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Estem molt contentes de poder dedicar unes paraules en aquest programa de 
la Festa Major de l'Esquerra de l’Eixample. Quina millor manera d'encetar la 
tardor que reunir-nos amb les nostres veïnes i veïns per compartir moments de 
festa i de solidaritat.

Enguany es consolida com a escenari festiu l'anomenada popularment Rambla 
del Barri, on el projecte comunitari Camí Amic reivindicarà un ús diferent dels 
carrers del barri, hi haurà una fira d'economia social, mercat de pagès, especta-
cles, tallers...

També tindrem l’oportunitat de gaudir d’un escenari amb cara nova, els jardins 
d'Emma de Barcelona, que han estat remodelats recentment. Uns jardins per-
què tant grans com petits hi puguem passejar, jugar i també cultivar. Aquestes 
festes seran una bon moment per fer un volt per aquest nou interior d'illa que 
guanya el barri.

A més, s’inaugura l'Espai Lola Anglada dels jardins de Montserrat com un 
equipament destinat al jovent del barri. L'antiga biblioteca serà ara la seu dels 
Diables de l'Esquerra Infernal,  l'Esplai Boix i el Casal de Joves Queix, i per ce-
lebrar-ho les entitats conviden tothom a un vermut musical i un dinar popular 
per celebrar el primer dissabte de Festa Major.

Tampoc ens podem perdre la presentació del projecte d'horts urbans  de l'inte-
rior d'illa Borrell 305, que seran gestionats per una entitat que treballa amb fa-
mílies i persones grans en situació de vulnerabilitat: Emmaus menjador social.

Per tot això, i per infinitat d'activitats més, volem agrair al gairebé centenar d'en-
titats i equipaments organitzadors de la Festa Major la generositat d’oferir als 
veïns i veïnes un programa ple d'activitats entretingudes i per a tots els públics.

A tots vosaltres, veïns i veïnes,  us convidem a endinsar-vos en aquests dies de 
festa compartida.

Visca l'Esquerra de l’Eixample i visca la Festa Major!

Ada Colau Ballano
Alcaldessa de Barcelona

Montserrat Ballarín Espuña
Regidora de l'Eixample



Divendres 30 de setembre
12 h 
Exposició de pintures dels alumnes de l’Ateneu de l’AVV
de l’Esquerra de l’Eixample i del barri
L’exposició estarà oberta des del dia 30 de setembre fins el dia 8 d’octubre.
Centre Cultural Teresa Pàmies (c. Comte d’Urgell, 145) Vestíbul.
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

17 - 19 h 
Retrata’t amb la càmera minutera
Vine a conèixer aquest invent brillant del segle XIX que uneix un laboratori amb 
una càmera. Amb aquest aparell es podia fer una fotografia allà on es volgués 
i revelar-la a l’instant! Avui dia només en queden uns pocs exemplars, així que 
no perdis l’oportunitat de veure el seu funcionament i d’aconseguir el teu retrat. 
En només uns minuts! Entrada lliure. Amb Dinoudinou, col·lectiu fotogràfic.
Terrassa de l’Espai de Fotografia Francesc Català-Roca (c. Llança, 21. Espai Arenes)
Organitza: Espai de fotografia Francesc Català-Roca

18 h 
Inauguració de l’exposició “Debats, art, consciència”
Exposició de treballs gràfics i audiovisuals fets als tallers artístics dels interns 
del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona La Model. L’exposició estarà 
oberta des del dia 30 de setembre fins el dia 8 d’octubre.
Centre Cultural Teresa Pàmies (c. Comte d’Urgell, 145). Sala d’exposicions
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample 

20 h 
Pregó de Festa Major i petit concert 
A càrrec de Josep Marti Masferrer, sociòleg. Hi haurà interpretació al llenguatge 
de signes. Concert del grup DE SOCA-REL de Ballets de Catalunya
Jardins Rosa Deulofeu (c. Calàbria, 262)

20.30 h 
Brindis de Festa Major i pica-pica
Espai d’Entitats Anna Alabart (c. Calàbria, 262)
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Dissabte 1 d’octubre
A partir de les 9 h i durant tot el dia 
4a Lliga de Campions i 4a Copa Federació de Futbol Botons
El torneig anual més important de Futbol de Botons on es trobaran els campi-
ons de totes es lligues que es disputen a Catalunya, i com a convidats els campi-
ons de la Lliga de València, Oriola i Astúries. En aquesta edició, com a novetat 
comptarem amb la presència de jugadors de Polònia, Geòrgia i Hongria.
Pistes Esportives del Parc de Joan Miró
Organitza: Barcelona Futbol Botons Associació (BFBA)

