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M’AGRADA
VIURE AMB TU!
Perquè mantens
neta la ciutat

Perquè T’HO PASSES BÉ
SENSE OBLIDAR QUE
JO VULL DESCANSAR

Si sempre llencem les coses
on toca aconseguirem
que la ciutat llueixi.

Perquè no fas
del carrer un bar
A la ciutat hi ha molts locals
on anar a fer una copa,
no cal fer-la al carrer.

Des de l’Ajuntament i les entitats del barri es treballa intensament per satisfer totes les
persones que s’apropen a Sants durant aquests dies tan especials, i s’organitzen un
ampli ventall d’actes perquè, des dels més menuts fins als més grans, tothom tingui
l’oportunitat de participar-hi i divertir-se.
Les paraules d’un pregoner molt estimat, l’Enric Masip, donaran el tret de sortida
de la Festa Major. Un esportista que va dur molts èxits a l’handbol català, que ha
estat olímpic en dues ocasions i que ens transmet els millors valors de l’esport,
indispensables també per continuar construint una ciutat i uns barris cada dia millors:
l’esperit de superació, la perseverança i el treball en equip.

Perquè tens tanta
cura de la ciutat
com de casa teva

Així és com també volem continuar treballant pel futur dels veïns i veïnes de Sants:
amb la implicació, el compromís i la col·laboració de tothom. Sempre s’ha dit que
Barcelona no seria Barcelona si no tinguéssim el ric teixit associatiu i la societat civil
que tenim. A la Festa Major de Sants en tenim la millor prova.

Perquè SAPS QUE
EL CARRER NO ÉS UN WC
Segur que trobes una opció millor,
com demanar permís a un bar o
anar a un lavabo portàtil, i així la
ciutat continuarà estant neta.

El que t’envolta implica la feina
de molta gent. Gaudeix-ne
sense malmetre-ho

Com a alcalde, és un plaer saludar-vos una vegada més amb motiu de la celebració
de la Festa Major de Sants, que ens ajuda sempre a acomiadar l’agost com cal i que
ens engresca a sortir al carrer per compartir i gaudir de totes les activitats que s’han
programat amb molt d’esforç i il·lusió.

Divertim-nos tenint en compte
els altres i segur que tots plegats
estarem més a gust.

El mobiliari urbà és de tothom.
Cuidem-lo i en podrem gaudir
més i més temps.

Perquè RESPECTES
L’ESFORÇ DELS ALTRES

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,

Esport, gastronomia, cercaviles, gegants i tabalers, espectacles de dansa aèria,
actuacions musicals i guarniment de carrers, tot això i molt més ho trobarem en
aquest dies de festa. I hem d’agrair-ho, especialment, a la Federació d’Associacions
i Comissions de Carrers de la Festa Major que, a més, enguany està d’enhorabona
per la incorporació del carrer Rossend Arús.
La feina està feta. Ara només resta assaborir tot el que la Festa Major de Sants té
per oferir-nos, amb respecte, civisme i bona convivència.
Molt bona Festa Major a tothom!
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Un estiu més Sants es convertirà del 23 al 30
d’agost en el centre neuràlgic de la xerinola,
la gresca, la bullícia, el civisme i la convivència
a Barcelona gràcies a la seva Festa Major. Una
cita obligada en el nostre calendari festiu
que es ve repetint des de l’any 1837 i que té
en l’engalament de carrers una de les seves
expressions més característiques.

Benvolguts santsencs i benvolgudes santsenques,

A les portes d’una nova edició de la Festa
Major de Sants, una manifestació de cultura
popular arrelada a l’imaginari de molta gent,
ens envaeixen les ganes de participar-hi
activament i gaudir-ne.

Benvolguts veïns i veïnes,

L’autèntica ànima de la Festa Major de Sants són
els ciutadans que se la fan seva any rere any i
també, molt especialment, les comissions de festes
de tots els carrers participants, ja que apleguen
una gran quantitat de veïns actius i involucrats en
els treballs de preparació i organització dels actes.
Persones que se senten orgulloses de pertànyer
a un barri que ha sabut mantenir la seva
personalitat al llarg del temps i que volen celebrar
aquesta singularitat obrint-se al conjunt de la
ciutat i més enllà, amb generositat.
És aquesta autoestima local, de barri, la que ens
permet construir una societat més cohesionada
i protagonista del seu propi present, vinculada
al seu passat i capaç d’afrontar el futur amb més
força i més oportunitats. Aquest associacionisme,
basat en valors com la col·laboració, la solidaritat,
el compromís pel bé comú i el respecte a les
persones, és un dels trets més distintius del nostre
país. I és en expressions concretes com aquesta
on es manifesta d’una forma més nítida.

Arriba la Festa Major de Sants i es nota a
l’ambient, la flaira de festa, d’il·lusió, de joia,
que emana dels carrers. Arriba la Festa Major i
amb ella el retrobament amb familiars, veïns i
velles amistats amb qui compartir bons moments.
Desperta Sants a pas de gegants amb la certesa
de viure cada cop castells més alts. Desperta Sants
de carrers engalanats amb la certesa de tenir
tot un poble bategant. I és aquest sentiment
el que ens mou, la victòria d’un poble que ha
sabut mantenir la seva identitat enmig d’aquest
poliedre dinàmic anomenat Barcelona.
La Festa Major de Sants és avui reconeguda per la
seva transcendència com a festa de ciutat. La seva
celebració és també un homenatge al Sants poble;
al manteniment de la tradició més esperada
amb la ofrena a Sant Bartomeu com a punt de
partida. És un homenatge a les generacions que
han mantingut la festa, especialment durant les
últimes quatre generacions, malgrat el silenci que
suposà el franquisme.

Desitjo que aquests dies us resultin intensos, que
els passeu al carrer en bona companyia, que el
temps us acompanyi i que gaudiu al màxim del
programa d’actes -per a tots els gustos i totes
les edats- que us ha preparat la Federació de
Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants.

Des del Districte de Sants-Montjuïc agraïm i ens
sumem a la voluntat de ser dels veïns i veïnes
de Sants, a la feina de totes les entitats, de la
Federació de la Festa Major i les comissions
associades. I seguirem treballant per poder ajudar
cada estiu a veure renéixer de nou aquesta Festa
Major, a fer-la créixer i a mantenir així l’espurna
de la nostra identitat. Enguany, 2014, cal
reivindicar la cerca d’allò que ens uneix, d’allò
que ens permet sumar i anar endavant; d’allò
que ens permet assolir noves fites col·lectives.
Ara més que mai: Sants un sol poble.

Alegria!

Molt bona Festa Major!

