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Just a les acaballes del mes d’agost, torna la Festa Major de Sants, i amb ella, les nits de ball,
el correfoc i, sobretot, l’oportunitat de gaudir d’un barri que conserva com pocs la seva
identitat popular i la seva història reivindicativa. La Festa Major us dona la benvinguda i,
per fer-ho, els veïns han engalanat els carrers amb guarniments per obrir-los tant al barri
com als milers de visitants que vindreu a gaudir d’aquesta Festa Major amb intensitat i
alegria.
Durant aquests vuit dies en què el barri de Sants esdevé el centre de totes les mirades, us
convido a totes i tots a apropar-vos-hi amb voluntat de passar-ho bé, però sempre des del
respecte a totes les persones: a les que hi viuen, a les que hi són de pas i, especialment,
als veïns i veïnes que durant mesos han estat treballant per fer possible aquesta Festa Major; un exemple d’autoorganització ciutadana. Així mateix, aprofitem la Festa Major per
recuperar el carrer i deixar ben clar que volem unes festes lliures de racisme i masclisme.
Finalment, vull agrair a les entitats veïnals, a les Comissions de Festa i al ric teixit associatiu
de Sants, tota la feina feta així com aquest magnífic regal que cada any ens oferiu als barcelonins i barcelonines, la vostra Festa Major.
Bona Festa Major a tothom!
Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

Benvolguts santsencs i benvolgudes santsenques,
Arriba la Festa Major! Una setmana per endavant plena d'activitats de tota mena per a petits,
joves i no tan joves. Enguany tindrem dos espais nous en la programació: els jardins de la
Rambla de Sants i el nou equipament, la Lleialtat Santsenca, que romandrà de portes obertes i
amb activitats diverses durant tota la Festa Major. Òbviament, també comptem amb els actes
festius de cadascun dels setze carrers guarnits i que conformen la centralitat d’unes festes en què
el veïnat i la seva laboriosa tasca de decoració i programació de cadascun dels carrers ens tenen
preparada una Festa Major irrepetible.
El cartell de la Festa Major d’aquest any, a banda de mostrar uns trets característics del barri
que tots reconeixem, com alguns dels seus edificis, també deixa palès el teixit associatiu que el
conforma o el seu passat industrial. L’il·lustrador, David Agrio, ha aconseguit il·lusionar-nos i
engrescar-nos a participar de la Festa. De manera alegre i desinhibida, ens convida a ballar i a
passar-nos-ho bé als carrers de Festa Major, plens de música i xerinola per a grans i petits.
Un altre dels moments importants de la Festa és el moment del pregó. Joan Manuel Parisi, del
Secretariat d'Entitats, ha estat el pregoner proposat per la Federació de Festa Major de Sants. I
ho celebrem. El Parisi, com tothom el coneix, ha promès un pregó diferent... No us el perdeu!
Així doncs, us convidem a gaudir de la Festa, sense oblidar el respecte al descans del veïnat,
a l'espai públic i a les altres persones.
Per molts Sants, sempre!
Laura Pérez Castaño
Regidora Districte Sants-Montjuïc
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Les festes majors que se succeeixen setmana rere setmana a l'estiu són una de les mostres més vistoses i evidents de l'esperit de convivència, cohesió i diversitat que volem
per a la nostra societat.
La de Sants n'és una bona mostra i teniu molts motius per sentir-vos-en orgullosos: el
programa d'activitats, divers i atractiu, és una invitació oberta a tots els veïns i veïnes
del barri, de la ciutat i de més enllà, que de ben segur que trobaran l'espai ideal per a
celebrar la festa.
La proposta feta pesant en tothom es plasma en la diversitat de concerts, sopars, festes,
balls i demés activitats. Un exemple de consciència col·lectiva promoguda per la Federació d’Associacions i Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants que té molts
paral·lelismes amb la voluntat que tenim des del Govern: treballar per una societat
plural en la què tothom en formi part amb igualtat d'oportunitats i drets.
Celebrem, doncs, la Festa Major de Sants i impregnem-nos d'aquesta riquesa cultural i
social que omplirà carrers, parcs i places. No hi ha una forma més bonica de lluir el barri.
Bona Festa Major!
Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Arriba una nova edició de la Festa Major de Sants, una Festa impregnada de valors
cívics com la convivència i la participació, valors que enriqueixen a les persones que
visiten Sants durant la seva Festa Major.
Des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies donem prioritat a les polítiques socials que atenen, protegeixen,
reconeixen i potencien la participació de les persones en el màxim d’àmbits possibles,
sumant recursos per fer-ho factible.
Són moltes les persones que s’hi impliquen i que fan possible que aquesta Festa sigui
una realitat, un acte cívic de gran valor, de retrobament, una prova de solidaritat, on la
diversió, l’amistat, el ball, les rialles i molts altres aspectes de la convivència s’hi manifesten en tota la seva plenitud.
Bona Festa,
Bernat Valls i Fuster
Director General d’Acció Cívica i Comunitària
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Passa l’estiu. Les vacances, per a molts, ja arriben al seu fi i només queda pensar a tornar a la rutina i tancar-nos a casa quan torni el fred. Cert? Bé, potser no del tot. Des
de Sants oferim una opció per fer volar la ment i compartir estones d’allò més bones,
una opció només apta per a les persones que vulguin passar-s’ho bé!
Tant per als més petits com per als més grans, us presentem una setmana plena d’activitats que aconseguiran que us oblideu de tots els malestars. Una setmana per parlar,
riure, ballar, menjar... En fi, una setmana per viure i conviure amb els veïns que en
altres dates potser només saludes quan et creues per l’escala i que per la Festa Major
tens l’oportunitat de conèixer més. Perquè aquest és l’esperit de la Festa Major, crear
un espai on fortificar i fer nous vincles, en definitiva, fer més fort el barri on vivim a
força de construir una xarxa cada cop més gran i no oblidar el que érem no fa tant, un
poble ben unit.
Així doncs, per part nostra només ens queda tornar-vos a animar a gaudir del nostre barri.
Bona Festa Major de Sants!
Gemma Solsona
Presidenta de la Federació d’Associacions i Comissions de Carrers
de la Festa Major de Sants
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DISSABTE 19:

