1897 - 2022
125 anys de l’annexió de
Sant Gervasi a Barcelona
Bonanova - Farró - Putget - Galvany

Programa d’actes commemoratius
de l’1 al 31 de maig

“dibuixem el barri”
Concurs de dibuix per alumnes de primària
de les escoles de Sant Gervasi
Organitza Comissió del 125è aniversari

Concurs de fotografia a les xarxes
Imatges fotogràfiques de Sant Gervasi
Inscripcions/bases: htpps://ajuntament.barcelona.cat/ccivic/vil.laflorida
organitza Centre cívic Vil·la Florida

Els dibuixos i fotografies premiades s’exposaran a l’Espai del Rei Martí del 13 al 19 de juny.
El lliurament de premis als guanyadors serà el 19 de juny a l’espai, Dipòsit del Rei Martí

28 de maig
11 de maig
a la pl. de Mañé i Flaquer

Fira de Sant Ponç
Organitza: Associació de Veïns del Farró

12 de maig
a les 8 del vespre
a l’església de la Bonanova

Acte inaugural
de la commemoració del 125è aniversari
organitza: Comissió del 125è aniversari

17 i 19 de maig
d’11 a 1 del matí
al Mercat de Galvany

Taller de dibuix d’urban Sketching
organitza: Centre cívic Can Castelló

19 de maig
de 5 a 8,30 de la tarda
Comerç de Sant Gervasi

Òpera al Comerç

12 del matí
Cercavila de gegants, capgrossos i
diables
Recorregut: a l’entorn de la Vil·la Florida
organitza: Associació de Veïns del Farró

28 de maig

Àries d’òpera cantades en directe a
diferents comerços de Sant Gervasi
(llocs: barnavasi.com)
organitza: Barnavasi

de 10 del matí a les 8 del vespre
al carrer de Muntaner (entre Bisbe Sivilla i
General Mitre)

21 de maig

organitza: Barnavasi

12 del migdia
a la plaça de la Bonanova
Sardanes amb la cobla

“La Contemporània”
organitza: Avv de Sant Gervasi de Cassoles

24a Mostra del Comerç de Sant
Gervasi
12 del matí
l’Espai Putxet
Espectacle infantil “El bosc dels sons”
organitza: Espai Putxet

1 de juny

10 de juny

18 de juny

5.30 de la tarda
al Centre cívic Vil·la Florida
Conferència “Coneixem la història de

5.30 de la tarda
al Centre cívic Vil·la Urània

10.30 del matí
a l’Espai Putxet

Activitat d’agricultura

Espectacle infanti

organitza: Centre cívic Vil·la Urània

organitza: Espai Putxet

6.30 de la tarda
al Centre cívic Can Castelló
Concert “Ay Madre”
organitza: Centre cívic Can Castelló

11.30 del matí
a la plaça de la Bonanova

7 de la tarda

organitza: Associació de Veïns de Sant
Gervasi de Cassoles

Sant Gervasi”

a càrrec de Núria Andreu
organitza: Centre cívic Vil·la Florida

2 de juny
8 del vespre
al Centre cívic Pere Pruna

Jazz amb “Òpalo trio”
organitza: Centre cívic Pere Pruna

al Centre cívic Pere Pruna

4 de juny

organitza: Centre cívic Pere Pruna

10.30 del matí
a l’Espai Putxet

Recorregut pels racons insòlits de
Sant Gervasi
organitza: Espai Putxet
11 del matí
als Jardins de la Vil·la Florida

“Primavera Coral Infantil”
8 del vespre
a l’Espai Putxet
Jazz a la fresca “Itàlia en clau de jazz”
organitza: Espai Putxet

Gran ballada de sardanes amb
motiu del “Dia universal de la
Sardana”

19 de juny
12 del matí
a la plaça de la Bonanova

Jornada Castellera
organitza: Associació de Veïns de Sant
Gervasi de Cassoles

11 de juny

Contecontes i mural infantil

10.30 del matí
a l’Espai Putxet

organitzen: Centre cívic Vil·la Florida i
Biblioteca Joan Maragall

organitza: Espai Putxet

taller d’art del trencadís

9 de juny
8 del vespre
al Centre cívic Pere Pruna
Espectacle musical “Voces veladas”
organitza: Centre cívic Pere Pruna

del 13 al 19 de juny
de 5 a 8 del vespre

Espai Dipòsit del Rei Martí

Exposició fotogràfica històrica de Sant Gervasi i exposició dels dibuixos i fotografies dels
concursos “Dibuixem el barri” i “Concurs de fotografia a les xarxes”

19 de juny

6 de la tarda
lliurament de premis dels concursos “Dibuixem el barri” i “Concurs de fotografia a les xarxes”
seguit d’una actuació infantil
8 del vespre
Acte de cloenda de la commemoració del 125è aniversari de l’annexió de Sant Gervasi a
Barcelona
organitza: Comissió del 125è aniversari

Som de Sant Gervasi. 125 anys sent barri

Comissió del 125è aniversari.-

Barnavasi Associació de Comerciants de Sant Gervasi, Associació de Veïns de Sant Gervasi de Cassoles,
Associació de Veïns del Farró, Centre cívic Vil·la Florida, Centre cívic Can Castelló, Centre cívic Pere Pruna,
Centre cívic Vil·la Urània, Espai Putxet, Biblioteca Joan Maragall, Escola Projecte i Escola Lurdes
amb el suport de:

