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Tot comença quan el desembre de 1978 obre les portes l’Ateneu Popular La
Flor de Maig gràcies a la pressió popular. Així es recuperava l’emblemàtic edifici
de l’antiga Cooperativa Flor de Maig que a partir de llavors acolliria a diverses
entitats i iniciatives culturals i cíviques. 

Van ser, doncs, les persones que estaven engegant l’Ateneu Popular La Flor de
Maig els que varen decidir fer una festa, al punt quan tot floreix, on hi cabés
tothom, on cada any els ciutadans del Poblenou es retrobessin a la Rambla
amb l’esperit de la convivència cívica.
El tronc principal de la festa ha estat des de els inicis i fins el dia d’avui, la Fira
d’Entitats i d’Artesans que es fa el diumenge al matí. 

Els primers anys les entitats que formaven l’Ateneu muntaven alguna activitat
divulgativa, una parada central venia poms de flors i es convidava a la Unió de
Pagesos a vendre productes de l’hort sense intermediaris. 

Actualment l’idea del 78 es manté viva amb un mostrari de la gran diversitat
d’entitats de l’actiu social del barri del Poblenou. 

Literalment els Poblenovins i Poblenovines conquereixen Rambla el matí del
diumenge per retrobar-nos tots plegats.

Com deia el poeta valencià, Vicent Andrés Estellés, “…no et limitis a contemplar
aquestes hores que ara venen, baixa al carrer i participa…“.

Així doncs, us animem a participar en les Festes de Maig!

http://ateneuflordemaig.wordpress.com/%E2%80%8E


Dia 13 
Presentació de La Flor de Maig 2021 de Jordi Mestrich
A les Xarxes socials Twitter, Instagram i facebook #FestesMaigPoblenou
Organitza: Colla del Drac del Poblenou
S'ha encarregat la imatge de la Flor de Maig 2021 a Jordi Mestrich, arquitecte, fotògraf i
membre de Fotoclub Poblenou.
 Venda de litografies, punts de llibre i samarretes a la Llibreria Etcètera, c. Llull 203 i la Copista
La Peiper, c. Marià Aguiló, 110

Dia 20
Contes a la vora dels Dracs
17.30 
Can Saladrigas
Organitza: Biblioteca del Poblenou, Manuel Arranz
Envoltats de dracs i bèsties fantàstiques podeu escolatar "Shhh! 3 contes d'en Chris
Haughton', a càrrec de Martha Escudero, acompanyats del Valsos poètics d'Enric Granados.
Edat recomanada: de 6 mesos a 3 anys. Aforament limitat (30 places). En ordre d'arribada.

Dia 21
Despertada de les Bèsties Fogueres
19.00 
Pati de la Xemeneia, Can Saladrigas
Organitza: Colla del Drac del Poblenou
Veniu a fer soroll !! porteu sonalls i cassoles. Cal fer molt de xivarri per despertar les bèsties
fogueres. Espectacle amb el públic assegut amb mascareta obligatòria. L'ús de pirotècnia serà
merament testimonial.
Reserva d’entrades al web dracpoblenou.cat
Ignauguració d’Exposició Art Romànic
19.00
Casal de Barri del Poblenou
Organitza: Casal de Barri del Poblenou i Fotoclub Poblenou
Aforament limitat

2021



2021

Mr.Isaacs_ ReaggaeDubRoots live!
De 20.00 a 21.30
Niu: espai astístic (c/Almogàvers 208)
Organitza: Associació Cultural Niu
Mr. Isaacs és un incansable i apassionat promotor i productor de música Reggae, Roots i Dub.
Aterra al Niu per a presentar-nos el seu so en directe, sempre influenciat per les seves
connexions inspiradores amb el Regne Unit i França.