10.00-13.30 h Ambulàncies Catalunya. Ensenyaran al públic infantil a fer maniobres de primers auxilis i prevenció.
També hi haurà xerrades per a mares i pares sobre
primers auxilis per a nadons. A més a més, els petits podran veure el funcionament d’una ambulància
per dins. Al Parc de l’Espanya Industrial.
10.00-13.30 h Tallers infantils i exposicions. Vine a conèixer alguns dels serveis que fan els Mossos d’Esquadra.
Durant tot el matí hi haurà tallers i exposició del
material que utilitzen les diferents unitats: Trànsit,
Canina i Desactivació d’Explosius (TEDAX) Intervenció en Muntanya. La Unitat Canina realitzarà una
exhibició amb els gossos a les 12.00 h.
Al Parc de l’Espanya Industrial.
11.00-13.30 h La Festa d’Aigües. 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 a la Festa d’Aigües. Si tens entre
3 i 12 anys. Al Parc de l’Espanya Industrial.
11.00-14.00 h La Carpa del Tata Inti. Un espai de joc creatiu
per a infants de 0 a 3 anys. Per desenvolupar els
sentits i la descoberta a través de diferents materials amb una Panera dels Tresors Gegant.
Als Jardins de la rambla de Sants.
12.00-13.30 h Ball a l’aigua Cia. L’Ou ferrat. Espectacle d’animació amb danses, gags, jocs d’aigua, música
en directe i art plàstica. Cal vestimenta i calçat
adequats per mullar-se (sandàlies agafades al
peu). Als Jardins de la rambla de Sants.
13.30-14.30 h Expressions del Món. Activitat de la Taula Intercultural del Secretariat d’Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta. Un espectacle que combina poesia, música i dansa. Arts d’arreu del món
expressades per entitats de persones de diversos
orígens. Als Jardins de la rambla de Sants.
17.00-19.00 h Visita audiodescrita per a persones amb dificultats
de visió.
Itinerari sud. Punt de trobada plaça Bonet
i Muixí. Inscripcions gratuïtes a SUBTIL fins al
dia 19 enviant un correu electrònic a subtil@
subtil.cat o trucant als telèfons 620626704 /
649005207. Places limitades per ordre d’inscripció.
17.00-18.30 h La Recicleta Music Band. Espectacle itinerant.
Dos actors i quatre músics recorreran el parc mentre posen en escena diferents situacions relacionades amb la separació de residus i el reciclatge. Al
Parc de l’Espanya Industrial
17.00-20.00 h Beisbol. El Club Beisbol Barcelona et
convida a practicar beisbol. A més, si vols, podràs assistir gratuïtament a dos entrenaments
a l’Estadi de Beisbol Olímpic de Montjuïc. Activitats per a menors de 14 anys. Al Parc de l’Espanya Industrial.
17.00-20.00 h La Carpa del Tata Inti. Un espai de joc creatiu

19.00 h Cercavila de Festa Major Geganters de Sants, Banda
del Triangle de Sants, Tabalers de Sants i Castellers de Sants fan el cercavila des de la placeta
Ramon Torres Casanova, c. Sants, c. Espanya Industrial i arriben al Parc de l’Espanya Industrial.
19.00-21.30 h Carpa informativa Concurs de selfies
Al Parc de l’Espanya Industrial.
19.30 h Ball de gegants, actuació de la Banda i majorets del Triangle
de Sants, Tabalers de Sants i pilar de castells dels Castellers de Sants
20.00 h Pregó de Festa Major
A càrrec de JOAN MANEL V. PARISI
Joan Manuel V. Parisi (1956)
és llicenciat en història, professor de llengua catalana i
màster d’Economia Social i
de Direcció d’Entitats sense
ànim de lucre. Forma part del
món associatiu des de la seva
etapa juvenil i entre 1991 i 2017 ha estat gerent
de la federació territorial d’entitats, el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
(SESHB) de Barcelona, amb tres-centes tretze
associacions en el seu si. El SESHB gestiona el
Poliesportiu Municipal l’Espanya Industrial, el Poliesportiu Municipal la Bordeta i els centres cívics
Cotxeres de Sants i Casinet d’Hostafrancs. Ha rebut el premi Sants-Montjuïc 2016 a la trajectòria
personal. Al Parc de l’Espanya Industrial.

DIUMENGE 20:

17.30-19.00 h Ballada de sardanes amb la Cobla Principal
del Llobregat. Al Parc de l’Espanya Industrial.
19.00-21.30 h Carpa informativa Concurs de selfies
Al Parc de l’Espanya Industrial.
19.00-20.00 h El Sobrino del Diablo. Grup de rock. El seu
repertori aplega peces dels seus darrers treballs
discogràfics així com versions de grups com The
Who, Led Zeppelin o The Police.
Al Parc de l’Espanya Industrial.
20.00 h Lliurament de premis del concurs de guarniment de carrers
Al Parc de l’Espanya Industrial.

DILLUNS 21:

11.00-12.00 h “Simplicitats”
de Xucrut Teatre. La intenció és posar la
mirada en la relació
amb els nostres fills
i filles, i amb criatures amb més coses de les necessàries, quan en
realitat la imaginació i el joc són els grans triomfadors. Als Jardins de la rambla de Sants.
10.00-13.30 i 17.00-20.00 h Punt Verd Mòbil. Aprofiteu per portar: piles, oli, roba, cosmètics, bombetes...
Al Parc de l’Espanya Industrial
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per a infants de 0 a 3 anys. Per desenvolupar els
sentits i la descoberta a través de diferents materials amb una Panera dels Tresors Gegant.
Al Parc de l’Espanya Industrial.
17.00-20.00 h Bombolles de sabó gegants. Activitat participativa i oberta a tothom, des de 0 fins a 99 anys.
Barra lliure de sabó per crear bombolles de sabó
gegants. Al Parc de l’Espanya Industrial.
18.00-19.00 h Animació infantil amb Grimpallunes: La Cuca de Mil
Colors “passada per aigua” Quatre músics a l’escenari us
portem un espectacle en què els protagonistes
sou vosaltres! Agafeu forces i prepareu-vos… I és
que tenim un únic objectiu: convertir-vos en pocavergonyes, del més petit al més gran!
Al Parc de l’Espanya Industrial.

20 people. Free admission with early
registration: since the 18th August in
CC Cotxeres de Sants (C. Sants, 79).
Meeting point: Creu Coberta street, 104.
18.00-19.30 h Ruta històrica per Sants
Visita guiada a
set punts d’importància històrica i patrimonial del
barri. Màxim 20 persones. Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia a partir del 18 al CC Cotxeres
de Sants (c. Sants, 79). Lloc de trobada: Seu del
Districte, c. Creu Coberta, 104

DIJOUS 24:

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. A continuació el Mercat
de Sants.
11.30 h Aperitiu mariner de Festa Major al Mercat de Sants. El
Mercat de Sants, vol obsequiar tots els veïns/es
del barri amb la degustació d’un aperitiu mariner de Festa Major al Mercat.
18.00-19.30 h Ruta històrica per Sants
Visita guiada a
set punts d’importància històrica i patrimonial
del barri. Màxim 20 persones. Activitat gratuïta
amb inscripció prèvia a partir del 18 al CC Cotxeres de Sants (c. Sants, 79). Lloc de trobada:
Seu del Districte, c. Creu Coberta, 104

NIT DE CONCERTS AL PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL

21.00 h Three Time Losers. Una
aproximació al blues honest, sincer i directe a la
medul·la. Amb un repertori
de temes propis i enriquit
amb versions curosament
escollides, aquest trio apunta directament, a l’essència
del Blues. Blas Picón-veu,
harmònica i washboard, Óscar Rabadán-guitarra, Javier R. Cortés-contrabaix

DIVENDRES 25:
18.00-19.30 h Ruta històrica per Sants
Visita guiada a
set punts d’importància històrica i patrimonial del
barri. Màxim 20 persones. Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia a partir del 18 al CC Cotxeres de
Sants (c. Sants, 79). Lloc de trobada:
Seu del Districte, c. Creu Coberta, 104
19.00-21.30 h Carpa informativa Concurs de selfies.
Als Jardins de la rambla de Sants.

GOSSOS. El nou àlbum, Zenit, el
número 13 de
la seva carrera,
esdevé el reflex
d’una generació i
la culminació de la
seva trajectòria musical, i compta amb la col·laboració d’Alguer Miquel de Txarango, la cantant
Judit Neddermann, el compositor Alfred Tapscott
i la formació de vents Gots de Tuba. Zenit acull
cançons amb moltes melodies i veus, fusta de les
acústiques i metalls de les elèctriques amb dosis
d’electrònica.