Un dels trets particulars que diferencien la
Festa de Sants d’altres festes majors és la
capacitat del veïnat per fer possibles uns
espais màgics en carrers que la resta de l’any
són llocs de vida quotidiana. La consciència
d’una comunitat que durant tot l’any conviu
a partir del civisme de cadascú, també
demana d’un temps de festa que cal preparar
amb constància, amb dedicació silenciosa i
amb molta cura i passió.
Desitjo que enguany la celebració sigui
novament una ocasió per reforçar els llaços
d’amistat entre veïns i veïnes, la relació entre
persones de diferents generacions, entre
persones vingudes d’arreu, sempre amb els
valors cívics presidint la festa.
La Festa Major de Sants és un model per a tot
el país: per molts anys!
Bona Festa Major a tothom!

Ja tenim aquí l’agost i amb ell la Festa
Major de Sants. Les diferents comissions i la
Federació treballem tot l’any perquè els veïns
i veïnes puguem gaudir al màxim de la festa
del nostre barri.
Durant aquests vuit dies els carrers de Sants
s’omplen de música, rauxa, tradicions i
cultura popular perquè grans i petits gaudim,
ballem i passegem pel nostre estimat barri.
Aquest any estem d’especial enhorabona
perquè s’ha sumat a la festa el carrer Rossend
Arús; esperem que aquest sigui el primer any
i que en segueixin molts més. D’altra banda,
comença a haver-hi un relleu generacional
a les comissions més veteranes que fa pensar
que el futur de la Festa Major de Sants està
garantit.
Per últim, només queda desitjar-vos que
passeu molt bona Festa Major, que sortiu al
carrer i participeu en totes les activitats.
Molt bona Festa Major a tothom.
VISCA SANTS I VISCA LA FESTA MAJOR!

Dissabte 23 d’agost
18.30 h Cercavila
de Festa Major
Geganters de Sants, Banda del
Triangle de Sants, Tabalers de
Sants i Castellers de Sants fan el
cercavila des dels Jardins de Can
Mantega, passaran pel c. Joan
Güell, plaça de Sants, c. Sants,
c. Espanya Industrial i l’arribada
serà al Parc de l’Espanya
Industrial.

Actes
unitaris
de la
Festa
Major
de Sants

19.30 h Ball de gegants,
actuació de la banda del
Triangle de Sants i dels
Tabalers de Sants i pilar de
castells dels Castellers de
Sants
Al Parc de l’Espanya Industrial.

20.00 h Pregó
de Festa Major
A càrrec d’Enric Massip,
exjugador d’handbol amb un
ampli palmarès esportiu. Sis
copes d’Europa amb el F.C.
Barcelona i la medalla de bronze
dels Jocs Olímpics de Sidney
2000 són els seus èxits més
destacats.
Al Parc de l’Espanya Industrial.

Diumenge 		
24 d’agost
10.00 h Ofrena floral a Sant
Bartomeu
A l’Església Santa Maria de Sants,
per part de les comissions de
festes dels carrers, Castellers de
Sants i veïns i veïnes que ho
desitgin. Posteriorment es farà
l’ofrena floral al Mercat de Sants.

10.00 - 17.30 h Beisbol
Beisbol per a nenes i nens de 5
a 15 anys.
El Club Beisbol Barcelona us
convida al seu inflable perquè
pugueu conèixer l’esport del
beisbol. Podràs practicar la
punteria i l’encert amb un bat.
I si tens una mica de sort et pots
endur un record.
Al Parc de l’Espanya Industrial.

18.00 -19.30 h Activitat
familiar: Tastet d’expressió
corporal en família, a
càrrec de Tata Inti
Tastet creatiu on apropar-nos al
propi llenguatge corporal com a
adults i com a nens/es, incidint
en la descoberta, la curiositat i la
creativitat a l’hora de moure’ns i
expressar-nos.
Proposta lúdica on jugar en
moviment amb els nostres fills i
filles tot creant noves proximitats
i sistemes de comunicació a
través dels sentits, el moviment
i el contacte.
Al Parc de l’Espanya Industrial.

Dilluns 25 d’agost
11.00 - 13.30 h Festa
de l’Aigua
De la mà d’Aigües de Barcelona
podràs divertir-te amb jocs
d’aigua per a tota la família.
Adreçats a infants d’entre 0 i 12
anys.
Al Parc de l’Espanya Industrial.

11.00 -18.00 h Mercat
infantil de 2a mà
A Vallespir, 12 (Portal de Sants).
Informació a: espaitatainti@
gmail.com

17.30-19.00 h Visita
àudiodescrita per a
persones amb dificultats
de visió als carrers
guarnits. Itinerari nord.
Inscripcions gratuïtes a SUBTIL
fins al dia 22 d’agost enviant
un correu electrònic a subtil@
subtil.cat o trucant al telèfon
620626704.

17.30 - 19.00 h Ballada
de sardanes amb la Cobla
Principal del Llobregat
Al Parc de l’Espanya Industrial.

19.00 - 19.45 h Espectacle
de dansa aèria Cantare
Volare de la companyia
Circo Delicia
Al Parc de l’Espanya Industrial
(àrea frontó).

20.00 h Lliurament de
premis del concurs de
guarniment de carrers
Al Parc de l’Espanya Industrial.

Dimarts 26 d’agost
10.00 - 13.30 h Tallers
infantils i exposicions
Vine a conèixer alguns dels
serveis que fan els Mossos
d’Esquadra; fes-te fotos amb
els cotxes patrulla, les motos de
trànsit i la llanxa de salvament.
O descobreix com treballen
els gossos policia dels Mossos
d’Esquadra.
Durant tot el matí hi haurà tallers
i exposició del material que
utilitzen les diferents unitats:
Unitat de Trànsit, Unitat Canina,
Unitat Subaquàtica, Desactivació
d’explosius (TEDAX) i la Unitat
d’Intervenció en Muntanya.
La Unitat Canina realitzarà una
exhibició amb els gossos a les
12.00 h.
Al Parc de l’Espanya Industrial.

11.00 -18.00 h Ambulàncies
Catalunya
Ambulàncies Catalunya, a la
carpa que tenen al Parc de
l’Espanya Industrial, ensenyaran
al públic infantil a fer maniobres
de primers auxilis i prevenció.
A més, els més petits podran
veure el funcionament d’una
ambulància per dins.
Al Parc de l’Espanya Industrial.

17.30 - 19.00 h Visita
àudiodescrita per a
persones amb dificultats
de visió als carrers
guarnits. Itinerari sud.
Inscripcions gratuïtes a SUBTIL
fins al dia 22 d’agost enviant
un correu electrònic a subtil@
subtil.cat o trucant al telèfon
620626704.

19.00 h Segon Tastet
Popular de la Festa Major
de Sants
Al Portal de Sants (Vallespir, 12).