Dia 22 
Paradeta Associació Gats Lliures del Poblenou
De 10.00 a 20.00
Rodona Rambla del Poblenou amb Joncar Ramón 
Organitza: Gats lliures del Poblenou
Som una petita associació que gestionem diverses colònies de gats de carrer del barri de
Poblenou. Volem donar-nos a conèixer i ens agradaria participar en les festes del barri i així
explicar als vianants la nostra tasca amb aquestes colònies de gats i conscienciar als
ciutadans de la importància de l'adopció i col·laboració amb les associacions animalistes.
Tambè tindrem articles per obtindré donacions
Jornada Cultural al Casal 
De 11.00 a 20.00
carrer Badajoz, 86
Organitza: L'Octubre, Casal Independentista del Poblenou
Jornada cultural amb xerrada, vermut i actuació musical de petit format 
Activitats dirigides al CEM La Mar Bella
De 09.00 a 14.00
CEM La Mar Bella
Organitza: CEM La Mar bella
Col·labora: Escola olímpica
Audició dels Grups de Música de la Colla del Drac...en lloc de la Cercavila de Música.
12.00
Pati de la Xemeneia, Can Saladrigas
Organitza: Colla del Drac del Poblenou
Espectacle amb el públic assegut amb mascareta obligatòria.
Reserva d’entrades al web dracpoblenou.cat
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Paradeta de la Colla del Drac
De 10 a 14h, 
Davant de Can Saladrigas
Organitza: Colla del Drac del Poblenou
Barrets, mocadors, litografies de la Flor de Maig de Jordi Mestrich...
Re- encuentro de musica y artes en Poblenou
De 13.00 a 21.00
Parc del Poblenou, Carmen Amaya
Organitza: Asociacion de musica y arte la nave de papel
Col·labora: machuqa records
Actividad musical recreativa que presenta la creacion musical de los distintos continentes
Jmerino _ Cançó d'autor
De 20.00 a 21.30
Niu: espai astístic (c/Almogàvers 208)
Organitza: Associació Cultural Niu
JMerino és un músic veterà i polifacètic de l'escena musical barcelonina. Membre de bandes
com Insershow o Terroristas del Son, la seva proposta en solitari és tot un còctel Molotov on
es barreja passió, sensibilitat i denúncia social . En els directes de Merino mai hi falten les
influències dels grans mestres de la cançó d'autor llatinoamericana; així com les seves
cançons i l'olor que fan al seu barri: el Poblenou.
Lliurament de la Penyora de Foc
21.00
Organitza: Colla del Drac del Poblenou
Lliurarem la Penyora de Foc a l’associació Fotoclub Poblenou, però enguany, com l’anterior,
no podrà començar el correfoc, començarà el Correfoc als Terrats !
La Penyora de Foc es lliura a alguna entitat, institució o persona com reconeixement públic per
algun fet destacat, com pot ser un trajectòria en promoció de projectes culturals o festius, un
aniversari destacat, una activitat que es consideri important per al Poblenou... És l'assemblea
de la Colla del Drac del Poble Nou que decideix cada any a qui es lliurarà la Penyora.
L’associació Fotoclub Poblenou, nascuda el 2011, amb els compromís i dedicació dels seus
membres ha esdevingut la cronista visual del Poblenou.
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Correfoc als Terrats
21:30h
Organitza: Colla del Drac del Poblenou
No podreu saltar i ballar sota les espurnes, però no ens estarem d’olorar la pólvora, sentir els
espetecs i gaudir de la llum de les espurnes!
Dispararem efectes pirotècnics des de terrats escampats pel Poblenou. No us ho perdeu !

Dia 23
Activitats dirigides al CEM La Mar Bella
De 09.00 a 14.00
CEM La Mar Bella
Organitza: CEM La Mar bella
Col·labora: Escola olímpica
Marxa Nòrdica
De 09.00 a 14.00
CEM La Mar Bella
Organitza: CEM La Mar bella
Ruta de marxa nòrdica des de Glòries fins al CEM La Mar Bella, passant per la Rambla del
Poblenou i el litoral.
Paradetes de les Entitats del Poblenou... en lloc de la 43a Fira d'Entitats i Artesans.
de 10.00 a 14.00 
Rambla del Poblenou
Organitza: Colla del Drac del Poblenou
Amb distàncies, mascaretes, hidrogel, controls i precaucions moltes entitats del Poblenou
seran presents a la Rambla el diumenge de Festes de Maig !
Perquè Hi som i hi serem !
Participen:
Colla del Drac del Poblenou
A.E. L'Avenc
AE PB9
Apropem-nos
Arxiu HIstòric del Poblenou
Atlètic Poblenou
Aula Endavant Sant Martí

