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La Festa Major de la Barceloneta és la festa del meu barri! On visc, on 
passejo sovint, on compro i comparteixo estones amb tots vosaltres a peu 
de carrer. És el meu paisatge quotidià. Com a regidora del Districte i veïna, 
aquests dies de festa major són molt especials per a mi, perquè la gent de 
la Barceloneta fem nostres els carrers d’una manera molt singular, deixant 
enrere les preocupacions i omplint-los d’alegria per expressar sense artifi cis 
com estimem aquest tros de ciutat a tocar del mar.

Aquest ha estat un estiu molt difícil, per la pressió turística a la qual el barri 
està immers, però sobretot, per causa del trist atemptat de la Rambla. També 
cal dir que malgrat la complexitat, els serveis municipals han estat a l’alçada 
dels problemes. Fruit d’aquesta complexitat i també de les demandes veïnals, 
aquest any hem destinat més recursos i més especialitzats al barri. Hem 
de continuar fent esforços per no perdre’l, en l’espai públic i sobretot en 
matèria d’habitatge, un problema cada cop més greu. 

El  desplegament de mitjans en el marc del pla de veïnatge ha suposat una 
bona dosi de recursos per combatre els efectes negatius de l’augment de 
visitants. Segurament mai serà prou però la voluntat ha estat la de plantar 
cara al problema aportant solucions preventives i de presència al carrer 
contra l’incivisme.

La festa major, en el marc de les activitats programades, sempre ha sabut 
copsar quina és l’essència d’aquest barri mariner i obrer: l’esperit de 
fraternitat, el sentiment de pertinença i la voluntat de teixir comunitat. 
Sabem que la identitat, el lligam al territori i la vinculació amb el barri 
també es defensa vivint amb intensitat aquests dies d’alegria, gaudint de la 
companyia sincera dels veïns i veïnes i compartint afanys i lluites. 

Voldria també tenir un record per a un veí molt estimat que hem perdut 
aquest any, el Bernardo Cortés. Un poeta del barri, un home senzill fet a sí 
mateix, un artista singular i cantant de carrer que tindrà un protagonisme 
especial durant aquest dies de festa, ja que l’homenatjarem tot recordant la 
seva vida. 

Finalment, dir-vos que Festa Major és el resultat de l’esforç i la generositat 
de la comissió de festes, de les entitats i de molts veïns i veïnes que han 
treballat durant tot l’any per fer-la realitat. Destacar que enguany tornem a 
tenir tres carrers guarnits, Sant Elm, Pescadors i Baluard, que es consoliden 
amb moltes activitats populars per a petits i grans. Els carrers són l’essència 
del barri, el cor de la festa. La cercavila del canó, el correfoc, els versots 
infernals, faran que ens tornem a emocionar plegats i a estimar aquest barri 
que tant ens dona.

Us convido a gaudir de la festa i a envair els carrers i places d’alegria 
compartida.  

Visca la festa major, visca la Barceloneta!

Gala Pin Ferrando
Regidora del Districte de Ciutat Vella

Salutació
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Exposicions
Mostra de Manualitats Extraordinària per a la Festa Major
23, 24 i 25 de setembre, de 10 a 20 hores
Lloc: passeig Maritim, a l’alçada del Parc de la Barceloneta
Organitza: GAMAR

Imatgeria festiva dels Gegants de la Barceloneta
Del 25 de setembre al 2 d’octubre    
Lloc: Mercat de la Barceloneta
Organitza: Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta

    
El Centre Cívic amb la Festa Major. Tallers oberts
Del 26 al 29 de setembre  
Si vols provar si t’agrada el fl amenc, la salsa, la zumba, el ioga, la 
gastronomia…. Vine a fer un tast de l’oferta per a aquesta tardor. 
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barceloneta
Organitza: Centre Cívic Barceloneta

    
Exposició Barceloneta Residents
Del 14 de setembre al 13 d’octubre
Inauguració: 14 de setembre a les 19.00 h 
Visita guiada amb els artistes: 6 d’octubre, a les 19.00 h
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Organitza: Centre Cívic Barceloneta

Exposicions

Il·lustració de portada: Raúl Deamo
Maquetació programa: Claror, més que fi tness!
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Baluard
Dissabte, 23 de setembre

