
Dimecres, 15 de juliol 
Taller: Música i dansa del barri
Espai de trobada de música i dança del barri, compartir i 
aprendre de l’entorn més proper.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Teulada i 
Oristany), 17:30 – 19:30h.
Dirigida: públic general
Organitza: Projecte Juguem al Carrer (Pla Comunitari 
Besòs-Maresme) i Projecte Estiu al barri

Divendres, 17 de juliol
Contes: Rebombori (Patrícia McGill)
“Contes d’animals, de bruixes, de prínceps i princeses, 
i de gent com tu i com jo, que ens faran riure o plorar, 
cridar o jugar, cantar o potser ballar...”
Carrer Bernat Desclot (entre els carrers Pau i Tarba), 
18:30 h.
Dirigit: infants i públic familiar
Organitza: Biblioteca Ramón d’Alòs-Moner i Projecte 
Estiu al barri

Flam Session, la Jam Session de Flamenc
Espai de trobada on es compartirà i gaudirà de la músi-
ca flamenca del barri.
Carrers d’Alfons el Magnànim – Carrer Xavier No-
gués, 20:00h.
Dirigits: joves i públic general
Organitza: Centre Cívic del Besòs i Estiu al barri
Col·labora: Projecte Why violence?

Dilluns, 20 de juliol
Taller: Jocs i Capgrossos
Taller de construcció de capgrossos combinat amb jocs.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Sàsser i 
Càller), 17:30 a 19:30h.
Dirigit: públic general
Organitza: Projecte Juguem al Carrer (Pla Comunitari 
Besòs-Maresme) i Projecte Estiu al barr

Dimarts, 21 de juliol
Brigades de neteja veïnals
Centre Cívic del Besòs, Rambla Prim, 87-89, 10:30 
– 13:00h.
Dirigit: públic general
Organitza: Comissió de Convivència (Pla Comunitari 
Besòs-Maresme)

Taller: Le Cirque du Solar 
Activitat física i artística que té com a finalitat la desco-
berta de les tècniques de circ a través del joc.
Carrer Pere Moragues – Carrer Palerm, 17:30 – 
19:30h.
Dirigida: infants, adolescents i joves
Organitza: Projecte Estiu al barri

Torneig de Futbol
Pistes Obertes, Rambla Prim, 18:00 – 22:00h.
Dirigit: adolescents i joves
Organitza: A partir del carrer (Serveis Socials), Centre 
Obert Adolescent (Casal dels Infants ASB) i Estiu al Barri
Inscripcions: Punt d’Informació Juvenil (Centre Cívic del 
Besòs, Rambla Prim, 87-89)

Dimecres, 22 de juliol
Taller: percussió
Taller d’instruments de percussió, aprenentatge de 
ritmes i creació de peces musicals.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Teulada i 
Oristany), 17:30 – 19:30h.
Dirigit: públic general
Organitza: Projecte Juguem al Carrer (Pla Comunitari 
Besòs-Maresme) i Projecte Estiu al barri

Dijous, 23 de juliol
Cinema a la fresca: El abuelo que saltó 
por la ventana y se largó

Allan Karlsson, un avi de cent anys, vestit amb el seu 
millor vestit i unes pantuflas, s’escapa de la residència per 
una finestra deixant plantats a l’alcalde i a la premsa local. 
No està disposat a renunciar en plaure de viure i, encara 
que no sap on anar, es llança a l’aventura. 
Pistes Obertes, Rambla Prim, 22:00h.
Dirigida: públic general
Organitza: Projecte Estiu al barri

Divendres, 24 de juliol
El «CercaBarri» i Festa de comiat  
d,Estiu al barri
Cercavila que recull les activitats realitzades al llarg de 
l’estiu al barri. Amb la col·laboració de tots els agents 
implicats.
Rambla Prim - Carrer de Pere IV, 18:00h.
Dirigit: públic general
Organitza: Ass. Cult. Xankikipugui i Projecte Estiu al barri

Dissabte, 25 de juliol
Animació infantil: Desastrosus Cirkus, 
Aquí no hi ha ningú

Diferents tècniques de circ presentades amb molt d’humor. 
Carrer d’Alfons el Magnànim – Carrer Xavier Nogués, 
18:00h.
Dirigit: infants i públic familiar
Organitza: Projecte Estiu al barri

Dilluns, 27 de juliol
Taller: Jocs Tradicionals
Espai de jocs tradicionals per a tothom.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Sàsser i Cà-
ller), 17:30 a 19:30h.
Dirigit: públic general
Organitza: Projecte Estiu al barri