DISSABTE 26:

12.00 h Entrega de premis de la votació popular de carrers de la Festa
Major de Sants. Organització: Sants 3 Ràdio. Al carrer
Valladolid.
12.00 h Lliurament de premis del concurs de dibuix del Mercat de
Sants. Al Mercat de Sants
18.00 h Diada castellera i pilar caminant. Castellers de
Sants. Plaça Bonet i Muixí.
21.30 h Correfoc d’adults. Les colles participants són
Diables de Sants , Bocs de Can Rosés i Diables
del Poble-sec. Recorregut: plaça Osca, c. Riego,
c. Autonomia, c. Watt, c. Sants, c. Gayarre, c. Rei
Martí, c. Cros, c. Sant Crist, plaça Ibèria i plaça
Bonet i Muixí.

DIMARTS 22:
18.00-19.30 h Ruta històrica per Sants
Visita guiada
adaptada per a persones amb discapacitat intel·lectual amb lectura fàcil per set punts d’importància
històrica i patrimonial del barri. Màxim 15 persones.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia enviant un
missatge a: marina.ventura@htsi.url.edu. Lloc de trobada: Seu del Districte, c. Creu Coberta, 104

DIUMENGE 27:

DIMECRES 23:

22.00 h Piromusical, cloenda dels actes unitaris de Festa Major.
Colla de Diables de Sants i Sants 3 Ràdio. Al Parc Espanya Industrial. (A les grades de darrere la fira)

11.00-12.30 h Historic route around Sants in English. Guided
visit to 7 places of historical and patrimonial
importance in the neighbourhood. Maximum
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ALTRES
CONCURS #BCNSELFIE!

la Coordinadora d’Entitats per La Lleialtat Santsenca. Aforament limitat a totes les activitats.
Horaris d’obertura de l’Exposició de Memòria Cooperativa:
Durant la Festa Major: dissabtes i diumenges d’11 a 14 h i de 18 a 20 h i entre setmana
de 18 a 21 h.
Caps de setmana de setembre: dissabtes d’11
a 14 h i de 18 a 20 h i diumenges d’11 a 14 h.

Explica’ns les Festes de Sants amb una selfie!
Per tal de copsar el sentit de la Festa Major
de Sants, l’AGePaCC organitza un concurs
d’autoretrats en col·laboració amb l’Institut de Cultura, el Secretariat d’Entitats i la
Comissió de Festes Majors de Sants. Volem que ens mostris les teves experiències
personals a les festes, així com descobrir,
reconèixer i promocionar la producció de
treballs fotogràfics! Publica fotografies que
hagin estat realitzades durant la Festa Major
de Sants a Instagram/Facebook/Twitter sota
l’etiqueta #BCNSelfie! El període de presentació de les fotos és del 19 al 28. Per poder
participar-hi cal tenir un compte d’Instagram, de Facebook o de Twitter públic i ser
seguidor del perfil d’AGePaCC.

Visites comentades a l'edifici: a les 18.00 h entre setmana i a les 11.30 h els caps de setmana.
Activitats culturals:
Obertura popular de les portes de La Lleialtat: presentació, projecció del vídeo La
Lleialtat Santsenca, un espai recuperat pel
barri. Dissabte 19 de 10 a 14 h.
Taula debat: La Sobirania Tecnològica a La
Lleialtat. Amb la participació d’Infras i sistemes, SobTec, TicTacTep, guifi.net i Exo.cat.
Diumenge 20 a les 12 h.

En vols més informació?
Troba’ns a la Festa Major de Sants i fes-te
una selfie amb nosaltres! Presta atenció a
les xarxes socials per consultar les bases
del concurs!
Facebook: AGePaCC
Twitter: @agepacc
Instagram: @agepaccat

Cultura popular en acció! A càrrec de les entitats de cultura popular de Sants. Diumenge
20 a les 18 h.
Espectacle El Contacontes. A càrrec de la
Companyia l’Estenedor. Dilluns 21 a les 19.00 h.
Taller de Viquipèdia. A càrrec d’Òmnium
Sants-Montjuïc, Amical Wikimedia i Biblioteques de Catalunya. Dimarts 22 a les 18.00 h.

Dissabte 2 de setembre

18:30 h Al parc de l’Espanya Industrial
ENTREGA DE PREMIS #BCNSelfie!

Taller de creació jove. Dimecres 23 a les 19.00 h.
Taula debat: La recuperació de La Lleialtat i
la memòria de les lluites socials i veïnals. A
càrrec de la Coordinadora d’Entitats per la
Lleialtat Santsenca. Dijous 24 a les 19.00 h.

JORNADES DE PORTES OBERTES
A LA LLEIALTAT SANTSENCA

Vine a redescobrir l’antiga cooperativa obrera La
Lleialtat Santsenca, un dels edificis emblemàtics de Sants, recuperada ara com a nou equipament municipal de gestió comunitària del barri
per a usos veïnals, cooperatius i de cultura popular. Gaudeix del programa d’activitats a càrrec de

Recital literari d’autores i autors del barri
amb la participació de les veïnes i veïns. A
càrrec d’Òmnium Sants-Montjuïc i la col•laboració del Col•lectiu d’Artistes de Sants.
Divendres 25 a les 19.00 h.
Taula debat: Economia Social i Solidària i programari lliure. Amb la participació de SobTec
i l’Impuls Cooperatiu de Sants. Dissabte 26 a
les 12.00 h.
Presentació del 2n CD de la Brigada Intergeneracional per la Recuperació de la
Memòria Històrica amb l’actuació de diversos cantautors del col·lectiu. A càrrec de
l’Associació cultural Caracola.
Dissabte 26 a les 18.00 h.
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Formatem La Lleialtat. Instal·lació de sistemes de La Lleialtat. A càrrec de TicTacTep.
Diumenge 27 a les 11 h.

Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona, a través de
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
i de l’entitat APSOCECAT, ha endegat un projecte
que facilita la vida independent d’una persona amb
sordceguesa en un habitatge de protecció oficial. Es
tracta d’una idea pionera a l’Estat espanyol i un repte
ateses les especials característiques d’aquesta discapacitat. A l’Hort del Queni, c/ Rosés, 8

Cicle de cinema infantil amb xocolatada: Pack
Màgic. 1a sessió: Phantom Boy (a partir de 7
anys). A càrrec d’Òmnium Sants-Montjuïc i
Drac Màgic. Diumenge 27 a les 12 h.
Taller d’iniciació al teatre per a totes les edats
(cal inscripció prèvia abans del 25 d’agost info@
lleialtat.cat). A càrrec de Set d’Escenari Teatral. Diumenge 27 a les 18 h.

DILLUNS 21 D’AGOST

10.00-14.00 i de 17.00-21.00 h Vine a donar sang. Unitat mòbil
a la placeta Ramon Torres Casanova.

DIMECRES 23 D’AGOST

CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
DEL MERCAT DE SANTS

10.00-14.00 h Jocs per a la gent gran “Cent cap als cent”. Obert a
tots els públics. A la plaça Bonet i Muixí.
Organització: Equipament Josep Miracle.

Els nens i nenes podran demanar la làmina
de dibuix a les parades del Mercat a partir del dia 17 i lliurar-la al punt de Compra Servei on rebran un obsequi només per
participar al concurs.

DIJOUS 24 D’AGOST

19.00-23.00 h Sopar i animació musical a càrrec del grup Mandràgora. Sopar per als residents i famílies i animació
oberta a tothom. A la plaça Bonet i Muixí.
Organització: Equipament Josep Miracle.

