Visca la Festa Major !
Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,
Us presentem el cartell de la Festa Major
2019, que celebrem del 5 al 13 d’octubre,
amb tot un munt d’activitats. En aquest
mateix butlletí trobareu les principals
activitats, endreçades per la seva ubicació
doncs tenim un barri molt extens. Això
ens motiva a moure’ns per totes les
places més emblemàtiques de Vilapicina i
Torre Llobeta, i encara que ens dificulta la
feina per atendre a totes elles, ho farem
possible amb l’ajut de totes les persones
voluntàries i de la Comissió de Festes.
Cada any la tria del dibuix guanyador, que
serà la base per el Cartell de la Festa
Major, es fa amb la participació dels
nostres socis i sòcies, del veïnatge i de
molts dels comerços col·laboradors.
Aquest cop el dibuix que s’ha escollit
(veure’l a peu de pàgina), pertany a un
alumne de l’Escola Cor de Maria
Sabastida, que va rebre el reconeixement
i el trofeu per part de la nostra
Associació.

Doncs tot a punt per a començar !!
Som-hi, us esperem a tothom !!
Participem dels 8 dies intensos de
Festa Major !!

FUNDADA A
L’ANY 1963

Notícies
de l’ ASSOCIACIÓ DE

VEÏNS I VEÏNES DE
TORRE LLOBETA I
VILAPICINA
Associació DEGANA de
Barcelona
C/ Sta. Fe 5, 1r. 4a. 08031 – BCN
Tel i Fax: 93.126.94.18

correu-electrònic:
torrellobeta.vilapicina@gmail.com
facebook.com/torrellobeta.vilapicina

Horari d’atenció:
Dimecres de 18 h a 20 h

11è. Butlletí: setembre octubre – novembre 2019
Dibuix guanyador pel cartell de 2019
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Els carrers, les places i els parcs de la ciutat, són espais de trobada i de relació humana i per això no
renunciem a gaudir d’un espai pel veïnatge i les persones que ens visiten. Per a reforçar-ho, la nostra
Festa Major 2019 de Torre Llobeta i Vilapicina, estarà present a 6 places, a més de carrers i
locals socials, dels nostres barris.
Us avancem un resum de les activitats que tindran lloc en aquests espais públics, tot i que trobareu
els detalls del Programa complert a la Revista de la Festa Major.

PLAÇA VIRREI AMAT
Dissabte 5 d’octubre:
11 h. Inici de la Festa Major, amb Bruixes i Bruixots de Trinitat Nova
12 h. Casal Infantil al Carrer i Macedònia popular

Diumenge 6 d’octubre:
19 h. Missa Festa Major, seguida dels Cants de Gospel,
a la Parròquia Sta. Eulàlia

Dilluns 7 d’octubre:
17 h. Cants de Corals a la Parròquia Sta. Eulàlia

Dissabte 12 d’octubre:
12 h. Torneig de Basket al Pavelló Esportiu del SESE

PLAÇA PAU CLAUDEL
Divendres 11 d’octubre:
17 h. Tarda de jocs Infantils i Berenar amb Pa i Xocolata

PLAÇA GARRIGÓ.
Dissabte 5 d’octubre:
10 h. Passejada històrica per barris Sta. Eulàlia Vilapicina
fins als barris de Sant Andreu

Dijous 10 d’octubre:
17,30 h. Tarda infantil amb bicicletes, titelles, Guàrdia
Urbana, Xocolatada, etc.
Tot el dia. Mostra de comerços col·laboradors de la Festa
Major.

