
carrer BERGA
TRAM: Sant Marc - Plaça de la Llibertat

L’horta de Berga és un guarniment que recrea un hort, 
amb un gran arbre fruiter en una entrada un banc i 
una ovella. Tot seguit hi ha un hort amb tota mena de 
productes, un conjunt d’arbres i un munt de cistells plens 
de verdures i fruites com, pinyes, pomes, peres, cireres, 
plàtans, alls, cebes, patates, colifl ors, pèsols, bròcoli, en-
tre altres, tots ells fets amb feltre i roba, tanca l’engala-
nament una cistella gegantina amb diferents fruites. Una 
feina feta durant mesos pels festers, aprofi tant la poca 
mobilitat arran de la Covid-19.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca.
12.30 h Vermut musical.
17.30 h Concurs dibuix infantil.
23.00 h Concert “No estamos locos”.

DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Visita guiada invidents.
12.30 h Vermut musical.
18.00 h Taller infantil de polseres.
18.30 h “De Fang”, taller de ceràmica amb forn.
23.00 h Concert salsa.

DIMECRES 17 D’AGOST
12.30 h Concurs truites.
13.30 h Vermut musical.
18.30 h Concurs puzles per adults.
21.30 h Sopar del soci.
23.00 h Concert rumba.

DIJOUS 18 D’AGOST
10.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la 

rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa 
Vicens.

12.30 h Vermut socis i coŀ laboradors.
18.00 h Taller infantil de titelles dit (fruites i verdures).
21.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Concert.

DIVENDRES 19 D’AGOST
12.30 h Vermut musical.
18.00 h “La Cuentista”: teatre-taller infantil.
21.30 h Sopar de germanor.
23.00 h Concert de salsa.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.30 h Vermut musical.
18.00 h Taller decoració de galetes.
19.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
20.00 h Taller maridatge de Gin-Tònic.
23.30 h DJ: música divertida per a tots.

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Piscines.
12.30 h Vermut musical.
21.00 h Sopar cloenda.(carmanyola).
22.00 h Havaneres i traca fi nal.inversions · gestió · assegurances  

hipoteques · crèdits · 
banca privada

c/ Berga 3, 08012 Bcn 
tyche-igs.com932 509 899

(Mercat de la Llibertat)

demana una segona opinió
Abans d’anar al banc
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carrer CIUDAD REAL
TRAM: Ramón y Cajal - Terol

Ales de Llibertat, és un guarniment amb molts ocells 
diversos, dels quals, uns amb una aparença de realitat i 
uns altres inspirats en la creació i recreació plàstica. A la 
portalada principal amb una estructura de fusta hi ha uns 
vitralls formats amb diversos ocells i amb una llum en el 
seu interior. A l’altra entrada hi ha la recreació d’una font 
simulada amb oques, fl ors i plantes. Al sostre fet amb 
robes, hi ha orenetes. Al mig del carrer hi ha una bandada 
d’estornells. Un guarnit fet amb cartons, tetrabrics, i 
ampolles, a partir d’una pluja d’idees.

DILLUNS 15 D’AGOST
09.00 h Traca d’inici Festa Major. Coca amb moscatell.
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la 

rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa 
Vicens.

19.00 h Cantada de la Coral Iaiofl autes.
21.00 h Cinema a la fresc. Selecció de curts d’animació.
23.00 h Concert amb Una altra juny + artistes convidats i 

Lírica de trobadors.

DIMARTS 16 D’AGOST
12.30 h Xerrada “Ocells urbans” amb Carles Abella Amet-

ller del Jardí del Silenci.
14.30 h Dinar de carmanyola.
17.00 h Xocolatada.
18.00 h Titelles l’Estenedor: “Coralina no es vol casar”.
21.00 h Sopar veïnal.
23.00 h Música amb The Rusty’s.

DIMECRES 17 D’AGOST
12.30 h Vermut musical amb Joan Carles.
14.30 h Dinar de carmanyola.
21.00 h Sopar veïnal.
22.30 h Teatre. Les fi lles del Corb: “històries llegendàries” 

amb acompanyament d’Emma Díaz al xelo.
24.00 h Concert amb Rumba i son.

DIJOUS 18 D’AGOST
11.30 h Taller de modelatge amb Magalí Serra (inscripció 

prèvia).
16.00 h Torneig de futis amb Mikko Savikko.
18.00 h Contes sota la mosquitera amb ANIN.
21.00 h Sardinada popular.
23.00 h La Guingueta, havaneres i cançons de taverna amb 

Cremat de rom.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.30 h Taller de puntes de coixí amb Núria Martínez (ins-

cripció prèvia).
13.00 h Vermut amb l’humor de Mara Ambrose.
18.00 h Taller de treballs manuals amb la Jéssica de Pqno 

(inscripció prèvia).
21.00 h Cinema a la fresc. Selecció de curts d’animació.
23.00 h Concert jove amb Tomeu i Charnego. Entreacte 

amb DJ Xampi i Alérgicas al polen.

DISSABTE 20 D’AGOST
11.30 h Activitat familiar ITER AVIS, circuit sensorial.
14.30 h Dinar veïnal.
23.00 h Concert amb El Batalla. Entreacte amb DJ Xampi i 

Rocket Band.

DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 h L’Armari verd. Intercanvi de roba.
14.30 h Dinar de carmanyola.
19.00 h Concert de tarda amb Eloi Sayrach.
20.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
22.00 h Sopar de l’Associació amb amics i amigues i contes 

per a persones adultes amb ANIN.
02.00 h Traca fi  de festa i desmuntatge.
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carrer FRATERNITAT 
de BAIX (EFIT)

TRAM: Tordera - Josep Torres

La Caputxeta Vermella és un guarniment inspirat en un 
conte popular europeu del qual hi ha diferents versions. 
Les més conegudes la de Charles Perrault de 1697 i la dels 
germans Grimm el 1812. Un relat que els festers d’aquest 
carrer han fet també la seva adaptació. A una de les en-
trades el llibre del conte amb una caputxeta vermella que 
dóna la benvinguda als visitants, a l’altra el llop al llit de la 
casa de l’àvia. I entre els dos punts un bosc amb tonalitats 
vermelloses de roselles i mores vermelles, amb formigues, 
papallones, entre altres elements propis d’un bosc.

DILLUNS 15 D’AGOST
09.00 h Traca d’inici Festa Major.
23.00 h Actuació musical: ball amb Dúo Mediterráneo.

DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Taller “Ball de Bastons” amb els Bastoners de Grà-

cia (places limitades).
18.00 h Taller “Juguem amb fang” (places limitades).
23.00 h Jocs de taula + actuació musical d’Ana Hata.

DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h “Endolla’t”: taller d’electricitat per a nens i joves 

(places limitades).
14.00 h Vermut celebració 17è aniversari de Fraternitat de 

Baix (per a veïns i associats).
15.00 h Dinar de carmanyola.
23.30 h Havaneres amb Els Faroners de Calella.

DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Taller “Descobreix la Marieta Antonieta!” (places li-

mitades).
12.00 h XII Torneig de futis amb Mikko Savikko.
18.00 h Berenar a la Crêperie Fraternitat de Baix.
23.00 h Taller “Bombolles de sabó” (places limitades) + ac-

tuació musical d’Edu Quindós.

DIVENDRES 19 D’AGOST
12.00 h Taller de ciències per a nens i joves (places limitades).
18.00 h Activitat conjunta amb Carrer Tordera.
22.00 h Sopar de Festa Major i espectacle (inscripció prè-

via fi ns al 17 d’agost. Places limitades).

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Taller de jardineria per a nens i joves (places limita-

des).
14.00 h Vermut / dinar conjunt amb Carrer Tordera.
18.00 h Berenar a la Crêperie Fraternitat de Baix i taller de 

bombolles de sabó (places limitades).
24.00 h Actuació musical: karaoke a Fraternitat de Baix.

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Contacontes.
18.00 h PIM-PAM SCRABBLE! Partides coŀ lectives! A càrrec 

de Federació Internacional de Scrabble en Català (FISC).
22.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Nit tranquiŀ la.
09.00 h (de dilluns 22 d’agost) Després de la traca, desmun-

tatge del guarniment.
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carrer FRATERNITAT 
de DALT (ETIS)

TRAM: Tordera - Siracusa

La Fraternèsia és la polinèsia del carrer Fraternitat, un 
guarniment escollit en un mini concurs de temes. Una 
recreació de la cultura Polinèsia passada pel prisma del 
carrer, amb un volcà en una de les entrades, continuant 
amb un tros de mar, fauna marina, tortugues i peixos 
pallassos. Tot seguit hi ha una casa típica d’ètnia maori 
amb màscares i el bar de la comissió reconvertit com 
“TIKI, TIKI”. A la part alta del carrer un conjunt de para-
sols rèplica dels polinesis i amb llum, arriben fi ns a l’altra 
entrada, on s’aixeca un gran tòtem de color.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.

DIMARTS 16 D’AGOST
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la 

rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa 
Vicens.

19.00 h Havaneres en femení amb Neus Mar.
23.00 h Karaoke.

DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h Dibuixa el nostre carrer (activitat infantil).
18.00 h Campionat de llançament de mongeta amb boti-

farra (edició infantil).
20.00 h Microteatre a càrrec de Vada Retro Teatre & Cia.
23.00 h Concert a càrrec de Bagassa.

DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Fes el teu collaret de fl ors (activitat infantil).
14.00 h Graellada pel veïnat (cada persona ha de portar el 

seu menjar per fer-lo).
19.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Concert a càrrec d’Old Shanela.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.30 h Jocs de taula per a infants.
11.30 h Campionat de parxís (totes les edats).
18.00 h Campionat de puzle per parelles.
23.00 h Karaoke Guitar Air.

DISSABTE 20 D’AGOST
11.30 h Campionat de dòmino per parelles.
18.00 h Campionat de cartes “La Taja”.
23.00 h Ritxi DJ.

DIUMENGE 21 D’AGOST
22.00 h Sopar de socis.
02.00 h Desmuntatge i traca de fi  de festa.
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carrer JESÚS
TRAM: Gran de Gràcia – Sant Pere Màrtir

Estival de Nadal és un guarniment que vol refl ectir una 
mica tota la disbauxa de Nadal, tot fugint dels aspectes 
més religiosos i tòpics. Estructurat amb una gran taula de 
Nadal parada amb coberts, plats, gots, copes, ampolles, 
amb una sopa de galets, acompanyada de torrons, neu-
les. A les entrades, al carrer gran, pensada per la maina-
da, dos gegantins bastons de caramel amb les típiques 
galetes de gingebre en forma de fi gura humana, mentre 
que a tocar el carrer de Sant Pere Màrtir hi haurà un munt 
de regals com a símbol del consumisme.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
18.00 h Concert amb TMIB.

DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Torneig de TOC (joc infantil).
12.00 h Vermut veïnal.
21.30 h Sopar popular fi deuà / paella a càrrec de Popa.

DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h Torneig de TOC (joc infantil).
19.00 h Havaneres a càrrec de Mariona Sagarra.

DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Teatre infantil “No hi havia una vegada” a càrrec de 

Las Lloronas.
19.00 h Bingo musical.
22.00 h Concert amb Onofre.
24.00 h PD Vilis.

DIVENDRES 19 D’AGOST
12.00 h Vermut musical amb Franchi.
14.00 h Dinar asado argentino.
22.00 h Concert amb Indubio.
24.00 h DJ Imperator. 

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Joc infantil: Pexeso.
22.00 h Concert amb Alma de Pato.
24.00 h Nit musical: DJ Ian Peck i festa cubana.

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Jocs d’aigua.
22.00 h PD SHORTY’S.
02.00 h Traca fi  de festa i desmuntatge.
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carrer JOAN 
BLANQUES de BAIX

TRAM: Sant Lluís - Encarnació

Tinta i grafi t és un guarnit inspirat en una botiga de 
Belles Arts – Papereria, que acull a una de les portalades 
una típica capsa de colors Alpino, diferents pinzells i un 
quadre interactiu que aniran pintant cada dia i a l’altra un 
gran pot ple d’estris de dibuix i pintura i un expositor amb 
una gamma de llapis de color. Al sostre uns llençols amb 
un traç i un pinzell donaran forma a les diferents làmpa-
des del guarnit, acompanyades de maquinetes, gomes 
d’esborrar, entre altres elements, mentre que als laterals 
hi ha uns tubs de pintura en els quals també tindran llum.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
09.00 h Esmorzar coŀ laboradors.
12.30 h Vermut musical.
22.00 h Concert amb Operación Disco.

DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Taller infantil: fl uid painting.
12.30 h Concert vermut amb The A Swing Band.
14.30 h Dinar de carmanyola.
22.00 h Concert amb Professor Cunningham.

DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Activitat infantil: Torneig de futis amb Mikko Sa-

vikko.
12.30 h Concert vermut amb Petit Comitè.
17.00 h Campionat de dòmino i parxís.
21.00 h Botifarrada.

DIJOUS 18 D’AGOST
10.30 h Activitat infantil: mandales.
13.00 h Vermut per a socis i coŀ laboradors.
18.00 h Campionat de Rummikub.
20.00 h Havaneres amb Grup Terral + Rom cremat.
22.00 h Concert amb Scaramanga.

DIVENDRES 19 D’AGOST
12.30 h Concert vermut amb Two Much Covers.
14.30 h Dinar de carmanyola.
19.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
21.00 h Concert amb Cover Grup.
23.00 h Concert amb Rocked Band.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.30 h Vermut musical amb Renegado.
23.00 h Concert amb The Sick Boys.

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.30 h Vermut musical. Taller familiar de treballs manuals 

per dissenyar la rajola de les clavellines de Gaudí. Col-
laboració de Casa Vicens.

