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Benvolgudes veïnes i veïns de l’Esquerra de l’Eixample, 

Un any més, quan la tardor obre les portes ens convida a celebrar la Festa 
Major del barri, on podrem retrobar-nos passades les vacances i continuar 
gaudint de les nostres tradicions més arrelades, amb un munt d’activitats per 
a totes les edats i per a tots els gustos. 

Aquí trobareu teatre, balls, concerts, correfocs, cercaviles i activitats per a 
tota la família. Les veïnes i veïns farem nostres els carrers, gaudint de la festa 
i de la nostra cultura popular. Aquest any, a més a més el barri està d’es-
trena: Sigueu benvinguts Esquerdats! Sens dubte sumareu cultura, tradició 
i emoció a les festes, junt amb la ja ferma Colla Gegantera l’Esquerra de 
l’Eixample. Sense oblidar-nos també de la Model recuperada per al barri, 
que ja s’ha consolidat com un dels escenaris centrals pels actes de la Festa 
Major.

Gràcies a les entitats, veïnat i comerços del barri que heu fet possible aques-
ta gran celebració des d’una perspectiva sostenible. Perquè la de l’Esquerra 
de l’Eixample serà una Festa Major sense plàstics, en la que podrem gaudir 
durant uns dies de la desitjada pacificació de Consell de Cent, que s’està 
impulsant des del barri amb l’Ajuntament. Perquè volem una ciutat de les 
persones, amb l’aire més net, espais verds i mobilitat sostenible. 

Ara a gaudir de la Festa Major amb alegria, respecte i sense por. Que sigui 
una festa lliure de masclisme, de racisme i d’homofòbia.

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

Ada Colau Ballano
Alcaldessa de Barcelona



Divendres, 28 de setembre
LA MODEL
19.00 h
Pregó de Festa Major
A càrrec de Dory Sontheimer. Néta de Max Sontheimer. La seva germana es 
va casar amb Max Lehmann, fundador de la fàbrica de nines LEHMANN, si-
tuada a a l’interior d’una illa de l’Eixample Esquerre. Dory Sontheimer troba 
set caixes a casa dels seus pares i descubreix la seva verdadera identitat...

20.00 h
Actuació de Ballets de Catalunya i de Socarrel
L’Associació convida a un pica-pica per tothom. 
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Primera actuació de la colla castellera de l’Esquerra
de l’Eixample, Els Esquerdats
Estrena d’un pilar de la nova colla castellera

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES (C. Urgell, 145)
Exposició commemorativa de Ballets de Catalunya
“Ballets de Catalunya: 65 anys en imatges. 65 anys en dansa. Un recorregut per 
la dansa, la música, la cultura popular i l’associacionisme a través de fotografies”.
L’exposició durarà del 28 de setembre al 5 d’octubre. 
Organitza: Ballets de Catalunya

JARDINS MONTSERRAT (Rocafort entre Còrsega i Rosselló)
21.00 h
Concert jove de l’Esquerra de l’Eixample
Hi haurà música en directe, DJs i barra popular! 
Està organitzat en xarxa per diverses entitats i col·lectius
del barri, i veïnes a nivell individual. 
Si voleu col·laborar-hi podeu contactar a
comissiofestesesquerraeixample@gmail.com

Us animem a venir a gaudir d’aquest concert organitzat en el marc de la 
Festa Major. 
Fem barri totes juntes!
Organitza: Comissió de nits i concerts joves de l’Esquerra de l’Eixample

Del 28 de setembre al 7 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 hastag 
#FMEsqEixample. Si vols pots etiquetar-nos @encaraenaccio
Premi: 100 € al guanyador
Bases: www.encaraenaccio.cat
Organitza: Associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i de gènere

Dissabte, 29 de setembre
PISTES ESPORTIVES DEL PARC DE JOAN MIRÓ 
09.00 h
6a Lliga de Campions i 6a Copa Federació de Futbol de Botons
El torneig anual més important de Futbol de Botons on es trobaran els cam-
pions de totes les lligues que es disputen a Catalunya, i com a convidats els 
campions de la Lliga de València, Oriola i Astúries. I en aquesta edició, hi ha 
convidats jugadors de Rússia, Croàcia, Polònia, Geòrgia, Hongria i Brasil. A 
partirt de les 9.00 i durant tot el dia. 
Organitza: Barcelona Fútbol Botons Associació (BFBA)

11.00 h
Descobreix el nou CEM Joan Miró
De 11.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00 h visita guiada a les instal·lacions del 
Poliesportiu Joan Miró. Als assistents se’ls obsequiarà amb dues invitacions 
per persona per a poder gaudir de les instal·lacions.
 Organitza: Poliesportiu Municipal Joan Miró



CENTRE CÍVIC GOLFERICHS
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
12.00 h
Conta contes
Organitza: Equip Kids&Us Eixample Esquerra

ARBREDA DEL PARC JOAN MIRÓ
12.00 h
Espectacle familiar “La Superbleda”
“El soroll és el dolent. Sempre hi ha un dolent en les històries de súperherois 
i la contaminació acustica és el dolent de la pel.lícula de La Bleda. Podrà La 
Bleda acabar amb el malvat Doctor Sorollaco? Veurem com…”
Organitza: Associació Camí Amic