Dimarts, 28 de juliol
Taller: Le Cirque du Solar
Activitat lúdico-educativa d’activitat física i artística que 
té com a finalitat la descoberta de les tècniques de circ a 
través del joc.
Carrer Pere Moragues – Carrer Palerm, 17:30 – 
19:30h.
Dirigida: infants, adolescents i joves
Organitza: Projecte Estiu al barri

Dimecres, 29 de juliol 
Taller:  Hip Hop
Taller de Hip Hop al carrer.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Teulada i 
Oristany), 17:30 – 19:30h.
Dirigida: infants, adolescents i joves
Organitza: Projecte Why violence? i Projecte Estiu al barri

Divendres, 31 de juliol
Espai de trobada: Narració de contes
Espai de narració de contes.
Carrer Bernat Desclot (entre els carrers Pau i Tarba), 
17:30 – 19:30 h.
Dirigit: infants i públic familiar
Organitza: Biblioteca Ramón d’Alòs-Moner i Projecte 
Estiu al barri

Activitats   
complementÀries
TALLER DE FOTOGRAFIA PARTICIPATIVA. Té per objectiu 
recollir les diverses activitats del Projecte Estiu al barri, 
des de diferents perspectives, per acabar creant un mural 
fotogràfic del barri.
Organitza: Associació Educativa Xera
 
TALLER DE RÀDIO. Durant el desenvolupament de les 
activitats es faran enregistraments d’audio amb l’objectiu 
de produïr un programa de ràdio.
Organitza: Why violence ?

Juny i juliol

Un estiu ple
d’activitats 

per a tots 
els gustos

Districte de
Sant Martí

Campus esportiu
Lloc: Camp de futbol Francesc Abad (Carrer Lluís  
Borrassà, 25)
Dates i horaris:  del 29 de juny al 31 de juliol de 2015
Inscripcions: Camp de futbol Francesc Abad (Carrer 
Lluís, Borrassà, 25), del 8 al 26 de juny  (dilluns, dime-
cres i divendres), de 17:00 a 20:00h.
Preus: Gratuït, prèvia inscripció.
Organitza: Associació Sant Martí Esport

CASALS D’ESTIU
Al llarg de l’estiu es desenvolupen diversos casals  
organitzats per les següents escoles i serveis.
Casal Infantil El Vaixell (Rambla Prim, 87-89).   
Tel. 93 256 49 31
Col·legi Sant Gabriel (Gran Via de Les Corts  
Catalanes, 1196)
Sagrat Cor - Besòs (Carrer Lluís Borrassà, 12-18)
Casal Obert Adolescent (Casal dels Infants ASB) -   
IES Barri Besòs (Carrer Josep Pla, 40). Tel. 608 188 345

Pati Obert 
Escola Eduard Marquina

Des del 23 de juny i fins a finals de 
juliol el pati de l’Escola E. Marquina 
romandrà obert tots els dies feiners 
de 17:30 – 20:30h amb la presència 

de dinamitzadors per a promoure 
diverses activitats.

Gestió: Amb la col·laboració de:

XARXA BCN antiRumors
Projecte Why Violence?
Biblioteca Ramón d’Alòs-Moner
Projecte Anissa
Pla Comunitari Besòs - Maresme
Centre de la Platja
IMPULS Jove

Centre Cívic del Besòs
A partir del carrer (Serveis Socials)
Centre Obert Adolescent (Casal  
d’Infants ASB)
Escola Eduard Marquina
Casal de Barri Besòs
Punt d’Informació Juvenil Sant Martí



Dimarts, 16 de juny
Taller: Le Cirque du Solar 
Activitat física i artística que té com a finalitat la desco-
berta de les tècniques de circ a través del joc.
Carrer Pere Moragues – Carrer Palerm, 17:30 – 
19:30h.
Dirigida: infants, adolescents, joves i públic general
Organitza: Projecte Estiu al barri

Dimecres, 17 de juny
Taller:  Hip Hop
Taller de Hip Hop al carrer.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Teulada i 
Oristany), 17:30 – 19:30h.
Dirigida: infants, adolescents i joves
Organitza: Projecte Why violence? i Projecte Estiu al 
barri

Divendres, 19 de juny
Espai de trobada: Contes d’aquí i d’allà
Sessió on es compartiran contes.
Carrer Bernat Desclot (entre els carrers Pau i Tarba), 
17:30 – 19:30h.
Dirigida: infants i públic familiar
Organitza: Biblioteca Ramón d’Alòs-Moner, Projecte 
Annisa i Projecte Estiu al barri

Dilluns, 22 de juny
Taller: Jocs i Capgrossos
Taller de construcció de capgrossos combinat amb jocs.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Sàsser i 
Càller), 17:30 a 19:30h.
Dirigit: públic general
Organitza:Projecte Juguem al Carrer (Pla Comunitari 
Besòs-Maresme) i Projecte Estiu al barri