21.00 h Sopar de veïns.
23.00 h Orquestra Sol i mar.
02.00 h Traca fi  de festa i desmuntatge.
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carrer JOAN BLANQUES 
de BAIX de TOT

TRAM: Travessera de Gràcia - Ramón y Cajal

New York, New York és un guarniment inspirat en aquesta 
ciutat dels Estats Units d’Amèrica, a on a una de les entra-
des hi ha el pont de Brooklyn i a sota el típic carro de Hot 
Dogs, el carrusel i fanals de Central Park, Broadway amb els 
cartells dels seus espectacles, el memorial de John Lennon, 
així com diferents imatges icòniques com, un taxi groc, una 
boca d’incendi, el fum de les obres o les siluetes dels edifi -
cis. Un engalanament fruit de les ganes de viatjar pel món 
dels festers d’aquest carrer després de la pandèmia.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
13.00 h Concert vermut amb Voraigua.
18.00 h Cinema infantil.
23.00 h Concert amb Cheap Bliss i ambientació musical 

amb El Watusi.

DIMARTS 16 D’AGOST
11.30 h Plastilina.
13.00 h Concert vermut amb A fuego lento.
14.00 h Botifarrada i xistorrada popular.
18.00 h Campionat de dominó.
23.00 h Concert amb Ara Nigel Haywood Klezmer Consort.

DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Joc de rodes.
13.00 h Concert vermut amb Onicornium & friends.
20.00 h Havaneres amb Pirats del Mar.
23.00 h Masterclass de swing i actuació de Swing Shot 

Sextet.

DIJOUS 18 D’AGOST
11.30 h Vine a fer el teu taxi.
13.00 h Concert vermut amb Jennifer Parnall.
14.00 h Truitada popular.
18.00 h Campionat de dominó.
20.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Concert amb Micu.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Mira com pinto.
13.00 h Concert vermut amb Ahmed Friends.
18.00 h Taller de dansa irlandesa amb Nuala Irish Dancers.
23.00 h Concerts amb Alma de boquerón i La Golden Beat.

DISSABTE 20 D’AGOST
11.30 h Dibuixa un racó del guarnit.
13.00 h Concert vermut amb Martí Soriano.
18.00 h Taller infantil de pastisseria.
23.00 h Concerts amb Lonelys i The Shu Shu’s featuring Si-

nead Savage.

DIUMENGE 21 D’AGOST
11.30 h Espectacle de màgia amb Dodó & Mme Hellen Ma-

gic show.
13.00 h Concert vermut amb Os Ovos.
21.30 h Sopar de carmanyola de veïns i música ambient.
02.00 h Desmuntatge i traca de fi  de Festa.
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carrer LA PERLA
TRAM: Torrent de l’Olla – Verdi

La Perla en construcció és el guarniment que en aquesta 
edició presenta el nou coŀ lectiu d’aquest carrer, gent 
jove, amb moltes ganes de deixar empremta i que és una 
mena d’autoretrat. Per aquesta raó, els seus festers amb 
molta iŀ lusió, han triat un engalanament que representa 
el procés de construcció d’un carrer amb tots els ets i 
uts, tota mena d’eines, senyals diverses, així com molts 
elements de la construcció que hi ha a gairebé a totes les 
obres, que han anat donant forma, durant setmanes amb 
tota mena de materials reutilitzats.

DILLUNS 15 D’AGOST
12.00 h Vermut musical amb concert de Los Pelos del Gato.
23.00 h Concert amb Punyent i Tribut Oreja de Van Gogh a 

càrrec de son de Rosas.

DIMARTS 16 D’AGOST
14.00 h Concurs de truites (dinar popular).
18.30 h Cantada d’havaneres amb Mamilapinatapai.
23.00 h Concert amb Colectivo Rumbale i Tomeu i Xarnego.

DIMECRES 17 D’AGOST
14.00 h Dinar de Glossa (dinar popular).
19.00 h Jocs infantils tradicionals.
21.00 h Sopar de carmanyola a la fresca.

DIJOUS 18 D’AGOST
18.00 h Taller de pintar cares.
19.00 h Taller de twerk.
23.00 h Concert amb Indispuesta Procedente i Alérgicas al 

Polen.

DIVENDRES 19 D’AGOST
19.00 h Taller de jocs de taula.
23.00 h Nit de concert amb Ladel + Dunkan + Aradia + Lírica 

de Trobadors.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Vermut musical amb Mister Andreu.
12.00 h Torneig de futis amb Mikko Savikko.
18.00 h Concurs veïnal de pastissos.
19.00 h Taller infantil de màgia amb Llimona.
23.00 h Nit de concert amb Gin + Mish1dem + Retorno Ve-

noso.

DIUMENGE 21 D’AGOST
14.00 h Dinar de comiat (dinar popular).
16.00 h Activitat d’aigua.
23.00 h PD Xispas.
02.00 h Traca fi  de festa i desmuntatge (PD Perles).
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carrer LLIBERTAT
TRAM: Torrent de l’Olla – Fraternitat

Vikings és una recreació històrica i mitològica del món 
viking, estret de la literatura i peŀ lícules sobre aquest 
tema, prescindint del que són els estereotips en el que es 
podran trobar imatges de referència històrica i arque-
ològica i dels textos dels cants tradicionals i llegendes 
vikingues. Un guarniment estructurat a partir d’un mar 
amb vaixells, un poblat amb la seva taverna, decorat amb 
pells, escuts, tota mena d’armes, corns, banyes, entre 
altres elements propis i fi nalitzant amb una lluita entre 
diferents faccions vikingues.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major, esmorzar i xaranga.
17.00 h Visita guiada inclusiva al guarnit per a persones 

amb difi cultats auditives i visuals.
22.00 h Nit de hip-hop: Bad Candy Undernight.

DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Homenatge a Sant Roc.
11.30 h Concurs de puzle infantil amb el suport d’Educa.
12.30 h Vermut musical amb MDX trio.
18.30 h Concert Quantum Vacuum i Malestar General.
22.00 h Cinema a la fresca: Pride.

DIMECRES 17 D’AGOST
23.00 h Made in Barcelona i La Bim Boy Band.

DIJOUS 18 D’AGOST
11.30 h Matí de jocs de taula (porta el teu joc i fem una par-

tida).
12.30 h Vermut musical amb Marcel Marimon.
17.30 h Xocolatada (Amb tiquet).
18.15 h Animació infantil.
21.30 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Havaneres amb Pirats del Mar.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Torneig de futis amb Mikko Savikko.
12.30 h Vermut musical amb Lalilarumba.
14.00 h Botifarrada popular (Amb tiquet).
17.30 h Jocs tradicionals: trencar l’olla.
18.30 h Taller infantil de treballs manuals.
23.00 h Arrels trio i Bossonaya.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Festa de l’escuma.
18.00 h Taller de danses tradicionals amb Soca-rel i Ballets 

de Catalunya.
23.00 h PD Parra’s brothers.

DIUMENGE 21 D’AGOST
11.30 h Jocs d’aigua per a petits i grans.
18.00 h XXII Concurs de puzle per parelles amb el suport 

d’Educa (Amb tiquet, i inscripció prèvia).
21.30 h Sopar fi nal de Festa.
23.00 h Karaoke.