VISITES GUIADES DEL MNAC
(MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA)

DIVENDRES 25 D’AGOST

Visites guiades: 26/08/2017 18 h Art, dones,
memòria i lluita i 27/08/2017 – 12 h Ismael
Smith, la bellesa i els monstres. Inscripcions:
a recepció del CC Cotxeres de Sants del 16 al 24 .
Entrada gratuïta i aforament limitat a 30 persones per grup. Punt de trobada: Taulell d’informació del vestíbul del MNAC

19.00-21.00 h APUNTA’T AL SÍ. Acte cívic i festiu a la plaça
Ramon Torres Casanova (al costat de la font nova).
Organització: Sants-Montjuïc per la Independència (Assemblea Nacional Catalana).

DISSABTE 2 DE SETEMBRE

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

XIX OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS
DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA.

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE

9.00-10.00 h VIII Cursa popular de Festa Major: C. Sants i Creu
Coberta, entre Olzinelles i Moianès. Organització:
Unió Esportiva de Sants. Inscripcions: del 15 de
juliol fins al 1 de setembre al carrer Riego, 2 o a la
web de l’entitat (www.uesants.cat).
10.15-13.45 h Tradicional Curses Ciclistes: C. Sants i Creu
Coberta entre Olzinelles i Moianès.
10.00 h 30 minuts categories cadets, dones cadets i
júniors.
11.00 h 20 minuts categories júniors i dones elit.
12.00 h 20 minuts categories elit – sub 23 i màster 30.
Organització: Volta Ciclista a Catalunya AE i patrocinat pel Mercat de Sants. Inscripcions per a
persones federades: a la Federació Catalana de
Ciclisme.

Del 18 al 27 d’Agost

Al Centre Cívic Cotxeres de Sants.
20: Campionat de ràpides, a les 10.00 h a les
Cotxeres de Sants. Inscripció gratuïta.
22: Campionat de simultànies a les 11.00 h a
l’Estació de Sants. Inscripció gratuïta.
24: Campionat de dobles, a les 10.30 h al
carrer Guadiana. Inscripció gratuïta.
Més informació: www.cotxeres-casinet.org/
open

DES DEL 14 D’AGOST FINS AL 3 DE SETEMBRE

17.00-21.00 h (diumenges tancat) Exposició cartells de la
Festa Major de Sants. Mostra dels treballs presentats
al 21è Concurs de Cartells de la Festa Major
de Sants 2017. Al Casinet d’Hostafrancs: C. Rector
Triadó, 53. Entrada lliure.
22.00-23.00 h Passi del Documental “Connectats” Projecte de
vida independent per a una persona sordcega a

DIJOUS 14 DE SETEMBRE

19.00 h Lliurament de Premis dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Al Saló de plens del Districte de
Sants-Montjuïc.
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Alcolea de Baix
DISSABTE 19

22.30 h Traca d’inici de la Festa Major
23.00 h Ball a càrrec de Dr. Fly

DIUMENGE 20

12.00 h Sardinada popular
22.30 h Música a càrrec d’Eugenio

DIMARTS 22

12.00 h Jocs de química del Parc Científic
de Barcelona
18.00 h Conte dramatitzat i manualitats
amb l’aula de teatre “El Corifeu”
21.30 h Sopar de germanor
22.30 h Havaneres amb “Xarxa”

23.00 h Swing

DIVENDRES 25

14.30 h Gran paella popular
23.00 h Grup de rock “Canal 69”

11.00 h Jocs de taula
14.00 h Degustació de patates a la manera
de La Rioja
17.30 h Teatre de ciència amb “Big Van Theory”
19.00 h Temps de zumba
23.00 h Ball amb “Remember”

DIJOUS 24

DISSABTE 26

DIMECRES 23

12.00 h Sardanes
14.00 h Concurs de truites
23.00 h Ball amb el conjunt Krater Traca
i fi de Festa Major

12.00 h Festa d’escuma
18.00 h Xocolatada per a la mainada
18.30 h Espectacle infantil
21.30 h Sopar de frankfurt

DISSABTE 19

Alcolea de Dalt

22.00 h Inaguració festa major amb traca i tabalers
23.00 h Discomòbil revival amb el dj “Metxes”

DIUMENGE 20

Fira Artesanal
13.00 h Vermut amb música “Chef Dave & The Cooks”
23.00 h Rumba catalana amb el grup “Deseisaocho”

DILLUNS 21

21.30 h Sopar de germanor

23.00 h Ball amb el grup “Litus·3”

DIMARTS 22

DIVENDRES 25

12.00 h Guerra d’aigua – escuma – holly
14.00 h Fideuà
17.30 h Berenar infantil
18.00 h Festa kids
23.00 h Nit de rock and roll amb “Bigsy Boy”,
“Shark Fins”, “Resonators”

12.00 h Tallers infantils
14.00 h Botifarrada
21.00 h Sopar d’avis
23.00 h Havaneres amb el grup Llops de mar

DIMECRES 23

10.30 h Esmorzar veïns
18.00 h Jocs infantils tradicionals
23.00 h Música ska amb el grup Kinny Coo Coos

DISSABTE 26

13.00 h Concurs de tapes, truites i canapès
14.00 h Vermut fi de festa
19.00 h Sardanes amb “Cobla Ciutat de Terrassa”
23.00 h Discomòbil amb el gran dj “Metxes”
2.30 h Traca i tabalers fi de festa “Baketomba”

DIJOUS 24

14.00 h Sardinada
18.00 h Jocs infantils
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Canalejas

DISSABTE 19

21.30 h Batucada a càrrec de sambatú
22.00 h Gran traca inici de festa!
22.30 h Discomòbil amb dj Ortega

DIUMENGE 20

11.00 h Taller de circ a càrrec de La Sala, escola de circ i dansa
14.00 h 2n concurs d´allioli.
Porta l’allioli fet de casa i participa!
14.30 h Botifarrada popular (3€)
18.00 h Entrega de premis
al parc de l’Espanya industrial
23.00 h Concert a càrrec de Xarrupa que vessa

18.00 h Jocs de taula
21.30 h Fideuà popular (6€). Inclou plat
de fideuà, allioli, beguda (aigua o got de vi),
postres (gelat variat)
22.30 h Concert a càrrec de Tequila Bum Bum
(les millors versions de tots els temps
en clau de rock)

DILLUNS 21

21.30 h Sopar de carmanyola

DIMARTS 22

11.30 h Classe d’exhibició de zumba fitness
amb Beatriz Babara
18.00 h Havaneres a càrrec de La Vella Lola i
rom cremat
23.00 h Nit de rumba d’autor a càrrec d’Alma
de boquerón. Amb cada consumició una barqueta
(montadito) amb seitó (fins a exhaurir existències)

DIVENDRES 25

11.00 h Xerrada sobre el canvi climàtic
a càrrec de Greenpeace
12.00 h Taller infantil de reciclatge a càrrec
de l’Ajuntament de Barcelona
18.00 h Guerra de confeti
22.30 h Gran nit del rock amb Crazy Hat (Sants,
barcelona) i Stop Stop (Birmingham, UK)

DIMECRES 23

11.00 h Taller infantil. Bombolles de sabó
amb Jessie animaciones
11.30 h Taller de percussió i construcció
d’instruments amb material reciclat
a càrrec de Camilo Vernazza
16.30 h Guerra d´aigua
18.00 h Xocolatada
22.30 h Concert a càrrec de Guateque
(gran festa de la nostàlgia amb grans èxits
dels anys 60-70)

