels bolets
Aprofitant l’època, parlarem del fascinant món boletaire, distingirem entre
els comestibles i els verinosos, les seves denominacions i els més freqüents al nostre territori. Activitat gratuïta.
Organitza: Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria, 262)

17.00 h
Cinefòrum i berenar
Es projectarà la pel·lícula El pregón.
Director: Dani de la Orden
Intèrprets: Berto Romero, Andreu Buenafuente, Belén Cuesta, Jorge Sanz
S’obsequiarà amb un petit refrigeri.
A càrrec de la Vocalia de Diversitat Funcional

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES (Auditori-Urgell, 145)
19.00 h
Conferència: I ara què toca fer?
Ponent: Vicent Partal
Organitza: ANC Esquerra de l’Eixample

Dimecres, 4 d’octubre

ESPAI DE GENT GRAN MONTSERRAT OLIVELLA
(Calàbria, 260)
16.30-19.30 h
Jornada de portes obertes
Organitza: Districte de l’Eixample

CASAL INFANTIL URGELL

(Segona planta del Centre Cívic Urgell, Urgell, 145)
16.30 h
Explorem amb la llum negra
Coneixem les dimensions del nostre cos? Us convidem a jugar i explorar-lo a través de la llum negra. Us hi apunteu?
Inscripcions a partir del dimarts 26 de setembre al Centre Cívic Urgell, per
telèfon, trucant al 934 536 480, o presencialment. Places limitades.
Activitat gratuïta.
Organitza: Casal infantil Urgell

CENTRE CÍVIC GOLFERICHS (Gran Via, 491) Les golfes
17.00 h
Sessió de contacontes infantils

Organitza: Obrador d’històries

19.00 h
Concert de Pau Figueres
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a partir de les 10 h al telèfon 93 323 77 90.
Capacitat limitada.
Un dels guitarristes més talentosos del moment, que ha acompanyat a
nombrosos artistes com Mayte Martin, Sílvia Pérez Cruz, Toti Soler o Marina Rossell. Nascut el 1989 Pau Figueres és un guitarrista que aborda la
música des de diferents angles i conceptes interpretatius, entenent i estudiant la guitarra com a instrument transversal. A la vegada, com a brillant
intèrpret de la seva pròpia música i com a músic acompanyant d’altres
artistes, es mou en molts estils i gèneres musicals sempre buscant aportar
sonoritats guitarrístiques de qualitat i idees creatives. Des de la música
clàssica fins el jazz modern i el pop, sent un gran respecte i admiració per
tots els estils. La seva música original és el reflex i resultat dels seus diferents enfocaments de la guitarra i de la música.
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria, 262)
19.00 h
Conferència: el dret a morir dignament, un dret humà
A càrrec: Associació Dret a Morir Dignament. DMD.Cat

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES (Auditori-Urgell, 145)

20.00 h
Concert: fotografia i música
A càrrec de: Ayora, música, Alba Rella, fotografia.
Entrada lliure (portes 19.30 h), capacitat limitada.
Organitza: Biblioteca Agustí Centelles

JARDINS DE MONTSERRAT

(Rocafort entre Còrsega i Rosselló)
20.00-23.00 h
Cinefòrum a la fresca!
Projecció d’un llargmetratge (títol per determinar) i debat posterior.
En cas de pluja, la projecció es realitzarà a dins de l’Espai Associatiu Lola
Anglada, situat als mateixos jardins. Es vendrà sopar i begudes per sopar.
Organitza: Casal de Joves Queix

Dijous, 5 d’octubre

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria, 262)

11.30-12.45 h
Fem compost a casa
El compostatge casolà és apte per a qualsevol tipus de llar i et permet
convertir restes orgàniques en un adob. El taller inclou formació i cessió
d’un vermicompostador.
Cal inscripció prèvia: info@aulambiental.org o al tel. 934 350 547.
Col·labora Aula Ambiental Sagrada Família.