OBRADOR D’HISTÒRIES (Calàbria, 199, local 2)  
10.00 h
Jornada de portes obertes a l’Obrador d’Històries.
Tastet de mini tallers
El programa d’activitats el trobareu a www.obradordhistories.cat
Inscripció per participar a les activitats proposades:
obradordhistories@gmail.com

12:30 h
Entrega de guardons als finalistes i guanyador del VI Premi
de Narrativa Breu Històries i Memòria de l’Eixample

13.00 h
Brindis de celebració i vermut de Festa Major

CONSELL DE CENT (Entre Casanova i Muntaner)
11.00 - 20.00 h
Fira d’entitats LGTBI i comerciants
Fira de comerciants - Fira d’entitats LGTBI:
• Grup d’Amics Gais
• Fundació Enllaç
• Diversitat i Discapacitat
• Gais Positius
• Generem!
• Observatori contra l’Homofòbia – FAGC
• Stop Sida
• ACATHI
Tots els participants estaran mesclats. Si alguna entitat o comerciant del barri 
es vol apuntar: encaraenaccio@gmail.com
Organitza: Associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i de gènere

18.00 h
3a Festa a favor de les persones refugiades LGTBI
Festa a favor de les persones refugiades LGTBI.
Comptarem amb la participació de:
• Tango Queer
• Elektra Insogna
• DJ Rajah
• DJ Amadeo
• Efecto Duende
• Sergio Cuho
• Ari Korrales
Organitza: Associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i de gènere

19.00 h
3r Premi Diversitat
Entrega dels premis a entitats o persones que s’hagin distingit per la seva 
lluita a favor de les persones refugiades.
Organitza: ACATHI i Associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i de gènere



PLAÇA ENRIQUETA GALLINAT 
18.00 h
Concert d´alumnes de Musicwood i ballaruca final 
Amb xocolatada per a tothom
Organitza: Escola de Música Musicwood

RAMBLA DEL BARRI
(C. Consell de Cent entre Borrell i Viladomat)
MATÍ
10.00 h
Mercat de pagès i ecològic

11.00 h
Stands de moviments socials

11.00 h
“Vine a jugar”: sabies que tens disponibles joguines creatives
al parc de Paula Montal?
Organitza: Associació Jardins d’Emma

11.00 h
Treballem els horts comunitaris
T’agradaria aprendre tècniques d’horticultura? I pot ser tenir un hotet al cos-
tat de casa? Vine a conèixer al grup d’hortolanes i hortolans de l’Esquerre 
de l’Eixample i suma’t a la renaturalització de la ciutat!
Organitza: Associació Jardins d’Emma

12.00 h
Taller de SoftCombat
Joc de rol en què es recreen combats entre dues o més persones utilitzant 
armes de goma-espuma.
Organitza: SoftCombat Barcelona i Casal de Joves Queix

12.00 h
Espectacle infantil
A càrrec de Tager

12.00 h
Taller de salsa i roda cubana
Vine a aprendre i passar-ho bé amb el taller d’iniciació a la salsa i a la roda 
cubana. Després del taller hi haurà música per practicar.
Organitza: Casal de Joves Queix

12.00 h
Per Festa Major, junts fem barri
Organitza: Eixgran

13.00 h
Taller infantil de hip hop
Organitza: Así se baila

13.00 h
Present i futur de les transformacions urbanes
al voltant de Germanetes
Organitza: Plataforma Fem Barri

14.30 h
Dinar de Festa Major amb les entitats del barri
Cuinat amb productes ecològics del Mercat de pagès.

TARDA
16.00 h
Bingo musical
A càrrec de la comissió de joves

17.00 h
IV Nit Tansfeminista
Tallers, sopar i concerts.
Organitza: Col·lectiu Transfeminista La Lloba



LA MODEL 
Intervenció sobre les set garites de la Model
Organitza: Plataforma “Fem nostre l’espai de la Model

JARDINS ROSA DEULOFEU (Calàbria, 262)
10.00 h
Taller de castells
Amb els “ESQUERDATS” els Castellers de l’Esquerra de l’Eixample, pots 
aprendre a aixecar castells.
Inscripcions a la paradeta d’Òmnium als Jardins Rosa Deulofeu.

11.00 h
Vols atrapar al lladre?
Vine a fer de policia científica. També podras pujar al vehicle policial o pin-
tar els dibuixos dels Mossos d’Esquadra.
Organitza: Mosso d’Esquadra

11.00 h
Mostra de comerç associat de Nou Eixample Eix Comercial
Amb tallers infantils a càrrec de Repollos Rebeldes, Al Teu Aire.
Gegants Esquerra Eixample.

11.30 h
L’art de viure
Circuit d’activitats per a tota la familia (els àmbits vitals, l’arbre dels desitjos, 
etc.). Animarem als visitants a participar a les diferents activitats proposades.
Organitza: Cipais

6è Concurs de Dibuix Infantil i Juvenil de l’Esquerra de l’Eixample
Tema: “Dibuixa la botiga que més t’agradi del barri” El jurat qualificarà 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. Lliurament de premis el mateix dia.
El comerç dona vida. Viu-lo! 
Organitza: Eix Comercial Nou Eixample

12.00 h
Ballada de country dels alumnes de l’Associació
Els alumnes de Country de l’Ateneu de l’AVVEE faran una exhibició dels balls 
apresos durant l’any.
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

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!
Menú: Pa de pagès amb tomàquet i pernil, segon plat de paella mixta, 
postres, beguda i café
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

15.00 h
Música en viu per ballar
Vine a passar-ho bé ballant amb música en directe i variada, oferta per la 
Vocalia de Diversitat Funcional de l’AVVEE.
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

16.00 h
Joc de l’Scrabble en català
Tothom, des dels 10 als 99 anys, pot aprendre a jugar i demostrar qué és un 
crack de les paraules!
Inscripcions a la paradeta d’Òmnium als Jardins Rosa Deulofeu
Com a premi al guanyador, una cistella literària.
I participeu, tot el dia, en la panera cultural d’Òmnium plena d’obsequis.
Organitza: Òmnium Cultural

JARDINS MONTSERRAT (Rocafort entre Còrsega i Rosselló) 
13.00 h
Concert dels alumnes de l’Acadèmia Russa de Música de Barcelona
Organitza: Centre cultural russo-català “Sodruzhestvo”



MERCAT DEL NINOT 
(Placeta exterior de Mallorca amb Casanova)
10:00 h
Activitats per a la família
• Taller de jocs infantils (Repollos Rebeldes)
• Pintacares (Al Teu Aire)
• Conta contes (Kids & Us)
• Activitat infantil (Helen Doron English)
• Gegants Esquerra Eixample.
Us hi esperem!
Organitza: Mercat del Ninot

18:00 h
Desfilada de moda i complements 
A càrrec de les parades exteriors del Mercat del Ninot i botigues de l’entorn.
Organitza: Mercat del Ninot

20.00 h
Orquestra i ball al Mercat del Ninot
Organitza: Mercat del Ninot

MERCAT DEL NINOT (Interior, Mallorca, 133)
20.00 h
Tastet de nit
Vine a gaudir d’una nit de tapes.
Organitza: Mercat del Ninot

EIX COMERCIAL NOU EIXAMPLE
Durant tot els dies (29 de setembre al 7 d’octubre).
A tot el barri de l’Esquerra de l’Eixample.
El comerç de proximitat de l’Esquerra de l’Eixample et regala el Joc del Comerç 
i la Cultura del Barri perquè puguis jugar amb la família i els amics. I a més, 
si dibuixes el teu propi joc, li fas una foto i l’envies a info@noueixample.cat 

participaràs en el sorteig d’un passi anual familiar per al Parc del Tibidabo.
Tots els establiments a https://www.noueixample.cat
Organitza: Eix Comercial Nou Eixample

AVINGUDA DIAGONAL
18:00 h
Descobrim la Diagonal
Passejada per la Diagonal, en la qual s’explicarà la historia de diversos edi-
ficis amb criteri de riquesa arquitectónica o d’interès històric. Inclou ampolla 
d’aigua i acabem tot fent un café en en un establiment de la Diagonal.
Activitat gratuïta. Cal inscripció a secretaria@diagonalbarcelona.com
Organitza: Associació Diagonal Barcelona

Diumenge, 30 de setembre
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. Paradetes de manualitats variades.
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Matí
Festa infantil
Maquilladors infantils, futbolins i jocs gegants i de fusta.
Organitza: ANC Territorial de l’Esquerra de l’Eixample

18.00 h
Festival de Dansa Elisenda Tarragó 
L’escola de Dansa d’Elisenda Tarragó com cada any, actuaran els seus alum-
nes per la nostra festa.
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample



PARC JOAN MIRÓ (Arbreda)
11.30 a 13.30 h
Traginer de jocs
Organitza: Camí Amic

PARC JOAN MIRÓ (Entrada pel carrer Aragó) 
12.00 h
Aperitiu musical amb Xarim Aresté (Folk Rock d’autor)
Presentant el nou disc “Polinèsies” al Bar del parc (entrada c. Aragó). Xarim 
Aresté és una de les cares més conegudes dels nostres escenaris i, parado-
xalment, manté intacte el seu enigma. Ara apuja l’aposta amb “Polinèsies”, 
un viatge per un univers alhora íntim i col·lectiu on cada cançó és una illa 
formada per mil illes diferents. En la seva actuació al parc Joan Miró el de-
fensarà en petit format, intercalant la guitarra elèctrica i l’acústica.
Organitza: Camí Amic

PLAÇA ENRIQUETA GALLINAT
11.00 h
Sardanes
Organitza: Associació de veins de l’Escorxador

CENTRE CULTURAL RUS-CATALÀ (Provença, 102)
10.00 a 18.00 h
Jornada de portes obertes del Centre Cultural Rus-Català
Organitza: Centre cultural russo-català “Sodruzhestvo”

JARDINS DE MONTSERRAT
(Rocafort entre Còrsega i Rosselló)
12.00 h
Activitats nens en anglès
Gincana, balls, pintar cares.
Organitza: Kids&Us Esquerra de l’Eixample