DISSABTE 26

11.00 h Tallers infantils, animació infantil,
pallassos, pinta-cares i globoflèxia
amb Jessie Animaciones
12.30 h Vermut popular (3€).
Inclou piscolabis i got de vermut
18.00 h Jocs de taula
23.00 h Concert a càrrec de Mala Vida
(pop rock espanyol dels anys 80 i 90)
02.30 h Traca fi de festa

DIJOUS 24

11.00 h 3r concurs de mascotes de Canalejas

DISSABTE 19

Casa Gran (Carrer Rosés)

22.30 h Actuació i ball amb Tequila Bum Bum

DIUMENGE 20
12.00 h Traca, pregó i Gegants de Sants
Venda de productes d’oferta
17.30 h Activitats per a la mainada i xocolatada
22.30 h Discomòbil- Karaoke
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DILLUNS 21

11.00 h Manualitats per als infants
17.30 h Jocs de taula
22.30 h Actuació i ball amb Santi Carulla
de los Mustang i Los Salvajes

22.30 h Sopar del soci

DIMARTS 22

Venda de productes d’oferta
11.00 h Manualitats per als infants
18.00 h Cantada d’havaneres amb el Grup Montjuïc
22.30 h Ball amb el Quartet Costa Blanca

DIVENDRES 25

Venda de productes d’oferta
11.00 h Manualitats per als infants
17.00 h Jocs Infantils – Inflables
I Desè Aniversari Futis
22.30 h Actuació Cocodrilo Club amb Albert Malla

DIMECRES 23

Venda de productes d’oferta
11.00 h Manualitats per als infants
17.30 h Jocs de taula
22.30 h Actuació Rumba Paco Aguilera

DISSABTE 26

Venda de productes d’oferta
14.30 h Dinar de gala
17.30 h Jocs de taula
22.30 h Tribut a Joan Manuel Serrat i Ball amb Rock
And Rios Band (Banda oficial Tribut Miguel Rios)
3.00 h Traca Fi de festa

DIJOUS 24

Venda de productes d’oferta
10.00 h Ofrena floral a sant Bartomeu i Mercat de Sants

DISSABTE 19

Finlàndia

21.00 h Traca d’inici de Festa Major 2017
21.30 h Sopar de frankfurt
23.30 h Nit de DJ’s. DJ Sendo & PD SeLia Pardilla
03.00 h Fi de festa

DIUMENGE 20

9.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Guerra d’aigua per a petits i grans
14.00 h Vermut de Festa Major (per a socis del carrer)
18.00 h Taller de Circ amb “La Sala”
21.00 h Sopar de barquetes (montaditos) (de pagament)
23.00 h Ball amb el Duet Bona Nota
02.00 h Fi de festa

22.00 h Havaneres. Grup Port Bo
02.00 h Fi de festa

DIJOUS 24

9.30 h Esmorzar lliure
10.00 h Ofrena tradicional a sant Bartomeu
11.00 h Futbol “torneig Tallers Manel”.
Convocatòria C/Finlàndia
14.00 h Vermut (socis)
14.30 h Dinar al carrer. Baixem la paella (dinar lliure)
17.00 h Xocolatada infantil
18.30 h Xicana. Pallassos
22.00 h Nit de festa amb Dj OGT
2.00 h Fi de festa

DILLUNS 21

9.30 a 2.00 h Dia d’actes unitaris

DIMARTS 22

9.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Jocs infantils “sense estar-se de res”
14.00 h Vermut (socis i sòcies)
14.30 h Fideuà (per a socis i sòcies)
18.00 h Taller de Circ amb “La Sala”
23.00 h Espectacle dels veïns del carrer Finlàndia
2.00 h Fi de festa

DIVENDRES 25

9.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Per a grans i petits. Guerra d’aigua.
13.30 h Vermut (socis)
14.30 h Dinem al carrer. Baixem el menjar (dinar lliure)
18.00 h Discoteca infantil amb ball de disfresses
màgiques amb Dj Carlos Bayona & Dj Mara
21.30 h Sopar de les dones (de pagament)
23.30 h Música i ball amb Dj Xanga

DIMECRES 23

09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Tallers infantils “fem servir les mans”
13.30 h Vermut (socis i sòcies)
14.30 h Baixem a dinar al carrer (dinar lliure)
18.00 h Taller de danses tradicionals catalanes
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3.00 h Fi de festa

14.00 h Botifarrada (per a socis i família)
18.00 h Animació infantil amb Carles Cuberes
21.30 h Sopar de germanor
23.00 h Ball de Festa Major amb l’Orquesta Costa Blanca
03.00 h Traca i fi de festa

DISSABTE 26

9.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Jocs. Trenquem l’olla (per a nens i nenes socis)

DISSABTE 19

Galileu

22.00 h Traca inici Festa Major
23.30 h Música
00.30 h The Selva Band

DIUMENGE 20

11.30 h Activitat canina
12.00 h Inscripció concurs de truites
15.00 h Dinar de germanor
18.00 h Campionat de futis
20.00 h Entrega de premis
22.00 h Nit de Frankfurt per a socis i sòcies.
Patrocinat per Mr Frankfurt
23.30 h Grillone’s Band

DIJOUS 24

11.00 h Aprenem a transplantar per una Barcelona més verda. Taller dirigit per Ben & Jerri’s
19.30 h Havaneres i rom cremat amb el Grup
Havaneres Montjuïc
21.00 h Botifarrada (tiquet)
22.00 h Cocodrilo club amb Albert Malla

DILLUNS 21

21.30 h Sopar de germanor

DIVENDRES 25

DIMARTS 22

11.00 h Esmorzar infantil
11.30 h Pintar al carrer
11.30 h Jocs per a infants
17.00 h Salsitxada popular
18.00 h Manel & Carme Linedance
19.30 h Zumba amb Fabio
21.00 h Sardinada
22.30 h Nit de rumba amb Sandunguera

11.00 h Guerra d’aigua
14.00 h Vermut musclada (tiquet)
18.00 h Sardanes Cobla Baix Llobregat
21.00 h Sopar de barquetes (montaditos)
22.30 h Nit de jazz. Samba-JazzFussio, The
Lindy Moppers, BandSwing. Exhibició de ball.

DIMECRES 23

DISSABTE 26

11.00 h Esmorzar infantil
11.30 h Taller de reciclatge
13.30 h 5è Concurs de truites
18.00 h Màgia i xocolatada infantil
21.00 h Nit de tapes
22.30 h Dj Changa

DISSABTE 19

11.30 h Guerra d’aigua
13.00 h Vermut
14.30 h Fideuà
17.00 h Removent les boles
22.30 h The Soultans

Guadiana

22.00 h Traca inici Festa Major
23.00 h Ball amb The VIP band

DIUMENGE 20
11.00 h Foc per a la graellada
14.00 h Graellada popular
23.00 h Discomòbil 70-80-90
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DIMARTS 22

18.00 h Aprèn a ballar country
21.00 h Botifarrada popular
23.00 h Concert amb The Barroom Buddies Band

11.30 h Concurs de dibuix
18.00 h Taller de Bollywood
18.00 h Xocolatada
21.00 h Hamburgueses
23.00 h Rumba amb Sandunguera

DIVENDRES 25

11.30 h Tallers infantils “Màscares de superherois”
18.00 h Concurs de dibuix adult
23.00 h Nit de rock amb Red Elm i Motorpriest

DIMECRES 23

12.00 h Tallers sostenibilitat/gimcana
17.30 h Havaneres Mar Brava
23.00 h Ball amb Son de la Rambla

