
 

  

 

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

Il·lustració de portada de: Lluna Nerín



19.30 h 12è NEOFESTIVAL: Tabalada i concert jove 
Organitza: AEIG Santa Maria-Santa Agnès
Lloc: Plaça de la Bonanova

11.30 h Diada Castellera
Amb la participació de la Colla Castellera Jove de 
Barcelona, els Castellers de Sarrià i els Castellers 
de Cornellà.
Lloc: Plaça de la Bonanova

14 h Concurs de paelles i dinar popular
Organitza: SoundGervasi
Lloc: Plaça Frederic Soler

17.30 h Festa infantil amb el Mag Stigman i xocolatada
Amb la col·laboració de: Barnavasi
Lloc: Plaça de la Bonanova

19 h Cercavila d’inici de Festa Major
Amb la col·laboració de: Timbalys
Lloc: Sortida de la plaça de la Bonanova i tornada

19 h Sopar d’entitats juvenils
Organitza: SoundGervasi
Lloc: Jardins de Vil·la Florida

20 h Pregó de Festa Major a càrrec de Víctor i Sofia de 
Masterchef6
Lloc: Plaça de la Bonanova

Divendres 7 de juny

Diumenge 9 de juny

FESTA MAJOR
Divendres 14 de juny



20 h Sopar de foodtrucks
Lloc: Plaça de la Bonanova 

22 h Gran concert amb La Glamour Band
Lloc: Plaça de la Bonanova

 

9 h Matinal esportiva: vine a fer esport amb nosaltres!
Classes dirigides obertes a tothom.
Lloc: Plaça de la Bonanova

10 h Tecnificacions i combinat d’esports
Organitza: Club Tennis Barcino
Lloc: Plaça Frederic Soler 

Dissabte 15 de juny

9 h 
Ioga 

organitzat per 
YogaOne Mandri

10 h 
Karate 

organitzat per 
DOJO Sant Gervasi

11 h 
Cardiodance 
organitzat per 

Poliesportiu La Salle

12 h 
Master class de Sh’bam, 

bodyattack i 
bodycombat

organitzat per 
PutxetSport

10 h 
Inicia’t o perfecciona el tennis, 

el pàdel, el futbol sala  i el tennis taula
Comptarem amb dos esportistes que han 

participat al JJOO’92: 
Jordi Arrese i Ana Godes.

12 h 
Tai-txí
Zumba



10 - 19 h Recollida d’aliments “La Fam no fa vacances”
Organitza: Associació de Veïns de Sant Gervasi - La Bonanova, Barnava-
si i Parròquia de la Bonanova
Lloc: Escales de la Parròquia de la Bonanova

13 h Vermut musical i degustació de tapes
Amb la col·laboració de: Restaurant Out, San Miguel i Assocació de 
comerços de Mandri.
Lloc: Plaça de la Bonanova

18 h   Mostra de dansa de les escoles del barri
Lloc: Plaça de la Bonanova

Amb la col·laboració de: 
Anna Maleras
Isabel Porcar 

Studio 13
MagDanza

Menchu Duran
 
19.30 h Ball country i Line Dance
Organitza: Llar Country Bonanova
Lloc: Plaça de la Bonanova

20 h Sopar i concert jove 
Organitza: SoundGervasi
Lloc: Plaça Frederic Soler

20.30 h Nit de gala de Festa Major
Lloc: Plaça de la Bonanova

20.30 h 
Sopar popular

22.30 h 
Castell de focs

22.45 h
Concert final de festa amb Blue



Menú degustació de tapes
 gotet d’amanida i gotet d’amanida de favetes, 

gotet de foie amb melmelada de pera, 
gotet de brandada de bacallà i melmelada de pebrot,

croquetes de carn d’olla, 
truita de patates amb pa amb tomàquet; 

i fideuà de peix i marisc.

Menú infantil
truita de patates amb pa amb tomàquet, 

croquetes de carn d’olla; 
i fideuà de peix i marisc.

Compra anticipada de tiquets del sopar
al Centre Cívic Vil·la Florida i al web www.fmsantgervasi.com, 

Preu: anticipat 13 € els adults i 8 € els infants.

9 h Pujada al Tibidabo 
Amb la col·laboració dels grups de marxa nòrdica 
CAP Vallcarca-Sant Gervasi i Barcino Marxa.
Lloc: sortida de la plaça de la Bonanova fins al Tibidabo. 
           Inscriu-te a www.fmsantgervasi.com.