PLAÇA ÁLVARO CUNQUEIRO
Dissabte 12 d’octubre:
9,45 h. Sortida de la Bicicletada pel Barri. Arribada a Can Xiringoi
20 h. La nit de l’Spinnaker. Música i ball fins a les 02 h del
diumenge

Veure activitats complertes, al Programa de la Festa Major
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PARC CAN XIRINGOI I ENTORNS
Dilluns 7 d’octubre:
19 h. Inauguració PENJ’ART. Casal Gent Gran Vilapicina

Dimarts 8 d’octubre:
17 h. Tarda de la Gent Gran (teatre, corals, berenar) al
Casal Gent Gran Vilapicina i Torre Llobeta

Dimecres 9 d’octubre:
17 h. Actuacions Espai Caixa Virrei Amat (danses i balls)
17 h. Suma Salut pel barri. CIS Cotxeres i entorns
21 h. Exposició fotogràfica Collserola Crema. Presentació

Divendres 11 d’octubre:
22,30 h. La Nit Jove, amb Vanion, Hammer to fall, i serveis Punt Lila i Bar de la Festa

Dissabte 12 d’octubre:
9 h. Exposició vehicles clàssics
11 h. Balls de country
12,30 h. Balls de sevillanes i Barra de montaditos
13,30 h. Balls típics d’Hondures
14 h. Paella popular amb beguda i postres. Inscripció prèvia
19 h. Concert , amb cançons entranyables de sempre
22 h. DJ + Remember Music Show. Servei de Bar de la Festa.

PLAÇA TORRE LLOBETA I ENTORNS
Dissabte 5 d’octubre:
19 h. Teatre MIM al Centre Cívic Torre Llobeta
21 h. Sopar veïnal, Karaoke i Discomòbil al C/ Cartellà
amb Sta. Fe

Dilluns 7 d’octubre:
18,15 h. Inici Torneig de Mus. Locals de l’Associació
de Veïns i Veïnes

Dijous 10 d’octubre:
8 h. Inici Caminada popular, a Montcada i tornada a Barcelona
18 h. Marató Teatre de Dones de Nou Barris, al Centre Cívic Torre Llobeta

Divendres 11 d’octubre:
19 h. Cinefòrum amb la peli «Ed Wood», i debat posterior. Locals de l’Associació Veïns i Veïnes
19 h. Joc d’investigació en Viu. Centre Cívic Torre Llobeta

Diumenge 13 d’octubre:
10 h. Torneig de Mus. Semifinals i Final.
10 h. Animació infantil amb pallassos i Xocolatada infantil
12 h. Cançons i Balls de «Jotas Aragonesas»
12,30 h. Botifarrada popular
18 h. Havaneres i Rom cremat

FI DE FESTA MAJOR

Veure activitats complertes, al Programa de la Festa Major
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El poder de La Cultura
Amb la voluntat d’oferir al nostre veïnat la possibilitat d’accedir a noves activitats a la seu de
l’Associació, hem creat la Vocalia de Cultura.
Com ja es va informar en el 8è butlletí, ara fa un any, vam començar unes sessions de
Cinefòrum amb la projecció de diferents pel·lícules de caire social. L’assistència a aquestes
sessions incloïa un debat sobre diversos temes, que afectaven i afecten, a tota la societat.
El mes de setembre està previst fer una sessió de Cinefòrum per debatre els problemes que
existeixen al CIS Cotxeres. La data està per determinar.
Amb la creació d’aquesta Vocalia avancem una mica
més. Sense deixar de banda l’aspecte social, que és el
que ens mou, incorporarem a partir de l’octubre un
curs de cinema per a tots aquells que estimin el Setè
art i vulguin aprendre totes les seves vessants:
culturals, artístiques, socials, comunicatives ...
El 3 d’octubre, a les set de la tarda, farem la
presentació del curs de cinema. Els que estigueu
interessats a fer el curs podeu venir a informar-vos.
Dins de la Festa Major del barri, el divendres 11 d’octubre i a les 19 h. projectarem la
pel·lícula “Ed Wood” de Tim Burton.
En un futur la intenció és oferir cursos de cultura general, per aquelles persones que
desitgin millorar els seus coneixements en diferents àrees, i reforçar els contactes amb
altres entitats culturals del barri.
De totes aquestes activitats que estem preparant, dins de la Vocalia de Cultura, trobareu
informació al Facebook i al Whatsapp de l’Associació de Veïns i Veïnes.

Els nostres col·laboradors