10 - 12 h 
Visita guiada a la Casa Golferichs-El Xalet
Vols conèixer la història de la Casa Golferichs! Recuperarem la memòria de les 
seves antigues estances com a casa de la família Golferichs i els diversos canvis 
d’ús durant la guerra civil, com a escola de monges o equipament municipal. 
També el seu intent d’enderroc, la lluita veïnal del barri i la restauració i trans-
formació en equipament municipal. Amb Carolina Chifoni, guia i historiadora 
de l’art. Cal reserva prèvia a partir del divendres 30 de setembre al 933 237 790 
o al centre cívic. Inscripció gratuïta. Places limitades.
Centre Cívic Casa Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

11 h 
Festa d’Aigües
Vols construir i fer navegar un vaixell? Jugar amb tauletes interactives i passar-te 
tots els nivells del cicle de l’aigua? O transportar aigua sense perdre’n ni una gota?
Aigües de Barcelona et porta un munt de jocs a la Festa d’Aigües. Si tens entre 
3 i 12 anys, vine a jugar!
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Consell de Cent, 158)
Organitza: Taller de Cultura

JARDINS ROSA DEULOFEU (c. Calàbria, 262)
10 - 13.30 h. 7è 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
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11 - 13.30 h - 4t Concurs de dibuix infantil i juvenil
de l’Esquerra de l’Eixample*
Tema: El meu barri en una pinzellada. Edats: de 3 a 14 anys.
Deliberació del Jurat a les 14 h
* Els premiats hauran d’estar presents per a recollir el premi.

Organitza: Eix Comercial Nou Eixample

11 h - Història i memòria de l’Eixample. Premi literari de narrativa breu
Entrega de guardons i copa de cava als assistents. Les bases del Concurs
les podreu trobar a www.obradoresdhistories.cat
Organitza: Obrador d’Històries

12 h - Coral Cent

13 h - Demostració de country

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

12.30 h 
Inauguració de l’Espai Lola Anglada
Els jardins de Montserrat i el propi equipament s’ompliran d’activitats! Vermut 
musical, dinar popular, monòlegs, circ, taller de grafits, renovació del mural, 
exposició de fotografies…!
Se celebrarà la inauguració del nou espai aconseguit per a l’ús i gaudi del barri, 
especialment pel jovent d’aquest i les entitats de l’Esquerra de l’Eixample. Es 
tracta de l’Espai Lola Anglada, compartit per l’Esplai Boix, el Casal de Joves 
Queix i els Diables de l’Esquerra Infernal. I no us podeu perdre en acabar els 
correfocs i…
Espai Lola Anglada (jardins de Montserrat - Rocafort, 236) 

17 h 
Eixam de veus
Centre Cultural Teresa Pàmies (Urgell, 145)

18 h 
Teatre musical ‘La Claka’
Centre Cultural Teresa Pàmies (Urgell, 145)
Organitza: Vocalia de Gent amb Diversitat Funcional de l’Associació

de Veïnes i Veïnsde l’Esquerra de l’Eixample

19 h
Correfoc infantil de la Colla de Diablons de l’Esquerra Infernal,
una colla convidada i els Tabalers de l’Escola IPSI*
Recorregut: Calàbria/Rosselló-Rosselló/Còrsega-Rosselló/París-
París/Viladomat Viladomat/Còrsega.
Organitza: Colla de Diables Esquerra Infernal

19.45 h 
Correfoc adults de la Colla de Diables de l’Esquerra Infernal
i altres colles convidades*
Recorregut: Viladomat/Còrsega- Viladomat/Rosselló- Viladomat/Provença-
Viladomat/Mallorca- Mallorca/Calàbria-Calàbria/Provença-Calàbria/
Rosselló-Rosselló/Rocafort-Rocafort/Còrsega (Jardins Montserrat).
Organitza: Colla de Diables Esquerra Infernal

21 h 
Concert Jove
Espai Lola Anglada (jardins de Montserrat - Rocafort, 236) 
Organitza: Casal de Joves Queix

21 - 02 h 
Festa de la diversitat a favor dels refugiats LGTBI
Festa popular per la visualització del col·lectiu LGTBI fora dels espais habituals 
de relació. Els beneficis aniran per a l’associació ACATHI, responsable de l’aco-
llida de persones refugiades LGTBI.
Passatge Valeri Serra
Organitza: Encara en Acció, ACATHI

*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
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Diumenge 2 d’octubre
Matí - Festa infantil i vermut
1er Concurs de tast de menjars dels restaurants del barri
1er Concurs de cuina de les veïnes i els veïns
Jardins Rosa Deulofeu (c. Calàbria, 262)
Organitza: ANC i Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

10 - 14 h 
7a Trobada gegantera de l’Esquerra de l’Eixample i Cercavila
Transeixample 2016 Diversitat Funcional. Hi haurà gegants adaptats amb cadi-
ra de rodes. Itinerari: Viladomat, Còrsega, Rocafort, avinguda de Roma, Enten-
ça i Rosselló (jardins de La Model). Un cop arribat al final de l’itinerari es llegirà 
un manifest.
Jardins Rosa Deulofeu (c. Calàbria, 262)
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