LA MODEL (Teatre)
18.00 h
Teatre: “Demà… Europa”
La frontera, la línia divisòria que els estats han establert és la protagonista 
passiva d’aquesta història. Un espai on les vides s’han quedat aturades, 
congelades en el temps, en un escenari on no hi passa mai res.
“Demà... Europa” vol ser un homenatge a totes les persones refugiades sen-
se refugi, un cant a la vida i a la llibertat.
Organitza: Casal de Joves Queix

Dilluns, 1 d’octubre
JARDINS D’ASSUMPCIÓ CATALÀ (Londres, 38)
12.00 h a 17.00 h
Tenim cura de la salut dels nostres veïns
Activitats lúdiques.
Organitza: Hospital Universitari Sagrat Cor 

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria, 262)
17.00 h
Xerrada sobre la Catalunya medieval
Xerrada a càrrec del nostre expert Enric Toda, que ens parlarà sobre la nos-
tra Catalunya Medieval. 
Es convida a un petit piscolabis.
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

ESPAI DE GENT GRAN DE L’ESQUERRA
DE L’EIXAMPLE (Rosselló, 78)
17.30 h
Xerrada: Àfrica, el continent oblidat
A càrrec: Aula Divulgació Cultural. Ponent: Carles Salvador
Amb invitació. Recollir invitacions 3 setmanes abans a l’Espai Rosselló els 
dilluns, dimecres i divendres.
Organitza: Espai de Gent Gran Rosselló



Dimarts, 2 d’octubre
LA MODEL (Pati Poliesportiu)
18.30 h
“De cara a la galeria: vulnerabilitat”
Documental “La espalda del mundo”.
Tertúlia al voltant de la temática i les projeccions presentades. 
Projecció de la pel·lícula “Princesas”.
 Organitza: Festival Ús Barcelona i Media Urban

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria, 262)
17.00 h
Xerrada Dret a morir dignament
 A càrrec de l’Associació Dret a Morir Dignament.
 Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

ESPAI DE GENT GRAN ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
(Rosselló, 78-80) 
18.00 h
Les curiositats dels bolets
Sala d’actes
A càrreg de Domingo Martín
Activitat gratuïta.
Organitza: Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample

CENTRE CÍVIC GOLFERICHS
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
20.00 h
Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany
Entrada gratuïta amb reserva prèvia a partir del 1 d’octubre. El mateix dia 
per telèfon a partir de les 10.00 h al 933 237 790. Capacitat limitada.
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

Dimecres, 3 d’octubre
LA MODEL (Pati Poliesportiu) 
18.30 h
“De cara a la galeria: legalitat, justícia i represàlies”
Documental “Las cloacas de interior”.
Tertúlia al voltant de la temàtica i les projeccions presentades.
Projecció de la pel·lícula “Salvador”.
Organitza: Festival Ús Barcelona i Media Urban

LA MODEL (5a galeria) 
20.00 h
Cinefòrum al teatre de la Model
Cinefòrum amb la projecció d’“El Sol del Nord. Construint l’autonomia de 
Bakur”. Projecció del documental sobre el moviment d’alliberament al Kurdis-
tan Nord i debat amb els membres d’Ivardia Produccions i Azadi Plataforma 
en Solidaritat amb el Poble Kurd.
Organitza: Casal Queix i La Lloba

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria, 262) 
17.00 h
Trobada literària
A càrrec de l’escriptora Montserrat Medalla, per presentar el seu llibre “Do-
nes de vidre”.
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

CENTRE CÍVIC GOLFERICHS
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
11.00 h
Club de lectura conduït per Mireia Broca
Es comentarà “Jura’m que no ho diràs a ningú” de Carme Ripoll (Escriptora 
de l’Eixample)
Sessió especial de Festa Major amb la presència de l’autora.
Organitza: Obrador d’històries



17.00 h
Sessió de conta contes
Organitza: Obrador d’històries

19.00 h
Acte de debat: “Dies que duraran anys”
Els fets de l’1 d’octubre del 2017 quedaran gravats per sempre.
Presentació a càrrec del fotoperiodista Jordi Borràs.
Organitza: ANC Territorial de l’Esquerra de l’Eixample

BIBLIOTECA JOAN MIRÓ (C. Vilamarí, 61)
19.00 h
Mirem pel periscopi: més enllà d’una petita editorial de barri
Conversa amb els responsables de l’editorial emplaçada a l’Eixample Edicions 
del Periscopi.
Organitza: Biblioteca Joan Miró

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES
(Auditori - C. Urgell, 145)
19.00 h
Concert de jazz: Sergi Felipe Trio
Organitza: Biblioteca Agustí Centelles

JARDINS ROSA DEULOFEU (Calàbria, 262)
19.00 h
Assaig de la colla castellera de l’Esquerra
de l’Eixample: Els Esquerdats
Esquerdats farem un assaig especial en el marc de la festa major.
Vine a conseixens, fer barri i fer castells!

