ORGANITZA

COL·LABORA

Arriba la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample, com cada any, acompanyada d’aires de
tardor i envoltada de moments d’alegria, festa i solidaritat.
L’Esquerra també celebra aquest any l’aniversari del centre cívic Casa Golferichs, un
espai recuperat fa 30 anys pel moviment veïnal i que s’ha consolidat com un referent
sociocultural del barri, un punt de trobada per a les veïnes i veïns, que contribueix des de
la proximitat al desenvolupament social i a la participació ciutadana.
A la Casa Golferichs, escenari habitual de la Festa Major del barri, s’han unit en els
últims anys nous espais i equipaments recuperats per al moviment veïnal com La Model,
l’Espai de Gent Gran Montserrat Olivella i el nou emplaçament del PIAD i, des del curs
passat, l’Institut Viladomat.
Us animem a gaudir dels espais i de les activitats que les entitats i equipaments
organitzadors de la festa han preparat per a totes vosaltres, des de tradicions populars
com els puntaires i el sopar de Festa Major -a les que aquest any s’hi afegeix el bateig
del gegant de l’Esquerra de l’Eixample-, fins a les xerrades solidàries i reivindicatives,
que aquest any posen el focus en la immigració, l’emergència climàtica o el consum
responsable.
Volem agrair al teixit associatiu del barri la seva implicació en l’organització de la les
activitats que configuren la festa. Us convidem a que la gaudiu amb alegria i amb
respecte per la convivència i amb el rebuig a qualsevol comportament masclista,
homòfob o racista.
Visca l’Esquerra de l’Eixample i visca la Festa Major!

Ada Colau
L’Alcaldessa de Barcelona

Divendres 27 de setembre
CENTRE CÍVIC CASA GOLFERICHS

(Viladomat entre Diputació i Gran Via)
18.00 - 19.00 h
Inauguració de l’exposició i entrega de premis del concurs de dibuixos infantils
de Festa Major
30è Aniversari de la recuperació de l’espai pel moviment veïnal.

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

18.00 - 19.00 h
Actuació de Ballets de Catalunya i concert de Socarrel
Organitza: Ballets de Catalunya

Actuació de la colla castellera de l’Esquerra de l’Eixample Esquerdats
Presentació del gegantó Nin Ot
19.00 h - 19.30 h
Pregó i brindis de Festa Major a càrrec de Pilar Cabellos Mínguez
Directora i membre de l’Equip de Gestió de l’Institut Viladomat, recentment inaugurat.
També hi haurà un pica-pica per celebrar l’inici de la Festa Major.

Acció veïnal un barri per viure
Més aire per respirar, més verd per gaudir i menys cotxes. Comencem a fer realitat els
nostres somnis.
Organitza: Associació Germanetes / Jardins d’Emma

Pintem la Festa Major
Activitats i tallers de pintura.

Organitza: Òmnium Cultural Esquerra de l’Eixample

Vine a jugar al carrer
Espai de jocs al carrer.

Organitza: Associació Germanetes / Jardins d’Emma

12.00 - 14.30 h
Espectacle de música, teatre i dansa per un barri viu
Amb actuacions de:
Música solidària: Grup Dum
Música d’aquí i d’ara: Grup Estructures Variables
Espectacle (Re)corda amb Kamàlik
Bulle Aporiao. Danses tradicionals colombianes.
Intervencions dels col·lectius que participen en l’acció veïnal “un barri per viure, comencem a fer realitat els nostres somnis”.
Organitza: Associació Germanetes / Jardins d’Emma

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

20.00 h - 21.00 h
Concert tribut als Beatles
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

Dissabte 28 de setembre
RAMBLA DEL BARRI

(Consell de Cent entre Viladomat i Calàbria)
Mercat de pagès
10.00 - 14.30 h
Inici de temporada 19-20 del Mercat de Pagès
Amb parades d’alimentació directes de les pageses i els pagesos amb productes ecològics, Km0 i de temporada.

Tastem!!
Vermut/aperitiu de Mercat. Tapes populars, amb productes del Mercat de Pagès, elaborades per l’Escola de Cuina de la Fundació Mescladís.
Organitza: Fundació Mescladís

14.00 h
Paella vegana amb productes del mercat
El fons aportats voluntàriament aniran destinats a donar continuïtat als somnis que hem
començat a fer realitat amb l’acció veïnal de tot el matí.
Organitza: Associació Germanetes / Jardins d’Emma

CARRER CONSELL DE CENT

(entre Muntaner i Casanova)
14.00 - 02.00 h
4a Festa per la Diversitat
Festa a favor de les persones refugiades LGTBI. Amb la participació de DJ Amadeo, entre
altres.