20.30 h Actuació SDB
22.30 h DJ Jandro

Diumenge, 24 de setembre
13.00 h Botifarrada 
18.00 h Playbacks
22.30 h DJ Jandro

Dilluns, 25 de setembre
10.00 h Passarel·la d’adopcions amb activitats durant tot el dia
20.30 h Cinema al carrer per a nanos
22.30 h Cinema al carrer per a adults

Dimarts, 26 de setembre
18.00 h Toros mecànics
21.00 h Bingo

Dimecres, 27 de setembre
18.00 h Actuació infantil i xocolatada amb pastes
21.00 h Bingo

Dijous, 28 de setembre
18.00 h Gimcana i berenar infantil
21.00 h Bingo

Divendres, 29 de setembre
21.00 h Sopar de germanor
22.30 h Orquestra Aquarium

Dissabte, 30 de setembre
13.00 h Sardinada
18.00 h Ballada de country
22.30 h DJ Jandro

Diumenge, 1 d’octubre
Matí Sortida de les banderes de les corals
13.00 h Vermut per a socis
18.00 h Karaoke

La festa als carrers
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Pescadors entre Almirall Aixada i Almirall Cervera

Dissabte, 23 de setembre
22.00 h El Pregó
22.30 h Ball amb l’orquestra Orgue de Gats

Diumenge, 24 de setembre
10.00 h Concurs de Ball de lluïment Coral
Reconeixement a les Agrupacions i Societats Corals Humorístiques del barri, 
en la conservació de la tradició. Corista, informa’t de les bases del concurs 
al facebook: Comissió de Festes del Carrer Pescadors.
14.00 h Paella 
18.00 h Concert: Compartir dona gustet
20.00 h Concert: Maria Arnal i Marcel Bagés
22.00 h DJ convidat

Dilluns, 25 de setembre
18.00 h Tarda infantil, a càrrec del col·lectiu Petits Maians
20.30 h Cant Coral amb Barceloneta Gentil

Dimarts, 26 de setembre
18.00 h Animació infantil amb jocs tradicionals al carrer
20.30 h Te’n recordes? Activitat on el veïnat col·laborarà retolant 
les fotos anònimes del Fons fotogràfi c de la Barceloneta
22.00 h Recital de poesia

Dimecres, 27 de setembre
18.00 h Tarda infantil, a càrrec del col·lectiu Petits Maians
22.00 h Nit de teatre

Dijous, 28 de setembre
18.00 h Tarda infantil. Contacontes a càrrec del grup Entrecontes
22.00 h Nit de revista musical amb Cómeme el coco

Divendres, 29 de setembre
18.00 h Xocolatada
22.00 h Ball d’orquestra amb Orgue de Gats

Dissabte, 30 de setembre
14.00 h La botifarrada popular
22.00 h Ball d’orquestra amb Orgue de Gats

Diumenge, 1 d’octubre
17.00 h Ball amb el teclista-cantant Miguel Jiménez
20.00 h Concert: Electronikboy
21.00 h Concert: Boris Michael
22.00 h DJ convidat
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Sant Elm
Dijous, 28 de setembre

11.00 h Masterclass de maquillatge, a càrrec de Simona Maugeri
18.00 h Concurs infantil Tú sí que vales
20.00 h Cicle de curtmetratges d’escoles de cinema
21.00 h Projecció pel·lícula amb música en viu per Esteban Matuke

Divendres, 29 de setembre
11.00 h Exposició i concurs de fotografi a: La Barceloneta
14.00 h Festa andalusa
19.00 h Flamenc
20.00 h Entre Tango, Cecilia Salgado i León Bernal
21.00 h DJ Matuke

Dissabte, 30 de setembre
14.00 h Tapes de disseny, a càrrec de Natalia Khod, concursant de  
     Masterchef 4
17.00 h Concurs infantil de pintura
19.30 h Concert Carola & Karim
20.00 h Tapes de disseny, a càrrec de Natalia Khod, concursant de  
     Masterchef 4
20.00 h Danses urbanes: Nouvas Yugen Aina Lanas
22.00 h Rumba catalana Justí i els amics del barri
23.30 h DJ Cuki d’Light

Diumenge, 1 d’octubre
10.00 h Xurros amb xocolata
11.00 h Guerra d’aigua
12.00 h Micro obert Open Mix Barceloneta, a càrrec de Elías Puente
14.00 h Dinar de germanor amb menjar tradicional d’arreu del món
17.00 h Lliurament de premis del concurs de fotografi a i pintura
19.00 h Havaneres amb el Grup d’havaneres del Casal de Gent   
     Gran Mediterrània
21.00 h Jam Session