Dijous, 4 d’octubre
LA MODEL (Pati Poliesportiu) 
18.30 h
“De cara a la galeria: resiliència”
Documental “Filosofia a la presó”.
Tertúlia al voltant de la temàtica i les projeccions presentades.
Projecció de la pel·lícula “La vida secreta de las palabras”.
Organitza: Festival Ús Barcelona i Media Urban

LA MODEL (5a galeria) 
17.00 h
Representació de teatre del grup de teatre
de l’Espai Montserrat Olivella
Representació de petits esquetxos que mostraran l’activitat realitzada pels 
alumnes durant el curs.
Sala d’actes de l’Espai Montserrat Olivella
Organitza: Espai Gent Gran Montserrat Olivella

18.30 h
Xerrada: debat públic sobre sobiranies
Organitza: CDR Eixample

JARDINS ROSA DEULOFEU (Calàbria, 262)
17.00 h
Berenar de Gent Gran
Berenar especial per la gent gran del barri amb actuació de la Tuna.
Cal comprar el tiquet a l’AVVEE fins el mateix dia.
Preu: 4€
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample



CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES
(Auditori - Urgell, 145) 
17.30 h
Projecció audiovisual ballet “La bella dorment” (Txaicovsky)
Activitat gratuïta oberta a la gent del barri. Recollir invitacions 10 dies abans 
a l’Espai de Gent Gran.
Organitza: Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample

CENTRE CÍVIC GOLFERICHS
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
18.00 h
Conferència: Història Íntima de l’Eixample
A càrrec de Xavier Theros (Barcelona, 1963). Antropòleg, poeta i escriptor, 
durant molts anys cronista de Barcelona als diaris El País i Ara, o al progra-
ma Via Lliure de RAC1. 
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs

CAPELLA EL ROSER. PARRÒQUIA
SANT EUGENI I, PAPA (Comte Borrell, 307)
19.30 h
Cantada de corals del barri
Coral Caliu, Coral St. Josep Oriol, Coral de Musicwood, Coral Cent, Coral 
Estel, Coral Balmes, Cor Ninus, Cor BRS, Cor Xera.
Organitza: Escola de Música Musicwood

ESPAI DE FOTOGRAFIA CATALÀ-ROCA (Carrer Llança, 21)
20.00 h
Cinema i música en directe amb Siònia. Grup de jazz alternatiu
El grup de jazz alternatiu i psicodèlia Siònia ens proposa un viatge en que 
cinema i música es fusionen per oferir-nos una experiència sensorial complerta.
Músics: Jordi Solé (guitarra), Juanjo Fernández (piano i sintetitzador), Diego Ar-
mando (plats), Giorgio Fausto Menossi (bateria). Entrada lliure, capacitat limitada.
Organitza: Espai de fotografia Català-Roca

Divendres, 5 d’octubre
ESPAI GENT GRAN MONTSERRAT OLIVELLA
(Calàbria, 260) 
10.00 h
Portes obertes. Activitat sardanes
Aula Activitats Físiques.
Vine a ballar sardanes!
Organitza: Espai Gent Gran Montserrat Olivella

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria, 262) 
11.00 h
Presentació servei Punt d’Informació
i d’Atenció a les Dones (PIAD)
Després es farà una visita al seu local, Calàbria, 264 (accés pels Jardins de 
Rosa Deulofeu –interior d’illa–).
 Organitza: PIAD i Vocalia de Dones de l’AVVEE

ESPAI ASSOCIATIU LOLA ANGLADA 
(Casal de Joves Queix)
12.00 h
Torneig d’escacs per infants i adults
Campionat d’escacs. Dirigit a tothom, infants i adults.
Ritme de Joc: 10’ per jugador (amb rellotge).
Total rondes: 6. Sistema de competició: Suís Fide.
Per inscriure’s cal fer-ho per telèfon al 934531633.
Dret d’inscripció: 6 €
Trofeus pels 3 primers classificats i medalles per tothom.
Organitza: Escola d’Escacs de Barcelona

19.00 h
Torneig de catan
Organitza: Casal de Joves Queix



LA MODEL (Carrer Provença, entre Entença i Nicaragua)
16.00 h
Intervencions murals, djs i concerts
Organitza: Festival Ús Barcelona

JARDINS ROSA DEULOFEU (Calàbria, 262)
17.00 h
Ballada popular de ball de bot (folk de ses illes)
amb el grup “Es Gall de sa Pastera”
Ballada popular oberta a tothom amb un grup de música folk de ses Illes 
“ball de bot”.
Organitza: A.C. Va de bot! 

ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria, 262) 
17.00 h
Amics de la Gent Gran
Un any més, participaran a la Festa Major i farem bufandes!
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

CASAL INFANTIL URGELL
(2a planta del CC Urgell. C. Urgell, 145)
17.00 h
Gimcana dels sentits
T’agrada descobrir sensacions noves? Prepara’t que tenim una gran festa 
muntada! Te la perdràs?
Organitza: Casal Infantil Urgell

RAMBLA DEL BARRI
(C. Consell de Cent entre Borrell i Viladomat) 
17.00 h
Tallers Aula Viva
Organitza: Jardins d’Emma

BIBLIOTECA JOAN MIRÓ
(C. Vilamarí, 61. Área 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

