
Del 6 a l’11 de setembre del 2017

Salut



Benvolguts veïns i veïnes 
del barri de la Salut,

M’adreço a vosaltres per agrair-vos que 
un any més feu possible la vostra Festa 
Major, amb molt d’esforç i dedicació, 
tant individualment com col·lectivament.
La Salut ha estat, és i serà un gran 
barri, referent del nostre districte 
i de la nostra ciutat.
La Festa Major ens demostra 
que junts fem festa, però, alhora, 
que junts construïm comunitat 
i fem barri tot l’any.
Després de la feina, l’esforç 
i l’organització és el moment 
de gaudir intensament de la festa.

Us desitjo molt bona Festa Major.

Visca La Salut!
Visca la Festa Major!

Gerard Ardanuy
Regidor President del Districte de Gràcia

Estimats veïns i veïnes del barri de la 
Salut, graciencs i gracienques,

Un any més comencem el setembre 
amb la Festa Major del barri de La Salut, 
moment en què prenem el carrer per 
compartir l’alegria i gaudir amb il·lusió de 
la companyia dels veïns i les veïnes. La 
Festa Major és possible gràcies a l’esforç i 
la generositat de les entitats i associacions 
que formen part de la comissió de festes, 
a la qual vull agrair molt especialment la 
dedicació.

Aquest any, a més, la festa serà més 
sostenible que mai, amb l’ús de plats 
i coberts compostables i el nou got 
reutilitzable, símbol del rebuig a les 
agressions sexistes a favor d’una festa 
lliure i segura. Enguany també s’hi ha 
millorat l’accessibilitat, amb intèrprets de 
llengua de signes i lavabos adaptats. Una 
aposta per avançar cap a la inclusió de 
totes i tots.

Animeu-vos a gaudir de totes les activitats 
que estan programades per a petits i 
grans, de la música, els tallers, jocs i 
espectacles. Fem de la corresponsabilitat 
i la convivència un tret distintiu de la 
nostra festa i celebrem amb alegria que 
La Salut és un barri ben viu.

Molt bona Festa Major! 

ELOI BADIA
Regidor del Districte de Gràcia

Diumenge, 10 de setembre 
a les 10.00 h 
Plaça Sanllehy 
Taller amb Batucargol “Toca el teu 
timbal”, bombolles de sabó i més 

Carrer Verdi 
Inflables d’aigua 

tarda
Rambla Mercedes 
Teatre per a tota la família

Del dimecres 6 al diumenge 
10 de setembre

a les 11.00 h 

GIMCANA MULTIDIA ACTIVITATS PER A NENS I NENES 

Els més petits també poden gaudir 
de la Festa Major. Per això aquest 
any hem realitzat un programa 
d’activitats per tal que els nens  
i nenes s’ho passin d’allò més bé!

Dimecres, 6 de setembre 
a les 18.00 h 
Carrer Argentona 
Festa infantil i xocolatada

Dissabte, 9 de setembre 
a les 10.00 h 
Rambla Mercedes 
Taller amb Batucargol  
“Fes-te el teu timbal”

a les 17.00 h 
Carrer Verdi 
Jocs del circ CircCric

Activitat amb intèrpret de 
llengua de signes 

i festa de l’espuma 

Llocs: C. Argentona, Rambla 
Mercedes, c. Verdi, pl. Sanllehy 



Cinema a la fresca

Espai Quiró

21.30 h

Av. Mare de Déu de Montserrat,5

C. Mare de Déu de La Salut, 55

Dijous, 7 

Carrer Argentona
Servei de bar 
(entrepans i begudes)
Cinema a la fresca  
i servei d’entrepans

20.00 h 

22.00 h

Divendres, 8 

Capelleta Mare de Déu 
de La Salut

Missa en honor de la 
Verge de la Mare de Déu 
de La Salut. Ofrena floral

11.00 h

Dimecres, 6

Carrer Argentona
Traca inaugural 
Festa infantil i xocolatada

17.30 h 

18.00 h

Cursa popular baixada  
de la Glòria

10.00 h

Recorregut: Inici a pl. Mons - c. Rubens 
- c. Móra d’Ebre - Baixada Solanell - 
Torrent del Remei - c. Farigola -  
Av. de Vallcarca - Baixada de la Glòria - 
Av. Coll del Portell - c. Verdi 

Activitat amb servei de 
llengua de signes 

Carrer Argentona
Vermut electrònic
Pregó de Festa Major
Sopar servit
Concert amb el grup 
Arrels de Gràcia

12.00 h
20.30 h 
21.00 h 
00.00 h 

Placeta Rambla Mercedes
Taller “Fes-te el teu timbal” 
amb Batucargol
Tangos Gabriel Vallone 
Dinar popular
Taller familiar de Capoeira 
Nit de rock amb Knock on 
wood, Your Grace i Kypos

10.00 h 

12.00 h 
14.00 h
17.00 h
20.00 h 

Carrer Verdi
Cursa Popular

Campionat de jocs de taula
Aperitiu per a la gent gran
Xocolatada
Taller de circ i malabars 
amb Circ Cric

10.00 h

10.00 h
12.00 h
17.00 h
17.30 h

Recorregut: Inici a pl. Mons

Carrer Verdi

Carrer Argentona
Servei de bar  
(entrepans i begudes) 
Concerts

20.00 h 

21.00 h 

Pregó Festa Major del Barri 
de La Salut a càrrec de 
Xavier Lucas, ex capità de 
C.E. Europa i director  
de l’Escola C.E. Europa. 