 

La festa als carrers
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Cap de setmana 16 i 17 de setembre
10.00 h Campionat de petanca
Lloc: Centre d’Esports Barceloneta (sota porxos passeig Marítim)
Organitza: Centre d’Esports Barceloneta

Dimecres, 20 de setembre
17.30 a 20.00 h Taller de construcció de carretons
Adreçat a joves de 12 a 15 anys. Vols participar en la baixada 
de carretons de la Festa Major? Vine i t’ajudem a construir-lo. Tu 
portes el material i nosaltres hi posem les eines i t’ajudem a fer 
que la teva andròmina sigui la més ràpida i bonica. 
Lloc: El Centre de la Platja
Organitzen: Franja Barceloneta, Ateneu de fabricació de la Fàbrica 
del Sol i La Fàbrica del Sol
Col·labora: El Centre de la Platja

Cap de setmana 23 i 24 de setembre
10.00 h Campionat dominó i festa infantil
Lloc: Centre d’Esports Barceloneta (sota porxos passeig Marítim)
Organitza: Centre d’Esports Barceloneta

Dissabte, 23 de setembre
12.00 a 21.00 h  4a Mostra d’artistes i artesans de la Barceloneta
Mostra-Fira amb exposició i venda de productes dels artistes del 
barri de la Barceloneta. Si vols mostrar la teva creativitat, apunta’t 
enviant un mail a: planetabarceloneta@gmail.com
Lloc: plaça del Mar
Organitza: Planeta Barceloneta, col·lectiu d’artistes i artesans

Diumenge, 24 de setembre
10.00 a 12.00 h Tap Surfi ng i circuit d’Skate
Activitat on es fa la pràctica esportiva d’una simulació 
d’una onada perquè els nens es puguin imaginar el 
que és el Surf. També podran gaudir d’un circuit 
d’Skate. 
Lloc: passeig Marítim, 5
Organitza: IEM Espai de Mar 

Actes previs
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Dilluns, 25 de setembre
11.00 h Juga en família
Jocs populars amb Guixot de 8. Jocs originals, de fabricació pròpia i 
construïts amb materials recuperats, primer, procedents del drapaire 
i, després, de les deixalleries de la Mancomunitat la Plana.
Lloc: plaça Poeta Boscà
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

19.00 h Pregó de Festa Major
Amb la participació dels Gegants de la Barceloneta, que en acabar el 
pregó realitzaran el ball propi. Actuació fi nal de la Raval’s Band.
Lloc: plaça de la Barceloneta
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta
Acte accessible per a persones amb discapacitat auditiva (inter-
pretació a llengua de signes)
Col·labora: Geganters de la Barceloneta

Dimarts, 26 de setembre
18.00 a 20.00 h Portes obertes Projecte Sostre
Projecte Sostre, la llar per a persones sense sostre que viuen als 
carrers de la Barceloneta, obre les seves portes per a qui vulgui 
conèixer la seva feina al barri al costat dels més fràgils.
Lloc: c. Pescadors, 42
Organitza: Projecte Sostre

Dimecres, 27 de setembre
18.00 a 19.30 h Plàstic al plat!
Als ulls dels animals que constitueixen el 
zooplàncton, el microplàstic sembla aliment. I del 
zooplàncton s’alimenten els peixos i dels peixos 
nosaltres. On penses que van a parar 8 milions de 
tones de plàstic que hi ha en els oceans avui en dia?
Lloc: El Centre de la Platja
Organitzen: La Fàbrica del Sol i El Centre de la Platja

Programació
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Dijous, 28 de setembre
16.00 h Festa de la Gent Gran
Espectacle de varietés
Lloc: pistes de la Maquinista
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

17.30 h Mur jove i DJ’s al Cívic!
Grafi teja el Cívic i al·lucina en colors i amb ritme! 
Per a joves a partir dels 12 anys
Lloc: c. Conreria (davant del Centre Cívic Barceloneta)
Organitzen: La Salle Barceloneta, Franja Barceloneta i Centre Cívic 
Barceloneta

19.00 h Cantada d’Havaneres amb rom cremat
Lloc: plaça de la Barceloneta
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

19.00 a 20.30 h Taula Rodona Com ha canviat l’acollida
als homes sense llar en un barri en plena transformació?
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. Sala P.
Organitza: Projecte Sostre, 25 anys oferint acollida a la Barceloneta

Recapte d’aliments

Durant la Festa Major, tenim dues oportunitats de col·laborar 
amb els veïns i veïnes que més ens necessiten, lliurant 
aliments com ara oli, llet, legums cuits, conserves...