Dimarts, 23 de juny
Taller: Le Cirque du Solar
Activitat física i artística que té com a finalitat la desco-
berta de les tècniques de circ a través del joc.
Carrer Pere Moragues – Carrer Palerm, 17:30 – 
19:30h.
Dirigida: infants, adolescents i joves
Organitza: Projecte Estiu al barri

Dijous, 25 de  juny
Un barri lliure de rumors!
És una activitat en què a partir de l’expressió artística i 
el joc, es crea un espai de diàleg amè entorn dels valors 
de la convivència, la comunicació i el respecte envers 
l’altre.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Sàsser i 
Càller), 17:00 a 20:00h.
Dirigit: infants i adolescents
Organitza: XARXA BCN antiRumors, La Casa Amarilla – 
Associació Cultural i Projecte Estiu al barri

Divendres, 26 de juny
Contes i taller: Fem volar estels
Conte sobre la transformació del litoral barceloní acom-
panyat d’un taller de construcció d’estels amb materials 
reutilizats.
Carrer Bernat Desclot (entre els carrers Pau i Tarba), 
17:00 – 19:00h.
Dirigits: infants i públic familiar
Organitza: Biblioteca Ramón d’Alòs-Moner i Projecte 
Estiu al barri
Col·labora: Centre de la Platja

Dissabte, 27 de juny
Animació infantil: La Tresca i la Verdesca, 
Històries d’aigua

Espectacle d’animació en què l’aigua és protagonista. 
Un reguitzell d’històries i personatges que conformen 
una proposta refrescant pensada per a l’estiu.
Carrer d’Alfons el Magnànim – Carrer de Xavier 
Nogués, 18:00h.
Dirigit: infants i públic familiar
Organitza: Projecte Estiu al barri

Dilluns, 29 de juny
Taller: Jocs i Capgrossos
Taller de construcció de capgrossos combinat amb jocs.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Sàsser i 
Càller), 17:30 a 19:30h.
Dirigit: públic general
Organitza: Projecte Juguem al Carrer (Pla Comunitari 
Besòs-Maresme) i Projecte Estiu al barri

Dimarts, 30 de juny
Taller: Le Cirque du Solar 
Activitat física i artística que té com a finalitat la desco-
berta de les tècniques de circ a través del joc.
Carrer Pere Moragues – Carrer Palerm, 17:30 – 
19:30h.
Dirigida: infants, adolescents i joves
Organitza: Projecte Estiu al barri

Dimecres, 01 de juliol
Taller: Fem instruments amb materials 
reciclats
Taller de construcció d’instruments amb materials  
reciclats.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Teulada i 
Oristany), 17:30 – 19:30h.
Dirigit: públic general
Organitza: Projecte Juguem al Carrer (Pla Comunitari 
Besòs-Maresme) i Projecte Estiu al barri

Dijous, 02 de juliol
Torneig de futbol infantil (8a - 12a)
Pati Obert, Escola Eduard Marquina, 17:30 -20:30h.
Organitza: IMPULS Jove i Projecte Estiu al barri
Inscripcions: 5, 12, 19 i 26 de juny de 2015, de 15:30 
a 17:30h, al Casal de Barri (Carrer Cristóbal de Moura, 
232).

Cinema a la fresca: Ocho apellidos vascos

Rafa és un jove senyoret andalús que no ha hagut de 
sortir mai del seu Sevilla natal per aconseguir l’única 
cosa que li importa en la vida: el fi, la gomina i les 
dones. Tot canvia quan coneix a la primera dona que es 
resisteix als seus encants: és Amaia, una basca. 
Pistes Obertes, Rambla Prim, 22:00h.
Dirigit: públic general
Organitza: Projecte Estiu al barri

Divendres, 3 de juliol
Activitat: 3a Edició del Sopar a la Fresca 
Activitats infantils i familiars, actuacions musicals, teatre, 
bingo comunitari i moltes més activitats!
Plaça Juliana Morell, 18:00 – 01:00h.
Dirigit: públic general
Organitza: Comissió de Convivència (Pla Comunitari 
Besòs-Maresme)

Dilluns, 6 de juliol
Taller: Jocs i Capgrossos
Taller de construcció de capgrossos combinat amb jocs.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Sàsser i 
Càller), 17:30 a 19:30h.
Dirigit: públic general
Organitza: Projecte Juguem al Carrer (Pla Comunitari 
Besòs-Maresme) i Projecte Estiu al barri