18.00 - 18.30 h
4rt Premi Diversitat
Entrega dels premis a entitats o persones que s’hagin distingit per a la seva lluita a favor
de les persones refugiades.
Organitza: Associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i de gènere. Col·labora: ACATHI

21.30 - 02.00 h
Nit alternativa de Festa Major
Enguany, la Festa Major tindrà una nit dedicada a fomentar l’oci alternatiu, organitzada
pel jovent d’Arran. Hi haurà concerts i PDs en un espai polític anti-capitalista i feminista
on no es toleraran agressions masclistes, feixistes, racistes i lgtbifòbiques.
Organitza: Arran Eixample Esquerra

PISTES ESPORTIVES DEL PARC JOAN MIRÓ

9.00 - 20.00 h
7a Lliga de Champions i 7a Copa Federació de Futbol de Botons
El torneig anual de Futbol de Botons més important de Catalunya, amb participació estatal i internacional. Estan convidats els campions de la Lliga de València, Oriola i Astúries,
i jugadors de Rússia, Croàcia, Polònia, Geòrgia, Hongria i Brasil.
Organitza: Barcelona Fútbol de Botons Associació (BFBA)

OBRADOR D’HISTÒRIES

(Calàbria, 199, local 2)
11.00 h
Jornada de portes obertes i entrega de guardons
Tastet de mini tallers. El programa d’activitats el trobareu a www.obradordhistories.cat
Inscripció per participar a les activitats proposades: obradordhistories@gmail.com

MERCAT DEL NINOT (exteriors Mallorca entre Villarroel i Casanova)
11.00h - 13.30 h
Cobla sardanista
Vine a ballar sardanes al Mercat del Ninot.

11.00 - 14.00 h
7è Concurs de Dibuix Infantil de l’Esquerra de l’Eixample
Participa al 7è Concurs de Dibuix Infantil de l’Esquerra de l’Eixample de 3 a 14 anys.
Tema: “Les botigues i el mercat donen vida al barri”. 3 categories, un premi per categoria.
Lliurament de premis el mateix dia a les 14 h.
11.00 - 18.30 h
Vine a gaudir de l’espai de diversió per a la família que us hem preparat. Tallers infantils,
classes de fitness, música, sardanes i més.

12.00 h
Entrega de guardons als finalistes i al guanyador del VII Premi de narrativa breu,
Històries i Memòria de l’Eixample

18.30 - 19.30 h
Desfilada de moda de les botigues de l’Esquerra de l’Eixample i Mercat del Ninot
Desfilada infantil, dona, home i complements.

12.30 h
Brindis de celebració i vermut de Festa Major
Consulteu les bases del concurs a www.obradordhistories.cat

20.00 - 24.00 h
Tastet de nit amb ball d’orquestra
Vine a tastar i ballar al Mercat del Ninot. Les millors tapes acompanyades de bona música en viu. Us hi esperem!

Organitza: Obrador d’Històries

JARDINS MONTSERRAT

(Rocafort entre Còrsega i Rosselló)
10.30 h
Exhibició canina per part de la unitat canina del cos de mossos d’esquadra
Recerca de drogues i/o explosius i/o persones.

Organitza: Nou Eixample Eix Comercial. Col·labora: Mercat del Ninot

JARDINS ROSA DEULOFEU (C. Calàbria, 264, interior)
11.00 h
Jocs infantils
Organitza: ANC

Organitza: Mossos d’Esquadra

11.30 - 13.30 h
Maquetisme naval, nusos mariners i carta nàutica
T’agradaria fer un vaixell en miniatura, aprendre la tècnica dels nusos i orientar-te al
mar? Prepara’t per ser un bon mariner. Participació lliure: de 5 a 12 anys.
Organitza: Associació de Modelistes Navals i Estudis Marítims Chapucensis

12.00 - 14.00 h
Ballada de country dels alumnes de l’AVVEE
Els alumnes de country de l’Ateneu de l’AVVEE faran
una exhibició dels balls apresos durant l’any.
14.00 h
Arrossada popular
Un any més preparem el dinar per celebrar la nostra Festa Major! No us ho podeu perdre! Veniu a fer barri! Preu: 10 €
Venda de tiquets a l’AVVEE.
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

CENTRE CÍVIC CASA GOLFERICHS

(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
30è Aniversari de la recuperació de l’espai pel moviment veïnal.
10.00 - 13.00 h
Visita guiada al “xalet” de Casa Golferichs
Dues visites al Xalet de la Casa Golferichs a càrrec de Meritxell Carreres.
Cal fer reserva prèvia a partir de divendres 27 de setembre a www.golferichs.org
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

