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El Concurs Internacional
de Roses, al Parc de Cervantes
Coincidint amb la temporada de floració de les roses, del 7 al 9 de maig als jardins del Roserar del
Parc de Cervantes se celebra el Concurs Internacional de Roses Noves de Barcelona. Accés únic per
l’avinguda Diagonal, 712.
CONCURS INTERNACIONAL DE ROSES NOVES.
Del 7 al 9 de maig. Parc de Cervantes.
GETTY

Poesia arreu de la ciutat
BARCELONA POESIA
barcelona.cat/barcelonapoesia
Lectures poètiques, taules rodones, música,
dansa, arts plàstiques, homenatges a Joan Margarit, Josep-Ramon Bach, Felícia Fuster i Joan
Triadú, i moltes més propostes integren l’am-

pli programa d’activitats del festival Barcelona
Poesia, que se celebra en diversos espais d’arreu de la ciutat des d’avui, 7 de maig, fins al 18
d’aquest mateix mes.
SOM NOISE

Circ contemporani per a
adults a Nou Barris
Aquest diumenge, 9 de maig, a les 19 h, a l’Ateneu
Popular de Nou Barris, la companyia de circ Som
Noise ofereix l’espectacle de circ contemporani
amb música en directe Breach, que està adreçat al
públic adult.
‘BREACH’. 9 de maig, 19 h.
Ateneu Popular de Nou Barris.

FRANCESC MELCION
ADRIÀ GOULA

Activitats sobre l’arquitectura
SETMANA D’ARQUITECTURA
www.barcelona.cat/setmanadarquitectura
Del 6 al 16 de maig se celebra la Setmana d’Arquitectura, un esdeveniment que inclou un
munt d’activitats que posen de manifest la importància i la diversitat de l’arquitectura a la

ciutat de Barcelona. S’organitzen activitats
tant en format híbrid com presencial, i també
per ràdio, televisió i podcasts, a més de Twitch,
Instagram i YouTube.

Dissabte 15 de maig,
la Nit dels Museus
El 15 de maig se celebra a diversos museus de Barcelona i de l’àrea metropolitana la Nit dels Museus. Per visitar l’espai o participar en les activitats que s’hi organitzen cal fer reserva prèvia a
www.barcelona.cat/lanitdelsmuseus
NIT DELS MUSEUS. Diversos espais.
15 de maig.

