
 

Punt Multimèdia 
la Marina
17.30 h. Taller: Aprendràs 
a dissenyar el teu adhesiu 
personalitzat i a tallar-lo en 
vinil amb un plòter de tall. 
Dirigit a joves de 12 a 15 anys.

 

Plaça de la Marina
17.00 h. Presentació del Pla 
de Barris de la Marina. 
19.00. h. ‘La Sindriada’ a 
càrrec de La Marina Viva.
19.15 h. Pregó a càrrec de la 
Taula de Dones de la Marina i 
parlaments oficials.
19.30 h. Exhibició de falcons 
a càrrec dels Falcons de 
Vilafranca del Penedès.

 

Parc de Can Sabaté
Matinal per 
a la Gent Gran
09.30 h. Inscripcions al Parc de 
Can Sabaté.
10.30 h. Inici d’activitats.
12.15 h. Esmorzar pels 
participants.

Plaça de la Marina
18.00 h. Espectacle d’animació 
infantil a càrrec Cia. Dandy 
Clowns.

Jardins de Can Farrero
21.00 h. Arribada de la Flama 
del Canigó.
21.15 h. Pregó de Sant Joan a 
càrrec de Diables de Port.
21.30 h. Encesa de la foguera 
de Sant Joan.
21.45 h. ‘Carretillada’ a càrrec 
de Diables de Port.

Carrer del Foc
22.00 h. Sopar popular 
de revetlla.
24.00 h. Ball de revetlla 
a càrrec de l’orquestra 
La Montecarlo

 

Plaça de la Marina
11.00 h. Cercavila a càrrec 
de Diables de Port i colles 
convidades. 
12.00 h. Gran tabalada a 
càrrec de Diables de Port i 
colles convidades.
12.30 h. Espectacle d’animació 
i escuma. 
13.30 h. La Tapeta de la 
Marina a càrrec del Centre 
Cultural Estrelles Altes. 
Actuació del grup Acoustic 
Guiri. a càrrec de l’Espai Jove 
La Bàscula.
18.00 h. Correfoc infantil a 
càrrec de Diables de Port i 
colles convidades.

Espectacle d’entitats
18.30 h. Actuació del grup 
de ball del Casal de Barri La 
Vinya.
19.00 h. Actuació del grup de 
ball de l’Associació de Veïns 
Sant Cristòfol.
19.30 h. Actuació del grup de 
flamenc del Centre Cultural 
Estrelles Altes.
20.30 h. Tabalada a càrrec de 
Diables de Port.
21.00 h. Inici del cercavila i 
correfoc a càrrec de Diables 
de Port.
21.30 h. Concert de rumba 
a càrrec de La Màlaga.

Carrer del Foc
La Marina es crema 
amb: 
24.00 h La Banda del Coche 
Rojo i DJ Luka Caro.

 

Plaça de la Marina
10.00 h. Plantada de gegants a 
càrrec de Gegants de la Marina 
i colles convidades.
12.00 h. Inici del cercavila 
gegantera.

Espectacle d’entitats
18.00 h. Actuació del grup 
de ball del Centre Cultural 
Estrelles Altes. 
18.45 h. Actuació de Zumba 
Kids a càrrec de l’Associació 
de Veïns San Cristòfol i de 
Can Clos.
19.15 h. Actuació de ball: 
Coreografies del musical 
Grease a càrrec del Centre 
Cultural Estrellas Altas.
21.00 h. Havaneres i rom 
cremat a càrrec del grup 
Folk Montjuïc.

Parc de Can Sabaté
11.00 h. Festa d’aigües, festa 
infantil. Amb la col·laboració 
d’AGBAR. 
Vols construir i fer navegar un 
vaixell? Vols jugar amb tauletes 
interactives i passar-te tots 
els nivells del cicle de l’aigua? 
Aigües de Barcelona et porta un 
munt de jocs. Per a nens i nenes 
de 3 a 12 anys.
18.00 h. Ballada de sardanes i 
colles convidades a càrrec de 
l’Associació Cultural Catalunya 
Sardanista.