LA MODEL

(Entença, 155)
10.00 - 20.00 h
Atura la Hacker i viatge en el temps
L’associació Young IT Girls juntament amb el Casal de Joves Queix organitzen una activitat a la Model, que té com a objectiu visibilitzar les dones científiques i les tasques que
han realitzat al llarg de la història.
Organitza: Casal de Joves Queix. Col·labora: Young IT Girls

PARC JOAN MIRÓ

11.30 - 13.30 h
Tallers de circ per a tota la familia
Circ, música, alegria i la millor energia! Una bona proposta per descobrir tècniques de
circ de manera divertida. Malabarisme, funambulisme, equilibris, i jocs psicomotrius pels
més petits. Ska, reggae, soul, rockesteady & good vibes!
Organitza: Camí Amic. Col·labora: Ska Circus

13.30 - 02.00 h
Festival Arrels & Cultura Vol. 3
Arriba la 3a edició del Festival Arrels i Cultura, un festival familiar per promoure un intercanvi intercultural entre la cultura africana i la catalana. A través de tallers de percussió,
dansa africana, maquillatge infantil i artistes com: Seb Heart, Lucas Pacini, DJ Ras Nadir,
Dj Sylla Djoloff, Radiola Afro i Sista Livity. També aprofitarem l’ocasió per fer un petit
torneig de futbol i així promoure l’esport i la salut.
Organitza: Associació Cultural Rastafari Barcelona

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES

(Urgell, 145 - Auditori)
18.00 - 20.00 h
Teatre musical de La Klaka: Mamma Mia!
Vine a veure l’obra dirigida per Alfonso García, on es faran versions lliures del guió de
Catherine Johnson basada en les cançons de Benny Andersson y Björn Ulvaeus (ABBA).
Organitza: Vocalia Diversitat Funcional de l’AVVEE

PLAÇA ENRIQUETA GALLINAT

(Av. Roma entre Comte Urgell i Comte Borrell)
18.30 - 21.00 h
Xoco-Concert
Els alumnes de l’escola de Musicwood fan un petit concert i tot seguit, un berenar amb
xocolatada per tothom!!! En acabat una gran ballar per a xics i grans, a càrrec de l’orquestra Musix.
Organitza: Escola de Música Musicwood

Diumenge 29 de setembre
JARDINS ROSA DEULOFEU

(C. Calàbria, 264, interior)
10.00 - 15.00 h
Trobada de puntaires i paradetes d’artesania
Amb la participació de moltes puntaires de Barcelona i comarques. Dinar per a les puntaires. Paradetes de manualitats variades.

PARC JOAN MIRÓ

11.30 - 13.30 h
Traginer de jocs
Tir amb arc, habilitat, jocs tradicionals, punteria, jocs amb malabars i circuit vial.
Participació lliure.
Organitza: Camí Amic Col·labora: CEM Joan Miró / A-E-Eixample

JARDINS MONTSERRAT

(davant de l’Espai Associatiu Lola Anglada)
11.30 - 14.00 h
Diada castellera de l’Esquerra de l’Eixample
11.30 h
Cercavila
Els grallers dels Esquerdats tocaran música popular des de la presó Model als jardins de
Montserrat.
12.00 h
Primera diada castellera de l’Esquerra de l’Eixample
Els Esquerdats, la colla castellera de l’Esquerra de l’Eixample, porten per primera vegada
els castells al barri estrenant la reformada plaça de jardins de Montserrat. Venen convidades les colles de la Jove de l’Hospitalet, la Jove de Barcelona i Micacos de Badalona.
Vine a veure com toquem el cel!
16:00 - 20.00 h
Festa!
Volem celebrar amb tu i el barri la nostra diada. Posarem música a partir de les 16 h fins
que ens cansem! Barra disponible. Tothom convidat a venir i a passar-s’ho bé.
Organitza: Colla Castellera Esquerdats

ESPAI ASSOCIATIU LOLA ANGLADA

(Rocafort, 236)
17.00 - 21.00 h
Torneig de catan
Torneig del joc de taula Catan! Es durà a terme un torneig amb fase prèvia de lligueta (3
partides), semifinals i finals. L’activitat és gratuïta i hi haurà premi per l’equip guanyador!
Per tal d’inscriure’s a l’activitat caldrà haver-se apuntat mitjançant el formulari d’inscripció que es publicarà a les xarxes socials del casal durant els dies previs a l’activitat.
L’aforament és limitat i l’activitat està destinada a majors de 16 anys.
Organitza: Casal de Joves Queix