NIT DE CONCERTS AL PARC
DE L’ESPANYA INDUSTRIAL
21.30 h ANÍMIC
La banda de Collbató ja porta
5 discos editats i han tocat
amb noms com Portishead,
Megafaun o These New Puritans.
L’anterior treball, Hannah, els
va posicionar en els primers llocs
de les llistes de l’any segons la
prestigiosa revista Rockdelux.
El seu últim disc Hannibal
suposa un gir important en la
seva trajectòria musical, han
abandonat el flok rock per un so
més sintètic i fosc i amb ritmes
contundents i electrònics. Aquest
gir va lligat amb la marxa de
Roger Palacín del grup i que
va ha portat a Louise Sansom a
encarregar-se de la base rítmica
de la banda.
A Hannibal la majoria de les
cançons mostren un paisatge
desolador, ple de cranis, batalles,
tristesa... però els protagonistes
diuen que el que en realitat
volen transmetre és la força i
el coratge, ja que en l’amor va
implícita la guerra.
http://animicmusic.tumblr.com
https://www.facebook.com/
Animicblog

22.45 h SE ATORMENTA
UNA VECINA
És una de les formacions estables
amb més recorregut en el gènere
del disco-funk. Nascuda cap al
2005 com a grup de versions, es
fa un nom ràpidament pel seu
directe fresc i original i per la seva
particular proposta musical. Dues
veus de luxe, una poderosa secció
rítmica i una brillant secció de
vents són alguns dels ingredients

per un concert de qualitat i
energia excepcionals. La banda
ha trepitjat escenaris de tot el
país en diferents gires que han
suposat la consolidació d’una
formació que es mostra en plena
forma i en renovació constant.
Actualment són la banda de la
Marató de TV3 i en el seu directe
incorporen cançons pròpies que
doten el seu espectacle d’encara
més personalitat. Habituals de
la Sala Apolo amb la seva sessió
de “Putos Miércoles”, són una
banda que farà les delícies dels
paladars més fins de la festa.
www.seatormentaunavecina.
com
Facebook /
seatormentaunavecina.book
Twitter @SeAtormenta
Youtube /seatormentaunavecina

24.00 h BUHOS
Buhos és una de les principals
referències festives de la
música catalana amb més
de 500 concerts a l’esquena
per tot el país. Amb Natura
salvatge els del Vendrell fan
un salt qualitatiu en la seva

carrera i aposten per melodies
elaborades, lletres incisives i de
denúncia i un treball precís del
productor David Rosell.
El resultat és un disc coherent,
sense fissures, orgànic, on l’ska
rock més directe i els ritmes
reggae són els protagonistes
absoluts. A Natura salvatge,
Buhos ha comptat des del
primer moment amb la
complicitat de reputats artistes
que han volgut sumar-se a la
seva nova aventura discogràfica.
Amistats que s’han forjat
compartint escenari, entre
bastidors, i sobretot, molts
moments de fraternitat en
aquelles hores nocturnes en què
els animals salvatges estan en
plena activitat. Parlem de Pulpul
d’Ska-P (“Toca Hamelin”),
Albert Pla (“El vaso”), Alguer
Miquel i Marcel ‘Tito’ Lázara de
Txarango (“Som una melodia”),
Els Catarres al complet i Ferran
Gallart d’Strombers (“180º”),
David Rosell de Dept. i Brams
(“Brama”) i el nou fenomen del
reggae-folk festiu, els banyolins
Germà Negre (“Volen guanyar”).
www.buhos.cat
Facebook /buhosoficial
Twitter @buhosoficial
Youtube /Buhosfilms

Dissabte 30 d’agost

Diumenge 31 d’agost

ALTRES ACTES

12.00 h Entrega de premis

9.00 - 9.30 h IV Cursa
popular de Festa Major:

Del 22 al 31 d’agost

de la votació popular de carrers
de la Festa Major de Sants amb
l’actuació dels Gegants de Sants
Organitza: Sants 3 Ràdio.
Al c. Valladolid

18.30 h Diada castellera
Castellers de Sants
Plaça Bonet i Muixí.

19.30 h Correfoc infantil
Les colles participants són

Guspires de Sants, Els
Socarrimats de l’Infern i
Els Barrufets.
Recorregut: plaça Can Mantega,
c. Joan Güell, c. Miracle,
c. Galileu i plaça de Sants.

21.30 h Correfoc d’adults
Les colles participants són

Diables de Sants, Guspires
de Sants i Els Socarrimats
de l’Infern.
Recorregut: plaça Osca, c. Premià,
c. Autonomia, c. Muntades,
c. Watt, c. Masnou, c. Miquel
Bleach i plaça Joan Pelegrí.

RECOMANACIONS
PER AL CORREFOC
• 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.

c. Sants i Creu Coberta entre
Olzinelles i Moianès.
Organitza: Unió Esportiva de Sants.
Inscripcions: del 15 de juliol al 30
d’agost al c. Riego, 2 o a la web
de l’entitat (www.uesants.cat).

10.30 - 13.30 h Tradicional
Cursa Ciclista: c. Sants i Creu
Coberta entre Olzinelles i Moianès.
Organitza: Volta Ciclista a Catalunya.
Inscripcions per a persones
federades: a la Federació
Catalana de Ciclisme.

22.00 h Piromusical, cloenda
dels actes unitaris de Festa Major.
Colla Diables de Sants
Al Parc de l’Espanya Industrial
(davant del Poliesportiu de
l’Espanya Industrial)

VISITES GUIADES DEL
MNAC (MUSEU NACIONAL
D’ART DE CATALUNYA)
Visites guiades:
30/08/2014 – 18.00 h Art
romànic i 31/08/2014 –
12.00 h Art gòtic.
Inscripcions: a recepció del CC
Cotxeres de Sants del 23 al 29
d’agost. Entrada gratuïta i aforament
limitat a 30 persones per grup.

Dissabte 		
6 de setembre
19.00 h Concert de Festa
Major amb la Banda
Municipal de Barcelona
Al Parc de l’Espanya Industrial.

XVI Open Internacional
d’Escacs
28 d’agost: Campionat de dobles

a les 10.30 h, al c. Guadiana.
Inscripció gratuïta.
30 d’agost: Campionat de
ràpides, a les 10.00 h a les
Cotxeres de Sants. Inscripció
gratuïta. Al Centre Cívic Cotxeres de
Sants. Més informació: cotxerescasinet.org/open/open

Del 23 d’agost 		
a l’1 de setembre
16.30 - 20.30 h Exposició
de cartells de la Festa Major
de Sants
Mostra dels treballs presentats al
18è Concurs de Cartells de la Festa
Major de Sants 2013.
A Casinet d’Hostafrancs: c. Rector
Triadó, 53. Entrada lliure.

Dilluns 25 d’agost
10.00 - 14.00 i 17.00 21.00 h Vine a donar sang
Unitat mòbil a la pl. de Sants

Dijous 28 d’agost
19.00 h Animació musical a
càrrec del grup Mandràgora
Organització: Equipament Josep
Miracle. A la plaça Bonet i Muixí.