CENTRE CÍVIC URGELL
(Interior d’illa Ermessenda de Carcassona. C. Urgell, 145)
19.00 h
Concert al pati. Flamingo Tours 
El segon disc de Flamingo Tours, Lucha Libre, aterra a la frontera mexicana. 
És un àlbum amb poques concessions a la innocència i que transita per les 
venes profundes del rock n’ roll amb cara de dona, pantalons de blues, el 
soul vell, la cuina texmex i una mica de rhythm n blues. Arrels americanes, 
amor hillbilly, deserts de Nou Mèxic y les fronteres de la pell. Música gringa 
però aquest cop amb bitxos.
Myriam Swanson (veu), Lere Mases (contrabaix), Jordi Mena (guitarra),
Riki Frouchtman (guitarra - lap steel), Jorge Rebenaque (piano - hammond),
Salva Suau (bateria).
Entrada lliure, no cal reserva prèvia
Organitza: Centre Cívil Urgell

PISTES ESPORTIVES DEL PARC DE JOAN MIRÓ
20.30 h
Havaneres i sorteig amb regals per tothom
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample



Dissabte, 6 d’octubre
LOCAL DE “L’ÀGORA” (Consell de Cent, 141) 
Acte al local de “l’Àgora”
11.00 h
Inauguració d’una exposició al local de BComú
Presentació gràfica de les principals transformacions del barri de l’Esquerra 
de l’Eixample en aquest mandat, amb un “pica-pica”.
Organitza: BComú

13.00 h
Intervencions d’activistes veïnals i de responsables municipals
Organitza: BComú

LA MODEL (Teatre)
12.00 h
Jornada Womart
La jornada Womart articula diverses conferències en clau de gènere que 
pretenen posar de manifest, d’una banda, la presència i el reconeixement de 
les artistes dones en els circuits institucionals de les arts visuals i, de l’altra, 
abordar la història de La Model i el seu futur des d’una mirada en femení.
Organitza: Festival Ús Barcelona

CARRER PROVENÇA,
ENTRE ENTENÇA I NICARAGUA
Mercat d’entitats, mercat gastronòmic i mercat d’art
11.00 h
Ús Kids i intervencions murals
Organitza: Festival Ús Barcelona

20.00 h
DJs i concerts
Organitza: Festival Ús Barcelona

CENTRE CÍVIC GOLFERICHS 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
12.00 h
Conta contes
Organitza: Equip Kids&Us Eixample Esquerra

CENTRE CÍVIC URGELL (Urgell, 145) 
16.30 h
2a Jornada de la llei contra l’LGTBI-fòbia
2 taules on parlaran sobre diferents aspectes relacionats amb la Llei contra 
l’Homofòbia
Presentació de l’acte

Taula 1. Administracions
• Laura Pérez. Ajuntament de Barcelona
• Antoni Garcia. Diputació de Barcelona
• Mireia Mata. Generalitat de Catalunya
• Ajuntament de Sabadell
• Ajuntament de l’Hospitalet
• Consell Comarcal d’Osona

Descans

Taula 2. Entitats
• Observatori contra l’LGTBI-fòbia
• ACATHI
• Fundació Enllaç
• Generem
• StopSida
• LesBiCat
Els participants tindran un temps per exposar la seva ponència i després hi 
haurà preguntes del públic.
Organitza: Associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i de gènere



PROVENÇA-NICARAGUA
16.00 h
Ús Kids, intervencions murals, djs i concerts
Organitza: Festival Ús Barcelona

JARDINS ROSA DEULOFEU (Calàbria, 262)
10.00 h
Exhibició de sardanes. Colles sardanistes veteranes
Actuació de Cobla Baix Llobregat i exhibició de les Colles Sardanistes de 
diferents indrets de Catalunya. Amb un petit pica pica per als participants!
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

17.00 h
Festival Arrels i Cultura 
Activitats amb tallers de percussió, dansa africana i selectors de música.
Mostra del projecte social Orfenat Kiridiya situat a Guinea, Àfrica. On es 
farà maquillatge corporal artístic per a nens amb símbols d’ètnics d’Àfrica. 
Organitza: Associació Cultural Rastafari de Barcelona

RAMBLA DEL BARRI
(C. Consell de Cent entre Borrell i Viladomat) 
10.00 h
Mercat de pagès i ecològic

10.00 h
Bicicletada popular Camí Amic
Un any més Camí Amic reivindica un ús diferent de l’espai públic. 
A les 10 h començaran les inscripcions gratuïtes, seguit d’un esmorzar salu-
dable ofert pel Mercat del Ninot. I a les 11h començarem a pedalar! 
Organitza: Projecte Comunitari Camí Amic

11.00 h
Stands de moviments socials

11.00 h
Jocs i activitats per els més petits (Consell de Cent-Viladomat)
Activitats adreçades a infant de 0 a 3 anys.
Organitza: Àgora llar d’infants SCCL

11.00 h
Treballem els horts comunitaris
T’agradaria aprendre tèniques d’horticultura? I potser tenir un hortet al costat 
de casa? Vine a conèixer al grup d’hortolanes i hortolans de l’Esquerre de 
l’Eixample i suma’t a la renaturalització de la ciutat!
Organitza: Associació Jardins d’Emma

