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Ball, exhibició, tradició, festa, música.... participació, 
trobada, diversió, veïnatge... Totes plegades són 
paraules que descriuen fil per randa el programa 
de Festa Major que us fem a mans. I alhora, totes 
plegades són un petit diccionari que rememora vivències 
viscudes per, sobretot, apassionar-nos per una nova 
convocatòria.

La Festa Major de Paraguai-Perú és viva, i en cada nova 
edició adapta el seu programa per fer-la més gran i més 
plural. Són els signes dels temps, que deixen empremta 
en un barri activista que no es conforma i que sempre fa 
el que pertoca per millorar la qualitat veïnal.

Enguany, aquesta projecció es fa evident amb la 
reivindicació de millores a la plaça de Puigcerdà que 
l’Ajuntament està estudiant i, sobretot, amb l’obertura 
dels nous equipaments de Ca l’Isidret. Molt aviat, el 
Casal de Barri i de Gent Gran es convertiran en el 
pol d’atracció i veïnal d’aquesta part del Provençals 
del Poblenou. L’edifici de nova planta, que finalment 
s’ha acabat malgrat un retard imputable a l’empresa 
constructora que no s’hagués hagut de produir, 
incrementa el caràcter social del barri amb la 
incorporació d’habitatges tutelats per a gent gran als 
pisos superiors.

La inquietud de l’Associació de Veïns i Veïnes Paraguai-
Perú és el motor incessant de la festa, que coordina les 
aportacions de diversos altres col·lectius del barri per 
fer-nos nostres els carrers i omplir-los de somriures i de 
complicitats. Una feina de renovació constant per tal 
d’incrementar l’interès de la trobada i fer que tots ens hi 
trobem a gust.

Al Districte de Sant Martí ens complau molt poder 
col·laborar en fer tot això possible. Desitgem que un 
cop s’acabi la Festa Major en quedi un bon regust de 
boca per haver compartit moments inoblidables amb 
els nostres veïns i veïnes i per haver gaudit d’un espai 
de convivència que sens dubte enfortirà els lligams 
personals i ens farà sentir el barri encara més nostre.

Bona Festa Major a tothom!

Josep Maria Montaner
Regidor de Sant Martí

Col·laboradors:

Organitza:

Associació de Veïns de Paraguai - Perú



Dimecres, 31 de maig
14 h Dinar del Casal de Gent Gran  
 Paraguai – Perú
 Per celebrar la cloenda d’activitats. Proposta  
 exclusiva per als associats i les associades  
 del Casal. Venda anticipada de tiquets, al  
 propi Casal.

Dijous, 1 de juny
17 h  Cantada de corals
 Coral del Casal Paraguai-Perú i altres
 Parròquia Sant Paulí de Nola

Divendres, 2 de juny
18 h Batucada
 Amb el grup del col·legi Brasil

19 h Bingo popular
 Pro Festa Major

22 h Sopar de veïns i veïnes
 Amb disco mòbil. Cadascú hi porta el seu  
 sopar, i l’Assoc. de Veïns hi posa la beguda i els  
 cafès. Tiquet, 5 €.

Dissabte, 3 de juny
10 h Gimcana 
 Per a tota la família.  
 Amb premi.
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11 h Bingo popular
 Pro Festa Major

17 h Actuació del Petit Ballet    
 de Barcelona
 Amb homenatge als socis i familiars de la 3a   
 edat, i també als matrimonis de 50 anys i a la   
 dona i a l’home més grans del barri.

 Cal inscriure-s’hi a l’Assoc. de Veïns Paraguai-  
 Perú (pl. Puigcerdà) a partir del 29 de maig.   
 Venda de la tira de tiquets a 1 € per al sorteig   
 d’un pernil.

19 h Bingo popular
 Pro Festa Major

22 h Sopar de veïns i veïnes
 Cadascú hi porta el seu sopar , i l’Assoc.    
 de Veïns hi posa la beguda i els cafès. Qui ho   
 vulgui, preparem el sopar amb truita, empanada,  
 beguda, cireres de postre i cafè. Tiquet, 5 €.