Dilluns 30 de setembre
ESPAI DE GENT GRAN MONTSERRAT OLIVELLA

(Calàbria, 260)
11.00 - 13.00 h
Vine a practicar Tennis Taula a L’espai
T’agrada jugar a Tennis Taula? Vine a l’Espai i podràs practicar aquest esport tan dinàmic.
No cal fer inscripció prèvia.
17.30 - 19.00 h
Taller d’arts plàstiques
Activitat dirigida a grans i petits. Creació de treballs manuals.
Organitza: Espai Montserrat Olivella

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART

(Calàbria, 262)
19.00 - 21.00 h
El meu cotxe (i/o moto) és un problema?
Taller. La contaminació és tan alarmant que obliga a restringir l’ús del transport privat. Com?
Organitza: Escola de la FAVB

JARDINS MONTSERRAT

(Rocafort entre Còrsega i Rosselló)
17.30 - 20.00 h
Torneig de Ping-Pong
Torneig de ping-pong per a totes les edats al parc Jardins de Montserrat. Porta la teva
pala de ping-pong!
Organitza: Casal de Joves Queix

,
Dimarts 1 d octubre
JARDINS ROSA DEULOFEU

(C. Calàbria, 264, interior)
12.00 - 15.00 h
Piscolabis de la Gent Gran amb animació musical

Organitza: Vocalia de Gent Gran de l’AVVEE.
Col·labora: Residència de Gent Gran Francesc Layret i Amics de la Gent Gran

ESPAI DE GENT GRAN ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
(Rosselló, 78-80)
17.00 h - 19.30 h
Xerrada “La curiositat dels bolets”

Organitza: Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES
(Urgell, 145 - Auditori)
19.00 h
Concert de jazz
Roger Mas & Sergi Felipe duo. Piano & Saxo.

Organitza: Biblioteca Esquerra de l’Eixample - Agustí Centelles

CENTRE CÍVIC CASA GOLFERICHS

(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
18.30 - 20.30 h
Pau de les dones
30è Aniversari de la recuperació de l’espai pel moviment veïnal.
Lectura coral de textos feministes a càrrec de dones del barri.
Organitza: Dones d’Enllaç

,
Dimecres 2 d octubre
CENTRE CÍVIC CASA GOLFERICHS

(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
11.00 - 12.00 h
Club de lectura al Centre Cívic Casa Golferichs conduit per Mireia Broca
30è Aniversari de la recuperació de l’espai pel moviment veïnal.
Es comentarà Carla, Carlae.
Sessió especial de Festa Major amb la presència de l’autora Iolanda Barenys.
17.00 - 17.30 h
Les històries del detectiu Bacigalopi
Sessió de contacontes per a infants.

Organitza: Obrador d’Històries. Col·labora: Obrador editorial

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART

(Calàbria, 262)
18.00 - 19.30 h
Treu-te el plàstic del cap!
Cada any utilitzem un bilió de bosses de plàstic. Les fem servir només 15 minuts, però
tardaran en degradar-se milers d’anys. A través de diversos consells i trucs proposarem
un canvi d’hàbits per reduir el consum de plàstic i aconseguir que les generacions futures es trobin amb un món una mica més net.
Organitza: Aula Ambiental

LA MODEL

(Entença, 155 - 5a Galeria)
19.30 - 22.00 h
Cinefòrum “El fil rosa”
Projecció del documental “El fil rosa” i cinefòrum. Projecte de memòria dels moviments
LGTBI a Catalunya en motiu de l’aniversari de la primera manifestació convocada pel
Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) a Barcelona el 26 de juny de 1977. Què
ho va fer possible? Què podem aprendre? Quins reptes queden encara per la conquesta
dels drets i llibertats?
Organitza: Casal de Joves Queix

,
Dijous 3 d octubre
PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (PIAD)

(Calàbria, 264, accés pels Jardins de Rosa Deulofeu)
11.00 - 12.00 h
Visita guiada de l’exposició “Dones supervivents”
Aquesta exposició sorgeix d’un projecte de dones i per a dones, gestat i madurat per
dones resilients que ja no són víctimes, dones apoderades que han decidit trencar el silenci, dones supervivents de relacions de violències masclistes. Aquest projecte expositiu
recull una compilació d’elements que permeten que aquestes dones s’expressin lliurement al món que les envolta. Exposició cedida per l’Associació Hèlia Dones.
Organitza: PIAD Eixample

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART

(Calàbria, 262)
17.00 - 20.00 h
Berenar de gent gran i bingo
Vine a passar una tarda en companyia i diversió amb el bingo gratuït! Preu: 4 €.
Organitza: Vocalia de Gent Gran AVVEE