11 -18 h 
Gimcana fotogràfica
T’agrada fer fotografies amb el mòbil? Coneixes bé els racons del barri? Fas ús 
de les xarxes socials? Anima’t a fer aquesta gimcana! Fes un equip de màxim 6 
persones i estigues pendent del què es publiqui en el Facebook del Casal de Joves 
Queix. Allà se us aniran donant les indicacions de quines fotografies heu de fer. 
Sigueu originals i aneu amb rapidesa i de ben segur que sereu l’equip guanyador.
Espai Lola Anglada, Jardins de Montserrat (c. Rocafort, 236)
Organitza: Casal de Joves Queix, Encara en Acció, Espai de fotografia Francesc Català-Roca

i Plataforma ciutadana “Fem nostre l’espai de La Model”

12 h 
Transforma la muralla. Pintem una nova model
Festa familiar reivindicativa amb pintura, construccions, música... i globus!
Jardins de La Model (Entença- Roselló) 
Organitza: Vocalia Urbanisme de l’AVVEE Plataforma ciutadana “Fem nostre l’espai de La Model”

12 h 
Ballada de sardanes amb la Cobla Maricel
Plaça d’Enriqueta Gallinat (av. Roma entre Urgell i Comte Borrell)
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns del Parc de l’Escorxador 

13 h 
Concert The Blues Prisoners
Jardins de La Model (Entença-Roselló) 
Organitza: Vocalia Urbanisme de l’AVVEE Plataforma ciutadana “Fem nostre l’espai de La Model”

17 h
Festival de Dansa Elisenda Tarragó
Jardins Rosa Deulofeu (c. Calàbria, 262)
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

19 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 de un mes abans de l’activitat a través de la web del 
casal: www.queix.org
Espai Lola Anglada, Jardins de Montserrat (c. Rocafort, 236)
Organitza: Casal de Joves Queix

19.30 h 
Ballem amb el grup African Pasteef
Percussió africana. Amb la col·laboració de Colibantan, A taste of Africa.
Jardins Rosa Deulofeu (c. Calàbria, 262)
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Dilluns 3 d’octubre
17.30-19.30 h 
Colors i dansa: Pintem mentre ballem
A través de diferents estils musicals, al què ens transmeten, i fent servir els 
peus com a pinzells, crearem obres d’art sobre un paper mural al terra. Edats: 
nenes i nens de 4 a 12 anys. Activitat gratuïta amb aforament limitat i sense 
inscripció prèvia. 
Centre Cultural Teresa Pàmies (Casal Infantil -c. Comte d’Urgell, 145)
Organitza: Casal Infantil Urgell



19 h 
Xerrada ‘Anàlisi de la situació política a Catalunya” 
A càrrec d’un analista polític.
Organitza: ANC

18 h 
Cinefòrum i berenar. Projecció de la pel·lícula ”El pregoner”
Espai d’Entitats Anna Alabart (c. Calàbria, 262)
Organitza: Vocalia de Gent amb Diversitat Funcional de l’Associació

de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

19 h
Xerrada ‘La sanitat al barri’
Casa Golferichs - Centre Cívic (Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Organitza: Vocalia de sanitat de l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Dimarts 4 d’octubre
17 h 
Taller de material reciclat
Espai d’Entitats Anna Alabart (c. Calàbria, 262)
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

17.30 h 
Estimulació musical
Taller familiar musical per a relacionar-nos compartint i jugar, potenciant la memò-
ria, la concentració, el ritme i la coordinació. Edats: nenes i nens de 1 a 3 anys i perso-
nes acompanyants. Activitat gratuïta amb aforament limitat i sense inscripció prèvia.
Centre Cultural Teresa Pàmies (Casal Infantil - c. Comte d’Urgell, 145)
Organitza: Casal Infantil Urgell

18 h
Xerrada ‘Curiositat dels bolets’
Aprofitant l’època, parlarem del fascinant món boletaire, distingirem entre els 
bolets comestibles i els bolets verinosos, les seves denominacions i els bolets 
més freqüents al nostre territori.
Espai de Gent Gran Esquerra (c. Rosselló, 78-80)
Organitza: Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample

19 h 
Xerrada gastronòmica “El bar Pinotxo de la Boqueria”
Coneixerem aquest bar tan emblemàtic de la nostra ciutat. A càrrec de Joan 
Bayén “Juanito” i Jordi Asín Bayén, cuiner. Entrada gratuïta fins a completar la 
capacitat de la sala.
Casa Golferichs – Centre Cívic (Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Organitza: Club de la bona taula