Si voleu col·laborar podeu fer-ho el dissabte 30 de setembre:

· De 9.30 a 19.30 hores, a la Claror Fitness Fest
Plaça Charles Darwin
Els aliments es lliuraran a l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac per al 
projecte Bon veí, bon profi t

· De 18 a 19 hores, al Concert Barcelona Coral Gospel Soul
Plaça de Mar
A càrrec de l’Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta



10 |

Divendres, 29 de setembre
9.00 h El canó visita les escoles
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta
Col·labora: Geganters de la Barceloneta

9.30 h Les escoles amb la Festa Major
9.30 h Passegem el canó amb els infants de les 
escoles del barri.
Estigueu alerta a la primera canonada del matí, 
junts farem la crida al Senyor Rector.
Cercavila pel barri amb el General Lagarto.
11.00 h Espectacle de circ The Flamingos 
Amb la Companyia Los Herrerita Circus Co.
Per als nens i nenes de primària de les escoles de La Barceloneta.

Lloc: parc de la Barceloneta
Organitzen: Comissió de Festa Major de la Barceloneta i Centre Cívic 
Barceloneta
Col·laboren: Associació GAMAR i Casal Infantil Barceloneta

17.30 h Ofrena fl oral a Sant Miquel
Lloc: Parròquia Sant Miquel
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

17.30 h Baixada de carretons
Per a adolescents a partir de 12 anys
Lloc: parc de la Barceloneta 
Organitzen: Franja Barceloneta, Ateneu de fabricació de La Fàbrica 
del Sol i La Fàbrica del Sol

18.00 a 20.00 h Portes obertes Projecte Sostre
Projecte Sostre, la llar per a persones sense sostre que viuen als 
carrers de la Barceloneta, obre les seves portes per a qui vulgui 
conèixer la seva feina al barri al costat dels més fràgils.
Lloc: c. Pescadors, 42
Organitza: Projecte Sostre

18.00 h Concert de Rock català sense alcohol ni drogues
A càrrec del grup The Safi nats 
Lloc: parc de la Barceloneta
Organitza: Associació GAMAR
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19.30 h «Ai, Marina! de l’envelat al Paral·lel»
Teatre musical a càrrec del Taller de Teatre i Memòria històrica
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Organitza: Casal de Gent Gran Mediterrània
Col·laboren: Casal Infantil Barceloneta i Centre Cívic Barceloneta 

19.30 a 02.00 h VII Festa La Sardineta
19.30 h Ballada Swing i classe oberta amb música en directe
21.30 h DJ Swing 
22.30 h Concert
00.00 h: DJ

Lloc: c. Atlàntida, 78 (al fi nal del C. Vinaròs) 
Organitza: Associació d’Eco-consum La Sardineta
Consulta tot el programa a: www.facebook.com/LaSardineta, o bé a: 
lasardinetadelabarceloneta.wordpress.com

20.00 a 22.00 h Recordant el poeta Bernardo Cortés
Sis mesos després de la seva mort, els seus
amics més propers recorden el popular artista
del barri, la seva vida, poesia i cançons.
Presentació del curtmetratge Bernado Cortés,
el último jinete.
Lloc: plaça de la Brugada. Font de Carmen Amaya
Organitza: Districte de Ciutat Vella

20.15 h Missa de Festa Major 
En honor a Sant Miquel
Lloc: Parròquia Sant Miquel
Organitza: Església de Sant Miquel

22.00 h Actuació orquestra Barceloneta
Lloc: plaça de la Barceloneta
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta
 
23.00 h Sessió DJ revival Albert Malla
Lloc: plaça Poeta Boscà
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta
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Dissabte, 30 de setembre
9.00 h Despertà del barri amb els trabucaires
Seguint les tradicions, despertem el barri a so de trabuc!
Recorregut: plaça de la Barceloneta, passeig Joan de Borbó, Almirall 
Cervera, passeig Marítim, Andrea Dòria, plaça Poeta Boscà, Escuder i 
plaça de la Barceloneta.