DISSABTE 26

12.00 h XXVI cursa popular
13.30 h Gran guerra d’aigua
20.30 h Sopar de germanor
23.00 h Salsa amb Michael Carrera
3.00 h Traca fi de Festa Major

DIJOUS 24

10.30 h XVI Obert Internacional d’Escacs
Campionat a dobles

Plaça La Farga
DISSABTE 19

21.00 h Traca i cercavila amb el Triangle de Sants
23.00 h Mala Vida
01.00 h Discoteca Mòbil

DIUMENGE 20

10.30 h Campionat de remigi masculí i femení
11.00 h Concurs de dibuix
13.30 h Vermut per als socis i sòcies
17.00 h V Trobada country
23.00 h Cocodrilo Club

DILLUNS 21

20.30 h Classe d’exhibició (masterclass) de
evillanes a càrrec de Casa Candela Flamenco
23.00 h Rumba
00.30 h Disco 80

21.00 h Sopar de germanor i jocs de taula

DIMARTS 22

10.00 h Taller de xapes i imants Ludoteca
esportiva Circuit de Balanzbikes
12.00 h Guerra de globus d’aigua
13.00 h Guerra d’escuma
17.00 h Jocs de taula
23.00 h Conjunt Guateque

DIVENDRES 25

11.30 h Guerra d’aigua
17.00 h Xocolatada tradicional
18.00 h Actuació Mag Xurret
23.00 h Discoteca mòbil

DIMECRES 23

DISSABTE 26

10.30 h Campionat parxís sènior
11.00 h Concurs de plastilina
17.30 h Berenar dels avis i ball de tarda amb
La Montecarlo
23.00 h Orquestra La Montecarlo

9.30 h Cursa atlètica solidària a càrrec de
Corresolidaris (inscripcions 3 euros)
11.00 h Entrega de premis
14.30 h Gran paella a càrrec de Paelles Pepito
18.00 h Sardanes amb “La Principal de Llobregat”
18.00 h Gimcana de bicicletes a càrrec
de Fantastik Bikes
23.00 h Xou de la Farga Traca i fi de festa
amb sorpresa

DIJOUS 24

11.00 h Tallers infantils
14.30 h Gran mongetada tradicional
17.30 h Jocs de taula
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Papin
DISSABTE 19

20.00 h Traca d’inici de Festa Major
21.00 a 02.00 h El Sonido de Veldá i The Rigodonians amb el sound system artesanal de Rebelmadiaq (salsa brava, cúmbia, compàs, mambo,
bugaloo, champeta)

DIUMENGE 20

12.00 h Vermut musical amb El pèsol feréstec
que presentarà el seu nou disc, Treure’n robins.
17.00 h La carpa de Tati Inti.
Espai de joc creatiu per a infants de 0 a 6 anys.
22.00 h Comes Love: Arriba l’Amor. Concert de
Sílvia Comes, amb Pau Baiges i Fani Fortet

DIJOUS 24

19.00 h Esquetx teatral Me’n vaig a peu,
de la Liada Nacional
Any 1951, el preu del tramvia s’apuja a Barcelona,
però no a Madrid. És l’inici de la vaga del tramvia
19.15 h La mirada violeta. Marçal i Roig.
Espectacle poeticomusical de la cantautora Meritxell Gené i la poeta i escriptora Aina Torres.
22.30 h Vetllada de música marinera amb l’actuació del Grup Havaneres La Taverna.
Hi haurà cremat.

DILLUNS 21

Vaga de tramvies.
21.00 h Sopar de germanor

DIMARTS 22

17.00 h La tarda Queni
Una tarda d’activitats dinamitzades pels
membres de l’APSOCECAT i pensades per
submergir els petits i no tan petits en el món
de la sordceguesa.
19.00 h. Paripé, amb la Cia. Parella de 2.
Espectacle de pallassos
22.00 h. Cinema amb música en directe
Es projectarà Barcelona en tramvia (1908) de
Ricardo Baños i El maquinista de la General
(1926) de Buster Keaton, acompanyats per Toni
Saigi (teclat) i Roger Gutiérrez (bateria). En
col·laboració amb el Cinema Zumzeig.

DIVENDRES 25

17.00 h Taller. Fes-te un tramvia! Amb la ceràmica
freda d’Imma Portella, amb els segells d’Alba Slak
o amb la pintura del Col·lectiu d’Artistes de Sants.
22.00 h Els Showarma i Els Falafels (tumba, xapxap i cumba, música pel camí a reviure)
00.00 h. Bananna Beach (formació figuerenca de
rumba tropical catalana)

DIMECRES 23

DISSABTE 26

12.00 h Esquetx teatral Me’n vaig a peu, amb la
Liada Nacional. Any 1951, el preu del tramvia
s’apuja a Barcelona, però no a Madrid. És l’inici
de la vaga del tramvia.
12.15 h Quan baixàvem a Barcelona. Ruta pel
transport a Sants. A càrrec de Patrimonis Invisibles
16.00 h Segona edició de la Batalla Ninja. Sants
Porpra vs Sants Ocre. Coorganitzat. Exmonitors
d’Esplais i Caus de Sants Aquesta activitat es farà
a Can Mantega
18.30 h Taller hula hoop per a infants i joves,
a càrrec d’Anna Salido Alborch. A partir de 7 anys.
20.30 h Aprèn a ballar swing! Classe oberta amb
l’Associació Swing les Corts
21.30 h Jam de Swing. Vine a ballar swing al
carrer amb l’Associació Swing les Corts

12.00 h Vermut musical amb Sandalwood Trio (jazz)
14.00 h Sorteig de la rifa del carrer Papin
18.30 h Gimcana fotogràfica, coorganitzada amb
la Comissió de Festa Major del carrer Rossend
Arús. Pregunta’ns per conèixer-ne les bases!
Inici i final al carrer Rossend Arús.
20.30 h Lliurament de premis a l’equip guanyador.
Al carrer Papin
22.30 h Concert d’Alex Bass & The Same Song
Band (rocksteady & reggae)
00.00 h Dj Miguelito SuperStar (Fundación Tony
Manero – funk, disco & boogie)
02.00 h Traca de fi de Festa Major
*Decorat accessible per a persones amb diversitat
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Robrenyo
DISSABTE 19

21.00 h Traca
21.30 h Inscripció d’escacs
23.00 h Remember

DIUMENGE 20

12.00 h Vermut
14.00 h Botifarrada popular
17.30 h Arte Sants
18.30 h Jocs de taula
23.00 h Discomòbil festival sound

18.30 h Jocs de taula
21.00 h Sopar de germanor
23.00 h Rumba i discomòbil

DIMARTS 22

12.00 h Escuma
13.00 h Concurs tripa,truites i pastissos
17.00 h Inflables i xocolatada infantil
23.00 h Parfills Quartet

DIVENDRES 25

12.00 h Jocs Infantils
17.00 h Mossos i bombers
18.30 h Jocs de taula
23.00 h Orquestra Krater

DIMECRES 23

10.00 h Exhibició Tattou
14.00 h Sardinada
18.00 h Berenar gent gran
22.00 h Havaneres i Rom Cremat
23.00 h Discomòbil Festival Sound

DISSABTE 26

12.00 h Entrega de premis
14.00 h Aperitiu fi de Festa
18.30 h Jocs de taula
22.00 h Disco Cocodrilo amb Albert Malla
3.00 h Traca fi de Festa