FESTA 
ANIVERSARI

12 DE NOVEMBRE DE 2022

C. FRANCISCO GINER, 12

10È ANIVERSARI
CLÍNICA DENTAL SOLIDÀRIA
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carrer LLUÍS VIVES
TRAM: Llibertat – Abdó Terradas

Snoopy és un guarniment inspirat en aquest gos del món 
del còmic, propietat de Charlie Brown i amic de l’ocell Wo-
odstok. Un gos vital, positiu, optimista, que donarà forma 
a cinc històries diferents, amb reproduccions seves així 
com d’altres complements, fets pels festers del carrer 
durant mesos de treball. Una posada en escena que 
està dedicada a totes les mascotes siguin gossos o no, 
construïda amb porexpan, xarxa de galliner, paper maixé, 
plàstic reciclat i paper de diari.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
16.00 h Campionat de dòmino.
22.00 h Concert a càrrec de Micu i Set de Rumba.

DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Taller de futis amb Mikko Savikko.
18.00 h The Showman, humor, màgia i circ.
21.00 h Sopar de veïns i veïnes.

DIMECRES 17 D’AGOST
11.00 h Pintacares infantil a càrrec de Marina Purpurina.
12.30 h Trenquem la pinyata.
18.00 h Classe oberta de salsa a càrrec de Ruben Valduciel 

“Ronin”.
19.15 h Masterclass de maquillatge a càrrec de Teresa 

Ibañez.
20.30 h Cinema a la fresca amb la peŀ lícula “Carlitos y Sno-

opy”.

DIJOUS 18 D’AGOST
11.30 h Taller de cosmètica natural a càrrec d’Adriana.
18.30 h Havaneres a càrrec d’Havàname.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.30 h Teatre documental “La Tormenta” a càrrec de Cie 

de Les 2 Mares.
12.30 h Debat sobre l’obra de teatre.
19.00 h Dansa teatre “Mujer Frontera” a càrrec de Giuliana 

Ferro.
23.00 h Concert a càrrec de Zeidah i Velouria DJ.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la 

rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa 
Vicens.

18.00 h Classe de zumba a càrrec d’Uptown BCN.
20.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Nit de folk a càrrec de La Petita Àgata i Adrián Her-

nández DJ.

DIUMENGE 21 D’AGOST
13.00 h Batucada-Vermut a càrrec de La Galeta Percussió.
18.00 h “Entre Boleros y Rancheras” a càrrec de Janeth 

Cas tillo, Paulina Sánchez y Juan R. Arceo.

claror 

Bona Festa Major de Gràcia!

PROVA EL CLUB

Exclusiu per a 
la Festa Major
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carrer MOZART
TRAM: Goya - Jesús

Estudis Mozart - Darrere de la Càmera és un guarniment 
que recrea un estudi cinematogràfi c, un edifi ci construït 
en Art Déco, en el qual el visitant descobrirà la màgia de 
la producció cinematogràfi ca, a través de les diferents 
parts que confi guren el guarniment del carrer. A l’en-
trada, l’escultura d’una ballarina mítica del cinema mut. 
Més endavant diferents portes amb els seus espiells 
que descobriran part de la història del cinema. Amb un 
homenatge a Méliès, Mr Fox, Spaghetti Western, Tiburón, 
Godzilla i King Kong entre altres.

DILLUNS 15 D’AGOST
17.00 h Batucada amb Bandasambant.
22.00 h Concert Onicorium + Nacho Ruiz.

DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Visita guiada especialitzada per a persones amb 

problemes visuals i auditius.
11.00 h Xerrada sobre la creació de rajoles hidràuliques 

amb el suport de Casa Vicens. 
14.00 h Asado argentí.
17.00 h Taller de meditació.
20.00 h Cinema: Rocky Horror Picture Show.

DIMECRES 17 D’AGOST
11.00 h Jocs d’aigua.
17.00 h Slam Poetry: vine a recitar!
22.00 h Concert Micos i Koalas + Julia Arbós + Nauta.

DIJOUS 18 D’AGOST
11.00 h Olimpíada infantil.
13.00 h Vermut musical.
17.00 h Taller de refl exologia podal.
19.00 h Havaneres.
22.00 h Concert Supermeganada + Wax Ecstatic.

DIVENDRES 19 D’AGOST
12.00 h Jocs de taula.
13.00 h Vermut musical.
17.30 h Taller de refl exologia podal.
18.00 h Concert Sin Soda (tribut a Soda Stereo).
22.00 h Concert Oopart + Vete Vete + Klayhead live.

DISSABTE 20 D’AGOST
11.00 h Contes infantils (català).
12.00 h Contes infantils (castellà).
13.00 h Vermut musical.
14.00 h Paellada.
17.00 h Jam Session.
22.00 h Celebrem la diversitat! Concert Touch + Hidroge-

nesse + Italic + Special Guest.

DIUMENGE 21 D’AGOST
10.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la 

rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa 
Vicens.

13.00 h Concurs de truites amb premi: paella especial per a 
truites (inscripció prèvia).

18.00 h Karaoke Mozart.
21.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
22.00 h Concert Amor Propio + Velouria.
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carrer PERILL
TRAM: Venus - Lluís Vives

Bugaderia Perill és un guarniment que gira entorn d’una 
bugaderia amb el lema “renta, recicla i comparteix”. Un 
treball que han estructura amb dues entrades singu-
lars, per una banda, una reproducció de mitja rentadora 
gegantina, on la mitja porta del tambor s’ha convertit en 
un arc de benvinguda, mentre que a l’altra banda hi ha un 
gran paquet de detergent del qual una part del seu con-
tingut cau sobre el paviment del carrer. El sostre dividit 
en diferents sectors, acull un seguit peces grans de roba, 
així com rentadores, assecadores, planxes, pinces, roba, 
entre altres elements.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
09.00 h Esmorzar amb les persones sòcies i coŀ laboradores.
22.30 h Art Sonor amb The Morocco Scratch (experimen-

tal).
23.30 h Concert amb Liviana i DJ Pinchado.

DIMARTS 16 D’AGOST
13.00 h Vermut musical.
17.00 h Taller de fang.
21.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
22.30 h Art Sonor amb Pablo Volt (ambient/dub).
23.30 h Concert amb Tíano Bless - Multiverso animal i Don 

Plok.

DIMECRES 17 D’AGOST
11.30 h Taller de malabars.
18.00 h Xocolatada (amb tiquet).
21.00 h Sopar de carmanyola.
22.30 h Art Sonor amb Gerard Altaió (Poesia Noise).

DIJOUS 18 D’AGOST
17.00 h Taller de braçalets.
19.00 h Espectacle al carrer “Transformación” amb Des-

parpajo clown.
22.30 h Art Sonor amb Pia Sommer & Olivier Jambois (im-

provisació sonora).
23.30 h Astros de Mendoza.