Dimarts, 7 de juliol 
Taller: Le Cirque du Solar  
Activitat física i artística que té com a finalitat la desco-
berta de les tècniques de circ a través del joc.
Carrer Pere Moragues – Carrer Palerm, 17:30 – 
19:30h.
Dirigida: infants, adolescents i joves
Organitza: Projecte Estiu al barri

Dimecres, 08 de juliol
Taller: Fem instruments amb materials 
reciclats
Taller de construcció d’instruments amb materials  
reciclats.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Teulada i 
Oristany), 17:30 – 19:30h.
Dirigit: públic general
Organitza: Projecte Juguem al Carrer (Pla Comunitari 
Besòs-Maresme) i Projecte Estiu al barri

Dijous, 09 de juliol
Teatre Fòrum: Las que no se avecinan 
(a càrrec de la Cia. AMPA-RA-NOIES)
La senyora Encarna intenta trobar una solució als proble-
mes de neteja de la nova comunitat de veïns. Malente-
sos i prejudicis no l’ajudaran per a trobar una solució. 
Carrer Germans Serra (entre els carrers Teulada i 
Oristany), 19:00h.
Dirigit: públic general
Organitza: Forn de teatre Pa’tothom i Projecte Estiu al 
barri.

Divendres, 10 de juliol
Contes: El secret de la macedònia  
(Merche Ochoa)
Sessió que reflecteix els valors de la convivència i la to-
lerància, tot barrejant endevinalles, contes tradicionals, 
moderns i fins i tot un rap.
Carrer Bernat Desclot (entre els carrers Pau i Tarba), 
18:30 h.
Dirigit: infants i públic familiar
Organitza: Biblioteca Ramón d’Alòs-Moner i Projecte 
Estiu al barri

Dissabte, 11 de juliol
Mercat d’intercanvi
Durant tot el dia podràs intercanviar aquelles coses que 
ja no et són útils per d’altres més interessants. A més, 
podràs gaudir d’un concert vermut amb RADIO PICNIC.
Centre Cívic del Besòs, Rambla Prim, 87-89, 11:00 
– 15:00h.
Dirigit: públic general
Organitza: Centre Cívic del Besòs

Animació infantil: Jaume Barri. Anima-
ció per a la mainada... I més grandets
Es tracta d’un espectacle d’animació participatiu en el 
qual, mitjançant tot tipus d’estils musicals, es convida 
al públic a ballar en diferents formats tot potenciant les 
relacions entre les persones.
Carrer d’Alfons el Magnànim – Carrer de Xavier 
Nogués, 18:00h.
Dirigit: infants i públic familiar
Organitza: Projecte Estiu al barri

Dilluns, 13 de juliol
Taller: Jocs i Capgrossos
Taller de construcció de capgrossos combinat amb jocs.
Carrer Germans Serra (entre els carrers Sàsser i 
Càller), 17:30 a 19:30h.
Dirigit: públic general
Organitza: Projecte Juguem al Carrer (Pla Comunitari 
Besòs-Maresme) i Projecte Estiu al barri

Dimarts, 14 de juliol
Taller: Le Cirque du Solar 
Activitat física i artística que té com a finalitat la desco-
berta de les tècniques de circ a través del joc.
Carrer Pere Moragues – Carrer Palerm, 17:30 – 
19:30h.
Dirigida: infants, adolescents i joves
Organitza: Projecte Estiu al barri

pRESENTACIÓ

Veïns i veïnes,
Us presentem el programa d’activitats 

“Estiu al barri”, aquesta proposta vol oferir 
al Besòs Maresme un conjunt  d’activitats 

adreçades prioritàriament als infants 
i les famílies, tot i que,  n’hi ha d’altres 

per diferents públics .  
Amb aquest conjunt d’intervencions 

volem incidir en millorar la convivència 
i promoure els comportaments cívics.

Altre tret essencial de “l’Estiu al barri”, 
són els espais on es desenvolupa,  trobareu 
que les activitats es fan en diferents espais 
públics del barri, volem promoure l’ús dels 

espais pel lleure i la relació veïnal.

Volem destacar també, que podrem disposar 
del pati de l’Escola Eduard Marquina com 

espai de joc i activitats tots els dies de dilluns 
a divendres de 17:30 a 20:30h.

També hem inclòs en aquest fulletó la llista 
d’entitats que ofereixen casals d’estiu.

Aquest seguit d’activitats seran possibles 
per la col·laboració de les Entitats i Serveis 
que treballen durant tot l’any per la millora 

del barri.

Enguany és la primera edició, i estarem molt 
amatents a observar el que passa i escoltar

 les opinions de tothom  per millorar 
en properes edicions.

Tothom hi es convidat !!