10.00 h Passegem el Canó
Cercavila pel barri amb la participació del Nan del General Lagarto. 
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta
Col·labora: Geganters de la Barceloneta

9.30 a 20.00 h Claror Fitness Fest
Vine a divertir-te, relaxar-te i gaudir d’activitats úniques!

9.30 a 11.00 h Master de Ioga amb Verónica Blume 
17.00 a 20.00 h Portes obertes a l’spa de MAR 
18.30 a 19.30 h Age of Spinning (master d’spinnig amb el musical 
Age of Spinning, amb música i i cantants en directe)

I durant tot el dia, recollida d’aliments per al projecte ‘Bon veí, bon 
profi t’ de la Barceloneta, photocall en suport del Pediatric Cancer 
Center de Sant Joan de Déu i accions de sostenibilitat.
Lloc: plaça Charles Darwin i CEM Marítim 
Organitza: Claror, més que fi tness! (CEM Marítim)
Col·labora: La Fàbrica del Sol

10.00 a 02.00 h VII Festa La Sardineta 
10.00 h a 20.00 h Mercat de 2a mà i artesania 
11.00 h Taller familiar d’expressió artística
12.00 h Espectacle per a tots els públics 
13.30 h Vermut musical 
17.00 h Cabaret de circ 
19.00 h Forro 
22.00 h Concert

Lloc: c. Atlàntida, 78 (al fi nal del C. Vinaròs) 
Organitza: Associació d’Eco-consum La Sardineta
Consulta tot el programa a: www.facebook.com/LaSardineta, o bé a: 
lasardinetadelabarceloneta.wordpress.com

10.00 h Campionat de TA-KA-TÀ
Lloc: Centre d’Esports Barceloneta (sota porxos passeig Marítim)
Organitza: Centre d’Esports Barceloneta
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11.00 a 20.00h Comerç al carrer
Amb l’actuació de la banda Recicleta Music Band
Lloc: plaça Poeta Boscà
Organitza: Associació d’Industrials i comerciants de la Barceloneta

12.00 h Trobada de colles sardanistes
Lloc: plaça del Mar
Organitza: Agrupació Sardanista Barceloneta

13.00 h Festa de l’escuma
Lloc: plaça Poeta Boscà
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

17.00h Festa infantil amb jocs tradicionals 
Lloc: plaça Poeta Boscà
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

18.00 h Concert solidari Barcelona Coral Gospel Soul
Recollida d’aliments per a les famílies necessitades del barri
Lloc: plaça del Mar
Organitza: Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta
Col·labora: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

18.00 a 20.00 h Portes obertes Projecte Sostre
Projecte Sostre, la llar per a persones sense sostre que viuen als 
carrers de la Barceloneta, obre les seves portes per a qui vulgui 
conèixer la seva feina al barri al costat dels més fràgils.
Lloc: c. Pescadors, 42
Organitza: Projecte Sostre

18.00 a 22.00 h Festa del Civicgos 
Es faran diverses activitats per a infants, màscares, dibuixos de mas-
cotes, bombolles i globus en forma d’animal per a tots els infants.
Projecció d’una pel·lícula educativa sobre el comportament del gos, 
amb xerrada de l’especialista Laura Arqué.
En acabar hi haurà sopar per a totes les persones participants.
Lloc: parc de la Barceloneta
Organitzen: Civicgos i GAMAR

18.00 a 20.00 h Tapes de peix
Lloc: instal·lacions Confraria de pescadors (Moll pesquer, s/n)
Organitza: Confraria de pescadors de Barcelona
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20.30 h Foc bestial, correfoc i versots infernals
Amb la participació de La Tarasca de Barcelona, els Diables 
Tarascaires, i dues colles més de bèsties i de diables.