Correfoc infantil amb els 
Escuats de la Malèfica del 
Coll i Malsons de la Vella

20.00 h

20.30 h

Activitat amb servei de 
llengua de signes 

Placeta Rambla Mercedes
Espectacle musical a  
càrrec dels casals d’estiu  
de MúsicActiva  
Cercavila de Festa 
Major acompanyats per 
Batucargol i Batucada Gaudí

17.30 h 
 

18.30 h  

Recorregut: Inici a Av. Sant Josep de 
La Muntanya / Travessera de Dalt i final 
a Av. Vallcarca / Baixada de la Glòria 

Recorregut: Inici a c. Verdi / Baixada de 
la Glòria fins a c. Verdi / Baixada de Britz

Nit balcànica amb 
Balkumbia, Basarab 
i DJ Dr. Batonga

20.00 h  

DISSABTE, 9 

Passejada històrica 
“Recuperem el comerç 
del barri”

10.30 h

Pernilada popular  
i carmanyola
Orquestra Iguana Show

21.00 h

23.00 h

El carro de les veïnes12.30 h

Lloc: Activitat mòbil 
12.30 h Aperitiu a la Rambla Mercedes 
16.30 h Berenar al c. Verdi 
Descripció: El projecte “Gèner-ant al 
barri” tindrà un punt d’informació i 
recollida de respostes de les dones 
mòbil gràcies a “El carro de les 
veïnes”. L’activitat surt del projecte 
d’investigació - acció - participativa per 
detectar les necessitats i potencialitats 
de les dones del barri, i generar futures 
propostes d’actuació col.lectives entre 
totes. T’animes a donar la teva veu? 

Lloc de sortida: Inici a Av. Sant Josep de 
La Muntanya / Travessera de Dalt i final 
a Av. Vallcarca / Baixada de la Glòria  
Descripció: Vine a conèixer les lleteries, 
els bars coneguts com a grans punts 
de trobada, els forns, les perruqueries... 
i sobretot, les persones que 
representaven la vida del barri gràcies a 
la memòria popular dels veïns i veïnes. 



Vine a prendre una copa 
de cava per la Festa Major 
al mercat, et convidem!

DIUMENGE, 10 

11.00 h 

Mercat Lesseps
C. Verdi, 200

Espai Quiró

Concurs de paelles 
Música i rumba catalana 
a càrrec de Jordi 
González, veí de La Salut

12.00 h 
17.30 h

Av. Mare de Déu de Montserrat, 5

Concurs de paelles

Lliurament de premis  
del concurs

11.00 h

17.00 h

Conta contes i taller 
inclusiu per infants i adults 
“Parlem amb les mans”. 

12.00 h

Club de Tennis La Salut 

Missa al Club de Tennis 
La Salut

11.00 h

C. Mare de Déu de La Salut, 75

Activitat amb servei de 
llengua de signes 

DILLUNS, 1 1

Carrer Argentona
Campionat de jocs de taula
Vermut de Festa Major
Dinar de carmanyola
Park Band

12.00 h 
13.00 h 
14.30 h 
18.00 h

Placeta Rambla Mercedes
Música amb Marta i el Mar
Dinar concurs de paelles 
Espectacle de Titelles
Música cubana amb  
Los Tunantes

12.00 h
14.00 h
16.00 h
17.00 h Placeta Rambla Mercedes

Cicle de jazz i músiques 
diverses amb Venancio  
y los jóvenes de antaño
Dinar concurs de paelles 
Cabaret
Nit de fusió amb Micu, 
Los Made in Barcelona i DJ

12.00 h 
 

14.00 h
17.00 h
20.00 h

Festa de l’escuma
Sardinada popular
Orquestra Nexo

Carrer Verdi
Final del campionat de 
jocs de taula
Festa infantil amb jocs 
inflables d’aigua
Dinar concurs de paelles
Lliurament de premis de 
la cursa popular i dels 
jocs de taula 
Entreniment popular
Ball de clausura amb la 
Orquestra Triada

10.00 h 

11.00 h 

14.00 h 
17.00 h 

18.00 h
20.00 h 

18.30 h
21.30 h
23.00 h

Lloc: paellades populars al c. Verdi,  
c. Argentona i Rambla Mercedes. 
Concurs obert als cuiners i cuineres  
del barri a l’Espai Quiró
Descripció: El concurs de paelles  
ha tornat al barri. 
Inscriviu-vos per a passar-ho d’allò 
més bé a l’Espai Quiró o tastar les 
paelles de les entitats organitzadores 
al c. Argentona, al c. Verdi, la Rambla 
Mercedes i l’Espai Quiró.