Associació in via
Omnium cultural Sant Martí
Penya Blaugrana
Pericos del Poblenouo
Sant Martí per la independència
AVV. Poblenou
CE. Monopol
Club Natació Poblenou

Eix Comercial del Poblenou
Escola d'Art del Poblenou
Esplai MOVI
Fotoclub Poblenou
Fundació Voramar
Gegants del Poblenou
Handbol Poblenou
DUGU
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Ballades d'aniversari dels Dracs i de la Víbria ...en lloc de la Cercavila.
11.00 i 13.00
Pati de la Xemeneia, Can Saladrigas
Organitza: Colla del Drac del Poblenou
El Drac, l’Estarrufat, La Víbria, L’Estarrufadet, El Fènix, els Capgrossos de les Fires, El Lloro
del 36, El Gegantó Bomber i els Gegants del Poblenou faran les ballades de la Cercavila
d’aniversari del diumenge de Festes de Maig.
Espectacle amb el públic assegut amb mascareta obligatòria. 
Reserva d’entrades al web dracpoblenou.cat
Lliurament de Xumets a la Víbria
12.00
Pati de la Xemeneia, Can Saladrigas
Organitza: Colla del Drac del Poblenou
Les cadires es disposaran en rotllana i la Víbria s'atansarà a cada família que estigui inscrita
per fer el lliurament. Un cop recollits els xumets es farà la Ballada dels Marrecs.
 Espectacle amb el públic assegut amb mascareta obligatòria. 
Inscripcions per lliurar els xumets al web: dracpoblenou.cat
Rifa del Pastís i orxata per a tota la família
12.00
Organitza: Colla del Drac del Poblenou
Col·labora: Patisseria Triomf i Orxateria El Tio Ché
Podreu veure el pastís a l’aparador de la Pastisseria Triomf .
Participació gratuïta només cal inscriure’s al formulari web que trobareu a:
https://espurnadrac.blogspot.com/
Si us ha tocat, us avisarem per telèfon i el podreu anar a recollir el mateix diumenge abans de
les 2 del migdia.
Amb tu Arcadi! El Poblenou en record i agraïment a Arcadi Oliveres
13.00
Doctor Trueta 195
Organitza: Ateneu Popular La Flor de Maig
L’acte, de caire auster i breu, consistirà en la lectura de fragments amb les reflexions d’Arcadi
Oliveres i intervencions. Caldrà cita prèvia

https://espurnadrac.blogspot.com/


Awesome Experimental Jam Session
De 19.00 a 20.30
Niu: espai astístic (c/Almogàvers 208)
Organitza: Associació Cultural Niu
Primera sessió d'improvisació musical a càrrec d'una formació mutant amb tot tipus
d'instruments entre mans. A partir de sons que aniran des de l'Ambient, les reminiscències a
bandes sonores i l'electrònica més pausada; fins al Hiphop experimental, el Kraut-rock o
d'altres sorpreses sonores més enllà d'Occident. Amb CAUTO & NIÑO
& MANINTHEATTIC & SCOM
& THE ISOLITICS & RAFA CASTAÑER.

Traca final
Organitza:Colla del drac
Tronada des de diversos terrats del Poblenou

Exposicions:
Exposició de les figures d'imatgeria de les escoles
Del 13 al 23 de maig, a la Sala d'Actes de Can Saladrigas.
 Els Dracs, capgrossos, mulasses i gegants de les escoles del Poblenou es trobaran a Can
Saladrigas.

Exposició Art Romànic del Fotoclub del Poblenou.
Del 21 de maig al 2 de juliol, al Casal de Barri del Poblenou

 
Coordinadora Entitats Poblenou
@femmaig
@femmaig
@coordinadorapoble9
www.femmaig.cat

 

2021

Canal de retransmissió:
Enguany les festes seran retransmeses pel Canal de YouTube Coordinadora Entitats Poblenou