20.30 h Cercavila des del Centre Cívic a la plaça del Mar
21.00 h Correfoc. Recorregut: plaça del Mar, passeig Joan 
de Borbó (calçada) i plaça de la Barceloneta
21.30 h Lectura de versots a la plaça de la Barceloneta.
Amb la lectura de cada versot es dóna entrada a les diferents colles 
de bèsties i/o diables participants.
22.00 h Cremada fi nal de tots els participants

22.15 h Correfoc del canó
Recorregut: plaça Barceloneta, passeig Joan de Borbó, carrer Pepe 
Rubianes, passeig Marítim i parc de la Barceloneta
Organitza: Diables de la Barceloneta

23.00 h Gran ball de Festa Major amb l’orquestra Cadillac
Lloc: plaça Poeta Boscà
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

Correfoc: Recomanacions i precaucions
· Obeïu en tot moment les indicacions del servei d’ordre de l’organització, 

policia local i serveis sanitaris.
· No formeu barreres al pas dels participants ni del correfoc.
· No recolliu ni manipuleu les restes d’artifi cis que no s’hagin cremat. 
· No envaïu espais on el grup faci la seva actuació.
· Respecteu les fi gures de foc, els portadors i els músics. No els agafeu ni 

destorbeu.

Si voleu participar-hi de manera activa:
· Cada persona és responsable primera i única de les seves accions i ha 

d’assumir els riscos que suposa la participació en aquest tipus d’activitat.
· Porteu un vestit adequat i de cotó, preferiblement roba vella que tapi el 

màxim el cos i calçat esportiu. Protegiu-vos el cap i les orelles.
· No porteu els infants a les primeres fi leres ni els deixeu mai de la mà.
· Si teniu mobilitat reduïda és millor que eviteu les primeres fi leres de foc.
· Assabenteu-vos del recorregut, les vies d’evacuació i els punts d’assistència.
· Espereu el correfoc en carrers amples, eviteu els taps de gent i les 

aglomeracions.
Per al veïnat i comerciants
· Retireu els vehicles estacionats a l’itinerari.
· Protegiu els vidres amb cartrons gruixuts.
· Recolliu tendals, para-sols i ombrel·les de terrasses, balcons o fi nestres, així 

com roba estesa o elements infl amables.
· Retireu objectes i mobiliari que pugui obstaculitzar el pas fl uid de gent



Diumenge, 1 d’octubre
10.00 h Campionat TA-KA-TÀ i de daus
Lloc: Centre d’Esports Barceloneta (sota porxos passeig Marítim)
Organitza: Centre d’Esports Barceloneta

10.00 h Desfi lada de banderes i cercavila pel barri
Amb la participació del Gegantó Miquelet
Organitzen: Comissió de Festa Major i Coordinadora de Coros
Col·labora: Geganters de la Barceloneta
 
17.00 h  Salsaloneta: “30 anys sense Maelo”
Homenatge artístic i musical a Ismael Rivera amb els millors ballarins 
de Barcelona i amb el concert del seu nebot Moncho Rivera.
Lloc: plaça Poeta Boscà
Organitzen: Comissió de Festa Major de la Barceloneta i Salsaloneta 

17.00 h Cantada d’havaneres 
A càrrec del conjunt Harmonia 
Lloc: parc de la Barceloneta 
Organitza: Associació GAMAR

18.30 a 21.00 h 12a Trobada d’Acordions Diatònics 
Lloc: parc de la Barceloneta 
Organitzen: Associació La Vallesana i Associació GAMAR

22.00 h Fi de festa amb focs artifi cials
Lloc: passeig Marítim - Espigó del Gas
Organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

Dissabte, 7 d’octubre, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Jornada de portes obertes al PRBB
Visites guiades als laboratoris i explicades pels científi cs, xerrades 
divulgatives, activitats, experiments i tallers per a nens i grans.
Inscripcions a http://openday.prbb.org a partir del 18 de setembre
Lloc: plaça Charles Darwin / Doctor Aiguader 88, 08003 Barcelona
Organitza: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Altres actes
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Amb el suport de

Agrupació Sardanista de la Barceloneta | Associació d’eco-consum La Sardineta
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat  |  Carrer Pescadors | Carrer Sant Elm

Casal gent gran Mediterrània |  Casal infantil Barceloneta
Centre Cívic Barceloneta | Civicgos | Confraria de Pescadors de Barcelona

El Centre de la Platja  | Església Sant Miquel del Port 
Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta | IEM Espai de Mar

La Fàbrica del Sol | La Salle Barceloneta
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona | Petits Maians | Planeta Barceloneta 

Projecte Franja Barceloneta | Projecte Sostre

Comissió de Festa Major

carrer Baluard

Entitats que fan la Festa Major