DIVENDRES 19 D’AGOST
13.00 h Vermut musical.
22.30 h Art Sonor amb Diego Caicedo (doom / death / 

black / dark ambient / experimental).
23.30 h Concert amb Peinga Rayo y Las Aeromozas i Cher-

man.

DISSABTE 20 D’AGOST
17.00 h Taller de pintura en roba.
19.30 h Cantada d’havaneres amb Pirats pel mar.
22.30 h Art Sonor amb Dronegone (techno / electro / pop).
23.30 h Concert amb Son del carrer i Sonikgroove.

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Festa de l’escuma.
21.00 h Sopar de veïns.
22.30 h Art Sonor amb Avestruces (electroacústica).
23.30 h Concert amb La Portenya y Los Piratas i Asia Knox.
02.00 h Traca fi  de festa i desmuntatge.
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plaça del POBLE GITANO
TRAM: Plaça

L’espai imaginat és un guarniment que gira entorn d’una 
cosa imaginaria, on hi ha diferents galàxies dins de l’espai 
sideral i que els festers d’aquesta plaça han tractat amb 
un estil Pop Art, construint fi gures i galàxies diferents en 
un ambient informal i divertit, en el que el visitant trobarà 
extraterrestres, coets, meteorits i en general una sèrie 
d’artefactes, objectes, fi gures, entre altres elements que 
confi guren aquest espai imaginat. Aquest és un engala-
nament que ve de l’any 2021 i que arran de la pandèmia 
s’hagué d’ajornar fi ns a l’edició d’enguany, en el qual, tot 
ell s’ha fet reutilitzant el cent per cent dels materials.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca i esmorzar de germanor.
10.00 h Torneig de petanca casal d’avis Siracusa.
12.00 h Vermut rumbero amb Yumitus del Pichón.
14.00 h Dinar popular: Barbacoa Rumbera.
18.00 h Taller de balls de salsa amb Joana.
21.00 h Sopar popular.
23.00 h Rumba catalana amb Makamba.

DIMARTS 16 D’AGOST
12.00 h Tast de gastronomia alemanya amb productes ale-

manys de la botiga Brotzen.
14.00 h Dinar de germanor entre entitats amb la coŀ la bo-

ració dels nostres amics i amigues d’El Cargol Graciós. 
18.00 h Xocolatada infantil.
23.00 h Sopar i ball de rumba catalana amb Enrique Santia-

go Rumba & Fusión.

DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h Sortija de fruita i guerra d’aigua.
21.00 h Sopar de carmanyola.
23.00 h Ball amb Rumba i Son de Gràcia.

DIJOUS 18 D’AGOST
18.00 h Berenar i animació infantil.
21.00 h Sopar.
23.00 h Ball amb A Ritmo de Rumba.

DIVENDRES 19 D’AGOST
12.00 h Dinar de germanor.
18.00 h Taller infantil de Rumba Catalana.
21.00 h Sopar.
23.00 h Ball amb Milio y su combo gitano.

DISSABTE 20 D’AGOST
17.00 h Torneig de futis amb Mikko Savikko.
21.00 h Sopar.
23.00 h Ball amb Peret Reyes i Yumitus del Pichón.

DIUMENGE 21 D’AGOST
14.00 h Dinar.
19.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
20.00 h Havaneres amb Pirats del mar.
21.00 h Sopar de carmanyola.
22.00 h Cinema a la fresca amb el documental “Peret, yo 

soy la rumba” del gran Peret, rei de la rumba catalana.
02.00 h Traca i fi ns a l’any que ve!

¿Te hace falta espacio
para guardar tus cosas?

www.pongotrasteros.com

680 349 604

PONGO

Quevedo, 31. 08012 Barcelona

Trasteros en 
alquiler de 50€
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plaça VILA de GRÀCIA
TRAM: Plaça

CAmP PER AVALL és un guarniment que representa un 
prat cap per avall, això vol dir que el sostre de la plaça 
serà les antípodes de l’espai real i d’on la gespa penjarà 
i on un riu i un camí s’obriran pas per dibuixar un espai 
bucòlic, en el qual al mig i com motiu central hi haurà un 
gran arbre en el mateix sentit descendent i amb la seva 
copa reposant en el terra real i unes grans estovalles pa-
rades. Aquest és un engalanament que els festers de la 
plaça van dissenyar pensant que potser podien haver-hi 
restriccions com en l’edició de 2021.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca.
08.05 h Inici de les Matinades de Festa Major.
10.00 h Esmorzar CCCG (per a membres de les colles).
11.00 h Sortida del seguici autoritats.
13.00 h Arribada de la cercavila de Festa Major.
18.45 h Arribada de la cercavila de Cultura Popular.
23.00 h Concert Mabel Flores i Auanphor Band.

DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Sortida cercavila Sant Roc.
12.30 h Concurs de tapes (inscripció prèvia).
17.30 h Animació infantil amb Lali BeGood.
19.00 h Assaig a Plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.
23.00 h Concert de Cooba i Préssecs.

DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h Piscines i jocs d’aigua (fi ns a 14 anys).
13.00 h Tast de vermuts de Reus amb David Bagés (inscrip-

ció prèvia).
18.00 h Lliurament de premis.
23.00 h Highlighters: Punxadiscos CVG.
24.00 h Concert amb Pony Pisador.

DIJOUS 18 D’AGOST
10.00 h Inici Cercavila dels Gegantons de la Festa Major.
10:30 h Taller de papirofl èxia amb el suport de Casa Vicens.
12.00 h Concurs de paelles (inscripció prèvia).
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la 

rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa 
Vicens.

19.00 h Assaig a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.
23.00 h Concert amb All i oli.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Jocs inclusius castellers.
12.00 h Piscines i jocs d’aigua (fi ns a 14 anys).
18.00 h Havaneres amb Mar Endins.
20.00 h Pilar caminat, des de la plaça del Sol fi ns a la plaça 

de la Vila.
20.30 h Actuació castellera de vigílies amb els Castellers 

de la Vila de Gràcia i els Xicots de Vilafranca.
23.30 h Concert Cable Obsession i Robin Surf.

DISSABTE 20 D’AGOST
10.00 h Inici La Convidada (Cercavila de Gegants).
12.00 h Jocs d’aigua (fi ns a 14 anys).
13.00 h Piscines pels més canalles (de 18 a 99 anys).
18.00 h Diada castellera de Festa Major amb Colla Joves Xi-

quets de Valls, Xiquets de Reus i Castellers de la Vila de 
Gràcia.

23.30 h Concert amb La Golden Beat i Les Que FaltaBand.