19 h 
Xerrada “Amb el càncer colorectal no la caguis”. Apunta’t a la prevenció!
Cicle a la recerca de la salut
Coneixerem què és el càncer colo-rectal i la seva fisiopatologia, però sobretot 
dels factors de prevenció de la malaltia. A càrrec de Dr. Jaume Grau i la inferme-
ra Anna Serradesanferm, de l’oficina de Detecció Precoç del Càncer colo-rectal 
de Barcelona. Servei de Medecina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clí-
nic de Barcelona.
Centre Cultural Teresa Pàmies (Auditori)
Organitza: IDBAPS i Centre Cívic Urgell

Dimecres 5 d’octubre
10.30 h 
Actuació del grup BASARAB, folklore de la República de Moldàvia*
*Acte amb aforament limitat a les persones autoritzades.
Centre Penitenciari d’Homes “La Model”
Organitza: AVV Esquerra de l’Eixample, Taula de Participació Social del Centre Penitenciari

d’homes de Barcelona “La Model”

12 h 
Presentació del projecte d’horts urbans
Interior d’Illa Borrell, 305
Organitza: Districte de l’Eixample - Menjador social d’Emmaus

17 h 
Campionat de parxís
Espai d’Entitats Anna Alabart (c. Calàbria, 262)
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample



17 h 
Jocs de construcció: L’Eixample de Lego
Vine a construir una maqueta del nostre barri amb peces de Lego. Edats: nenes 
i nens de 4 a 12 anys. Activitat gratuïta amb aforament limitat i sense inscripció 
prèvia.
Centre Cultural Teresa Pàmies (Casal Infantil - c. Comte d’Urgell, 145)
Organitza: Casal Infantil Urgell

19 h 
Taula rodona ‘La història de La Model i la reivindicació del seu trasllat 
Centre Cultural Teresa Pàmies (Auditori) C. Comte d’Urgell, 145
Organitza: Vocalia d’urbanisme de l’AVVEE - Plataforma ciutadana“Fem nostre

l’espai de La Model”

19 h
Xerrada: ‘Anem al cine? Una mirada als antics cinemes de l’Eixample 
A càrrec de Jaume Figueras, periodista i crític de cinema.
Biblioteca Joan Miró (c. Vilamarí, 61)
Organitza: Biblioteca Joan Miró

20.30 h
Cinefòrum a la fresca! 
Es projectarà el documental “La Ruta del Tomàquet”, on ens sorprendrà conèi-
xer la procedència dels tomàquets que afecten a la producció catalana. Poste-
riorment es farà un debat entre els assistents, i comptarem amb la presència 
dels realitzadors del documental per tal d’enfocar i dinamitzar millor el debat. 
En cas de pluja la projecció es realitzarà a l’Espai Lola Anglada, situat als matei-
xos jardins. Es vendran biquinis i begudes per sopar.
Jardins de Montserrat (c. Rocafort, 236)
Organitza: Casal de Joves Queix

Dijous 6 d’octubre
17.30 h
Taller de cuina festiva i creativa
Aprenem a fer coses senzilles i divertides per celebrar totes i tots juntes la Festa 
Major. Edats: nenes i nens de 8 a 12 anys. Activitat gratuïta amb aforament limi-
tat i sense inscripció prèvia
Centre Cultural Teresa Pàmies (Casal Infantil - c. Comte d’Urgell, 145)
Organitza: Casal Infantil Urgell

18 h 
Berenar de gent gran 
Tiquets (4 euros) en venda a l’AVVEE. Bingo gratuït.
Espai d’Entitats Anna Alabart (c. Calàbria, 262)
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

18 h 
Contes a la mà: festes i festetes
Sessió de contes a càrrec d’Anna Casals, narradora oral
Biblioteca Joan Miró (c. Vilamarí, 61)
Organitza: Biblioteca Joan Miró

19.30 h 
Cantada de corals del barri 
Amb les corals Caliu, Balmes, Sant Josep Oriol, Musicwood, Cent, Estel i Cor 
Ninus.
Capella del Roser (Casanova - Consell de Cent)
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

19.30 h 
Tertúlia agroecològica i consum responsable
Presentació del projecte de Cal Pastera, al Parc Agrari del Baix Llobregat, i del 
grup de consum ecològic i de proximitat Verduretes. Vine a conèixer-nos!
Ateneu Francesc Layret (c. Villarroel, 49)



Divendres 7 d’octubre
LA RAMBLA DEL BARRI (C/ Consell de Cent entre Viladomat i Borrell)
• Tram Consell de Cent entre Calàbria i Viladomat
Durant el matí: 
Inauguració de l’exposició “ Per un carrer viu: fira de transformacions
urbanes”. Taller amb escoles
Organitza: Associació Jardins d’Emma

• Cúpula de Germanetes
De les 10.30 a les 12.30 h
 Trobada de persones que cuiden familiars malalts i/o dependents
Organitza: Colla Cuidadora Eix Gran - Xarxa Suport Famílies cuidadores