12.00 h
Tallers participatius “Fem Plaça” (Borrell-Consell de Cent)
Organitza: Camí Amic, Aula Ambiental Sagrada Família i Associació Jardins d’Emma
1) Taller: Fem créixer els arbres: Què és important per tú que hi hagi a una 
plaça? Vine a fer créixer nous arbres i imagina la teva plaça ideal per 
gaudir més la ciutat! Ajudan’s a crear i penjar flors i fulles, i deixa petjada 
escrivint el teu desig! Entre tots/es fem plaça!
2) Taller d’idees: Us proposem dissenyar la plaça del futur a la intersecció 
entre els carrers Consell de Cent i Borrell, per construïr entre tots una ciutat 
més verda i habitable!
Després, les obres quedaran penjades a l’exposició efímera de #femPlaça
(Activitat per a tots els públics, i infants a partir dels 4 anys) 
Organitza: Camí Amic, Aula Ambiental de la Sagrada Família
i l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample
A càrrec de COMEET
3) Taller: Fem un test per guarnir el balcó
Convertirem lones en desús en un pràctic test, on a més plantarem una planta 
de temporada. Taller familiar (infants a partir de 8 anys acompanyats). Ins-
cripció prèvia a info@aulambiental.org 
A càrrec de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família



4) Vine a Jugar a la Plaça! Jocs diversos
( Activitat per a tots els públics, i infants a partir de 4 anys)
Organitza: Camí Amic, Aula Ambiental de la Sagrada Família i l’Associació de Veïnes
i Veins de l’Esquerra de l’Eixample. Col·labora Jardins d’Emma

12.00 h
Taller de dansa tradicional (Consell de Cent-Viladomat)
Activitat per a totes les edats. 
Organitza: Ballets de Catalunya

12.00 h
Espectacle infantil
A càrrec de Tager
 
13.00 h
Present i futur de les transformacions urbanes
al voltant de Germanetes
Organitza: Plataforma Fem Barri

14.30 h
Paella popular

PROVENÇA-NICARAGUA 
16.00 h
Concert
Organitza: Festival Us Barcelona

OBRADOR D’HISTÒRIES (Calàbria, 199) 
Entrega premi
Organitza: Obrador d’Històries

DIPUTACIÓ (entre Aribau i Casanova) 
11.00 h
Celebrem la Festa Major del barri amb una mostra de comerç
de proximitat i artesania al carrer, activitats infantils,
food trucks i actuacions musicals. Us hi esperem!
Organitza: Eix Comercial Gran Eixample / Gaixample

PISTES ESPORTIVES DEL PARC DE JOAN MIRÓ 
21.00 h
Sopar de germanor i ball
Orquestra: “El tren de la costa”. Preu: 13 €
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

CÒRSEGA-VILADOMAT
19.30 h
Correfoc infantil*
Sortida de Còrsega-Viladomat. Còrsega- Rocafort-Provença-Entença.
Organitza: Diables de l’Esquerra Infernal, amb la col·laboració del grup ReperQteix

PORTA DE LA MODEL
20.30 h
Correfoc adult*
Sortida porta de La Model: Entença.
Itinerari: Entença-Rosselló-Viladomat-Provença-Calàbria-Còrsega-Rocafort.
Organitza: Diables de l’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



Diumenge, 7 d’octubre
PARC JOAN MIRÓ
10.00 h
Jornada de portes obertes
Lloc: Caserna de Bombers Parc de Joan Miró.
Organitza: Bombers de Barcelona

CENTRE CULTURAL RUS-CATALÀ (Provença, 102,1)
11.00 h
Torneig d’escacs
És important fer-ne la inscripció per e-mail info@sodruzhestvo.es o telèfon 
617526812. 
Organitza: Associació Sodruzhestvo

A LA MODEL (Entre Provença-Nicaragua)
11.00 h
Ús Kids, intervencions murals, mercat i fira d’entitats
Organitza: Festival Ús Barcelona

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

JARDINS ROSA DEULOFEU (Calàbria, 262)
MATÍ DE CULTURA POPULAR
10.00 - 13.30 h
Cercavila de gegants de l’Esquerra Eixample
Cercavila de Gegants de la Colla Gegantera de l’Esquerra de l’Eixample 
acompanyats de les colles de Sant Pere de les Puel·les, Colla de Gegants de 

Sant Antoni, Colla Arreplegagegants i de les colles geganteres de les escoles 
del barri. A l’inici i al final hi haurà un pilar dels castellers de l’esquerra.
Sortida de jardins Deulofeu. Itinerari: Viladomat-Rosselló-Provença-Calà-
bria-Jardins de Rosa Deulofeu.
Ball de les colles i ball de fi de Cercavila
Organitza: Colla Gegantera Esquerra de l’Eixample

12.00 h
Activitats per a nens en anglès
Gincana, balls, pintar cares
Organitza: Kids&Us

12.00 h
Actuació de Ballets de Catalunya i de Socarrel
Espectacle participatiu de dança tradicional.
Actuació Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample, els Esquerdats.
Organitza: Ballets de Catalunya, Associació Cultural

ESPAI ASSOCIATIU LOLA ANGLADA
17.00 - 21.00 h
10a Edició del Trivial Party del Casal de Joves Queix
Organitza: Casal de Joves Queix

LA MODEL 
18.00 h
Obra de teatre que fa referència a les problemàtiques
d’habitatge: “En lloguer”
Organitza: Xarxa d’habitatge de l’Esquerra de l’Eixample

21.00 h
Concert de cloenda contra la violència vers les dones
Concert de cloenda de la Festa Major 2018
Amb l’actuació de BIG MAMA MONTSE & 30’s BAND