Divendres 29 d’agost
18.00 -20.00 h Assaig de
la V de la Diada
Concentració a la plaça Bonet i
Muixí (18.00 h) i formació de la
V a pl. de Sants amb pg. de Sant
Antoni (19.00h)
Organitza: Assemblea Nacional
Catalana a Sants-Montjuïc

CARRER ALCOLEA
DE BAIX
DISSABTE 23
22.30 h Traca inici festa
22.30 h Ball amb en Robert
DIUMENGE 24
11.30 h Batucada
12.00 h Sardinada popular
18.00 h Sardanes
21.30 h Sopar de germanor
22.30 h Havaneres i cremat

Programa
de les
comissions
de carrers
de la Festa
Major de
Sants

DISSABTE 30
14.00 h Concurs de truites
18.00 h Espectacle de teatre al
carrer amb la Cia. de la Rosa

23.00 h Ball amb l’orquestra

de la comissió de festes

DIMECRES 27
14.30 h Paella popular
23.00 h Nit de concert jove
DIJOUS 28
12.00 h Matí de jocs de taula
per a totes les edats amb Kaburi

18.00 h Xocolatada
18.30 h Pallassos
22.00 h Ball amb el grup Fase 4
DIVENDRES 29
12.30 h Espectacle de titelles
19.00 h Exhibició de zumba
23.00 h Ball amb l’orquestra
Figurins

amb Dj Metxes

Kràter

03.00 h Traca i final de festa

DIMARTS 26
12.00 h Campionat de dòmino
per parelles

de rom

DILLUNS 25
12.00 h Jocs infantils
22.00 h Sopar de frankfurt
23.00 h Música a càrrec

DILLUNS 25
11.00 h Taller Infantil
14.00 h Fideuà
23.00 h Discomòbil

DISSABTE 23
22.00 h Traca i Tabalers
23.00 h Rumba catalana amb
La Banda del Panda

DIUMENGE 24
10.00 h Esmorzar de Festa

canapès i tapes.
14.00 h Vermut de fi de festa
major
23.00 h Gran discomòbil
amb Dj Metxes
02.30 h Fi de festa amb tabalers
.... i sorpresa final

21.00 h Sopar de germanor

CARRER CANALEJAS

DIMECRES 27
14.00 h Sardinada popular
18.00 h Actuació Infantil
21.00 h Sopar d’avis i

DISSABTE 23
20.00 h Traca
21.30 h Cercavila
22.30 h Discomòbil

havaneres

CARRER ALCOLEA
DE DALT

DISSABTE 30
13.00 h Concurs de truites,

DIJOUS 28
11.00 h Jocs infantils i esmorzar
a càrrec de Campofrío.

18.00 h Sardanes amb la cobla
Ciutat de Terrassa
23.00 h Nit de Soul amb
Bla-Bla Black i Shake

Major

De 10.00 a 20.00 h

DIUMENGE 24
11.00 h Karaoke infantil
17.00 h Activitat infantil
21.00 h Sopar de germanor
22.30 h Karaoke
DILLUNS 25
11.00 h Inflables
17.00 h Activitat infantil
22.30 h Discomòbil

I Mercat medieval d’artesania
i alimentació

DIMECRES 27
Tot el dia Estand del Club

12.00 h Campionat de dòmino

Esportiu Mediterrani
11.00 h Activitat infantil
12.00 h Salsitxada popular
17.00 h Activitat infantil
22.30 h La Vella Dixieland (Jazz)

per parelles

14.00 h Botifarrada popular
18.00 h Jocs infantils
23.00 h Nit de folk amb
S’temple Bar

DIVENDRES 29
12.00 h Guerra d’aigua amb
ball d’escuma

18.00 h Actuació infantil
23.00 h Nit d’ska amb Penguins
i Murphies

DIJOUS 28
11.00 h Activitat infantil
13.00 h Vermut popular
17.00 h Activitat infantil
22.30 h Havaneres

DIVENDRES 29
Tot el dia Estand del Club
Esportiu Mediterrani

11.00 h Guerra confeti
17.00 h Activitat infantil
17.30 h Xocolatada
22.30 h Los Cuatro de la Cera
(Rumba Catalana)

DISSABTE 30
11.00 h Activitat infantil
17.00 h Activitat infantil
22.30 h La Banda Puig

CARRER FINLÀNDIA
DISSABTE 23
20.00 h Traca d’inici de Festa
Major 2014

21.30 h Sopar de la cervesa
23.30 h MUSICA 70s / 80s /
90s PARTY by Fea Festival DJs
Carlos Bayona (Sónar 2014), Xavi
Mateu (Sónar 2014), Telexketch
(Legionarios del disco/Slow Club)
i Walletboy (Fea Festival)

DIUMENGE 24
09.00 h Esmorzar de pagament
10.30 h Matins en forma:
gimnàs al carrer

11.30 h Jocs infantils amb
l’esplai Sant Medir

14.00 h Vermut de Festa Major
(per a socis de l’entitat)

DISSABTE 30
09.30 h Esmorzar de pagament
10.30 h Matins en forma:

18.00 h Taller de circ amb La
Sala i berenar infantil

gimnàs al carrer

20.00 h Exhibició de moda
i perruqueria per WM_Walter
Maciel estilistes

21.30 h Sopar de barquetes
(montaditos) (de pagament)

23.00 h Nit amb “Lady Slang:
Songs for a Summer night”. Un
viatge musical a platges del món
DILLUNS 25
09.30 h Esmorzar de pagament
10.30 h Matins en forma:
gimnàs al carrer

11.30 h Guerra d’aigua per a
petis i grans

13.30 h Vermut (socis)
14.30 h Dinar mexicà-vegà:
aprenem a menjar per La Loteria

18.00 h Exhibició d’escoles de
ball i música del barri
21.30 h Sopar de les dones
(de pagament)

23.00 h Música i ball amb
Alex Dj

DIJOUS 28
09.30 h Esmorzar de pagament
11.30 h Futbol “torneig Tallers
Manel” a Maristes Sants

13.30 h Vermut (socis)
14.30 h Dinar al carrer: paella

gimnàs al carrer

11.30 h Jocs infantils amb
l’esplai Sant Medir

13.30 h Vermut (socis)
14.30 h Fideuà (de pagament)
18.00 h Sardanes amb la cobla
la Jovenívola de Sabadell

22.00 h Espectacle dels veïns
del carrer Finlàndia

11.30 h Jocs: Trenquem l’olla
14.00 h Botifarrada
18.00 h Taller de circ amb La
Sala. Berenar per a nens

21.30 h Sopar de germanor
23.00 h Ball amb “Lady Slang:
Summer night party”

03.00 h Traca i Fi de festa

(lliure)

17.30 h Xocolatada infantil
18.30 h Xicana: pallassos
20.00 h Concurs de postres
22.00 h Havaneres amb el Grup