11 - 13.30 h Visita guiada a la Torre Bellesguard d’Antoni Gaudí 
(2 torns: a les 11 h i a les 12.30 h)
Amb la col·laboració de: Torre Bellesguard d’Antoni Gaudí.
Lloc: carrer de Bellesguard, 20
           Inscriu-te a www.fmsantgervasi.com.

12 h  Sardanes 
Organitza: Associació de Veïns de Sant Gervasi - La Bonanova
Lloc: Plaça de la Bonanova

19 h Entrega premi concurs cartell de Festa Major i brindis final 
de festa 
Lloc: Biblioteca Joan Maragall (Sala Badalot).

Diumenge 16 de juny

Dimecres 19 de juny



Entitats col·laboradores:

Amb el suport de: 

ACTIVITATS ALS 
CENTRE CÍVICS
CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA
Jornades de salut i gastronomia. Una setmana plena de tallers, 
showcookings, xerrades... Enguany el leitmotive són les vacances: un molt 
bon moment per a la salut i per cuidar-nos tant per dintre com per fora. 
Les activitats són gratuïtes. Us podeu inscriure al Centre Cívic Vil·la 
Florida, al 932 546 265 o a ccvilaflorida@qsl.cat. 

Dimarts 11   
10 h Showcooking “Alimenta el teu cor”.
18.30 h Showcooking “Vine a saber-ne més - Quinoa”.

@fmsantgervasi @festamajorsantgervasi



Dimecres 12
11 h Taller “Farmaciola de viatge”. 
14.15 h Showcooking “Tapetes estiuenques amb olis esencials”. 
16.30 h Showcooking “Sanar-nos a les vacanaces menjant saludable”. 19 h 
Taller “Com sobreviure a les vacances”.
20 h Taller “Viatge interior”.

Dijous 13
11 h Taller “Zoodles: espaguetis vegetals (ECO)”.
11 h Xerrada “Consells per viatjar”.
17 h Showcooking “Germinant la vida a l’estiu”.
18.45 h Showcooking “Finger Food: canapès crudivegans”.

Divendres 14
10.30 h Showcooking “Joves Tastaolletes”.
16 h Taller “Cosmètica natural per a l’estiu”.
18 h Taller “Gelats saludables i de darrer minut”.

Dissabte 15   
11 h Teatre en família. 
Taller familiar en què es treballa l’expressió teatral a través del joc i les 
dinàmiques participatives, creant un món d’imaginació i emoció que us 
agradarà visitar. 

CENTRE CÍVIC PERE PRUNA
Divendres 14, 19 h   
Concert de Joves intèrprets a càrrec dels alumnes de l’Escola de 
Música de Sant Gervasi.

Dissabte 15, 10 h   
Ruta literària dedicada a Brossa: Dau al Brossa. Sortida del CC Pere 
Pruna. Cal reservar plaça trucant al 934 186 53.

Dijous 20, 20 h   
Concert de jazz al jardí: Scaramouche.



ESPAI JOVE CASA SAGNIER
Dimarts 11, 18h    
Torneig de bàsquet 3x3. Fes un equip amb dues persones més i 
inscriu-te al torneig de bàsquet. Premis per al grup guanyador. Inscri-
pcions a espaijove@casasagnier.net.

Dijous 13, 18h     
Pintem Casa Sagnier. Portes un artista dins! Deixa que surti. Vine als 
jardins d’Enric Sagnier i plasma el teu art; nosaltres posem el material i 
tu hi poses la creativitat.

Divendres 14, 17h     
11a Mostra de Dansa. Celebrem la fi de temporada amb els diferents 
grups de dansa de l’Espai Jove i d’escoles i estudis del Districte.

BIBLIOTECA JOAN MARAGALL
Dijous 13, 11 h    
Primeres passes: “Bla, bla, bla” amb la Patricia McGill. Activitats 
per a famílies i nens fins a 3 anys.

Dissabte 15, 12 h  
Celebrem l’aniversari de la biblioteca amb el concert de Dry Town. 
Grup Barceloní de country folk americà Dry Town.

Dimarts 18, 17.30 h 
“BiblioScape Room” a càrrec de 123 action. Activitat familiar. Cal 
inscripció prèvia a la biblioteca.

Dimecres 19, 19 h    
De la lectura a l’escriptura, una conversa amb l’escriptora Marta 
Orriols. En quins temes s'inspira? Com és la cuina de la seva escriptura? 
A quin públic s'adreça? Quins són els seus referents literaris? Tot això és 
el que podem parlar amb ella, una autora que, malgrat el gran èxit que ha 
aconseguit amb Aprendre a parlar amb les plantes, Premi Òmnium a la 
Millor Novel·la de l'Any, manté una veu fresca i gens encarcarada. 