DIJOUS 24

14.00 h Celebració 30 Aniversari

DISSABTE 19

Rossend Arús

22.00 h Dibusha Munshai (hip-hop, jazz, rock, funk)
23.30 h Nación Funk Block Party (funk, hip-hop)
1.30 h Dj Virginie (soul, funk, hip-hop)

DIUMENGE 20

11.00 h Contarelles (Titelles L’Estenedor Teatre)
12.30 h Jamaikids (Minimúsica. Història de la
música jamaicana)
21.30 h Subversa (rap-metall amb banda)
23.00 h Raperos d’Emaus (hip-hop amb banda)
00.30 h Dj Unclu Garrot (soul, ska, rocksteady,
garatge)

DIMECRES 23

19.00 h Gastro-rimes. Petits textos per degustar, de l’orella al paladar ( poesia i música)
22.00 h Yurgaky (ritmes afrocaribenys)
23.30 h El Sonido de veldá (salsa brava, cúmbia
i boogaloo)

DILLUNS 21

21.30 h Sopar de veïnes i veïns al carrer

DIMARTS 22

DIJOUS 24

11.30 h Jocs d’aigua per a nenes i nens
17.30 h Campionat de mus
22.00 h Ensamble Garabato musicalitza el cinema mut
00.00 h Tarantination (soul, surf, Rock&Roll-Versions de les BSO de la filmografia de Quentin
Tarantino)

18.30 h Makady (masterclass de dancehall i afrobeat)
20.30 h A Contra Blues (rock-blues)
22.00 h Nakany Kanté (afropop mandinga)
00.00 h The Rigodonians (El sonido
apostador- Latin, afrobeat, cúmbia, funk…)
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DIVENDRES 25

del barri i resseguim la seva història. Activitat
coorganitzada amb la Comissió de Festes
del carrer Papin.
19.30 h Caracara (samba-fusió-jazz)
20.30 h Lliurament de premis de la Gimcana
fotogràfica (al carrer Papin)
22.00 h The Zephyr Bones (pop-psicodèlia)
23.30 h Nueva Vulcano (rock)
01.00 h Dj Luis LeNuit (indie-pop i british-pop)

19.00 h Cadipsonians (calypso)
21.00 h Canijos sin fronteras (rumba-rock andalús)
23.00 h FRAC (Fundación de Raperos
Atípicos de Cádiz)
01.00 h Nashari Sound (nu-roots,
dancehall, raggamuffin)

DISSABTE 26

18.30 h Gimcana fotogràfica. Busquem racons

Sagunt
DISSABTE 19

23.30 h. Nit de blues. Txus blues + The blues prisoners

DIUMENGE 20

11.00 h. Bocs Can Rosés + Bastoners de Sants
13.00 h. Vermut per als socis i sòcies
17.00 h. Festa de l’escuma
19.30 h. Anem a recollir el premi
21.30 h. Sopar de truites
22.30 h. Cinema a la fresca: Relatos Salvajes
(+16 anys)

17.30 h. Titelles. Els Tres Porquets Viatgers.
18.30 h. Xocolatada infantil
21.00 h. Sopar pizza
22.30 h. Nit de Cabaret. La gran Chantal. Ballet
Elydance. Estrella convidada. Gilda Love. DJ
Cabaret

DILLUNS 21

21.00 h. Sopar de germanor

DIMARTS 22

12.00 h. Taller infantil
21.00 h. Sopar temàtic
23.30 h. Grups del Barri. Els 3 cadells,
Motorpriest, Daltabaix

DIVENDRES 25

12.00 h. Taller infantil
18.00 h. Concurs de dolços
21.00 h. Botifarrada
23.00 h. Concert. Fur + Cesk Freixas

DIMECRES 23

12.00 h. Taller infantil
18.00 h. Jocs de taula
21.00 h. Fideuà
23.00 h. Havaneres Oreig de mar

DISSABTE 26

12.00 h. La carpa de Tata Inti (espai infantil)
17.30 h. Jocs de taula
21.00 h. Sopar de germanor
23.30 h. Dj Mata + Dj Marikarmen Free

DIJOUS 24

12.00 h. Taller infantil

DISSABTE 19

Santa Cec lia

23.00 h Grup And Company.
Grup Fiasco Tu

DIUMENGE 20

12.00 h Traca inici de festa
13.00 h Botifarrada (amb tiquet).
Pastisseria Galimany
19.30 h Entrega de premis
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DIJOUS 24

23.00 h Grup Musical Voramar
21.00 h Sopar de germanor (amb tiquet).
Pastisseria Galimany

22.00 h Sopar de Don Quijote (amb tiquet).
Pastisseria Galimany
23.00 h Sal 150

DIMARTS 22

14.00 h Sardinada (amb tiquet)
20.00 h Beat Road (Beatles)
22.00 h Sopar salsitxada (amb tiquet).
Pastisseria Galimany
23.00 h DJ Charly

DIVENDRES 25

DIMECRES 23

12.00 h Premis Popular c/Valladolid
14.30 h Paella
18.00 h Xocolatada
23.00 h Grup Musical Voramar

14.00 h Barbacoa (amb tiquet).
Pastisseria Galimany
22.00 h Discomòbil Revival 70-80-90

DISSABTE 26

12.00 h Guerra d’aigua
21.00 h Sopar avis. Pastisseria Galimany. Bar Porti
23.00 h Havaneres i Rom cremat amb “Port Vell”

Valladolid
DISSABTE 19

22.30 h Ball amb el Duo Celeste

DIUMENGE 20

11.00 h Traca d’inici de Festa Major
11.30 h Sardanes amb la cobla La Principal del
Llobregat
13.00 h Vermut i pica-pica per als socis
22.30 h Ball amb el “Dúo Mediterráneo”

DIJOUS 24

17.30 h Esport i música en família
18.15 h Zumba
19.00 h Sessió de Ioga per a petits i grans
19.30 h Xocolatada
23.00 h Discomòbil a càrrec del DJ Robert.

DILLUNS 21

21.30 h Sopar de germanor

DIMARTS 22

12.30 h Concurs d’allioli
13.00 h Botifarrada
22.30 h Havaneres i rom cremat amb “Blauet”.
Discomòbil

DIVENDRES 25

11.30 h Concurs de truites
12.30 h Sardinada
19.30 h Tarda-nit de pop- rock.
Knockedoors, Las Menores, Radio 75

DIMECRES 23

11.00 h Taller per a infants de cordes dirigides.
Realitzat pel bomber José Alcaraz
18.00 h Homenatge a la gent gran amb el xou de
“The Bastard Family” Berenar per als avis i socis
21.30 h Rumba catalana amb el grup “La Sandunguera”. Discomòbil

DISSABTE 26

12.00 h Lliurament de premis populars de guarniment de carrers, organitzat per Sants 3 Ràdio
23.00 h Orquestra amb el grup Celeste
2.30 h Traca fi de festa i confeti.
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Vallespir de Baix
DISSABTE 19

22.00 h Impro BCN + Newitas + La Màlaga

DIUMENGE 20

12.00 h Taller Infantil
17.00 h Monsoon Holi
22.00 h El Sobrino del Diablo
+ MotorPriest + grup convidat

DIMARTS 22

19.00 h Classes de swing + tarda de Swing
22.00 h El sobrino del Diablo + Pirat’s Sound Sistema

13.30 h Paella ecològica, vegana i solar.
16.30 h Taller per a la Guerrilla contra l’oligopoli energètic
18.00 h Exhibició de ball en línia del Casal
de les Cotxeres de Sants.
22.00 h Electrorumbaiao + grup convidat