23 h Ball de Festa Major
 Amb l’orquestra “Krater”

Diumenge, 4 de juny
10 h 2a bicicletada Paraguai-Perú
 Patrocinada per Glober Fixie Bikes. Inscripció   
 gratuïta i obligatòria (c. Andrade, 206, local 11).   
 S’hi facilitarà el dorsal. El recorregut,    
  en programes a part.

11 h Batucada i Zumba
 Amb els membres del col·legi Brasil

12 h 2a Botifarrada popular
 Per als socis i els no socis. Tiquet, 2 €    
 (beguda inclosa)

13 h Gran festa de l’escuma
 Prepareu els banyadors!

16 h Festival infantil
 Amb atraccions inflables  
 i d’altra mena

19 h Bingo popular
 Pro Festa Major

Dilluns, 5 de juny
10 h 25a trobada   
 de puntaires  
 Paraguai-Perú
 Venda de tiquets, a 1 € la  
 tira, i sorteig d’un pernil.

11 h Banda Groga
 Actuació musical

17 h Pep Callau
 Actuació del gran pallasso. Hi col·labora, la  
 Fundació La Roda.

18 h Xocolatada infantil
 Després, els grans. Amb el patrocini de   
 l’hotel Tryp-Barcelona Condal Mar. 

18.30 h Bingo popular
 Pro Festa Major

20 h  Cantada d’havaneres
 Amb el Grup Montjuïc. A la  
 mitja part, rom cremat   
 (1€ el got).

22 h  Fi de festa

Exposició de treballs dels 
tallers
Durant totes les festes, a l’antic CAP 
Paraguai (Paraguai, 17).

Fira d’atraccions
A la Rambla Prim (entre la Gran Via i Pere IV).

Recordem als socis que disposen d’un servei gratuït 
d’assessorament jurídic a l’Assoc. de Veïns 
(tel. 93 278 06 93).
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Ball, exhibició, tradició, festa, música.... participació, 
trobada, diversió, veïnatge... Totes plegades són 
paraules que descriuen fil per randa el programa 
de Festa Major que us fem a mans. I alhora, totes 
plegades són un petit diccionari que rememora vivències 
viscudes per, sobretot, apassionar-nos per una nova 
convocatòria.

La Festa Major de Paraguai-Perú és viva, i en cada nova 
edició adapta el seu programa per fer-la més gran i més 
plural. Són els signes dels temps, que deixen empremta 
en un barri activista que no es conforma i que sempre fa 
el que pertoca per millorar la qualitat veïnal.

Enguany, aquesta projecció es fa evident amb la 
reivindicació de millores a la plaça de Puigcerdà que 
l’Ajuntament està estudiant i, sobretot, amb l’obertura 
dels nous equipaments de Ca l’Isidret. Molt aviat, el 
Casal de Barri i de Gent Gran es convertiran en el 
pol d’atracció i veïnal d’aquesta part del Provençals 
del Poblenou. L’edifici de nova planta, que finalment 
s’ha acabat malgrat un retard imputable a l’empresa 
constructora que no s’hagués hagut de produir, 
incrementa el caràcter social del barri amb la 
incorporació d’habitatges tutelats per a gent gran als 
pisos superiors.

La inquietud de l’Associació de Veïns i Veïnes Paraguai-
Perú és el motor incessant de la festa, que coordina les 
aportacions de diversos altres col·lectius del barri per 
fer-nos nostres els carrers i omplir-los de somriures i de 
complicitats. Una feina de renovació constant per tal 
d’incrementar l’interès de la trobada i fer que tots ens hi 
trobem a gust.

Al Districte de Sant Martí ens complau molt poder 
col·laborar en fer tot això possible. Desitgem que un 
cop s’acabi la Festa Major en quedi un bon regust de 
boca per haver compartit moments inoblidables amb 
els nostres veïns i veïnes i per haver gaudit d’un espai 
de convivència que sens dubte enfortirà els lligams 
personals i ens farà sentir el barri encara més nostre.

Bona Festa Major a tothom!

Josep Maria Montaner
Regidor de Sant Martí

Col·laboradors:

Organitza:

Associació de Veïns de Paraguai - Perú
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