• Escenari (Cruïlla de Consell de Cent amb Viladomat)
22 h. Concert jove

17 - 18.30 h 
Taller de circ en família
Previ a l’espectacle Tuberias. Hi haurà material diferent per provar i fer les mil i 
una en família. Edats: famílies amb infants a partir de 4 anys. Activitat gratuïta 
amb aforament limitat i sense inscripció prèvia.
Centre Cultural Teresa Pàmies (Casal Infantil - c. Comte d’Urgell, 145)
Organitza: Casal Infantil Urgell

18 - 21 h 
Cinefòrum: Projecció de la pel·lícula Five days to dance 
Directors: Rafa Moles i Pepe Andreu. Col·loqui amb la participació de professionals i 
agents socials de l’Eixample. Entrada gratuïta prèvia reserva a cinefòrum@cipais.cat
Centre Cultural Teresa Pàmies (Auditori. c. Comte d’Urgell, 145)
Organitza: Equip CIPAIS. Unitat de Psicoteràpia

18.30 h 
V Campionat d’escacs
Dirigit a nenes, nens i adults (partida ràpida a 10 minuts). Inscripcions: al telè-
fon 93 453 16 33 (Mari), de 17.30 a 21.30 h. Inscripcions 5 €. Fins a l’1 d’octubre. 
No s’acceptaran inscripcions de missatges en el contestador automàtic.
Espai d’Entitats Anna Alabart (c. Calàbria, 262)
Organitza: Escola d’Escacs de Barcelona

18.30 h 
Espectacle ‘Tuberías’ de la Cia. Mai Rojas&Todo Zancos
Teatre-circ per a tots els públics. Durada: 50 minuts
Quatre excèntrics personatges han de trobar aigua en un món on l’escalfament 
global l’ha fet desaparèixer. Per fer-ho, seguiran les indicacions d’un antic mapa 
i hauran de construir unes canonades per on brollarà l’aigua... En aquesta si-
tuació, l’única opció és ajudar-se els uns als altres. Espectacle multidisciplinari 
que combina la força narrativa del teatre, la bellesa plàstica de la dansa i l’espec-
tacularitat del circ.
Jardí d’Ermessenda de Carcassona (c. Comte d’Urgell, 145)
Organitza: Centre Cívic Urgell

21 h 
Havaneres amb el grup Port Bo
Pistes Esportives del Parc de Joan Miró
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Dissabte 8 d’octubre
11 h 
Vine a cultivar als Jardins d’Emma. Fem compost! 
El compostatge és un tècnica senzilla que permet convertir les restes de menjar 
i plantes en un adob de gran qualitat i que podeu fer a l’hort, pati o terrassa, ja 
sigui particular o comunitari. Gratuït. Places limitades. Inscripcions a partir del 
17 de setembre a info@aulambiental.org o al tel. 934 350 547.
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Comte Borrell, 157-159)
Organitza: Aula Ambiental de la Sagrada Família i l’Àrea Metropolitana de Barcelona

11 h 
Vine a jugar als Jardins d’Emma. Taller per als més petits 
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Comte Borrell, 157-159)
Organitza: Àgora Llar d’infants

11 h 
Taller cosmètic
Espai Lola Anglada (Jardins de Montserrat. Rocafort, 236)
Organitza: Casal de Joves Queix i Diables de l’Esquerra Infernal



11 -13 h 
Fem-nos companyia. Trobada oberta de persones.
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Comte Borrell, 157-159)
Organitza: Eixgran

11.30 h 
Vine a jugar als Jardins d’Emma. Juguem a boccia
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Comte Borrell, 157-159)
Organitza: Vocalia de discapacitat funcional de l’AVV Esquerra Eixample.

11.30 h 
Vine a jugar als Jardins d’Emma. Inauguració Carretó de joguines
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Comte Borrell, 157-159)
Organitza: Associació Jardins d’Emma

11.30 h 
Exhibició de sardanes de colles veteranes i amb vestit tradicional
Jardins Rosa Deulofeu (c. Calàbria, 262)
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

12 h 
Vine a cultivar als Jardins d’Emma. Tallers d’horts urbans
Com cultivar petits horts al balcó
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Comte Borrell, 157-159)
Organitza: Associació Jardins d’Emma

12 h 
Petita Orquestra Peiotaire. Teatre musical per a grans i menuts
Una divertida i atrevida formació que revisita i actualitza peces del cançoner 
popular galàctic valencià barrejades amb les tonades més jogasseres de la banda 
de la Valldigna (País Valencià). Tot això en un espectacle per a tots els públics, 
amb clara vocació interactiva i posada en escena teatral. Entrada lliure.
Pati del Centre Cívic Casa Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491) 
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