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES INTERIOR D’ILLA ERMESSENDA DE CARCASSONA

(Urgell, 145)
18.00 - 19.00 h
Ni cap ni peus
Circ. Dos personatges en clau de circ i humor intentaran sortir-se’n dels entrebancs que
ells mateixos es busquen amb accions quotidianes com pot ser seure en una cadira o
penjar una jaqueta. Un espectacle de circ i pallasso, potent i amb moltes disciplines; roda
cyr, malabars, pal xinès, manipulació d’objectes, verticals amb cadires i acrobàcia.
No cal reserva prèvia.
Organitza: Centre Cívic Urgell

ATENEU ÀGORA

(Consell de Cent, 141)
18.30 - 20.30 h
Debat sobre emergència climàtica i ambiental
Debat sobre l’emergència climàtica i ambiental, acompanyat amb un berenar i seguit
d’una actuació musical.
Organitza: Barcelona en Comú

CAPELLA “EL ROSER”

(Consell de Cent cantonada amb Casanova)
19.00 - 21.00 h
Trobada de corals del barri
Coral St. Josep Oriol
Coral Musicwood
Coral Balmes
Coral Ninus
Organitza: Escola de Música Musicwood

CASAL POPULAR LINA ÒDENA

(Provença, 194)
19.00 - 21.30 h
Cinefòrum
Farem un passi i discussió d’una pel·lícula o documental sobre un tema polític actual i
rellevant.
Organitza: Casal Popular Lina Òdena

,
Divendres 4 d octubre
JARDINS D’ASSUMPCIÓ CATALÀ

(Londres, 38-Comte Borrell, 305)
10.00 - 13.00 h
Jornada de salut
Activitats i tallers relacionats amb la salut:
–Dermatologia: Taques, pigues, què fer?
-Com sabem que una piga és dolenta?
–Pneumologia: Consells per a deixar de fumar.
–Podologia: Taller de com cuidar-se els peus.
–Ginecologia: Taller d’auto exploració mamària. Menopausa.
–Infermeria: Taller de cura d’accidents domèstics:
-Primeres cures a domicili
-Quan anar a Urgències?
–Urologia:
-Pròstata, símptomes, detecció, revisions, prevenció.
-Malalties de Transmissió sexual.
–Pediatria:
-La panera dels tresors: Joc per a mares lactants.
-Doctor, no vull vacunar el meu fill: importància de les vacunes, mites.
-Massatge per a nadons. Taller pràctic.
–Nutrició: Dietes per a Hipertensos, dietes per baixar el colesterol...
–Donació de cabell per a fer perruques per a pacients en tractaments oncològics.
Organitza: Hospital Universitari Sagrat Cor

CENTRE CÍVIC CASA GOLFERICHS

(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
10.00 - 13.00 h
Visita guiada al “xalet” de Casa Golferichs
30è Aniversari de la recuperació de l’espai pel moviment veïnal.
Dues visites al Xalet de Casa Golferichs.
Cal fer reserva prèvia a partir de divendres 27 de setembre a www.golferichs.org
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

JARDINS ROSA DEULOFEU

(C. Calàbria, 264, interior)
10.00 - 13.00 h
Sardanes
Vine a participar a l’activitat de sardanes de l’Espai Montserrat Olivella.
Organitza: Espai Montserrat Olivella

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES (Urgell, 145 - Auditori)

17.30 - 19.30 h
Projecció audiovisual “El llac dels cignes”
Cal recollir les entrades 10 dies abans a l’Espai de Gent Gran (Rosselló, 78).
Organitza: Espai Gent Gran Esquerra Eixample

ESPAI DE FOTOGRAFIA FRANCESC CATALÀ-ROCA (Llança, 21)

Creació d’àlbums fotogràfics amb el teu arxiu familiar
Dues sessions: 18.00 - 19.00 h i de 19.00 - 20.00 h
Aprèn com crear des de zero i de forma completament manual un àlbum fotogràfic per
recopilar les fotografies analògiques del teu arxiu familiar. Sabies que guardar-les en
caixes de sabates accelera el seu deteriorament? Cristina Sánchez, de Kokoro Enquadernació Artesanal, també ens explicarà com conservar i protegir el nostre material fotogràfic del pas del temps.
Inscripcions a partir del 27 de setembre a www.golferichs.org
Organitza: Espai de Fotografia Francesc Català-Roca

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria, 262)

17.30 - 19.00 h
Joventut global
Xerrada-col·loqui sobre migracions d’adolescents i joves, ciutadania pluricultural.
Organitza: Associació Europa Sense Murs

PISTES ESPORTIVES DEL PARC JOAN MIRÓ

20.30 h
Actuació d’havaneres
Aquest any comptarem amb l’actuació del grup d’havaneres Port Bo. A més, com cada
any, hi haurà cremat i sorteig amb regals per tothom!
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

JARDINS MONTSERRAT (Rocafort entre Còrsega i Rosselló)
18.00 - 20.00 h
Taller de salsa y bachata by U!dance
Organitza: U!dance Academy