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Jocs d’aigua (fi ns a 14 anys).
14.00 h Dinar veïnal (inscripció prèvia).
16.00 h Animació de sobretaula amb la Portàtil FM.
18.00 h Classe oberta de country.
18.15 h Torneig de futis amb Mikko Savikko.
18.30 h Classe oberta de country.
21.45 h Arribada correfoc infantil.
22.00 h Versots.
23.00 h Inici correfoc.
00.30 h Final correfoc i cremada fi nal.
02.00 h Desmuntatge.
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plaça del NORD
TRAM: Plaça

Jardí Zen del Nord és un guarniment inspirat en un jardí 
japonès amb la tranquiŀ litat i la calma de la plaça del Nord. 
Aprofi tant els arbres i el verd de l’espai per integrar-lo a 
un guarnit, que sortí d’una reunió en què es va començar 
a parlar d’un jardí normal i acabà en un de japonès amb 
les seves variants específi ques. Amb un Tori a l’entrada, 
la gespa està feta dins d’unes oueres, pedres, una font 
d’aigua, làmpades japoneses amb llum, un gran gong, 
entre altres elements que recorden la cultura japonesa i 
que omplen els seus diferents racons.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
12.00 h Vermut Swing.
14.00 h Dinar de veïns.
18.00 h Música disco.
22.00 h Concert amb Alma de Boqueron.

DIMARTS 16 D’AGOST
09.00 h Ioga per a tothom.
10.30 h Teatre infantil + Taller familiar de treballs manuals 

per dissenyar la rajola de les clavellines de Gaudí. Col-
laboració de Casa Vicens.

12.00 h Teatre infantil.
18.00 h Música disco.
22.00 h Concert Jazz Casares Family.

DIMECRES 17 D’AGOST
11.00 h Taller infantil (com es fa el guarnit).
18.00 h Partides dominó, parxís i escacs.
20.00 h Concert Petit Comitè (músiques clàssica i brasile-

res).
22.00 h Música disco.

DIJOUS 18 D’AGOST
09.00 h Ioga per a tothom.
19.00 h Música disco.
21.00 h Sopar de veïns.
22.00 h Havaneres i rom cremat.
23.00 h Concert rumba.

DIVENDRES 19 D’AGOST
10.30 h Teatre infantil.
12.00 h Teatre infantil.
18.00 h Partides dominó, parxís i escacs.
19.00 h Música disco.
22.00 h Concert The Other Doors.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Vermut swing.
14.00 h Dinar de veïns.
22.00 h Disco Móvil.

DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 h Fira de vinils i punxada de vinils.
24.00 h Traca fi nal de Festa Major.
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plaça ROVIRA i TRIAS
TRAM: Plaça

La vida torna a Rovira és un guarniment que gira entorn 
d’una metàfora inspirada en un arbre del món, en la qual 
els festers de la plaça Rovira han fet la seva adaptació 
per convertir de nou la plaça en un espai festiu, després 
de dos anys sense poder guarnir-la, arran de la pandè-
mia de la Covid-19 que es va viure i com a contraposició 
d’aquells moments tristament viscuts per molts veïns i 
veïnes, apostant pel guarniment d’aquesta edició, d’om-
plir tot el seu espai d’una explosió de colors i imaginació.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
10.30 h Taller infantil.
12.30 h Vermut musical.
23.00 h I Concert Somnis d’Aute a la Plaça Rovira.

DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Espectacle infantil.
12.30 h Vermut musical.
16.00 h Jocs i Torneig de futis amb Mikko Savikko.
19.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Cinema a la fresca.

DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Taller creatiu infantil.
12.30 h Vermut musical.
14.30 h Dinar popular: fi deuà.
23.00 h Cinema a la fresca.

DIJOUS 18 D’AGOST
10.30 h Taller creatiu infantil.
12.30 h Vermut musical per Blackcelona.
16.00 h Jocs i tornejos.
23.00 h Concert de nit: Blackcelona.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Activitat infantil.
12.30 h Vermut musical.
16.00 h Jocs i Torneig de futis amb Mikko Savikko.
19.00 h Havaneres.
23.00 h Concert de nit + DJ.

DISSABTE 20 D’AGOST
11.00 h Activitat infantil.
12.30 h Vermut musical per ErrorFest!
14.30 h Dinar popular: asado argentino.
16.00 h Jocs i tornejos.
19.00 h Sardanes.
23.00 h Concert de nit: ErrorFest!

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.30 h Vermut musical.
16.00 h Jocs i tornejos.
21.00 h Sopar de socis.

 - CASA VALL -
desde 1920

Bar - Restaurant - Tapes casolanes

Plaça Rovira i Trias n2
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placeta SANT 
MIQUEL i RODALIA

TRAM: Carrer Luis Antunez, Vic - Gran de Gràcia

Salvem els ossos Polars des de la represa, la placeta, ha 
decidit treballar la temàtica del guarnit amb materials re-
utilitzables, com teles, fi lferro i fustes, per conscienciar-
nos de què sempre hi hagués un discurs entre el material 
i la temàtica del guarnit. En aquesta edició tracte del Pol 
Nord i la conscienciació de com afecte el canvi climàtic 
als ossos polars. Una decoració en la qual un conjunt 
d’ossos singulars penjats al sostre del guarnit, també 
transmetran una visió sobre les diferents diversitats que 
hi ha a la nostra societat.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
10.30 h Taller familiar de manualitats per dissenyar la ra-

jola de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa Vi-
cens.

13.00 h Vermut musical amb Alma de Boquerón (rumba 
mestissa d’autor).

18.00 h Concert: Patricia Atzur, Paula Luna i Salva Criado.
22.00 h Concert: Rumba i Son (rumba catalana) i Sessió 

tropical de dj (rumba, salsa, latin, cumbia).

DIMARTS 16 D’AGOST
13.00 h Micro obert.
17.30 h Taller de maquillatge infantil a càrrec de Laura Ca-

bello.
19.00 h Concert: Edu Quindós (cantautor).
21.00 h Concert: The Mild Antics (rock). 
23.00 h Karaoke.

DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Taller infantil de polseres i guarniment personal.
13.00 h Vermut musical. Confi naps (cantautor).
18.00 h Xocolatada infantil.
20.30 h El Kujo (cançons i històries).
22:30 h Rumba Catalana amb Llumitus.
24.00 h Karaoke.

DIJOUS 18 D’AGOST
13.00 h Micro obert.
17.30 h Concert: Joc de tons (Pop Rock 80’s-90’s amb hu-

mor).
20.30 h Concert: Animales de Ámbito Social (indie rock).
22.00 h Concert: The Colour Fools (rock, funk) i Video Killed 

the radio star (sessió de dj 80’s).

DIVENDRES 19 D’AGOST
10.30 h Taller infantil de polseres i guarniment personal.
14.00 h Dinar de germanor de socis i veïns.
18.40 h Improderadas (teatre d’improvisació).
20.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
22:30 h Concert: Tomás Corbalán (indie rock) i 23.30 h 

Sessió DJ mamayé.

DISSABTE 20 D’AGOST
10.30 h Taller infantil de guarniment.
13.00 h Micro obert.
17.00 h Concert: Lucy and Diamonds (indie folk).
19.00 h Concert: Jules (indie-folk-pop-rock d’autor).
21.00 h Concert: Bouzouki Dance Beta (indie rock), Invasi-

ón (rock) i Sessió DJ mamayé.