DIVENDRES 25

12.00 h Taller Infantil
14.00 h Concurs de truites
22.00 h Resiliència + Subversa + grup convidat

DISSABTE 26

DIMECRES 23

11.00 h Torneig de Magic del Nucli
13.00 h Botifarrada popular
19.00 h L’Estenedor Teatre Titelles
22.00 h Humareda + La Banda Trapera del Río
+ BlitzkriegFM

12.00 h Taller infantil
19.30 h Rebel Maniac (sessió de vespre i nit)

DIJOUS 24

13.30 h Sardinada popular

Vallespir
DISSABTE 19

19.00 h Pregó inicial
22.00 h Traca inicial
22.30 h Dj Panko

DIUMENGE 20

11.30 h Sardanes amb la Cobla Mediterrània
14.30 h Barbacoa (Tiquets 6 euros)
22.30 h Country amb Willy and the Poorboys

DILLUNS 21

DIJOUS 24

21.00 h Sopar germanor i jocs de taula

11.00 h Taller de circ
17.00 h Festa de l’escuma
22.30 h Dj Panko

DIMARTS 22

9.00 h Mercat al carrer (tot el dia)
23.00 h Havaneres amb el grup Port-Bo, acompanyades de rom cremat

DIVENDRES 25

16.00 h Festa dels animalets
23.00 h Nit de rumba. Mondoloko.
La Flor del Otro

DIMECRES 23

10.30 h Animació infantil
17.00 h Danses del món
17.00 h Berenar dels avis
22.30 h Nit de rock i ska. The Sick Boys. BCN
Ska-Jazz Orquestra

DISSABTE 26

14.30 h Arrossada popular i jocs de taula
23.00 h Nit de rock. Barrel Aged. Motörhits
3.00 h Traca final
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DISSABTE 19

Programació Castellers de Sants
12.00 h Vermut amb actuació de gralles
19.00 h Crema - Pica - Puja (cercavila de cultura
popular pels carrers de Sants)
22.00 h Concerts amb Ojo de Buen Cubero (fusió) i 
Buhos (rock)*
Ojo de Buen Cubero és un grup de Sants que
mescla ritmes de rumba, ska i reggae. Buhos é
 s un
dels grups festius dels Països Catalans, consolidat
com un cap de cartell habitual en els festivals i
festes més remarcables del Principat.

19.00 h Cercavila d’inauguració de la Festa Major
19.30 h Pregó a l’Espanya Industrial
20.30 h Traca d’inici de la Festa Major (davant de
Cal Borinot)
23.00 h Concert amb Karaokes Band (banda de karaoke
participatiu) i PDCAT. Karaokes Bandés un fenomen
participatiu i vosaltres en sereu els protagonistes
cantant les cançons de tota la vida.

DIUMENGE 20

DIVENDRES 25

12.00 h Concurs de paelles
16.00 h Campionat de bitlles catalanes
18.00 h Taller de circ
19.30 h Circ al carrer
21.15 h Cinema a la fresca: I nside Out(Del Revés)*
23.00 h Concert. * Send0és DJ del barri de Sants que 
en les seves sessions, fusiona mescles de mestissatge, electrònica, ska i altres estils.

12.00 h Vermut musical, a càrrec d’Èlia Riudavets, i
tast de croquetes
17.00 h Jocs de taula
18.30 h Teatre d’improvisació, a càrrec d’Impro con
Limón
20.00 h Assaig casteller al carrer
23.00 h Concerts * Segonamà és un grup de rock que
s’inspira en propostes diverses: des d’Itaca Band
o La Pegatina fins a La Troba Kung-Fú o Bongo
Botrako.
Smoking Souls és un grup de rock que ofereix un so
de murs de guitarres acompanyades per un ritme
contundent envoltat d’una veu càlida.
Tres de Pegosón els hereus de Pego, que han decidit
unir-se i crear una selecció irresistible d’èxits,
acompanyats d’un xou enèrgic i trepidant, a fi que
el públic no pugui parar ni un instant.

DILLUNS 21
12.00 h Vermut tropical
16.00 h Jocs de taula
20.00 h Havaneres i rom cremat, a càrrec de 
Xicranda
22.30 h Concerts * Morena és un grup atípic que versiona els èxits de música lleugera i “patxanguera”
de les darreres dècades.
Albercocks és la banda musical creada per a tots
aquells que sempre han volgut sentir les
cançons de Disney d’una forma més animada.

DISSABTE 26
10.00 h Torneig de botifarra
14.00 h Botifarrada popular
16.00 h Actuació del cantautor J
 ordi Montañez
18.00 h Actuació castellera a la plaça Bonet i Muixí
18.30 h Pilar caminant
19.30 h Olimpíades borinotes
22.00 h Concerts * Malaka phunk és un grup de mesti-phunk combatiu des de la Verneda a Barcelona.
Fusió del funk, el punk, el rap, el reggae i la ràbia.
Sense Sal: Sense perdre el seu segell “pop-folk festiu”, l’electrònica guanya protagonisme en aquest
grup terrasenc, juntament amb la presència de
dues veus principals, la trompeta i el violí.
Seguirem: Després de l’aturada indefinida d’Obrint
Pas, i amb la inquietud de mantenir viu el sentiment que va deixar en tota una generació, neix
Seguirem.

DIMARTS 22
18.00 h Tarda infantil: Traca infantil, Xocolatada,
Animació, a càrrec de J
 aume Barri
20.00 h Espectacle de màgia a càrrec del M
 ag Pota
22.30 h Concerts* Mascarats és un grup que pretén
trencar amb tot allò que ens ve imposat i fer de la
música una eina més de transformació social amb
una fusió entre el reggae i el rock. Itaca Band és un
dels grups referents en el panorama musical del
nostre país, amb una barreja d’ska, reggae i punk
molt característic.

DIMECRES 23
17.00 h Jocs de taula
18.30 h Taller de castells per a menuts i grans
19.30 h Assaig casteller al carrer
21.00 h Sopar de germanor*
23.00 h Concert amb Miquel del Roig (cantautor)*
Mestre de les festes majors, intèrpret ensolitari
d’un popurri de cançons populars, peces pròpies i
adaptacions d’èxits.

* Activitats a l’aparcament davant de l’estació d’autobusos.
Més informació a:
• Web: festamajor.borinots.cat
• Twitter: @borinots
• Facebook: www.facebook.com/borinots/
• Instagram: www.instagram.com/borinots/

DIJOUS 24

10.00 h Pilar d’ofrena a sant Bartomeu a l’Església
de Santa Maria de Sants
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Recomanacions per Gaudir de la Festa
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:

PREÀMBUL

DISPOSICIONS HIGIÈNIQUES I CÍVIQUES

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
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.

LA FESTA TAMBÉ DORM
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.

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

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.

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.

ENVASOS
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. L’Ajuntament de Barcelona
facilitarà gots reciclables.

FI DE FESTA
Tothom que vulgui gresca que llegeixi
primer aquest full. Que la festa sigui gran,
i que regni la pau i molta alegria.

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.
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Escenaris de la Festa
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La Festa Major a internet
Pots consultar tota la informació de les festes als webs:
lameva.barcelona.cat/sants-montjuic
ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic
festamajorsants.cat
Pots seguir també la festa a través de les xarxes socials:
Facebook.com/santsmontjuic
Facebook.com/festamajordesantscat
Twitter.com/Bcn_SantsMont
Twitter.com/FMSants
Hashtag: #FMSants

Producció editorial:
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