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

18.00 h
Berenar de germanor i bingo gratuït
Venda de tiquets a l’Associació. Preu: 3 €

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

CASAL INFANTIL URGELL

(Segona planta del Centre Cívic Urgell, Urgell, 145)
16.30 h
Explorem amb la llum negra
Coneixem les dimensions del nostre cos? Us convidem a jugar i explorar-lo a través de la llum negra. Us hi apunteu?
Places limitades. Inscripcions a partir del 26 de setembre, presencialment
al Centre Cívic Urgell o per telèfon: 934 536 480
Activitat gratuïta.
Organitza: Casal infantil Urgell

BIBLIOTECA JOAN MIRÓ (ÀREA INFANTIL)

18.00 h
Els menjars dels dolents no tan dolents
Sessió de contes per a nens i nenes de 2 a 4 anys, al voltant del menjar

Organitza: Biblioteca Joan Miró

ESPAI ASSOCIATIU LOLA ANGLADA

(Jardins de Montserrat, c. Rocafort, 236)
18.00-22.30 h
Torneig de Catan
4rt torneig de Catan organitzat pel Casal de Joves Queix. El torneig consistirà en una ronda prèvia i d’una fase final eliminatòria a la qual accediran
les persones amb millor classificació a la lligueta inicial.

Hi haurà premis per a totes les persones que arribin a la gran final! Inscripcions a la web del casal unes setmanes abans del torneig: www.queix.org

Organitza: Casal de Joves Queix

VILLARROEL-CONSELL DE CENT

18.30 h
Passejada popular
Amb Mercè Tatjer, historiadora
Recuperació de la memòria històrica del barri de l’Antiga
Esquerra de l’Eixample. Es preveuen dues hores d’activitat.
Organitza: BCN En Comú de l’Esquerra de l’Eixample

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES

(Auditori-Urgell, 145)
18.00 h
Grup de teatre de l’Esquerra de l’Eixample. Amunt el teló
Sinopsi: La posada en escena comença com un pròleg de tot el conjunt
presentant en una sola escena un fragment curt del text de “Escola de dones”, que reflecteix com les dones casades s’havien d’il·lustrar en la moral
del moment.
Acte seguit es representen “El carabrut gelós” i “Les precioses ridícules”
en les que es ridiculitza el comportament i actituds dels personatges en
el sentit més burlesc. Tanmateix es deixa en evidència amb certa ironia
la diferència cultural de falsos savis, falsos nobles i d’altres que pretenen
pertànyer a la bona societat del segle XVII.
Activitat gratuïta oberta a la gent del barri.
Es podran recollir les entrades 10 dies abans de l’actuació a l’Espai Gent
Gran (Rosselló, 78-80).
Organitza: Espai Gent Gran Esquerra de l’Eixample

CAPELLA DEL ROSER (Casanova-Consell de Cent)
19.30 h
Cantada de corals del barri
• Coral Caliu
• Coral St. Josep Oriol
• Coral de Musicwood
• Coral Cent
• Coral Estel

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, Musicwood

PARRÒQUIA SANT EUGENI I PAPA (Comte Borrell-Londres)
20.30 h
Cantada de corals del barri
• Coral Balmes
• Cor Ninus
• Cor BRS
• Cor Xera

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, Musicwood

Divendres, 6 d’octubre
CENTRE CÍVIC URGELL

Interior d’illa Emerssenda de Carcassona (Urgell, 145)
16.30 h
Taller d’experimentació
Per la Festa Major us proposem venir a experimentar amb la visió i el tacte
en família!
No cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta (porta roba blanca per llançar)
Organitza: Casal infantil Urgell i Joves Queix

CENTRE CÍVIC GOLFERICHS (Gran Via, 491)

Un eixam ple de literatura
17.30-19.30 h
A la planta baixa del Xalet: Activitats i jocs literaris
Activitats obertes a tothom + Brindis literari
Participen: l’Escola Bloom, l’Obrador d’històries i les editorials
veïnes Comanegra, Raig Verd i Periscopi, la biblioteca Joan Miró
i el centre cívic Casa Golferichs.
20.00 h
A les golfes: Espectacle poetico-musical: La mirada violeta. Marçal i
Roig, amb Meritxell Gené i Aina Torres
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a partir de les 10 h al telèfon 93 323 77 90.
Capacitat limitada.
Espectacle poetico-musical de la cantautora Meritxell Gené i la poeta i escriptora Aina Torres, que retraten dues escriptores fonamentals de la literatura catalana molt vinculades a l’Eixample: Maria-Mercè Marçal –que va ser professora de l’Institut Maragall– i Montserrat Roig –que hi va néixer, viure i escriure–.
Per què van escriure? Com les va condicionar el fet de ser dones? Un diàleg
amb cançons, textos i poemes. Un homenatge a les dones de mirada violeta.

Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

ESPAI ASSOCIATIU LOLA ANGLADA (Jardins Montserrat)
18.00 h
Campionat d’escacs
• Dirigit a tothom, infants i adults.
• Ritme de Joc: 10’ per jugador (amb rellotge).
• Total rondes: 6.
• Sistema de competició: Suïs Fide.

• Per inscriure’s cal fer-ho per telèfon al 93 453 16 33 abans del dia
3 d’octubre a les 21:30.
• Drets d’inscripció: 6 €.
• Trofeus pels 3 primers classificats i medalles per tothom.
Organitza: Escola d’escacs de Barcelona

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES (Auditori-Urgell, 145)

18.00-21.00 h
Col·loqui Cipais 2017: “estem desbordats,
què fem amb els nostres fills i filles?”
Educar els fills i filles, és avui una missió impossible? Com orientar-nos
enfront de la diversitat de teories i mètodes? Podem fer de les dificultats,
noves oportunitats?
Projecció de la ponència de Carles Capdevila: “Gestionando hijos”. Posteriorment conversarem sobre aquestes i altres qüestions que puguin sorgir
i comptarem amb la intervenció dels escriptors Anna Manso i David Cirici,
així com professionals i agents socials de l’Eixample. El col·loqui serà presentat i moderat per Maria del Carmen Collado i Anna Gasull, psicòlogues
de l’Equip Clínic Cipais.
Amb la col·laboració: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya
Dept. Benestar Social i Família, la Diputació de Barcelona, Centre Cívic
Urgell i AVVEE.
Informació i reserves:
És necessari confirmar assistència enviant un correu a:
cineforum@cipais.cat o trucant al 93 323 30 28.
Organitza: Ma Carmen Collado, Ester Fornells, Catherine Galaman
i Anna Gasull, membres de l’Equip Clínic Cipais

RAMBLA DEL BARRI (Consell de Cent-Comte Borrell)
18.00 h
Roda de capoeira angola
Amb el grup Dendê de Maré-Barcelona
Organitza: Associació Cultural i Solidària de Capoeira-Angola de Catalunya

19.00 h
Desprès del 1 d’octubre, què?

Organitza: Espai Constituent Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni

20.00-22.00 h
Cerca-entitats d’aniversari
Aprofitant l’aniversari de l’Esplai Oriols (25è) i el 40è del A.S.T Tagore i la
col·laboració de altres entitats realitzarem un cerca entitats a nivell de barri
per tal de fer més vida amb les diferents entitats que conviuen en el barri.
Podreu trobar la informació a les xarxes socials del Casal de Joves Queix
o a www.queix.org
Organitza: Esplai Oriols, Casal de Joves Queix i altres entitats del barri

20.30 h
Ball de bot amb el grup “Es Gall de sa Pastera” (tradicional mallorquí)
Organitza: Associació Cultural Va de bot

22.00-02.00 h
Concert jove a la rambla del barri
Música en directe, PD’s, barra popular. Veniu a gaudir d’aquest concert
organitzat en el marc de la Festa Major, unes festa que no para de créixer
any rere any! Fem barri!
Organitza: Esplai Oriols, Casal de Joves Queix

PISTES ESPORTIVES DEL PARC DE JOAN MIRÓ

20.30 h
Havaneres amb el grup “Boira” i sorteig amb regals per tothom
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Dissabte, 7 d’octubre

RAMBLA DEL BARRI - MERCAT DE PAGÈS

(Consell de Cent / Comte Borrell)
10.00-14.30 h
Mercat de pagès
Inici del nou curs del Mercat de Pagès. Com sempre amb verdures ecològiques de Collserola i Mataró, ous, fruita, pa, coques i pastes, formatges.
mel i ungüents, porc ecològic, xarcuteria (embotits, botifarres,..), cervesa
artesana, productes de comerç just, salses i conserves, cosmètics naturals, xocolata, teràpies itinerants, germinats i fermentats.
10.00-14.30 h
II Fira d’economia social i solidaria de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni
11.00-17.00 h
Estand informatiu de la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra
de l’Eixample i joc de voltor
11.00 h
Vine a jugar amb nosaltres
Jocs infantis per els més petits. Passarem una estona divertida i entretinguda: pintant, pastant, apilant, tocant instruments, experimentant...
Organitza: Llar d’infants Àgora SCCL