DIUMENGE 21 D’AGOST
19.30 h Havaneres i cremat amb Lali Rumba, Blai Casals i 

Montana.
21.00 h Sopar de germanor de socis i veïns.
02.00 h Traca fi  de festa i desmuntatge.
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carrer PROGRÉS
TRAM: Tordera - Llibertat

ProgrésPark és un guarniment que gira entorn d’un típic 
parc d’atraccions d’estil fi ra, amb una entrada on font 
construïda davant de la portalada d’entrada al parc dóna 
la benvinguda als visitants. Tot seguit hi ha la “noria” i un 
conjunt de parades diverses que arriben fi ns al passatge 
del terror amb elements estàtics i algun amb moviment 
tot depenent del dia i l’hora. El recorregut segueix fi ns a 
la zona de restauració amb el seu bar i el seu escenari, 
d’on la muntanya russa emprèn viatge fi ns a la portalada 
de baix on hi ha una vagoneta amb gent cridant.

Cada dia a les 10.00 h Espai chill-out gratuït per a nadons i 
famílies a Naturally Artists (C. Progrés, 16. Fins a 13.00 h).

DILLUNS 15 D’AGOST
21.00 h Sopar carmanyola per a guarnidores + PD’s.

DIMARTS 16 D’AGOST
12.00 h Piscinetes per a infants.
17.30 h Campionat de futis amb Mikko Savikko.
19.00 h Havaneres i rom cremat amb Pirats pel mar.

DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la ra-

jo la de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa Vicens.
16.30 h Cap a l’entrega de premis amb La Banda Patilla.

DIJOUS 18 D’AGOST
13.00 h Vermut musical amb LalilaRumba.
18.00 h Taller de gordofòbia per a joves.
21.00 h Concurs de truites i sopar de germanor.
22.00 h “Impronòmades” amb Nòmades Teatre Crític de 

Gràcia.

DIVENDRES 19 D’AGOST
14.00 h Paella (tiquets a la venda al carrer a partir del dia 

15).
22.00 h Nit de rumba amb “Sabor i Rumba” i “No estamos 

locos”.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Sortija per a infants.
13.00 h Sortija per a ganàpies.
19.00 h Vespre musical amb “VorAigua” (poesia musical) i 

“SubVersions” (tribut a Silvio Rodríguez).
22.00 h Nit feminista amb “Alergicas al Polen” (pop- rock) i 

PD Zitas.

DIUMENGE 21 D’AGOST
17.30 h Xocolatada i animació infantil.
17.30 h Jocs de circ sostenibles amb “Circ de Jocs” i xoco-

latada infantil.
21.00 h Sopar de germanor i karaoke.
02.00 h Tothom a desmuntar!
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carrer PROVIDÈNCIA
TRAM: Salinas - Alsina

La Casa Providència és un guarniment basat en un atra-
cament a la casa de la moneda, amb granotes vermelles 
i màscares de Dalí, amb lingots d’or i molts diners en una 
caixa forta. Amb un sostre de color vermell els festers 
d’aquest carrer aposten per una història prou coneguda 
de la televisió. Un engalanament que el visitant troba-
rà els quadres dels protagonistes, armes fetes amb 
ampolles, mòbils, bitllets del carrer de 50, 500, 100 i 200, 
explosius moltes caretes de Dalí algunes gegantines, una 
caixa forta i alguns atracadors amb màscara i vestits 
amb granotes vermelles.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
10.30 h 8è Torneig de futis, organitzat per Mikko Savikko.
13.00 h Vermut ambiental.
23.00 h Música.

DIMARTS 16 D’AGOST
10.30 h Sorteig i inici XXXI Campionat de dòmino, organit-

zat per Eduard Lafi te i Paco Balaguer.
18.00 h Taller de pastissos per a nens de 4 a 12 anys (amb 

tiquet) Aforament: 20 nens).
21.00 h Sopar de germanor, avis, veïns i socis.
21.30 h Botifarrada popular.
23.00 h Havaneres amb el grup Montjuic i rom cremat.

DIMECRES 17 D’AGOST
10.30 h Campionat de dòmino.
10.30 h Taller infantil, organitzat per Isona Mendez.
17.30 h Torneig de botifarra XVII, organitzat per Lluís Coll.
23.00 h Música.

DIJOUS 18 D’AGOST
10.30 h Campionat de dòmino.
11.00 h 12a Trobada de Xapes de Cava.
13.00 h Vermut ambiental.
18.30 h Berenar infantil (de bossa).
19.00 h Actuació Infantil (El Flabiol).
21.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Concert amb Doctor Prats & Friends.

DIVENDRES 19 D’AGOST
10.30 h Campionat de dòmino.
13.00 h Vermut ambiental.
17.30 h Associació Lúdica Sants-Niggurath (jocs de taula 

per a nens a partir de 6 anys).
21.00 h Botifarrada popular.
23.00 h Concert amb Tribut Hombres B.

DISSABTE 20 D’AGOST
10.30 h Final de dòmino.
10.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la 

rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa 
Vicens.

14.00 h Sardina popular.
23.00 h Show D’Albert Malla (Hasta luego cocodrilo).

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Entrega de premis de dòmino.
13.00 h Vermut per socis i veïns.
21.30 h Sopar de germanor.
23.00 h Música disco i desmuntatge i fi  de festa. 
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Senyor Prats & friends.



carrer PUIGMARTÍ
TRAM: Torrijos - Milà i Fontanals

El dia dels Morts és un guarniment pensat arran de la 
celebració que es fa a Mèxic pel dia dels Morts. Una idea 
d’abans de la pandèmia, que inicialment girava entorn del 
fi lm “Coco” i que al fi nal ha derivat en aquesta festivitat. 
On el visitant trobarà, per una banda l’entrada del poble i 
a l’altra un altar típic d’aquesta diada, mentre que a l’in-
terior hi haurà les típiques banderoles de colors retalla-
des, quadres, calaveres, fl ors, tot plegat, amb les seves 
tonalitats de color generaran un carrer molt acolorit.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major amb coca i beguda.
12.00 h Vermut ambientat per David González Capinàs.
18.00 h Concert S’Temple Bar.
23.00 h Concert Milkers.

DIMARTS 16 D’AGOST
11.00 h Contacontes infantil: El Sacaire del Llobregat.
18.00 h Havaneres Mar Brava.
20.00 h Ruta de vins de la D.O. Catalunya.
23.00 h Concert Blues Wax & Boogie.

DIMECRES 17 D’AGOST
11.00 h Tallers infantils.
18.00 h Los Chocos.
23.00 h Malacara Blues Band.

DIJOUS 18 D’AGOST
11.00 h Contacontes infantil “Rínxols d’Ós” amb La Cuen-

tista.
18.00 h Ambientació musical Oriol i Noel.
23.00 h Animal Show.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Campionat dominó i parxís.
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la 

rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa 
Vicens.

17.00 h Finals campionat de dominó i parxís.
18.00 h Concurs de dibuix i escultura (infantil, aleví i juve-

nil).
21.30 h Sopar carmanyola.
23.00 h Sopar animat per Marcos.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Vermut ambientat per Pablo Rumbler.
14.00 h Paella.
18.00 h Concert S’Temple Bar.
23.00 h Concert Milkers.