CARRER GALILEU

Port Bo

DISSABTE 23
22.00 h Traca inici
23.00 h Discomòbil Cocodrilo

00.00 h Midnight party: Carlos

(Albert Malla)

Bayona (Sónar 2014) i Xavi Mateu
(Sónar 2014) & Friends

DIVENDRES 29
09.30 h Esmorzar de pagament
10.30 h Matins en forma:
gimnàs al carrer

11.30 h Scrabble en català i
DIMECRES 27
09.30 h Esmorzar de pagament
10.30 h Matins en forma:

DIMARTS 26
22.00 h Sopar de germanor
23.30 h Bingo

taller de “decoupage”

13.30 h Vermut (socis)
14.00 h Concurs de truites
14.30 h Dinar de l’hort (lliure)
18.00 h Discoteca infantil amb
ball de disfresses. Berenar per a
nens

22.00 h Summer Fea Festival

DIUMENGE 24
10.00 h Ofrena floral
12.00 h Inscripcions concurs
de truites (premi en metàl·lic
per gastar als comerços que
s’anuncien al programa del carrer
de Galileu)

14.00 h Dinar de germanor
16.00 h Bingo
23.00 h Ball amb orquestra
DILLUNS 25
12.00 h Jocs infantils (pintar al
carrer) i esmorzar per a nens

18.00 h Sardanes amb la Cobla
del Baix Llobregat
23.00 h Actuació musical

DIMECRES 27
12.00 h Jocs infantils (jocs
d’abans) i vermut de xuxes

17.30 h Berenar avis
18.30 h Havaneres Montjuïc
23.00 h Showman Albert
DIJOUS 28
10.00 h Mercat artesà
10.30 h Exhibició d’animals
(pèls amics)

De 17.30 a 19.30 h Exhibició
de country

De 19.30 a 20.30 h Lui Boche
(música rap)

22.30 h Ritmo de Vida
00.15 h Rumba Los Tumbaos
DIVENDRES 29
12.00 h Jocs infantils (trencar
l’olla)

13.00 h Concurs de truites
14.00 h Botifarrada
16.00 h Bingo
17.30 h Fada Mandarina
18.30 h Xocolatada
23.00 h Actuació musical

DISSABTE 30
12.00 h Guerra d’aigua
14.00 h Fideuà
16.00 h Bingo
18.00 h Màgia
19.00 h Berenar
22.00 h The Soultans
03.00 h Batukada i traca final

DIMECRES 27
12.00 h Gimcana infantil
18.00 h Campionat de pingpong

18.00 h Jocs de taula
21.00 h Jam Session
23.00 h Nit de Blues
DIJOUS 28
10.30 h XVI Open internacional

CARRER GUADIANA

d’escacs - Campionat a dobles

DISSABTE 23
22.30 h Traca d’inici de Festa

pong

Major

23.00 h Ball amb Parfills
Quartet

18.00 h Campionat de ping18.00 h Jocs de taula
18.00 h Xocolatada infantil
22.00 h Concert amb: Ojo de
buen cubero i Txaplankat

DIUMENGE 24
11.00 h Foc per a la sardinada
14.00 h Sardinada popular
19.00 h Havaneres amb Mar
Brava

22.30 h Discoteca mòbil Festival
Sound

DILLUNS 25
11.30 h Concurs de dibuix
11.30 h Mundial de Futis
17.00 h Salsitxada infantil
18.00 h Campionat de pingpong

18.00 h Jocs de taula
21.00 h Pa amb tomàquet
i pernil

23.00 h Nit de Salsa

DIVENDRES 29
11.30 h Tallers infantils
18.00 h Campionat de pingpong

18.00 h Jocs de taula
21.00 h Botifarrada popular
22.30 h Nit de Rock amb:
XNight, Límite i Minded

DISSABTE 30
12.00 h XXV cursa popular
13.30 h Gran guerra d’aigua
19.00 h Entrega de premis
del Campionat de ping-pong

20.30 h Sopar de germanor
23.00 h Orquestra Ruta 66
03.00 h Traca de fi de Festa
Major

PLAÇA DE LA FARGA
DISSABTE 23
20.30 h Traca i cercavila
amb Triangle de Sants
Fira artesanal nocturna

23.00 h Disco Beach Party
DIUMENGE 24
Fira d’artesans

10.00 h Chachi Piruli i el doctor
Chincheta

11.30 h Campionat de parxís
sènior

13.00 h Vermut per als socis
17.30 h Xocolatada i en Mag
Xurret

21.30 h Sopar de germanor
i Bingo

DILLUNS 25
10.00 h Castells inflables

DISSABTE 30

i Guerra d’escuma

11.00 h Guerra d’aigua
14.00 h Entrega de premis
18.00 h Sardanes
23.00 h Show de la comissió

11.00 h Campionat de remigi
masculí i femení.

17.00 h II Trobada de country
23.00 h Orquestra ABS
DIMECRES 27
10.30 h Concurs de dibuix
12.00 h Concurs de fang
17.30 h Berenar per als avis i
concert de música catalana amb
La Montecarlo

23.00 h Orquestra Montecarlo
DIJOUS 28
10.30 h Tallers infantils
medievals

14.00 h Gran mongetada amb
el nostre xef estimat Ramon
Peña.
17.00 h Bingo
22.30 h Nou “variette” show
00.00 h Duo Yoris&Hector
DIVENDRES 29
Fira d’artesans

10.30 h Cursa atlètica
1a categoria (fins a 10 anys)
2a categoria (fins a 14 anys)
3a categoria (a partir dels
16 anys)

14.00 h Barbacoa
17.00 h Bingo
21.00 h Discoteca Ice Group
amb la festa Ice Night (Dj
Eneko 21)

Fira d’artesans

Xocolatada amb en Joan
Galimany, traca i fi de festa

DISSABTE 23
20.00 h Traca d’inici de Festa
Major

DIMECRES 27
14.00 h Sardinada (amb tiquet
18.00 h Berenar gent gran
amenitzat amb Eulogio i
exhibició de dansa del ventre

19.30 h Bingo popular
22.00 h Sopar de germanor
23.00 h Ball amenitzat pel

23.00 h Ball d’inauguració
amb Abs Bans

Quartet Krater

DIUMENGE 24
14.00 h Vermut d’inauguració

DIJOUS 28
10.00 h Fira artesanal al carrer
18.00 h Xocolatada infantil

de Festa Major (reservat a veïns
i col·laboradors)

17.30 h Gimcana Infantil
18.00 h Bingo popular
23.00 h Discoteca Mòbil Tot Disc
DILLUNS 25
13.30 h Concursos culinaris, de
truites, “callos” i pastissos

16.00 h Guerra d’aigua
23.00 h Discomòbil FESTIVAL
SOUND

DIMARTS 26
13.30 h Concurs d’allioli
14.00 h Botifarrada amb seques
(amb tiquet de col·laboració)