12 h 
Passejada popular
Recuperació de la “memòria històrica” del barri. Punt de partida: Entença/Ros-
selló. Recorregut per diferents punts del barri, acabant a Consell de Cent, 141, al 

local Àgora, on es farà un aperitiu.
Jardins de La Model (Entença – Rosselló)
Organitza: “BCN En Comú” de l’Esquerra de l’Eixample

12 h 
Taller familiar “Les flors imaginàries”
Taller familiar a càrrec de Pere Moya. 
Parc de Joan Miró (Vilamarí, 61)
Organitza: Biblioteca Joan Miró

13 h 
Vine a cultivar als Jardins d’Emma. Taller de plantes aromàtiques al teu balcó
Gratuït. Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Comte Borrell, 157-159)
Organitza: Associació Jardins d’Emma

LA RAMBLA DEL BARRI (Consell de Cent, entre Viladomat i Borrell)

• Tram de Consell de Cent entre Borrell i Viladomat
• De les 10 a les 14 h. Mercat de Pagès. Productes ecològics i de proximitat.
• A les 10.30 h. Vine al Mercat de la mà d’en Pere. 
  Xef del Restaurant Gat Blau, Slow Food).
• Mostra de Cuina de Temporada 
  A càrrec de Mescladís / Fundació Ciutadania Multicultural
• A les 11.30 h. Taller de Cuina Familiar 
  A càrrec de Mescladís / Fundació ciutadania Multicultural
• A les 12.30 h. Jocs de Carrer amb en Genís

• Cruïlla de Consell de Cent amb Viladomat
A les 10 h. Camí Amic: esmorzar i bicicletada familiar
Reivindicació d’un ús diferent dels carrers del barri. A les 10 h començarem 
les inscripcions gratuïtes i agafarem forces amb un esmorzar sa per a tots els 
participants ofert per Ecotaula. A les 11 h, a peu, en bicicleta o en patinet ens 
posarem en marxa! En acabar hi haurà un espectacle familiar per continuar 
la festa. Més info a facebook.com/camiamic
Organitza: Camí Amic, projecte comunitari d’educació a l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni
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• Tram de Viladomat (entre Aragó i Consell de Cent)
De les 10 a les 14 h. Fira Cooperativa
La Fira de l’Economia Social i Solidaria donarà iniciatives socials i coopera-
tives al barri. Pretén ser l’espai de trobada on donar visibilitat l’ESS de l’Es-
querra de l’Eixample, juntament amb xerrades que ens permetran descobrir 
oportunitats i experiències ja existents.
Organitza: Projecte Economia Social i Solidaria - Esquerra de l’Eixample

• Tram Consell de Cent (entre Calàbria i Viladomat)
Tot el dia. Per un carrer viu: Fira de Transformacions Urbanes
• Vine a “Dissenyar la Rambla del barri”
• Mostra d’idees “Una Rambla del barri viva”
 Organitza: Associació Jardins d’Emma

De les 11 a les 15 h. Biblioteca Vivent
Organitza: Encara en Acció, ACATHI

17 h. Taller de Crochet
A càrrec de Sandra Rebeillé. Cal portar el material.
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

• Escenari (Cruïlla de Consell de Cent amb Viladomat)
Un escenari divers
• 12.30 h. Espectacle familiar
Organitza: Camí Amic

• 13.30 h. Vermut musical Aurosmith
Organitza: Mercat de Pagès

• 14 h. Paella popular
Organitza: Mercat de Pagès

• 17 h.Ball de Bot (Folklore de Mallorca) 
amb el grup Sa Revetlla d’Algebalí, de Muro
Organitza: Associació Cultural Va de Bot

• De les 20 a les 2 h. Segona Nit Feminista de l’Esquerra de l’Eixample
Música en directe, DJs, sopar i barra popular.
Organitza: La lloba, col·lectiu transfeminista de l’Esquerra de l’Eixample i St. Antoni

16 - 20 h
Jornada Com t’afecta la llei contra la LGTBIfòbia
Centre Cultural Teresa Pàmies (Auditori. c. Comte d’Urgell, 145)
Organitza: Encara en Acció

17 h 
Primer concurs de gossos
Es premiaran 5 categories:
• El més simpàtic
• Semblances raonables
• El millor despentinat
• El millor pentinat
• El més orellut
A cada categoria hi haurà 3 guanyadors i premis. Inscripció gratuïta.
Jardins Rosa Deulofeu (c. Calàbria, 262)
Organitza: Vetland, Londres 14. Tel. 935 477 254 

17 - 19 h 
Taller de percussió
Es durà a terme un taller de percussió obert a totes les edats, de nivell inicial. 
La intenció és en un futur proper engegar un grup de tabalers al barri (si hi ha 
gent motivada), i començar a moure fils per fer això possible!
Espai Lola Anglada (jardins de Montserrat, c. Rocafort,236)
Organitza: Casal de Joves Queix i Diables de l’Esquerra Infernal