Big Mama Montse (veu), Sister Marion (piano), Balta Bordoy (guitarra),
Matías Míguez (baix), Xavi Hinojosa (bateria).
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 Veïnal de Dones

ALTRES ACTIVITATS
Del 28 de setembre al 5 d’octubre
SALA D’EXPOSICIONS DE LA CASA GOLFERICHS
Exposició de modelisme naval
II Memorial ENRIQUE VILLATE
Organitza: Associació de Maquetisme Naval i Estudis Marítims de Barcelona

Del 29 de setembre al 7 d’octubre
Gaudeix de la ruta gastronòmica “De Plat i Tapa”
per l’Esquerra de l’Eixample
Durant tot els dies. En tot el barri de l’Esquerra de l’Eixample.
Més informació a:www.noueixample.cat
Inclou passejada pels comerços emblemàtics del barri el dia 29 de setembre. 
Sortida: Aribau, 180.
Final: Mercat del Ninot. 
Organitza: Eix Comercial Nou Eixample

Divendres, 5 d’octubre
Dijous, 18 d’octubre
L’AULA VIVA
Comencem un nou curs millorant i plantant a l’Avda. de Roma. Volem arribar 
fins a Sants. Ens ajudes?
Organitza: Jardins d’Emma

Dia 5 (tot el dia) i 6 (matí)
MERCAT DEL NINOT
(Placeta exterior de Mallorca amb Villarroel)
Mostra de paradistes del Mercat del Ninot amb els
seus productes i artesania de bijuteria. Activitats de ball
Organitza: Mercat del Ninot

Dies 5, 6 i 7 d’octubre (tot el dia)
PROVENÇA, ENTRE ENTENÇA I NICARAGUA
Mostra de comerç i entitats dins Mercat d’Art
del Festival ÚS Barcelona
Vine a gaudir d’uns dies especials al barri del teu comerç i de les activitats 
que hem preparat per a la família. Tallers infantils a càrrec de Repollos Rebel-
des, Al Teu Aire, Petit Pijama i més. Tots fem barri, tots fem comerç!
www.noueixample.cat
Organitza: Eix Comercial Nou Eixample  

Anem al teatre!
TEATRE VILLARROEL
Us vàreu perdre l’aclamada LA CALAVERA DE CONNEMARA la temporada 
passada? Durant la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample teniu l’oportuni-
tat de veure-la a un preu molt especial!
15 euros per a la funció del 28/09.
18 euros per a les funcions del 29/09 al 07/10.
Per la resta de funcions amb un 15% de descompte.
Per accedir a la promoció entreu a http://bit.ly/PromoCalavera amb aquestes claus:
Usuari: festamajor2018. Contrasenya: promo
Teatre Villarroel (C. Villarroel, 87)

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



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
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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

Col·laboren:
Ajuntament de Barcelona -
Districte de l’Eixample
ACATHI
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 Va de Bot
Associació Cultural Rastafari
de Barcelona
Associació Diagonal Barcelona
Associació Encara en Acció
Associació Jardins d’Emma
Associació de Veïns del
Parc de l’Escorxador
Aula Ambiental de la Sagrada
Família
Barcelona Futbol Botons
Associació (BFBA)
Ballets de Catalunya
BComú de l’Esquerra
de l’Eixample
Biblioteca Joan Miró
Bombers de Barcelona
Casal de Joves Queix
Centre Cívic Golferichs
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:
– Colla Gegantera Esquerra
   de l’Eixample
– Sant Pere de les Puel·les
– Arreplegagegants
– Escola Joan Miró
– Escola Mallorca
– Escola Auró
– Escola Diputació
– Escola Llorers
– Escola Tabor
– Escola Sant Josep Oriol
– Escola IPSI
– Escola Ferran Sunyer
– Escola Eixample1
Colla Castellera de l’Esquerra
de l’Eixample “Esquerdats”
Colles de diables:
– Diabless de l’Esquerra Infernal
Col·lectiu transfeminista
La Lloba
Coordinadora d’AMPAS:
– Escola Mallorca
– Escola Auró
– Escola Els Llorers
– Escola Diputació
– Escola Joan Miró
– Escola Entença
– Escola Xirinachs
– Institut Ernest Lluch
– Institut Poeta Maragall
– Institut Viladomat
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
Eix Comercial Nou Eixample
Eix Comercial Gran Eixample -
Gaixample
Escola d’Escacs de Barcelona
Espai Jove - Espai de Fotografia
Francesc Català-Roca
Espai Gent Gran Esquerra
Rosselló
Espai Gent Gran Montserrat
Olivella
Festival ÚS Barcelona
Fòrum Veïnal de Dones
Gegants de l’escola
St. Josep Oriol
Hospital Universitari Sagrat Cor
Kids&us Esquerra
de l’Eixample
Llar d’infants Àgora
Media Urban
Mercat del Pagès
Mossos d’Esquadra
Obrador d’Històries
Parròquia del Roser
Parròquia Sant Eugeni i, Papa
PIAD Plataforma “Fem nostra
l’espai de la Model”
Plataforma catalana pel dret
a NO SER prostituïdes
Teatre Villarroel
Xarxa per l’habitatge de
l’Esquerra de l’Eixam