Jardins
de Can Farrero
Concurs de paelles 2017 a 
càrrec del Centre Cívic Casa 
del Rellotge.
Cal fer inscripció prèvia 
al CC Casa del Rellotge 
fins al 16 de juny o fins a 
assolir el sostre màxim de 
participants.
10.30 h. Presentació 
dels grups participants i 
repartició de material.
13.00 h. Arribada de la 
cercavila gegantera, entrega 
de trofeus i ball de gegants.
14.00 h. Deliberació del jurat 
del concurs de paelles.
16.00 h. Lliurament de 
premis del concurs de 
paelles.

 

De 20.00 a 00.00 h Nit Jove 
La Bàscula
Activitats esportives i 
culturals per a joves de 14 a 
22 anys.

 

Passeig de la Zona 
Franca
11.00 h. Matinal esportiva a 
càrrec de la Taula d’Esports 
de la Marina. 
11.00 h. Tallers dels Mossos 
d’Esquadra per als infants de 
la Marina.
13.00 h. Gran Premi de la 
Marina, VI Milla Bahaus
Jardins de Can Farrero

Jardins 
de Can Farrero
9.00 h. Campionat de petanca 
a càrrec del Club Petanca 
Casa del Rellotge.



Patrocinadors:

Col·laboradors:

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic

Districte de
Sants-Montjuïc 

AVV Can Clos
AVV Sant Cristòfol
Casal de Barri La Vinya
Associació Amics de la Marina 
Zona Franca
Associació Cultural Catalunya 
Sardanista
Associació de Comerciants 
de la Marina
Associació de Comerciants 
del Mercat de la Marina

Centre Cultural Estrelles Altes
Diables i Espurnes de Port
Folk Montjuïc
Fundació Banc dels Aliments
Gegants de la Marina
La Marina Viva
Taula d’Esports de la Marina
Taula de Dones la Marina

Inscripcions a les activitats i informació
Unió d’Entitats de la Marina
Mare de Déu de Port, 363 · Parc de Can Sabaté · 08038 Barcelona
Tel.: 933 313 842 · Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 h. 
info@entitatslamarina.org

CC Casa del Rellotge / Sala Pepita 
Casanellas
Centre Cívic La Cadena

Espai Musical i Jove La Bàscula
Punt Multimèdia La Marina

Fruiteries 
La Alhambra

L’inici d’estiu té una cita assenyalada al 
calendari: la Festa Major de la Marina. Del 22 
al 25 de juny sortiu al carrer i compartiu amb la 
gent més propera les activitats que us ofereix la 
festa: concerts de música, espectacles infantils, 
competicions esportives o actes de cultura 
popular i tradicional, sense oblidar-vos del 
tradicional concurs de paelles, que organitza 

el Centre Cívic Casa del Rellotge, o el més recent concurs de 
fotografia #fotobacanal17. 

L’any passat, la ciutat de Barcelona va atorgar a la Taula de Dones 
de la Marina la Medalla d’Honor i aquest any, com a pregoneres de 
la Festa Major, es posa de nou en el centre de la societat la lluita 
per la igualtat i els drets de les dones. És un gran compromís que 
també durant les celebracions puguem assegurar unes festes 
respectuoses i lliures de discriminacions contra les dones; és un 
compromís que tots i totes hem d’assumir. 

Per idear el cartell d’enguany, el dissenyador Jordi Juan Pujol 
es va inspirar en els gegants de la Marina i els va humanitzar, 
convertint-los en un noia que balla (la brusa conté els peixos de la 
seva safata) i un noi que fa música (l’aixada es converteix en una 
guitarra), vivint el barri i la festa des de dintre. 

Això mateix, viure el barri, fent nostre l’espai públic i alhora 
respectant els altres és la millor manera de gaudir de la Festa 
Major. Darrere hi ha la feina de moltes entitats i associacions que 
estimen la Marina i volen erigir un barri del qual estar orgullosos.

Moltes gràcies a tots aquells que heu participat en l’organització. 
Ara, gaudiu de la Festa Major!

Laura Pérez
Regidora del districte de Sants-Montjuïc

Veïns i veïnes, 

Els barris de la Marina novament s’engalanen: 
han arribat les Festes de la Marina-Bacanals 
de Barcelona 2017!.