10.00-13.30 h
Bicicletada familiar Camí Amic
Un any més, Camí Amic reivindica un ús diferent de l’espai públic. A les
10.00 h començaran les inscripcions gratuïtes, seguit d’un esmorzar saludable ofert pel Mercat del Ninot. I a les 11.00 h començarem a pedalar!
En acabat, l’Aula Ambiental de la Sagrada Família oferirà un taller familiar
sobre el canvi climàtic.
De 10.00 a 11.00 h
Inscripcions, obsequi i esmorzar als participants.
De 11.00 a 12.00 h
Bicicletada (amb bicicleta, a peu o patinet).
A partir de les 12 h
• Obertura d’un circuit tancat per gaudir de les bicicletes i patins
• Circuit d’educació vial. Organitza BAC
• Demostració de Bikepolo
• Gimcana sobre rodes. Organitza Biciyermah
• Taller de reparació de bicis. Organitza Biciyermah
• Hi haurà pàrquing de bicicletes. Organitza Biciyermah
Organitza: Projecte Comunitari Camí Amic

12.30-13.30 h
Taller familiar, vine a fer de científic!
Petits científics per combatre la contaminació. Podreu fer diferents experiments pràctics per entendre com actua el canvi climàtic i les seves
conseqüències: el desglaç dels pols, la desertització i l’efecte hivernacle.
Finalment descobrirem què podem fer nosaltres
per aturar-lo.
Organitza: Camí Amic i l’Aula Ambiental de la Sagrada Família

10.30 a 13.30 h
Servei Vincles Barcelona
Vincles Barcelona es un nou servei de l’ajuntament de Barcelona adreçat a les
persones de 65 anys o més grans, que se senten soles. Vincles vol reforçar les
seves relacions socials i millorar el seu benestar utilitzant la tecnologia com a
eina, i amb el suport de l’equip de dinamitzadors. Acosta’t i informa-te’n!
Organitza: Departament de Promoció de la Gent Gran. Àrea de Drets Socials

11.00 h
Informació com participar als horts del barri
i 4 tallers per cultivar a casa teva:
1. Aprenem a utilitzar les aromàtiques a la cuina de casa! Tècniques per a
la construcció, manteniment i reproducció de les aromàtiques més comunes que fem servir a la cuina de casa! Amb la Júlia.
2. El petit hort urbà d’un metro quadrat. Si tens un petit lloc amb terra t’ensenyarem a aprofitar-ho al màxim amb un hort ecològic i amb tècniques
productives com l’associació entre plantes. Amb en Martí.
3. Construïm una jardinera per la teva terrassa! Construirem una jardinera amb
material reciclat d’una mida que podria cabre a la teva terrassa. Amb l’Enric.
4. Introducció a la Permacultura Urbana. Saps que és la Permacultura?
Tècniques ecològiques per al manteniment i reproducció de la biodiversitat urbana. Amb l’Oriol.
Places limitades. Inscripcions: info@jardinsdemma.org
Organitza: Associació Jardins d’Emma

11.00-13.00 h
Trobada intergeneracional
Què millor que aplegar petits, grans i molt grans per fer festa?
L’Eixgran us convida a una estona de festa i trobada per conèixer-nos
entre totes i tots xerrant, jugant... tot fent present temps passats.
Organitza: Eixgran

12.30 h
Tapes de mercat
Ecològiques, de temporada a preus populars, cervessa artessana, vi
ecológic, vermuth...
Organitza: Mescladis i Mercat de Pagès

13.00 h
Taller de hip hop
Dirigit a infants d’1 a 80 anys, a càrrec de la professora Sua Garcés.
Organitza: Así se baila

14.00 h
Asb Bachata Dancers
Coreografies de Yolanda Peñas i Jordi Quesada.
Asb Bachta Ladies
Coreografies de Yolanda Peñas
Organitza: Así se baila

14.30 h
Paella popular

Organitza: Rambla del Barri / Mercat de Pagès

17.00 h
Habitatge, què està passant al barri?
Dibuixant la realitat de les veïnes i veïns.

