
Besòs-Maresme

del 8 al 17 de juny de 2018

“Entre totes, TOT”
Fes-la tev

a
Fes-la tev

a



La festa i el barri de tothom 

Barcelona mira de�nitivament cap al Besòs. Després d’una època en què han dominat projectes 
ambiciosos que han reconciliat la ciutat i el mar, o que han prioritzat el desenvolupament i la 
interrelació de la metròpoli per la banda del Llobregat, ara és el torn de la reconciliació de la ciutat 
amb els barris i municipis vertebrats per l’altre riu que emmarca el pla de Barcelona. Una voluntat 
que s’està seguint des d’òptiques en què els valors humans i socials estan molt presents.

El deute que la ciutat, i �ns i tot el país, havia contret amb la zona del Besòs a rel de la industrialització 
i el desarrollisme franquista ja es va començar a saldar fa anys amb les millores d’espai públic a la 
Rambla Prim i al barri del Sud-Oest del Besòs. De la mateixa manera, i al costat de la reurbanització 
associada a la zona del Fòrum, es van aplicant mesures que han acabat fent de la desembocadura 
del Besòs un parc verd que de mica en mica ressorgeix per deixar enrere imatges que mai més no 
s’han de tornar a produir. Però encara hi ha molta feina per fer als barris del Besòs i del Maresme. 
Projectes com els de la nova seu del Districte i sociocultural a l’antic cine Pere IV; la rehabilitació 
del Mercat del Besòs; la reforma d’Alfons el Magnànim; els habitatges públics i equipaments 
projectats a l’illa de Maresme-Puigcerdà-Cristòbal de Moura-Veneçuela; la urbanització dels 
passatges de les casetes de Maresme, i les obres de reurbanització ja en marxa a Pere IV, entre 
Selva de Mar i Rambla Prim, són exemples d’aquest accent que la ciutat està posant en aquesta 
part del Districte de Sant Martí.

Però no n’hi ha prou amb renovar la pell de la ciutat, perquè la seva ànima, el seu cor, són els barris 
i la gent que hi viu. Escoltar les seves reivindicacions ens ha portat, per exemple, a elaborar una 
normativa que reguli a tota Barcelona les gasolineres que els darrers anys han proliferat al 
Maresme i que no tenen cap sentit per a un model de ciutat que volem més sostenible. Però estar 
al costat de la gent ens ha dut també a dibuixar diversos projectes de base social i un Pla de Barris 
que faran que els canvis siguin ben evidents en molt poc temps. Entre els més remarcables hi ha la 
posada en marxa del B-Mincome o l’aparició del ‘Rec’ com a moneda local, que complementen 
projectes que milloraran en paral·lel el paisatge urbà i els entramats humans.

I, mentrestant, fem festa. Perquè això també és fer barri. Hem de gaudir de la transformació fent-la 
viva als carrers. La Festa Major i, justament després, totes les activitats de l’estiu al barri, com la 
segona edició del festival de Circ, són d’aquests elements pensats per a la cohesió. La distensió és 
bàsica per als reptes que tenim a tocar, i és per això que és molt bo que puguem participar-hi i en 
poguem gaudir. Hi ha entitats de solera com les associacions de veïns de Besòs i de Maresme, la 
cooperativa Gregal o l’associació de dones Àmbar Prim (que enguany fa 25 anys), i hi ha realitats 
associatives més noves com els Gegants o l’Assemblea de Joves. Però tothom hi posa tot el que 
està al seu abast per omplir els carrers i els dies de tota mena de propostes. I des del Districte de 
Sant Martí hi ajudem tant com podem per fer-ho possible. Veniu a veure-ho, i celebrem que entre 
totes, ho estem fent tot.

Josep Maria Montaner
Regidor de Sant Martí Fes-la tev
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Pregó de Festa Major, música 
de la Raval Band’s i Besòs-Band’s
i Tabalada pel grup de percussió 
VOZES
Pregoner: 
Joan Roca Albert, educador i director 
del Museu d’Història de la Ciutat

Lloc: Rambla Prim amb Ferrer Bassa 

"40è aniversari de l’Institut 
Barri Besòs” 
Xerrada sobre "Passat, Present 
i Futur” de l'IES Barri Besòs
 
Jornada de portes obertes 
pels exalumnes i veïnat de 
l'Institut Barri Besòs

Sopar de carmanyola a la fresca 
per a tothom al pati de l’institut. 
(Hi haurà servei de bar)

Musica per a joves Dj

Lloc: IES Barri Besòs, 
          Josep Pla, 40

Concert a càrrec de 
l’Orquestra Remember.
Lloc: Rambla Prim amb Ferrer Bassa 
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Fes-la tev
a

Fes-la tev
a“Entre totes, TOT”

17.30 h
a

18.45 h

19.00 h
a

20.00 h

20.00 h
a

22.00 h

20.00 h
a

02.30 h

8

19.00 h
a

20.00 h

20.00 h
a

21.00 h

21.00 h
a

22.00 h

22.00 h
a

01.00 h

22.00 h
a

00.00 h

Dissabte     de juny9
10.00 h

a
13.00 h

08.30 h
a

10.00 h

Diumenge      de juny10

10.30 h
a

11.00 h

11.00 h
a

12.30 h

Matí d’activitats infantils 
gratuïtes amb  l’actuació 
musical i xocolatada popular.

Escacs per a petits i grans,
simultànies... a càrrec del
mestre Ramon Diago.