Lloc:  Espai Quiró

Carrer Argentona
Campionat de jocs de taula
Dinar concurs de paelles 
Karaoke
Sopar de carmanyola
Discomòbil

12.00 h 
14.30 h 
17.00 h
21.00 h
00.00 h Plaça Sanllehy

Festa infantil amb el taller 
“Toca el teu timbal” de 
Batucargol, bombolles de 
sabó i molt més!! 

10.00 h

21.00 h
02.00 h

Sopar de carmanyola
Fi de Festa Major



ESPAIS DE FESTA

Verdi - Baixada de la Glória
Argentona
Placeta Rambla Mercedes 
Espai Quiró  
(Av. Mare de Déu de Montserrat 5-11)

RECOMANACIONS PER AL CORREFOC

8 de setembre a les 20.30 al c. Verdi
 
 Portar roba adequada: de cotó  amb mànigues i pantalons llargs, barret 
que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.

 Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
 Protegir-se els ulls, i tapar-se les orelles.
 Obeir les indicacions de l’organització i respectar les figures de foc.
 Amb infants, mireu de seguir la festa des d’una distància prudencial  
i agafats de les mans.

Mercat Lesseps (c. Verdi, 200)
Plaça Sanllehy
Capelleta Mare de Déu de La Salut 
(c. Mare de Déu de La Salut, 55) 
Club de Tennis La Salut
(c. Mare de Déu de La Salut, 75)
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La Salut, amb 

mirada sostenible

La Salut, contra 

les agressions 

sexistes

La Salut, amb 

mirada inclusiva

Compreu el got reutilitzable de la festa, 
el trobareu a les barres dels espais de 
festa i recordeu portar-lo sempre  
a sobre.

Ús de material compostable: plats, 
coberts... a totes les activitats 
organitzades per les  entitats  
i associacions.

Recordeu fer us dels punts de recollida 
selectiva i reciclatge.

La festa se suma a la campanya 
#BCNantimasclista. Els beneficis del 
got reutilitzable seran per l’Associació 
Hèlia, entitat que treballa amb dones 
víctimes de violència de gènere i que  
presentaran al barri els seus projectes 
comunitaris com “Veïnes per veïnes”

Amb la  

col.laboració de
Associació de veïns i comerciants 
plaça Rovira i rodalies

A.E. Racing Güell

Escola Baldiri Reixac

Medi Ambient - Park Güell

• 

•

•

•

Enguany la Festa Major de la barri fa un 
pas endavant  en la festa inclusiva:

- Activitats amb llengua de signes 
en l’acte del pregó, taller de circ 
i malabars al carrer Verdi, i al 
contacontes i taller “parlem amb  
els mans” a la Pl. Sanllehy.

-També s’han instal·lat lavabos 
adaptats.

Organitza
Centre de Serveis Socials Coll - 
Vallcarca - La Salut - APC

Associació de veïns 
del carrer Argentona 

Associació de veïns La Salut
- Park Güell - Sanllehy

Associació de concessionaris 
del Mercat Lesseps

Associació Masoveria Urbana 
per la Llar Alternativa

Ampa Escola Turó del Cargol

Ampa Escola Rius i Taulet

Escola Reina Elisenda

Escuats de la Malèfica

Associació de veïns i comerciants 
de la plaça Lesseps

Associació de veïns La Salut
- Park Güell - Sanllehy

Agrupament Escolta Roland Phillips

Batucargol

Casal La Miranda

Casal de barri Cardener

Castellers de la Vila de Gràcia

Centre Gaudí

Cerecusor

Ciberdona

Club Tennis La Salut

Club Bàsquet Coll

Colla Geganters Escola 
Reina Elisenda

Comissió de Festes de 
La Salut - Park Güell 

Comissió de joves del Coll

• 

• 

• 

• 

• 

•

•

•

•

•

 
• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

• 

•

Comerciants de Vallcarca

Escola Baldiri Reixac 

Malèfica del Coll

Malsons de la Vella

Mercat Lesseps

MúsicActiva

Veïnat cuidador de la capelleta 
de la Mare de Déu de La Salut

Procés comunitari a La Salut

Parròquia Mare de Déu de La Salut

Taller d’Història de Gràcia

Rundeterra de Terra

Teixint Connexions

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



ajuntament.barcelona.cat/gracia

@Bcn_Gracia @districtegracia @bcn_gracia

LA SALUT
LLIURE
D’AGRESSIONS
SEXISTES