Organitza: Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample

17.00 h
Taller De Booty Dance
Amb xerrada pedagògica a càrrec de Kim Jordan.
Organitza: Así se baila

17.00-02.00 h
Nit transfeminista
Tarda-nit reivindicativa de tallers, sopador i concerts
transfeministes. Prenem els barris, carrers i places.
Organitza: Col·lectiu transfeminista La Lloba

BIBLIOTECA JOAN MIRÓ

12.00 h
Gastro-rimes, petits textos per degustar, de l’orella al paladar
Espectacle musical de poesia gastronòmica amb l’actriu Lali Feliu i el músic Miquel Ferret.
Organitza: Biblioteca Joan Miró

CASA GOLFERICHS (Gran Via, 491)

10.30 a 13.30 h
Safari fotogràfic d’Street Art - Itinerari
Una ruta on combinarem la pràctica fotogràfica amb la descoberta d’art
urbà. Caçarem grafits i altres intervencions artístiques tot aprenent tècniques com l’street photography, el reportatge o la fotografia arquitectònica.
Es recomana portar càmera rèflex. Ens trobem a Golferichs i arribarem fins
al Raval.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia. Places limitades. Reserves a partir
del dilluns 2 d’octubre a les 17 h al telèfon 93 325 72 91, a info.catalaroca@
golferichs.org, a l’Espai de fotografia o a Golferichs.

Organitza: Espai de fotografia F. Català-Roca / Centre Cívic Casa Golferichs

INTERIOR DE L’ILLA BAYER (Jardins Rosa Deulofeu - Calàbria 262)
11.30 h
Exhibició de sardanes colles veteranes
Amb vermut pels participants.
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

OBRADOR D’HISTÒRIES (Calàbria, 199, local 2)

12.00 h
Parlament inici curs

12.10 h
Inauguració exposició de pintura “Més enllà de l’horitzó”
de Josep Maria Morreres.
12.30 h
Lliurament del V Premi Literari de Narrativa Breu,
Històries i memòria de l’Eixample
13.00 h
Vermut d’inauguració
15.00-18.00 h
Jornada de portes obertes
Organitza: Obrador d’històries

CENTRE CÍVIC URGELL

Interior d’illa Emerssenda de Carcassona (Urgell, 145)
17.30 h
Espectacle de circ. Quan no tocàvem de peus a terra
Cia. Circ Pistolet
Intèrprets: Tomàs Cardús i Enric Petit
Durada: 40 minuts
Per a tots els públics
“Vine, que anirem enrere… si vols venir, anirem enrere, enrere, enrere, als
dies de la nostra infantesa… quan jugàvem tots junts i jugàvem semprei
molt… quan no tocàvem de peus a terra…”
Un viatge en el temps a través dels records d’aquelles tardes de jocs i
bones estones, a vegades rient, a vegades suant, però sempre gaudint,
plens d’emocions genuïnes i de complicitat, buscant l’equilibri fràgil entre
dues persones...
Entrada gratuïta, no cal reserva prèvia. Capacitat limitada.
Organitza: Centre Cívic Urgell

PLAÇA D’ENRIQUETA GALLINAT
(Av. de Roma-Comte Borrell - Urgell)
19.00 h
Bombo Xoco: batucada i concert dels
alumnes de l’Escola Musicwood
Xocolatada per a tothom.
Organitza: Escola de música Musicwood

CÒRSEGA AMB CALÀBRIA

19.45 h
Correfoc infantil*
Començarà a la cantonada de Còrsega amb Calàbria, seguirà per Còrsega
fins a Rocafort, Provença i Entença, per acabar davant de la Model. Debut
colla percusió del barri: “Repercuteix”.
Organitza: Diablons EE l’Esquerra Infernal.