Celebrem la 13a edició, un número que de ben 
segur ens portarà sort, entre tots i totes farem 
que aquestes siguin les millors festes dels 
darrers anys.

Les festes són un bon moment per reforçar els llaços d’amistat i 
col·laboració entre els veïns i les veïnes de la Marina i, desitjo que 
aquest esperit perduri la resta de l’any, marcant una manera de 
treballar que serveixi per millorar entre tots i totes les condicions 
de vida dels nostres barris.

La incipient millora de les expectatives econòmiques que, esperem 
arribin a tots, ens fa pensar que podem mantenir el suport de les 
empreses del nostre barri i del nostre entorn: la Fira, Consorci 
Zona Franca, Santiveri, Wala, Bauhaus i d’altres a les quals volem 
agrair la col·laboració en les nostres Festes.

Continuem comptant, com ha estat en totes les edicions anteriors, 
amb la col·laboració del Districte de Sants-Montjuïc a qui també 
agraïm el seu suport.

En aquest fulletó trobareu totes les activitats de les Festes de 
la Marina-Bacanals de Barcelona 2017, trobareu música, ball, 
activitats infantils, per a la gent gran… un seguit d’activitats que de 
ben segur seran del vostre gust. Que no ens manquin la il·lusió i 
les ganes de passar-ho bé a les festes.

Us desitjo que gaudiu d’aquestes festes i participeu de les 
activitats amb esperit de convivència alegria i respecte.

Visca les nostres festes! Visca la Marina!

Antonio Guillén

President de la Unió d’Entitats de la Marina

Entitats col·laboradores

Equipaments que col·laboren a les Festes

 

• Porteu vestuari adequat: 
roba de cotó, barret i calçat 
flexible. Com més us tapeu, 
menys patireu per les 
espurnes. 

• No llanceu aigua sobre 
els diables.

• Si aneu acompanyats 
d’infants, no els porteu a les 
primeres files.

• Si teniu botiga a l’itinerari, 
cal que en retireu els tendals, 
que en tapeu els vidres i 
n’abaixeu les persianes.

• Cada persona del públic 
que participa en el Correfoc 
assumeix els riscos que 
suposen aquests tipus 
d’activitats.

Exposició de cartells del 
concurs de la Festa Major 
de la Marina, Bacanals de 
Barcelona 2017.

Del 26 de juny al 28 de juliol 
al Centre Cívic La Cadena.

Concurs #fotobacanal17

Bases del concurs:
Els usuaris que hi desitgin participar hauran de pujar al mur 
del Facebook de La Marina Viva, una fotografia pròpia d’un 
moment especial, el més divertit... de la Festa Major de la 
Marina, Bacanals de Barcelona 2017. Ho hauran de fer des del 
seu compte de Facebook i la imatge haurà d’anar acompanyada 
del hashtag “#fotobacanal17”, d’aquesta manera la persona 
participant quedarà identificada. Podrà guanyar un val de 50 
euros per gastar a la botiga d’electrònica FNAC.
Requisits de la fotografia: Haurà de mostrar algun element 
que es relacioni explícitament amb la Festa Major de la Marina, 
Bacanals de Barcelona 2017. Un usuari pot participar amb 
tantes fotografies com vulgui. L’organització es posarà en 
contacte amb les persones guanyadores mitjançant un missatge 
privat al compte del Facebook, per sol·licitar-los les dades 
necessàries de comprovació de la identitat. 
També es facilitarà la informació necessària per a la recollida 
del premi.
En el cas que l’organització observés qualsevol anomalia 
o sospités que un participant està impedint el normal 
desenvolupament de l’activitat podrà, de manera unilateral, 
eliminar la inscripció d’aquest usuari.

 

Taller intergeneracional de 
dansa per a mares i pares i 
nens i nenes entre 3 i 6 anys
Dijous 22 de juny 
a les 18.45 h al Graner
(C/ Jane Addams, 14-16)
Aforament limitat, activitat 
gratuïta 
Inscripcions: 
info@granerbcn.cat