18 h 
Desfilada de moda de les botigues del mercat
Interior Mercat del Ninot (c. Mallorca, 133)
Organitza: Associació Concessionaris Mercat del Ninot

18 h 
Espectacle de danses de Ballets de Catalunya
Jardins Rosa Deulofeu (c. Calàbria, 262)
Organitza: Ballets de Catalunya 

20 -24 h 
Tastet de nit al Mercat del Ninot i ball amb orquestra
Plaça exterior del Mercat del Ninot (entre Villarroel i Mallorca)
Organitza: Associació Concessionaris Mercat del Ninot
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21 h 
Sopar i ball de Festa Major amb el grup Music Tres
Com cada any, el cava serà obsequi de l’Eix Comercial Nou Eixample.
Tiquets (13 €) en venda a:
• Espai Anna Alabart (Calàbria 262).
• Centre Vet Provença. C/ Provença, 59
• GD Suministros informáticos, C/ Rosselló, 40
• Merceria Esmar. C/ Entença, 122
Pistes esportives del Parc de Joan Miró
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Diumenge 9 d’octubre
Tot el matí
Puntaires, paradetes, tallers de manualitats i taller de cuina
Jardins Rosa Deulofeu (c. Calàbria, 262)

10 - 12 h 
Jornada de portes obertes 
Caserna de Bombers del Parc Joan Miró
Organitza: Bombers de Barcelona

11 - 14.30 h 
Jornada de portes obertes i marató d’instruments 
Escola Musicwood (c. València 91, baixos)
Organitza: MusicWood

12 h 
Vine a cultivar als Jardins d’Emma. Tallers d’horts urbans
Com cultivar petits horts al balcó
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Comte Borrell, 157-159)
Organitza: Associació Jardins d’Emma

12 h 
Vine a jugar als Jardins d’Emma. Gimcana infantil 
Activitat dirigida a infants entre 5 i 15 anys. Boix participar d’una activitat super-
divertida i passar-ho molt bé amb els monitors i monitores de l’esplai Boix? 

Vine a la rambla del barri i coneixerem més els nous Jardins d’Emma. Sempre 
guanya la diversió!
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Comte Borrell, 157-159)
Organitza: Esplai Boix i Aula Ambiental de la Sagrada Família

12 h 
Vine a jugar als Jardins d’Emma. Vermut amb música en viu
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Comte Borrell, 157-159)
Organitza: Associació Jardins d’Emma

13 h 
Vine a cultivar als Jardins d’Emma. Taller de plantes aromàtiques al teu balcó
Gratuït. Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.
Jardins d’Emma de Barcelona (c. Comte Borrell, 157-159)
Organitza: Associació Jardins d’Emma

LA RAMBLA DEL BARRI (c. Consell de Cent entre Viladomat i Comte Borrell)

• 10-14 h. Mercat de Pagès. Productes ecològics i de proximitat.
• 10.30 h. Vine al Mercat de la mà d’en Pere.
  Xef del Restaurant Gat Blau, SLOW FOOD). Mostra de cuina de temporada 
a càrrec de Mescladís/Fundació Ciutadania Multicultural.
• 11.30 h. Taller de Cuina Familiar 
  A càrrec de Mescladís/ Fundació ciutadania Multicultural.
• 12.30 h. Jocs de Carrer amb en Genís

• Tram Consell de Cent entre Calàbria i Viladomat
Tot el dia “Per un carrer viu: Fira de Transformacions Urbanes”
• Vine a “Dissenyar la Rambla del barri”
• Mostra d’idees “Una Rambla del barri viva”
 Organitza: Associació Jardins d’Emma

19 h 
Tercer Torneig de catan
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
Espai Lola Anglada (jardins de Montserrat - c. Rocafort, 236)
Organitza: Casal de Joves Queix
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21 h
Big Mama Montse i Sister Marion.
Concert de cloenda contra la violència vers les dones
Premi “Dones d’enllaç”
Centre Cultural Teresa Pàmies (Auditori). C. Comte d’Urgell, 145
Organitza: Vocalia de Dones de l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample,

Plataforma pel dret a NO SER prostituïdes i “Dones d’Enllaç”

Altres activitats
Del 13 de setembre al 18 d’octubre
Othelo
Quatre actors, especialistes en el teatre físic, el clown i el burlesc, interpreten 
la famosa tragèdia de Wiliam Shakespeare. Presentant el programa de la Festa 
Major s’obtindrà el 25% de descompte en el preu de l’entrada.
Sala Villarroel (c. Villarroel, 87)