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Vermut.
18.00 h Ambientació amb Black London.
23.00 h Concert Reclam.
02.00 h Traca fi  de festa i desmuntatge.
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carrer TORDERA
TRAM: Progrés - Fraternitat

Passeig per la Xina és un guarniment inspirat en la Xina, 
amb una pagoda construïda en una de les entrades, 
mentre que a l’altra hi haurà la recreació d’un gran drac 
xinès dels que s’utilitzen per celebració de l’any nou 
xinès. Mentre que al sostre estarà format per desenes 
de fanalets vermells, que amb la seva llum donaran una 
acollida càlida als visitants. Un tema que han abordat 
els festers d’aquest tram de carrer que està molt allu-
nyat de la difícil realitat que guarnidors i veïnatge han 
viscut els dos darrers anys.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major i esmorzar.

DIMARTS 16 D’AGOST
11.30 h Taller infantil: Fem una peça de guarnit.
18.00 h Xocolatada i animació infantil amb Dúo Solimar.
22.30 h Actuació musical amb Derrotados.

DIMECRES 17 D’AGOST
11.30 h Treballs manuals infantils.
13.30 h Vermut amb havaneres a càrrec d’Haváname.
22.30 h Actuació musical amb Chabrot.

DIJOUS 18 D’AGOST
11.00 h Jocs infantils.
14.00 h Dinar de germanor.
22.00 h Disco Mòbil amb Dj’s: Jacobo, Marika i RickyKing ki.

DIVENDRES 19 D’AGOST
10.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la 

rajola de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa 
Vicens.

18.00 h Activitat conjunta amb EFIT.
21.00 h Sopar de germanor.

DISSABTE 20 D’AGOST
11.00 h Pintacares amb Marina Purpurina.
14.00 h Dinar conjunt amb EFIT.
17.00 h Actuació musical amb Compays Sabor & Rumba.

DIUMENGE 21 D’AGOST
11.30 h Activitat infantil.
02.00 h Traca fi  de festa.

VINE A L’ACTE 
DE FESTA MAJOR!
Amb:
Ernest Maragall, 
Natàlia Garriga
Pilar Vallugera 
i Max Zañartu

Dimarts 16 d’agost, 20.00h
Portalada del Casal Francesc Macià 
(Carrer de les Tres Senyores, 7)

Gràcia

BONA FESTA 
MAJOR 2022
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carrer TRAVESSIA 
SANT ANTONI

TRAM: Astúries - Montseny

Travelsia de Sant Antoni és un guarniment inspirat sobre 
els viatges, l’experiència del viatge d’ençà que el prepa-
res fi ns quan tornes a casa. Amb com fer una maleta a 
una de les entrades o la quotidianitat del calendari quan 
tornes. Tot això dividit amb set apartats, que recullen la 
preparació del destí, el tipus de mitja de transport, les di-
ferents formes de viatjar, les ciutats que es poden visitar, 
les altres maneres de viatjar com caravanes, càmpings o 
tendes de campanya i quan tornes les postals, els diaris, 
els records, entre altres elements.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
18.00 h VII Speed Dating Travessieru.
23.00 h Queer Fest amb Muerta Sánchez, Núria Scarp i Les 

Qüins.

DIMARTS 16 D’AGOST
19.00 h Teatre: Els vitralls del Dux.
21.00 h Concurs gastronòmic.

DIMECRES 17 D’AGOST
10.00 h Juguem a viatjar: Com sempre com mai.
12.30 h Taller familiar de treballs manuals per dissenyar la ra-

jola de les clavellines de Gaudí. Coŀ laboració de Casa Vicens.
21.00 h Sopar de socis.

DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Vermut de rumba: Micu Trio.
18.00 h Ball d’envelat.

DIVENDRES 19 D’AGOST
10.00 h Taller infantil: El conte boig de Travessia.
11.30 h Dinàmiques familiars: Viatjar a través de la música 

i les emocions.
18.00 h Segon certamen de natació sincronitzada.
23:00 h Xicu.

DISSABTE 20 D’AGOST
01.00 h Miqui Puig Dj Set.
12.00 h Vermut musical: Jo Jet i Maria Ribot.
23.00 h Modo Rakune.

DIUMENGE 21 D’AGOST
24.45 h Anakor Dj.
12.00 h Vermut musical: Djs Travessierus.
14.00 h Dinar popular.
18.00 h Taller de sardanes amb la Confederació Sardanista 

de Catalunya.
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carrer VERDI del MIG
TRAM: Robí - Providència

El Quixot és un guarniment inspirat en l’obra de Miguel de 
Cervantes, estructurat en vuit apartats, el Quixot llegint 
llibres d’aventures, l’espai Cervantes amb llibres, el camp 
de la manxa i lluita contra el molí, Dulcinea del Toboso, 
“la venta” amb la lluita contra els bocois de vi, la visita a 
Catalunya amb la trobada amb el Perot el lladre, el mar, 
bandolers i pirates i la mort. Un engalanament previst per 
l’any 2020 i en el qual els festers de carrer han reutilitzat 
molts llibres i diferents portes antigues que els seus 
propietaris havien llançat a la brossa.

DILLUNS 15 D’AGOST
08.00 h Traca d’inici Festa Major.
09.00 h Passejada.
23:00 h Dj Verdi.

DIMARTS 16 D’AGOST
12.00 h Contacontes.
18.00 h Berenar d’avis.
23.00 h Concert Rec Syndrome.

DIMECRES 17 D’AGOST
12.00 h Verdi platja.
23.00 h Ball amb Alma de Boquerón.

DIJOUS 18 D’AGOST
12.00 h Verdi platja.
12.00 h Taller de ganxet – Costuretes.
17.30 h Berenar infantil i jocs infantils.
23.00 h Ball Ruck&Rol.

DIVENDRES 19 D’AGOST
11.00 h Verdi platja.
12.30 h Tast de vins.
17.30 h Taller de costura – Costuretes.
21.00 h Sopar de veïns.
23.00 h Ball amb Albert Malla Show.

DISSABTE 20 D’AGOST
12.00 h Verdi platja.
18.30 h Havaneres amb Mar Brava.
23.00 h Ball amb Arrels de Gràcia.

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Verdi platja.
13.30 h Vermut per a socis, veïns i coŀ laboradors.
18.00 h Sardanes amb Cobla Ciutat de Cornellà.
23.00 h Ball amb Sabor de Gràcia.

49€*
ULLERES 

GRADUADES 
DES DE

REBAIXES D’ESTIU

Gràcia - Passeig de Gràcia, 122 - T. 93 501 04 48
* De l’1 de juliol al 31 d’agost o fins que se n’exhaureixin les existències. Lents monofocals orgàniques 1,5 amb antireflectant
en D.65 per a lents positives i D.70 per a lents negatives. Límit de graduació subjecte al quadre de fabricació del proveïdor.

G

* De l’1 de juliol al * De l’1 de juliol a
en D.65 per a lenten D.65 per a lent

*

b antireflectant
del proveïdor.
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