21.00 - 02.00 h
Concert jove de Festa Major
S’animarà la nit amb un concert jove, acompanyat de barra popular. Activitat Organitzada
per diverses associacions, col·lectius i veïnes del barri.
Organitza: Casal de Joves Queix

,
Dissabte 5 d octubre
INSTITUT VILADOMAT

(Consell de Cent, 148)
10.00 - 13.00 h
Jornada de portes obertes a l’Institut Viladomat

CRUÏLLA BORRELL AMB CONSELL DE CENT
10.00 - 13.00 h
Fem plaça
Activitats per a imaginar i convertir la cruïlla en una “plaça”.
Organitza: Vocalia Urbanisme de l’AVVEE

11.00 - 12.00 h
Bicicletada familiar
Un any més Camí Amic reivindica un ús diferent de l’espai públic i rganitza la ja tradicional i tan esperada bicicletada popular. A les 10 h començaran les inscripcions gratuïtes,
seguit d’un esmorzar saludable ofert pel Mercat del Ninot que ens donarà l’energia per a
les 11h començar a pedalar amb força pel barri.
– 10 h inscripcions gratuïtes.
– 11 h inici de la passejada.
Organitza: Camí Amic

12.00 - 14.00 h
Enginys. Eko. Poètics. Tallers familiars
Voleu gaudir d’un instant màgic?
Cada artilugi que trobareu planteja un repte, un espai atemporal, una mirada creativa als
objectes i a l’entorn quotidià. Enginys Eko.poètiks és una instal·lació interactiva per a tots
els públics on cada artilugi és únic i autònom i tots junts creen un espai original, lúdic i
participatiu.
Creativitat, reciclatge i joc amb els principis bàsics de l’electricitat, l’electrònica, les
energies renovables i... un xic de poesia.
Organitza: Camí Amic i Aula Ambiental de la Sagrada Família. Col·labora: Companyia Katakrak

RAMBLA DEL BARRI

(Consell de Cent / Viladomat)
10.00 - 14.30 h
Mercat de Pagès de Festa Major
Amb paradetes d’alimentació directes de lles pageses i els pagesos amb productes
ecològics, Km0 i de temporada.
Vine a jugar al carrer
Espai de jocs al carrer.

Organitza: Associació Germanetes / Jardins d’Emma

LA MODEL

(Entença, 155 - Sala d’Actes)
10.30 - 13.00 h
Connecta amb la família!
Trobada familiar en la que es treballaran situacions que es donen entorn l’ús de les
noves tecnologies a l’adolescència. Recomanada per a famílies amb menors a partir
de 12 anys. Comparteix els dubtes, anècdotes i situacions a Instagram amb el hashtag
#familiaconnectada
Aforament limitat.
Inscripcions per correu electrònic a: hola@cafeisocialmedia.cat
Organitza: CIPAIS, Centre d’Intervenció Psicològica, Anàlisi i Integració. Programa: Cafè i Social Media

Tastem!!
Vermut/aperitiu de Mercat. Tapes populars, amb productes del Mercat de Pagès, elaborades per l’Escola de Cuina de la Fundació Mescladís.
Organitza: Fundació Mescladís

12.30 h
Activitat intergeneracional
Organitza: Eixgran

13.00 h
Docpelfet’19
Encartellem amb imatges que parlen de les entitats del barri.
Organitza: Lupita Su Postalita

14.30 h
Dinar de festa major / trobada d’entitats i col·lectius del barri
Sobretaula amb: micro obert, bingo musical, acció comuna sorpresa.

Organitza: Casal de Joves Queix, Mercat de Pagès / Jardins d’Emma i l’Associació Germanetes

16.00 - 18.00 h
Bingo musical
Farem un bingo musical després del dinar d’entitats al Mercat de Pagès per tal de començar a animar l’ambient per l’última nit de concerts.
Organitza: Casal Popular Òdena

19.00 - 02.00 h
Nit feminista de la Festa Major
Tarda de xerrades i tallers de temàtica feminista i nit de concerts amb artistes no-mixtes
per reivindicar el moviment feminista al barri, així com posar a l’agenda els reclams de
les dones, lesbianes i trans de l’Esquerra de l’Eixample.
Organitza: Comitè de vaga feminista de l’Esquerra de l’Eixample

BIBLIOTECA JOAN MIRÓ

(Vilamarí, 61)
11.00 - 13.00 h
Viatge immersiu a través de l’univers al planetari de la bibiolteca Joan Miró!
Explicarem contes, en viu i en directe, projectats dins una pantalla de 360° per conèixer
més sobre la lluna, les estrelles i l’univers i admirar-los com mai ho heu fet.
Activitat gratuïta, adreçada a públic familiar, per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Amb inscripció prèvia a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Joan Miró