LA MODEL

20.30 h
Correfoc adult*
Sortirà de la porta de la Model, continuarà per Provença fins a
Nicaragua, després fins a Rosselló, pujarà per Entença fins
Còrsega baixarà per Rocafort fins a Rosselló i fi del recorregut.
Organitza: Diables Esquerra Infernal

* Normes de seguretat per a participar al Correfoc:
1. Cal portar roba de cotó, coll tancat, màniga llarga, calçar flexible, mocador i taps a les orelles.
2. No s’ha de llençar aigua ni al recorregut ni als diables, ja que els terres es tornen relliscosos
i la pirotècnia esdevé imprevisible.
3. No portar els més menuts a les primeres files del Correfoc
4. No agafeu els diables, deixeu-vos portar per ells

CONSELL DE CENT-CASANOVA-MUNTANER
Actes per la diversitat:
11.00-23.00 h
Fira de comerciants i d’entitats LGTBI+
Comerciants:
Urbanloop, Costa Cruceros, Beleave, Priscila,
Grupo Pases, Hotels Axel, Nit, begay, sexshop egea,
sexshop Erotixx, Sexshop Notromo, Animal Coffe,
Agrippa, Sauna Bruc, Zeus,

MiMi, ES4U, La basílica Galeria, BearPride, Boxer, The Black Hole, Amantis, Massatges Nehuen, llibreria Antinovs, llibreria Cómplices.
Entitats:
ACATHI, GAG, Fundació Enllaç, Gais Positius, FAGC, Observatori contra
l’homofòbia, Casal Lambda, Sinver, FLG.
12.00-14.00 h
Biblioteca vivent
16.00-20.00 h
Diferents activitats a l’escenari
Actuacions de:
• Angie Olof
• Coral BRS
• Coral BGMC
Espectacle amb ninots per a nenes i nens
Taula rodona
20.00-21.00 h
Entrega dels 2n Premis Diversitat a persones i institucions
que ajuden a les persones refugiades
Presentat per Ari Korrales.
21.00-02.00 h
Festa de la Diversitat. 2a festa a favor de les persones
refugiades lgtbi+
Amb els DJs. Ari Korrales, DJ Ariadne i DJ Amadeo Barcelona.

Organitza: Associació Encara en Acció. Amb la col·laboració de: ACATHI i Urbanloo

A LES PISTES ESPORTIVES DEL PARC DE JOAN MIRÓ
21.00 h
Sopar de germanor i ball
Orquestra: “El tren de la costa”. Preu: 15 €

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Diumenge, 8 d’octubre
LA MODEL

10.00 h
Acte de la plataforma ciutadana “Fem Nostre l’Espai de la Model”
En memòria del que ha representat la presó.
10.00 h
Cercavila de gegants de colles de Barcelona
i colles de gegantons escolars del barri
10.00 h
Concentració de Gegants a la Model
Recorregut: Entença - Roselló - Rocafort - Avinguda de Roma Comte de Borrell - Consell de Cent
12.30 h
Arribada a Germanetes
Amb l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya i la participació especial de la Fundació Estimia, composada per persones amb diversitat
funcional i la Colla Gegantera Esquerra de l’Eixample
que s’estrenaran aquest any.

Colles participants:
• Ocellaire de l’Eixample - Adaptat a diversitat funcional (Discapacitats)
• Gegants Decroly - De tipus lleuger (Dones)
• La Crespinella
• Gegants del Besós - Maresme
• Gegants de Sant Pere de les Puel·les (Barcelona)
• Barri la Llàntia de Matarò
• Ball de Gitanes d’Esparraguera
• Xarxa de Gegantons escolars de l’Esquerra de l’Eixample formada
per les escoles: Escola Auró, Escola Mallorca, Escola IPSI, Escola Sant
Josep Oriol, Escola Diputació, Escola Llorers, Escola Ferran Sunyer,
Escola Tabor, Escola Joan Miró
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

INTERIOR DE L’ILLA BAYER (Jardins Rosa Deulofeu-Calàbria, 262)
10.00 h
Trobada de puntaires i paradetes d’artesania
Amb la participació de més de 250 puntaires de Barcelona i comarques.
Dinar per les puntaires
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