Lloc: Parc de Gran Via Corts Catalanes 
amb Rambla de Prim

Sevillanes, Ball de Saló,
Castanyoles i Country 
a càrrec del Casal Joan Maragall

Havaneres a càrrec del grup 
musical La Marbella del Poble 
Nou i rom cremat per a tothom

Lloc: Rambla Prim amb Ferrer Bassa

Sant Paulito Fest
Lloc: Parc de la Gran Via amb Rambla 
de Prim

Curses de 5 km i 10 km
simultànies

Cursa familiar

Kamina Solidari 2018



Dimecres      de juny13
Jam sessió a la fresca
Lloc: Rambla Prim, 87
          (davant del Centre Cívic)

Cant Coral amb les Veus de la 
Virreina de Tiana 
Cant coral infantil de la 
Fundació Vozes
Actuació Associació Ragdu
Actuació Associació Mundo 
Multicolor
Lloc: Rambla Prim amb Ferrer Bassa
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Festa Infantil amb tallers i
in�ables

Mega Màster de ZUMBA

Lloc: carrer Pallars, 484
          (CEM Maresme)
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Dilluns     de juny11

Festa per a infants, 
amb animació i Dj
Lloc: Rambla Prim amb Ferrer Bassa

Cia. La Dispersa de Teatre
presenta: "Suelo Duelo", sobre 
el problema de l´habitatge al 
barri 
Lloc: Casal de Barri del Besòs
          (Cristòfol de Moura, 232)
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Passi del documental
“Excluídas del paraíso”
Lloc: Casal de Barri del Besòs
           (Cristòfol de Moura, 232)

Dimarts      de juny12

Trobada Sardanista de
Sant Martí
Lloc: Plaça Maresme

Exhibició de karate 
Kyokushinkai 
a càrrec del centre Dojo Forum

Festa de l’escuma

Lloc: Rambla Prim, 41 (calçada central)

Espais de convivència entre 
veïns/es i Jocs de Taula
Lloc: carrer Maresme 54
(davant del local de l’AVV Maresme)
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Espectacle infantil,
pinta-cares i xocolatada
Lloc: carrer Maresme 54 (davant del 
local de l’AVV Maresme)

“Tu sí que vales”. 
Concurs de talents del barri.
Lloc: Rambla Prim amb Ferrer Bassa

Espais de convivència entre 
veïns/es i Jocs de Taula
Lloc: carrer Maresme 54 (davant del 
local de l’AVV Maresme)
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Exhibició de les activitats de 
l'Ampa IES BARRI BESÒS
Relats sobre violència de gènere 
dirigits per Mousiké dins el 
programa “Why Violence".
Lloc: IES Barri Besòs, Josep Pla, 40

Contacontes amb titelles.
Grup de titelles del taller de Prim 
de la Fundació Pere Mitjans.
Lloc: Plaça Maresme
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Espais de convivència entre veïns: 
esmorzar popular amb sardines.
Lloc: Plaça Maresme

Vermouth jove musical amb 
Electrosuning 
Lloc: Rambla Prim entre Gran Via i 
Pere IV

Havaneres a càrrec del grup 
Montjuïc i rom cremat per a 
tothom
Lloc: Plaça Diagonal Mar

Espais de convivència entre 
veïns/es i Jocs de Taula
Lloc: carrer Maresme 54 (davant del 
local de l’AVV Maresme

Gincana Joves Besòs
Inscriu-te a:
jovesbarribesos@gmailcom

Besòs Ternura Sound Vol. 2 
Concert Jove a càrrec del Cau 
del Besòs. Festa amb concerts i dj’s
Lloc: Rambla Prim amb Ferrer Bassa

Festa Jove amb Zapato y 
Cordón, Icarians i Clotildes, DJ 
Sense Límits
Lloc: Parc de la Gran Via
           amb Rambla de Prim
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Homenatge a la Gent Gran 
amb els acudits i la música de 
la parella Pitsi i Dicsi
Lloc: carrer Maresme 54 (davant del 
local de l’AVV Maresme)

Espectacle de foc
Lloc: Plaça Maresme

21.30 h

Bona Festa Major!Bona Festa Major!

Fem un cafè/te de convivència 
per fer teva la Festa Major
Lloc: Alfons el Magnànim amb 
Xavier Nogués

Festa Gegantera
Berenar, actuacions cultura 
popular, ball
Lloc: Alfons el Magnànim (Antic 
cinema Pere IV)

Cercavila de gegants
Punt de sortida: 
Davant del cinema Pere IV
Recorregut: 
Lluís Borrassà, Salern, Ferrer Bassa, 
Alfons el Magnànim, Cristòbal 
de Moura, Maresme, Veneçuela, 
Rambla Prim, Llull, Plaça Maresme.

Ballada de gegants

Lloc: Plaça Maresme
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Hi haurà atraccions infantils a la Rambla Prim amb Pujades   



Entitats i equipaments organitzadors de la Festa Major 2018

Heu de saber que:

Coordinen:

AVV Besòs, AVV Maresme, AEiG El Cau del Besòs, Assemblea Jove
del Besòs, Casal de Barri Besòs, Casal de Gent Gran Joan Maragall, 
Casal Infantil El Vaixell, Centre Cívic Besòs, CEM Maresme, 
Colla Gegantera del Besòs i el Maresme, Esplai Sant Paulí de Nola, 
Fundació CEPAIM, Martinet Solidari, Pla de Desenvolupament
Comunitari Besòs-Maresme.

Amb el suport:

Fes-la tev
a

Fes-la tev
a“Entre totes, TOT”

Exposició de fotogra�es “El barri de La Perona” d’Esteve Luceron
al Centre Cívic Besòs. Del 4 al 17 de juny.

Dijous 7 de juny a les 18.00 hores “La comunitat gitana ahir i avui” 
Visita comentada a l'exposició amb els i les protagonistes de les fotos, 
ara veïns/nes del districte
 
Debat amb el mestre de l'escola d'adults del barri de la Perona, 
Àngel Marzo 



Festa Major del Besòs i el Maresme
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