18.00 h Bingo popular

DIMARTS 26
22.30 h Sopar dels socis

18.00 h Bingo popular i traca
de fi de festa

DIMECRES 27

23.00 h Discoteca dels anys 70,

de col·laboració)

CARRER ROBRENYO

14.00 h Cloenda de la Comissió
i aperitiu (per als veïns i
col·laboradors)

amb festa d’escuma de colors i
parc d’inflables

22.00 h Cantada d’havaneres
amb L’Espingari. Hi haurà el típic
rom cremat

00.00 h Discomòbil
DIVENDRES 29
17.30 h Taller infantil de dibuix
18.30 h Salsitxada popular
23.00 h Ball amb Quartet
Parfills

DISSABTE 30
11.00 h 8a Trobada d’intercanvi
de plaques de cava al carrer i
venda d’ampolla amb plaques
commemoratives de la trobada.
Col·labora Cava Rosell Mir

80 i 90 amb la Disco Cocodrilo
Club d’Albert Malla

Venda de productes d’oferta

11.00 h Manualitats: Fem
collarets i polseres
18.00 h Bingo amb regals
22.30 h Actuació: Los Salvajes

CARRER ROSÉS –
CASA GRAN
DISSABTE 23
22.30 h Actuació: The Beaties
Band (Recordem a The Beatles)

DIUMENGE 24
12.00 h Traca, pregó i gegants
de Sants
Venda de productes d’oferta

i Albert Malla

DIJOUS 28
Venda de productes d’oferta

11.00 h Manualitats: Fem
borses

18.00 h Grup B’s Combo - jazz
22.30 h Som Caliu – Rumba
catalana

17.30 h Per al infants: Chachi
Piruli, Doctor Xinxeta (pinta
cares, globoflèxia, karaoke, ball i
xocolatada).

22.30 h Cabaret de Varietés
amb Carmen Carrasco, Marc
Panal i Kitty’s Cabaret, espectacle
d’humor, música, ball, teatre i
més.
Duo Costa Blanca
DILLUNS 25

DIVENDRES 29

Venda de productes d’oferta

Venda de Productes d’oferta

11.00 h Manualitats: Fem

10.00 h Trobada de puntaires
11.00 h Manualitats: Fem

davantals

17.30 h Jocs de taula
21.30 h Cantada d’havaneres
amb el Grup Montjuïc

23.00 h Grup musical Four Liars

animals de fantasia

11.30 h Salsitxada
17.00 h Jocs infantils i inflables
22.30 h Magnífica actuació
de Los de Siempre

DISSABTE 30
Venda de Productes d’oferta

14.30 h Dinar de Gala
19.00 h Concert d’Orquestra

DIMECRES 27
12.00 h Concurs de truites
18.00 h Gimcana fotogràfica

Noctàmbula

(fotos antigues dels nostres
carrers)

22.30 h Actuació d’ Orquestra

18.30 h Roots Unity Project

Noctàmbula

03.00h Traca de fi de festa

CARRER
ROSSEND ARÚS
DISSABTE 23
22.00 h Ocellot (psicodèlia)
23.30 h Nueva Vulcano (Rock/

(soundsystem de cultura
jamaicana)

CARRER SAGUNT
DISSABTE 23
22.00 h Concert: Puri López –
La quiero viva (punk rock) – PD

DIUMENGE 24
11.00 h Traca d’inici de Festa
Major

DIJOUS 28
12.30 h Concert vermut
Jazz Cardelli

18.00 h Campionat
de mus i jocs de taula

22.00 h Al RicoKoco
(música de revetlla)

23.30 h El sonido de veldá

Punk /Rock Alternatiu des de
2003)

(salsa brava, cumbia, boogaloo)

01.00 h Dj Wences (Nueva
Vulcano- rock alternatiu i hits
ballables)

DIVENDRES 29
19.00 h La Temible Orquestra

11.00 h Tabalada Bocs de Can
Rosés i actuació de la Colla
Bastonera de Sants

13.00 h Vermut per als socis i
sòcies

18.00 h Festa de l’escuma
21.00 h Sopem al carrer, avui
toca: barquetes! (montaditos)

22.30 h Karaoke Alternatiu

22.00 h Transtorners (cabaret/

de fruites naturals

23.30 h Ultraplayback

18.30 h Contacontes (titelles a

(electro-pop)

càrrec de l’Estenedor Teatre)

01.00 h Dj Luis Lenuit

22.30 h Sotomonte (Hardcore)
00.00 h Fifty One Ergs (Punk/

(indie-pop)

Rock)

DILLUNS 25
12.00 h Jocs d’aigua infantils
18.30 h Una mika (espectacle
infantil)

21.30 h Sopar de veïnes i veïns
22.30 h The Soul Mama’s (soul)
00.30 h Dj (soul funk)

17.00 h Concurs de dolços (Hi

trencar l’olla, pescar caramels,
arrencar cebes, pedrades, ...

haurà premi!)

18.00 h Titelles Vergés amb
l’espectacle Els Tres Porquets
19.00 h Xocolatada infantil
21.00 h Sopem al carrer, avui
toca: pizzes!

22.00 h Cinema a la fresca: Los
Goonies

DIJOUS 28
11.00 h Tallers infantils,
viatgem al 1714

17.30 h Taller de sardanes
18.30 h Sardanes amb la Cobla

03.00 h Traca final de Festa
Major

CARRER MASNOUPREMIÀ
DISSABTE 23
09.00 h Traca d’inici de festa
De 19.00 a 22.00 h Música
ambient de D.S. Obi-One

ambient de D.S. Obi-One

21.00 h Botifarrada popular
De 22.00 a 02.00 h Grup
musical Faraon Yoris

DILLUNS 25
12.00 h Dòmino popular
De 18.00 a 20.00 h Jocs de rol
De 20.00 a 21.00 h Batucada

De 22.00 a 03.00 h Isaac i el

21.00 h Salsitxada popular
De 21.00 a 02.00 h

seu conjunt

DIVENDRES 29
11.00 h Tallers infantils,
viatgem al 1714

19.00 h Taller de balls d’arrel

Dance Factory)

22.30 h Concert: Vladi et son

tradicional

petit orchestre - El Fugitiu
(Rumba-Reggae i Patxanga)

21.00 h Botifarrada (gratuïta
socis/es – 6€ no socis/es)

Porta el teu millor plat per
compartir.

De 20.00 a 22.00 h Música

amb el conjunt Bloco Alagbé

Xarxa (rom gratuït per als socis/es)

DIMARTS 26
21.30 h Sopar de germanor!

De 18.00 a 20.00 h Grup
de Rock Rocking

festa major

pastissos salats (Hi haurà premi!)