CARRER DIPUTACIÓ

(entre Muntaner i Villarroel)
11.00 - 02.00 h
Mostra de comerç de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample
Els botiguers del barri surten al carrer per a amenitzar aquest dia de dissabte. També hi
hauran activitats i actuacions per a totes.
I per la tarda, Festa LGTBI per a celebrar la Festa.
Organitza: ACEGAL

JARDINS ROSA DEULOFEU

(C. Calàbria, 264, interior)
11.00 h - 14.00 h
Exhibició de sardanes. Colles sardanistes veteranes
Actuació de la Cobla Baix Llobregat i exhibició de les colles sardanistes de diferents
indrets de Catalunya. Amb la presentació oficial de la nova colla sardanista de l’Esquerra
de l’Eixample “Colla Sardanista l’Espígol de l’Eixample”.
Amb un petit pica-pica pels participants!
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

CENTRE CÍVIC CASA GOLFERICHS

(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
12.30 - 13.30 h
Txus Blues & Jose Bluefingers
30è Aniversari de la recuperació de l’espai pel moviment veïnal.
Vermut Musical al pati de la Casa Golferichs.
No cal fer reserva prèvia.

PISTES ESPORTIVES DEL PARC DE JOAN MIRÓ
21.00 - 00.00 h
Sopar de germanor i ball
Orquestra: Músic Tres.
Preu: 13 €
Venda de tiquets al local de l’AVVEE

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

Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

PARC DE JOAN MIRÓ

15.00 - 20.00 h
40è aniversari de l’Esplai Sant Isidor
Vine a celebrar el 40è aniversari de l’Esplai Sant Isidor al parc Joan Miró. Hi haurà activitats i animació pels més petits! T’hi esperem!
Organitza: Esplai Sant Isidor

20.00 - 21.30 h
Ball de Bot amb Es Gall de Sa Pastera
Ballada popular de balls de Ses Illes Balears.
Organitza: Associació Cultural Va de bot!

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES

,
Diumenge 6 d octubre
JARDINS ROSA DEULOFEU

(C. Calàbria, 264, interior)
9.00 - 17.00 h
Matí geganter i bateig del gegantó Nin Ot
Matí geganter i festa de Bateig del gegantó de la colla de l’Esquerra de l’Eixample, tenint
com a padrins a la Colla Gegantera de la Barceloneta. Trobada de gegants, cercavila, fi
de festa amb el Bateig del gegantó de la Colla i dinar popular. Presentació a tot el barri
de la primera figura de la colla gegantera.
Organitza: Colla Gegantera Esquerra Eixample

(Urgell, 145 - Auditori)
17.00 - 20.00 h
Teatre: “Sobre la Chica del Sobre”
Sobre la Chica del Sobre és un joc lleuger sobre l’art, l’artista, la crítica i el públic. També
és un espectacle per moments didàctic que recorda al públic la lluita de tantes dones i
homes al llarg dels segles per ocupar amb dret el seu propi lloc negat.

18.00 h
Festival de dansa Elisenda Tarragó
L’escola de Dansa d’Elisenda Tarragó, com cada any, actuaran els seus alumnes per la
nostra festa.

CÒRSEGA -VILADOMAT

PARC DE BOMBERS

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

19.30 h
Correfoc infantil*

Organitza: Associació Cultural Esquerra Infernal

LA MODEL

20.30 h
Correfoc adult*

Organitza: Associació Cultural Esquerra Infernal

*NORMES DE SEGURETAT PER A PARTICIPAR AL CORREFOC:
1. Cal portar roba de cotó, coll tancat, màniga llarga, calçat
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

Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample.
Col·labora: Escola Dansa Elisenda Tarragó

(Aragó, 2)
10.30 - 12.30 h
Jornada de portes obertes del Parc de Bombers de l’Eixample
Organitza: Bombers de Barcelona

HORTS DELS JARDINS MONTSERRAT

11.30 - 14.30 h
Formació de permacultura i visita als horts
Formació de permacultura a càrrec de la granja de permacultura Mas les Vinyes. Es
realitzarà als mateixos horts dels jardins Montserrat, on s’explicarà el funcionament i
com col·laborar.
Inscripcions prèvies a https://queix.org/
Organitza: Casal de Joves Queix

ESPAI ASSOCIATIU LOLA ANGLADA

(Rocafort, 236)
17.00 - 21.00 h
Trivial Party
11a edició del Trivial del Casal de Joves Queix! Concurs de preguntes de collita pròpia
per a equips de 3 a 6 persones. Es jugaran dues partides de dues hores de durada
aproximadament. El cost de l’activitat és d’1€ per persona i partida, i els equips guanyadors tindran premi! Per tal d’inscriure’s a l’activitat caldrà haver-se apuntat mitjançant
el formulari d’inscripció que es publicarà a les xarxes socials del casal durant els dies
previs a l’activitat. L’aforament és limitat.