18.00 h
Festival de dansa Elisenda Tarragó

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

RAMBLA DEL BARRI - MERCAT DE PAGÈS

(Consell de cent / Comte Borrell)
10.00-14.30 h
Mercat de pagès
Inici del nou curs del Mercat de Pagès. Com sempre amb verdures ecològiques de Collserola i Mataró, ous, fruita, pa, coques

i pastes, formatges, mel i ungüents, porc ecològic, xarcuteria (embotits, botifarres…), cervesa artesana, productes de comerç just, salses i conserves,
cosmètics naturals, xocolata, teràpies itinerants, germinats i fermentats.
11.00-14.30 h
Estand informatiu de la Xarxa d’Habitatge
de l’Esquerra de l’Eixample i joc de voltor
11.00 h
Vine a jugar amb nosaltres
Jocs infantis amb en Gennis
11.00 h
Informació com participar als horts del barri
i 4 tallers per cultivar a casa teva:
1. Aprenem a utilitzar les aromàtiques a la cuina de casa! Tècniques per a
la construcció, manteniment i reproducció de les aromàtiques més comunes que fem servir a la cuina de casa! Amb la Júlia.
2. El petit hort urbà d’un metro quadrat. Si tens un petit lloc amb terra t’ensenyarem a aprofitar-ho al màxim amb un hort ecològic i amb tècniques
productives com l’associació entre plantes. Amb en Martí.
3. Construïm una jardinera per la teva terrassa! Construirem una jardinera amb material reciclat d’una mida que podria cabre a la teva terrassa.
Amb l’Enric.
4. Introducció a la Permacultura Urbana. Saps que és la Permacultura?
Tècniques ecològiques per al manteniment i reproducció de la biodiversitat urbana. Amb l’Oriol.
Places limitades. Inscripcions: info@jardinsdemma.org

Organitza: Associació Jardins d’Emma

11-12.30 h
La Recicleta Music Band
Cercavila festiva per a tots els públics. Recorrem tots junts els carrers mentre reflexionem sobre la importància de realitzar correctament la recollida
selectiva i el reciclatge. Recorregut: Jardins Montserrat - Entença - Roselló Rocafort - Avinguda de Roma - Comte de Borrell - Consell de Cent
Organitza: Lavola

12.30 h
Arribada i benvinguda “cercavila de gegants de colles
de les escoles del barri i geganteres de Catalunya”
Participants:
Colles de les escoles: Auró, Diputació, Mallorca, Ipsi, Joan Miró,
Sant Josep Oriol.
Colles geganteres: De l’Esquerra de l’Eixample, Ocellaire de l’Eixample,
Gegants Decroly, La Crespinella, Gegants del Besós, Gegants de Sant Pere
de les Puel·les, Barri la Llàntia de Mataró, Ball de Gitanes d’Esparraguera.
Ballada de gegants
12.30 h
Tapes de mercat
Ecològiques, de temporada a preus populars, cervesa
artesana, vi ecológic, vermuth...
Organitza: Mescladis i Mercat de Pagès

13.00 h
Actuació del grup musical “Vwerduleras”
Format per dues verdulaires tancades en una plaça de mercat per més de
100 anys degut a un encanteri. Anem amb dos mossos que es acompanyen de per vida. A la Plaça s’apropa gent diversa que intercanvien la se-

ves histories per la nostra fruita i verdura. Nosaltres representem aquestes
histories en formes de cançons amb estils molt diversos.

ESPAI ASSOCIATIU LOLA ANGLADA

(Jardins de Montserrat, Rocafort. 236)
17.00 h
Concurs de Trivial
Concurs a l’estil Trivial Party, amb preguntes de collita pròpia. Es concursa
en equips de 3 a 6 jugadors que caldrà inscriure prèviament.
Les inscripcions es podran dur a terme des d’un mes abans de l’activitat a
través de la web del casal: www.queix.org
Organitza: Casal de Joves Queix

JARDINS DE MONTSERRAT

18.00 h
Espectacle participatiu de dansa tradicional
Organitza: Ballets de Catalunya

LA MODEL

21.00 h
Concert de cloenda contra la violència vers les dones
Amb les Kol·lontai
Aleksandra Kol·lontai va ser una revolucionària, gran defensora de la causa
feminista. I Kol·lontai és el nom que fan servir les cantautores Sílvia Comes,
Meritxell Gené, Ivette Nadal i Montsé Castellà per posar música a textos que
parlen de dones que lluiten i estimen. Cançons per la llibertat i la igualtat.
Premi “Dones d’enllaç”.
Organitza: Vocalia de Dones de l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample, Plataforma pel dret a NO SER prostituïdes,
“Dones d’Enllaç” i Fòrum Veïnalde dones