01.00 h Dj Mayfield (soul/

amb l’orquestra Orgue de Gats

22.30 h Havaneres amb Grup

viatgem al 1714

funk)

21.00 h Sopar de Germanor
22.30 h Ball de Festa Major

21.00 h Botifarrada d’inici de

DISSABTE 30
18.30 h Master class (Urban

(funk/ hip hop)

18.00 h Jocs de taula amb el
suport del club de rol Silmaril

socis/es – 6€ no socis/es)

DILLUNS 25
11.00 h Tallers infantils,

21.30 h Raydibaum (pop)
23.30 h Santo Machango

6€ no socis/es)

18.00 h Jocs de cucanya:

Baix Llobregat

play-turmix)

14.00 h Fideuà (4€ socis/es –

pintem el 1714

21.00 h Sardinada (gratuïta

Enana (son i boleros per ballar)

DIUMENGE 24
18.00 h Taller de còctels i sucs

DIMECRES 27
11.00 h Concurs de dibuix,

18.00 h Concurs de coques i

22.30 h Concert: Rumba sin
rumbo (L’Hospitalet) - Rumb al
Bar (Gràcia)

DISSABTE 30
12.00 h Animació infantil
amb La Tresca i la Verdesca i
l’espectacle Històries d’Aigua (cal
anar preparat per mullar-se!)

DIUMENGE 24
10.00 h Segona trobada de
Harley-Davidson, amb regals
pels participants de Harleys.

D’11.00 a 14.00 h Ballada
de country, organitzada per
maverick.cat
De 10.00 a 16.00 h Gran
botifarrada per passar el dia

Participació dels Then new
cabaret-Sants 14, presentat
per la Megapubilla & Friends
i l’espectacular grup musical
Remember Music Show

DIMARTS 26
De 18.00 a 20.00 h Bingo
popular

CARRER 		
SANTA CECÍLIA
DISSABTE 23
22.00 h Traca d’inici de festa
23.00 h Discomòbil Revival
70-80-90

DIUMENGE 24
13.00 h Esmorzar de festa major
18.00 h Tarda de jazz
22.00 h Grup musical
DILLUNS 25
14.00 h Botifarrada
21.30 h Sopar d’avis
22.30 h Havaneres amb rom

major

23.00 h Grup musical

CARRER VALLADOLID
DISSABTE 23
22.30 h Ball amb el Duo Celeste

popular

dominó i parxís

18.00 h Xocolata per als nens

De 18.00 a 20.00 h Bingo

i la gent gran

popular

Major

18.30 h Els pallassos Los Tetes
19.30 h El gran mag César

De 20.00 a 21.00 h Batucada

11.30 h Sardanes amb la cobla
La Principal del Llobregat

20.30 h Música ambient de

21.00 h Sopar de germanor
De 21.00 a 22.00 h Música

D.S. Obi-One

ambient de D.S. Obi-One

21.00 h Sopar de germanor
De 22.00 a 02.00 h Nit de

De 22.00 a 03.00 h Actuació

Vinuesa

tecno disjokeys amb Asphixia
Group- Technolastics i The
Mind

DIJOUS 28
De 19.00 a 22.00 h Música

de música dels anys 60, 70 i 80
amenitzada amb el grup musical
“The Beaties”

DISSABTE 30
De 18.00 a 20.00 h Actuació
amb una gran lluita medieval

ambient de D.S. Obi-One

De 20.00 a 21.00 h Batucada

21.00 h Gran botifarrada per

amb el conjunt Bloco Alagbé

al barri

21.00 h Botifarrada cloenda

22.00 h Fabulosa actuació

de festa

del Trio Parfills

De 21.00 a 22.00 h Música
ambient de D.S. Obi-One

De 22.00 a 03.00 h Isaac
i el seu conjunt

02.00 h Traca de fi de festa major

DIUMENGE 24
11.00 h Traca d’inici de Festa

13.00 h Coca i cava per als socis
17.30 h Guerra d’aigua
22.30 h Duo Mediterráneo

DIMECRES 27
14.00 h Sardinada
18.00 h Activitats infantils
22.00 h Grup musical
DIJOUS 28
12.00 h Guerra d’aigua
18.00 h Xocolatada
21.00 h Sopar de germanor
22.30 h Grup musical

DIUMENGE 24
13.00 h Traca d’inici de festa
DIMECRES 27
11.00 h Campionat infantil de
futbol 3x3 gentilesa de Reform
3000

DIVENDRES 29
D’11.00 a 12.00 h Final de

amb el conjunt Bloco Alagbé

DISSABTE 23
23.00 h Discomòbil

DISSABTE 30
14.00 h Dinar popular
18.30 h Pica-pica de fi de festa

DIMECRES 27
De 11.00 a 12.00 h Parxís

cremat

CARRER VALLESPIR
DE DALT

DIVENDRES 29
14.00 h Barbacoa
23.00 h Discomòbil

DILLUNS 25
12.30 h Concurs d’allioli
13.00 h Botifarrada
22.30 h Havaneres i rom cremat
amb Mar Endins

DIMARTS 26
21.30 h Sopar de germanor

18.00 h Berenar per als avis
amb el Tenor Pier
23.00 h Discomòbil a càrrec
d’en Robert

DIJOUS 28
10.00 h Trencar l’olla
12.00 h Animació infantil amb
el Grup Xiruca

18.00 h Xocolatada
23.00 h Ball amb el Duo ES-3
DIVENDRES 29
11.30 h Concurs de cupcakes
12.30 h Sardinada
23.00 h Nit de música amb
Paris 29, Trece días i Alquimia.

DISSABTE 30
12.00 h Lliurament de premis
populars de guarniment de
carrers, organitzat per Sants 3
Ràdio

23.00 h Orquestra amb el grup
Celeste

02.30 h Traca de final de festa i
guerra de confeti

major

18.00 h Sardanes amb la Cobla
Mediterrània
23.00 h Duet musical E-2
DILLUNS 25
11.00 h Animació infantil
Dr.Chincheta i Chachipiruly

18.00 h Dansa del ventre
23.00 h Havaneres amb el Grup
Port Bo

DIMARTS 26
21.00 h Sopar de germanor
i bingo

DIMECRES 27
12.00 h Salsitxada popular
17.00 h Berenar per als avis
amb actuació musical

18.00 h Trobada de xapes
de cava

23.00 h Orquestra Nova Saturno

DIJOUS 28
12.00 h La màgia d’Eugeni
17.00 h Inflables d’aigua
18.00 h Xocolata per a nens
23.00 h Discomòbil amb

DIVENDRES 29
17.00 h Festa dels animalets
23.00 h La Petita Gran

Cal Borinot

i bingo

CARRER VALLESPIR
DE BAIX
DISSABTE 23
22.00 h Nit de rumba i rauxa:
Sandunguera, Humareda i Som
Caliu