ALTRES ACTIVITATS
Del 27 de setembre al 6 d’octubre per tot
el barri de l’Esquerra de l’Eixample

10.00 - 20.30 h
Del 27 de setembre al 6 d’octubre. Vine a comprar a les botigues i mercat de l’Esquerra
de l’Eixample i participa en el sorteig d’un val de compra de 100 €.
Tota la informació a www.noueixample.cat
Organitza: Nou Eix Comercial Eixample

Del 27 de setembre al 6 d’octubre

Concurs de fotografia
Vine a la Festa Major i participa al concurs de fotografia. Només has de pujar la foto al
teu perfil de Twitter o Instagram amb el hashtag #FMEsqEixample. Si vols pots etiquetar-nos @encaraenaccio.
Premi 100€ a la foto guanyadora.
Bases: www.encaraenaccio.cat
Organitza: Associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i de gènere

Organitza: Casal de Joves Queix

CARRER D’ENRIC GRANADOS

(entre Consell de Cent i Diputació)
21.00 - 22.00 h
Concert de cloenda de la Festa Major
Com sempre, concert contra la violència de gènere. Amb l’actuació de la Big Mama.
En cas de pluja: Centre Cultural Teresa Pàmies.
Organitza: Vocalia de dones de l’AVVEE, Dones d’Enllaç, Fòrum Veïnal de Dones
i Plataforma Catalana pel Dret a NO SER Prostituïdes

Escola de salut per a la gent gran

Per aprendre a cuidar-nos millor!
El proper 1 d’octubre comença la primera edició de l’Escola de Salut per a Gent Gran del
barri que tindrà lloc a la sala d’actes de la Model. Un espai de trobada i d’aprenentatge
dinàmic i participatiu entre veïns, veïnes i professionals del barri de la Nova Esquerra de
l’Eixample.
Per a més informació contacta amb el CAP de referència (Casanova, Borrell i Via Roma).

UNA FESTA SENSE PLÀSTICS!
VINE, PARTICIPA I CUIDA’T
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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

Jardins Assumpció Català (Comte Borrell, 305)

Organitza:
Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample.
Calàbria, 262 - Tel. 934532879
avvee2013@gmail.com - revistaavvee@yahoo.es
www.avvee.org - www.donesdenllac.org

Col·laboren:
• Ajuntament de Barcelona - Districte de l’Eixample
• ACEGAL
• ACATHI
• A-E-Eixample
• Amics de la Gent Gran
• ANC
• Arran Eixample Esquerra
• Associació Cultural Esquerra Infernal
• Associació Cultural Rastafari Barcelona
• Associació Cultural Va de bot!
• Associació Encara en Acció, moviment afectiu,
sexual i de gènere
• Associació Europa Sense Murs
• Associació Germanetes / Jardins d’Emma
• Associació de Modelistes Navals i Estudis
Marítims Chapucensis
• Aula Ambiental
• Ballets de Catalunya
• Barcelona Fútbol de Botons Associació
• Barcelona en Comú
• Biblioteca Esquerra de l’Eixample Agustí Centelles
• Biblioteca Joan Miró
• Bombers de Barcelona
• Camí Amic
• Casal de Joves Queix
• Casal Popular Lina Òdena
• CEM Joan Miró
• Centre Cívic Casa Golferichs
• Centre Cultural Teresa Pàmies
• Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample
“Esquerdats”
• Colla Gegantera Esquerra Eixample
i tot de colles covidades
• Comitè de vaga feminista de l’Esquerra
de l’Eixample
• Companyia Katakrak
• Dones d’Enllaç
• Eixgran
• Escola de Música Musicwood

• Escola de la FAVB
• Espai de fotografia Francesc Català-Roca
• Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample
• Espai Montserrat Olivella
• Esplai Sant Isidor
• Fòrum Veïnal de Dones
• Fundació Mescladís
• Hospital Universitari Sagrat Cor
• Institut Viladomat
• Lupita Su Postalita
• Mercat del Ninot
• Mossos d’Esquadra
• Nou Eixample Eix Comercial
• Obrador d’Històries
• Obrador Editorial
• Òmnium Cultural Esquerra de l’Eixample
• PIAD Eixample
• Plataforma Catalana pel Dret a NO SER
Prostituïdes
• Residència de Gent Gran Francesc Layret
• Ska Circus
• U!dance Academy
• Young IT Girls