ALTRES ACTIVITATS
Diumenge, 18 d’octubre
LA MODEL

14

17-19 h
Presentació i jornada de priorització del diagnòstic de salut
comunitària de la Nova Esquerra de l’Eixample
Volem construir col·lectivament i millorar amb tu la salut comunitària del
barri i per fer-ho és molt important que vinguis a dir la teva.
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Organitza: Grup impulsor Taula Salut Nova Esquerra Eixample
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VINE, PARTICIPA I CUIDA’T
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12
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1

Espai Jove Arena - Espai de Fotografia
Francesc Català-Roca

8

Mercat del Ninot

2

Parc Joan Miró

9

La Rambla del Barri - Jardins d'Emma

3

Centre Cultural Teresa Pàmies

10 Centre Cívic Golferichs

4

Espai Entitats Anna Alabert

11 Espai Gent Gran Esquerra

5

Jardins Rosa Deulofeu

12 Consell de Cent (entre Casanova i Muntaner)

6

Jardins Montserrat

13 La Model

7

Plaça d’Enriqueta Gallinat

14 Interior d’Illa Borrell, 305

Col·laboren:
Ajuntament de Barcelona Districte de l’Eixample
ACATHI
Agrupació Esportiva Nova Esquerra
APAM, Associació de Pares
d’infants Autistes
Así se baila
Assemblea Nacional Catalana
Associació administrativa de
Concessionaris del Mercat del Ninot
Associació Camí Amic
Associació Cultural i Solidàrioa de
Capoeira-Angola de Catalunya
Associació cultural Va de Bot
Associació Esportiva de l’Eixample
Associació Encara en Acció
Associació Jardins d’Emma
Associació de Veïns del Parc
de l’Escorxador
ASR Tagore
Aula Ambiental de la Sagrada Família
Barcelona Futbol Botons
Associació (BFBA)
Ballets de Catalunya
Biblioteca Joan Miró
Biciyermah
Bombers de Barcelona
Casa Golferichs - Centre Cívic
Casal de Joves Queix
Casal Lambda
Centre cultural russo-català “Sodruzhestvo”

Centre Cultural Teresa Pàmies:
• Centre Cívic Urgell
• Casal Infantil Urgell
• Biblioteca Esquerra Eixample Agustí Centelles
CIPAIS Equip Clínic d’atenció psicològica
Colles de gegants:
• de l’Escola IPSI
• de l’Escola Joan Miró.
• l’Ocellaire de la Sagrada Família
• St. Josep de Calassanç
• Poble Sec
• Sitges
• Navarcles
Colles de diables:
• Diablons de l’Esquerra Infernal
• Esquerra Infernal.
Col.lectiu transfeminista La Lloba
Coordinadora d’AMPAS
Coral Caliu
Coral Balmes
Coral St. Josep Oriol
Coral Musicwood
Coral Cent
Coral Estel
Coral Ninus
Cor BRS
Cor Xera
DMD.Cat
Dones d’Enllaç
Escola de Música Musicwood
Escola de Dansa Elisenda Tarragó

Espai de gent gran Montserrat Olivella
Eix Comercial Nou Eixample
Eixgran
Escola d’Escacs de Barcelona
Espai Jove - Espai de Fotografia
Francesc Català Roca
Espai Gent Gran Esquerra
Esplai Boix
Esplai Oriol
FAGC
Fòrum Veïnal de Dones
FLG
Fundació Enllaç
GAG
Gais positius
Golferichs, Centre Cívic
Gennis
Gegants de l’escola St. Josep Oriol
IES Viladomat
Kids&us Esquerra de l’Eixample
LaVola Cosostenibilitat
Llar d’infants Àgora
Mercat del Pagès
Mescladis
Obrador d’Històries
Observatori contra la homofòbia
Parròquia del Roser.
Parròquia Sant Eugeni I Papa
Plataforma “Fem nostra l’espai
de la Model”
Plataforma pel dret a NO SER Prostituïdes
Project Radars

Serveis Socials de la Nova Esquerra
de l’Eixample
Sinver
Urbanico
Xarxa per l’habitatge de l’Esquerra
de l’Eixample
Organitza:
Associació de Veïnesi Veïns
de l’Esquerra de l’Eixample.
Calàbria, 262
08029 Barcelona
Tel. 93 453 28 79
avvee2013@gmail.com
revistaavvee@yahoo.es
www.avvee.org
www.donesdenllac.org