15 d’octubre de 2016, de 10 a 19 h 
Torneig de futbol sala
Es durà a terme durant matí i tarda un torneig de futbol sala. El format serà 4 
lliguetes de 4 equips (classifiquen 2 primers) + eliminatòries a partir de 1/4. Hi 
haurà dinar entremig i premi pels campions! Les inscripcions es realitzaran a 
través de la web del Queix a partir d’un mes abans de l’activitat. (www.queix.org)
Pistes del Parc Joan Miró

13
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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 Passatge Valeri Serra

6 Jardins Montserrat 13 La Model

7 Plaça d’Enriqueta Gallinat 14 Interior d'Illa Borrell, 305
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Col·laboren:
• Ajuntament de Barcelona -
   Districte de l’Eixample
• ACATHI
• African Pasteef
• Àgora, llar d’infants
• Agrupament Escolta Aldaia
• AMPA Auró
• APAM, Associació de Pares
   d’infants Autistes
• APAMEURON/ European
   Observatory on Memòries (UB)
• Assemblea de l’Esquerra
   de l’Eixample
• ANC
• Associació de Concessionaris
   del Mercat del Ninot
• Associació Esportiva
   de l’Eixample
• Associació Encara en Acció 
• Associació de Veïns del
   Parc de l’Escorxador
• Associació d’antics presos
   del franquisme
• Associació Jardins d’Emma
• Ateneu Francesc Layret
• Aula Ambiental de
   la Sagrada Família
• Barcelona Futbol Botons
   Associació (BFBA)
• Barcelona en Comú
• Ballets de Catalunya
• Biblioteca Joan Miró
• Big Mama I Sister Marion
• Bombers de Barcelona

• Camí Amic, projecte  comunitari
   d’educació a l’Esquerra de
   l’Eixample i Sant Antoni
• Casal de Joves Queix
• Centre Cívic Casa Golferichs
• Centre Cultural Teresa Pàmies:
– Centre Cívic Urgell
– Casal Infantil Urgell
– Biblioteca Esquerra
   Eixample - Agustí Centelles
• Cia. Mai Rojas i Todo Zancos
• CIPAIS Equip Clínic
   d’atenció psicològica
• Club de la bona taula
• Colibantan A taste of Africa
• Colla Cuidadora Eix Gran-Xarxa
   Suport famílies cuidadores
• Colles de gegants:
– Escola IPSI
– Escola Joan Miró
– Escola Mallorca
– Escola Diputació
– L’Ocellaire
– Peralada
• Colles de diables:
– Diablons de l’Esquerra
   Infernal
– Esquerra Infernal
• Coordinadora d’AMPA
• Coral Caliu
• Coral Balmes
• Coral St. Josep Oriol
• Coral Musicwood
• Coral Cent
• Coral Estel

• Coral Ninus
• Cr POLIS (UB)
• CUP Eixample
• Dones d’Enllaç
• ERC
• Escola de Música Musicwood
• Escola de Dansa Elisenda
   Tarragó
• Eix Comercial Nou Eixample
• Eixgran
• Escola d’Escacs de Barcelona
• Eixam de veus
• Espai de fotografia Francesc
   Català-Roca
• Espai Gent Gran Esquerra
   de l’Eixample
• Esplai Boix
• Fundació Hèlios Gómez
• Federació de Comerciants
   de l’Eixample
• Fem nostre l’Espai Model
• Grup Basarab
• Grup Music Tres
• Grup Soca-Rel
• IDBAPS
• ICV-EUiA- Eixample
• IES Viladomat
• La Base
• La Claca
• La Lloba, col·lectiu
   transfeminista de l’Esquerra
   de l’Eixample i Sant Antoni
• Mancuso
• Mercat de Pagès
• Mescladís

• Obrador d’Històries
• Parròquia del Roser
• Plataforma ciutadana “Fem
   nostre l’espai de La Model”
• Plataforma pel dret a
   NO SER prostituïdes
• Projecte Economia Social i
   Solidari-Esquerra Eixample
• Recreant Cruïlles
• Restaurant Gat Blau
• Sala Villarroel
• SOS Monuments
• Slow Food
• Taula de Participació Social
   i professionals del Centre
   Penitenciari d'homes
• The Blues Prisoners
• Barcelona "La Model"
• Taller de cultura
• Trio Feta
• Va de Bot
• Vetland
• Gallina blanca
• La Caixa
• Caixa Catalunya

Organitza: Associació
de Veïnes i Veïns
de l’Esquerra de l’Eixample
Calàbria, 262
Tel: 93 453 28 79
avvee2013@gmail.com
revistaavvee@yahoo.es
www.avvee.org
www.donesdenllac.org

OTHELO
Quatre actors, especialistes en el 
teatre físic, el clown i el burlesc, 
interpreten la famosa tragèdia 
de William Shakespeare, Othelo. 
Una posada en escena totalment 
despullada de realisme quotidià es 
complementa amb un llenguatge 
lúdic, hilarant i absurd.

25% de descompte en el preu de 
l’entrada presentant el programa