11.00 h Jocs infantils
18.00 h Obertura de la terrassa

22.00 h Pere Anton i tu
23.30 h Kòdul
01.15 h Ebri Knight

amb jocs de taula

Diumenge 		
24 d’agost

al carrer

(Església de Santa Maria de
Sants)

DISSABTE 30
15.00 h Arrossada (amb tiquet)

00.00 h Discomòbil
03.00 h Traca final

22.00 h Traca d’inauguració

10.00 h Pilar a Sant Bartomeu

Orquestra Liberty

(finalistes del programa “Oh
Happy Day”)

Dimecres 27 d’agost

de la Festa Major

animació

23.00 h Gospel Tons i Sons

Dissabte 23 d’agost

DIUMENGE 24
11.00 h Animació infantil
20.00 h Bastoners de Sants
21.00 h Teatre en clau

DIJOUS 28
13.00 h Fideuà popular
17.00 h Perruquers al carrer:
“Te tomo el pelo” + Xocolatada

d’humor: “James on the Rocks”

21.00 h Nit de world music:

22.00 h Nit de rock en català:

Wagner Pa & Brazuca Matraca,
Ahmed y los que toman café i
Funk Tomàquet

D.O. i Cover Kings

DILLUNS 25
13.00 h Sardinada popular
18.30 h Rumba al carrer
22.00 h Nit de rumba: The Lito
i 9Son

DIMECRES 27
11.00 h Animació infantil
21.00 h Pop-rock en català:
Lo Petit Comitè, Els Bourbon i
Pentina’t Lula

DIVENDRES 29
11.00 h Animació infantil
13.00 h Concurs de truites
17.30 h Titelles a càrrec de
l’Estenedor Teatre

21.00 h Nit de clàssics de rock:
Blacksmoke, La Bauxa R’N’R
Band i Evil Empire

DISSABTE 30
11.00 h Torneig de jocs de taula
al carrer, organitzat per El Nucli

13.00 h Botifarrada popular
21.00 h Nit de DJ’s, funk i
rumba: Sessió DJ, La Funkoteca
i La Màlaga

Castellers
de Sants
C. Comtes
de Bell-lloc
cantonada
amb c. Viriat

12.30 h Concurs de paelles
17.00 h Concurs de botifarra
17.00 h Jocs de taula
19.30 h Miguel Aranda
(cantautor)

22.00 h Cinema a la fresca:

19.30 h Olimpíades de Festa
Major

21.30 h Sopar de Festa Major
23.00 h Miquel del Roig

Dijous 28 d’agost
18.00 h Obertura de la terrassa
amb jocs de taula
20.00 h “Expressions del món”
Taula intercultural del SESHB
22.30 h Germà Negre
00.00 h La Bundu Band

23.30 h Xana i PD Melindro

Divendres 		
29 d’agost

Dilluns 25 d’agost

18.00 h Obertura de la terrassa
amb jocs de taula

Monstruos University

18.00 h Traca infantil de globus
18.30 h Xocolatada
19.00 h Animació infantil amb
Oriol Canals “Pluja de cançons”

22.30 h Vostok
24.00 h PD Colajet

Dimarts 26 d’agost
18.00 h Activitats infantils
19.00 h Assaig de castells
al carrer

23.00 h Morena Tradipatxanga
00.00 h PD Melindro

20.00 h Liant la troca amb
l’espectacle P.I.B.
21.00 h Assaig al carrer
23.15 h Papagayo
01.15 h Oques grasses

Dissabte 30 d’agost
12.00 h Vermut musical
19.00 h Actuació castellera
de Festa Major (Pl. Bonet i
Muixí)

20.00 h Pilar caminant
(Pl. Bonet i Muixí – Cal
Borinot)
22.00 h La Bandarra
23.30 h Mocambo
01.15 h Funk Tumaka
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Tothom que vulgui gresca que llegeixi primer
aquest full. Que la festa sigui gran, i que regni
la pau i molta alegria.
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Per tal d’evitar els accidents provocats per la
trencadissa de vidres, en tots els bars i establiments
propers de pública concurrència durant la festa
no se subministraran gots de vidre per consumir
begudes fora del local.
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Venda ambulant
Per tal de garantir la qualitat d’allò que es pot
comprar durant la festa i de compensar l’esforç que
els establiments autoritzats fan per finançar-la,
queda prohibida la venda ambulant.
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Perquè qui no vulgui gresca pugui dormir, l’horari
de tota la festa des del diumenge fins al dijous
acabarà a les dues de la matinada. Els divendres i
els dissabtes, vigília de festiu per a molts, la festa
podrà durar fins a les tres de la matinada. Arribada
aquesta hora, la música no sonarà, no es vendrà
cap més beguda i el silenci regnarà al barri.

de

Begudes alcohòliques i menors
Tal com recull la Llei, queda prohibida la venda i
el consum de begudes alcohòliques als menors de
18 anys.

C. de Berlín

C. de

La Festa també dorm

Al carrer no es podran instal·lar cap tipus de
taulells, taules i cadires, parades ni construccions
similars sense el corresponent permís municipal,
emès expressament pel Districte de Sants-Montjuïc.

C.

dal

Perquè tot ciutadà o ciutadana, visitants i gent del
barri, gaudeixin de la festa i puguin passar-s’ho
d’allò més bé i fer gresca pels carrers, cal seguir
unes normes de conducta perquè allà on es mengi,
begui, rigui o balli la festa sempre acabi bé.

Tots els bars i els altres establiments hauran
de permetre l’ús dels lavabos a les persones
que ho demanin, clients o no, mentre tinguin
obert l’establiment.

Paradetes, taulells i altres apèndixs

MAJOR DE SANTS

Av. de Madrid

e Ba

Preàmbul

Disposicions higièniques
i cíviques

Ram
bla d

Amb motiu de la Festa Major de Sants
d’enguany, que organitza la Federació
i altres organitzacions de ciutadans
amb el suport d’aquest Ajuntament,
el Districte de Sants-Montjuïc estableix
les següents disposicions:

ESCENARIS DEFESTA
LA FESTA
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RECOMANACIONS PER GAUDIR DE LA FESTA
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Carrers
tancats
a laacirculació
festius i
Carrers
tancats
la circulacióper
per actes
actes festius
guarniments
de18carrers
i ubicació
d’atraccions
de fira.
(del
al 31 d’agost)
i guarniments
de carrers
Altres espais de festa

rta

Espai actes

Altres espais de la Festa

DEL 18Espais
ALactes
31unitaris
D’AGOST DE 2014

TANCAMENT DELS CARRERS
Per tal de poder decorar-los com cal, els carrers que s’han de guarnir e
circulació del 18 �ns al 31 d’agost, ambdós inclosos. Les zones marca
plànolL’organització
estaran tancades
a la circulació de vehicles. Us recomanem utilit
es reserva el dret de canviar o anul·lar alguna activitat de la programació.
transport públic per arribar a la festa.

Col·laboren:

