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A finals d’agost l’estiu comença a donar senyals
que arriba el final de la calor, i just quan a les
tardes comença a sentir-se la tant desitjada
brisa que convida a sortir al carrer, és quan es
celebren cada any... les Festes de Sants!
Sempre han estat dies de festa reivindicativa
i solidària on veïns i veïnes del barri, i de tot
Barcelona, recordem amb orgull el passat
obrer de Sants, mogut pels engranatges de les
fàbriques, però, sobretot, pel compromís de
totes les persones que lluitaven per una vida
i una societat millor, que creaven col·lectius
d’autogestió i cooperació, un esperit que s’ha
mantingut malgrat el pas del temps, perquè
avui dia el barri continua bategant al ritme de
la inapel· lable identitat santsenca.
Des d’aquestes línies, us animo a aprofitar
aquests dies per recuperar el carrer i unir-vos a
la festa, així com a totes les activitats que la fan
tan única i tan especial.

acompanyada del respecte cap als guarnits
que tant d’esforç han costat; respecte cap als
veïns i veïnes que volen descansar; cap als
equips de neteja que vindran quan la gent
marxi... en definitiva, cap a totes i cada una de
les persones. Compartim Sants i compartim
Barcelona, per això tenim tot el dret a gaudirne i ballar als seus carrers i places, alhora que
som corresponsables de tenir-ne cura.
Un any més m’agradaria agrair la plena
dedicació de totes les persones, comissions,
entitats i col·lectius que fan possible la Festa
Major des de l’entrega i amb l’afany que
tothom faci vibrar els carrers i places de Sants
en aquests dies tan especials que volem
feministes, inclusius i lliures de qualsevol tipus
de discriminació.
Visca la Festa Major!
Visca Sants!
Visca Barcelona!

Ens agradaria que l’alegria fos el motor que
posi en marxa la participació ciutadana,

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

De nou l’equador de l’estiu il·lumina els dies de la
Festa Major de Sants, els quals com sempre, arriben
encapçalats per la cercavila popular que recorre el
barri encomanada de l’orgull de formar-ne part.

Aquests dies estaran emmarcats per la
confluència d’expressions artístiques d’arreu
que ens arribaran en forma de poesia, dansa
i música. Els esports com el beisbol i els
escacs prendran el pols a les festes durant
el dia per cedir les nits als concerts sota les
estrelles.

Enguany, despertarà l’esperit de la festa com
a pregonera l’actriu Gemma Dausedas, la qual
destaca per la seva dilatada trajectòria artística
així com per la vinculació pedagògica amb
l’Escola Proa, on s’encarrega del programa teatral.
Al barri, les veïnes i veïns fa setmanes que
s’aboquen de valent en la preparació del
guarnit dels carrers. Aquests doten de sentit la
celebració col·lectiva que ens apodera a gaudir
de l’espai públic. Un espai que compartim
a diari les persones que estimem el barri i el
portem dins. Precisament són elles les que
han inspirat l’Elisa Soro per dissenyar el cartell
guanyador del concurs d’enguany.

Volem que totes les persones que participin
de la festa se sentin lliures de gaudir-ne sense
cap tipus de violència, amb aquest afany
activem una vegada més el protocol contra
les agressions sexistes i ens sumem a tots els
col·lectius que piquen pedra perquè aquests
dies, siguin de totes i tots per igual.
Per molts Sants, sempre!
Laura Pérez Castaño
Regidora del Districte de Sants-Montjuïc
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Fa tot just un any, aquestes paraules us les dedicava
la consellera Dolors Bassa –avui injustament
tancada a la presó per les seves idees– i jo no
puc deixar de recordar-ho, de recordar-la i de fer
evident la situació de mancances democràtiques
que estem vivint. Per això, la feina que feu amb
motiu de les Festes de Sants té encara més valor:
que la societat s’autoorganitzi més enllà de les
institucions és molt important per fer que sigui
una societat forta, cohesionada i plural.

la consciència col·lectiva promoguda per la
Federació d’Associacions i Comissions de Carrers
de la Festa Major de Sants té molts paral·lelismes
amb la voluntat que tenim des del Govern:
treballar per una societat plural en la que tothom
en formi part amb igualtat d’oportunitats. I
amb aquesta tasca fareu que Sants sigui un pol
d’atracció de tota la ciutat de Barcelona i de
Catalunya.
Gaudiu les festes!

La diversitat d’actes, espectacles, balls, sopars i
activitats que proposeu representa la diversitat
de la societat que conformem i aquest és un
gran valor que cal remarcar. Tant és així que

Em plau saludar les veïnes i els veïns de Sants
amb motiu de la vostra Festa Major. Aquesta
trobada ha anat arrelant fins a convertirse en un dels esdeveniment més esperats
per a tots els qui s’estimen aquest barri i la
seva gent. És sobretot un exemple de bona
convivència i col·laboració de santsencs i
santsenques, que acolliu un gran nombre de
visitants edició rere edició.
Són dies per viure el carrer i participar del
programa d’activitats que ha preparat la
Federació d’Associacions i Comissions de
Carrers de la Festa Major de Sants. El treball
anònim i incansable dels veïns i les veïnes,
autèntics protagonistes de la Festa, ens
regala cada estiu un espectacle d’imaginació,
esforç, treball en equip i dedicació altruista
que mereix tot el reconeixement.

4 | Festa Major de Sants 2018

Chakir El Homrani
Conseller de Treball, Afers socials i
Famílies

La capacitat associativa i l’esperit cívic
que vertebra la Festa Major de Sants és
la millor garantia de la pervivència de
la nostra personalitat col·lectiva. Aquest
associacionisme, basat en valors com la
col·laboració, la solidaritat i el respecte a les
persones, és un dels trets més distintius del
barri i també del país.
Un estiu més, Sants obre les portes de bat a
bat a veïns i visitants, gaudim de la festa!
Bernat Valls Fuster
Director general d’Acció Cívica i
Comunitària
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
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En nom de la Federació de la Festa Major de Sants
us convidem a gaudir aquests propers dies amb
tots nosaltres! Arriben les Festes Majors de Sants i
us esperem veure passejar pels 14 carrers i places
on hi trobareu un seguit de guarnits per fer-vos
oblidar de la rutina del dia a dia. Demostrant
l’amor que sentim pel barri i amb la intenció
sempre de construir lligams entre el veïnat, hem
donat el millor de tots plegats per a que podeu
gaudir d’una programació ben variada, per a que
tothom hi trobi el seu espai.
Aquests darrers anys, però, hem de lamentar la
pèrdua de tres carrers participants. Com a barri,
hem de veure aquest fet com un toc d’atenció

per veure que la nostra Festa Major necessita la
implicació de més veïnat. Necessitem de la vostra
ajuda per continuar endavant!
Ara però, només ens queda desitjar-vos que
gaudiu i us il·lusioneu amb la Festa Major tan o
més que nosaltres mateixos!
Visca Sants i la nostra Festa Major!
Gemma Solsona
Presidenta de la Federació d’Associacions
i Comissions de Carrers de la Festa Major
de Sants
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Actes unitaris de la Festa
Major de Sants 2018
DISSABTE

18

19.00 h Cercavila de Festa Major
Geganters de Sants, Banda del Triangle de Sants,
Tabalers de Sants i Castellers de Sants fan la cercavila
des de la plaça Ramon Torres Casanova, c. Sants, c. Espanya
Industrial i arriben 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
Parc de l’Espanya Industrial
20.00 h Pregó de Festa Major

A càrrec de Gemma Deusedas,

en més d’una quinzena d’espectacles. El més recent, Anna de
Marc Torrecillas, actualment en gira. També l’hem vist entre
d’altres a Es fa fosc, a la Sala Flyhard del barri de Sants o
CaRRoussel, de Reial Teatre dins el Festival GREC 15. L’any 2001
crea Buganvilia Creacions Artístiques, centrada en la producció
d’espectacles i esdeveniments i en la pedagogia teatral.
Vinculada a l’escola Proa des de la seva etapa com a alumna,
on comença a estimar el teatre, actualment duu el programa
teatral com a docent.
Parc de l’Espanya Industrial

DILLUN S

20

De 17.30 a 19.00 h Ballada de sardanes amb la Cobla
La Principal del Llobregat
Parc de l’Espanya Industrial
De 19.00 a 20.00 h El Sobrino del Diablo
El Sobrino del Diablo és un grup de rock encapçalat pel guitarrista
i cantant Juan Gómez. Creat el 2002 en format quartet, el va
dissoldre el 2011 per dedicar-se a actuar en solitari, en un
format semiacústic, de teatre i stand up comedy. El Sobrino del
Diablo va renéixer el 2016 en format de trio elèctric, amb Gómez
acompanyat pel baixista Sergi Carós i el bateria Ariel Vándor. El seu
repertori aplega peces dels seus darrers treballs discogràfics així
com versions de grups tan diferents com The Who, Led Zeppelin,
Simon & Garfunkel o The Police.
Parc de l’Espanya Industrial

Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre, l’any
2000. Actriu de teatre i televisió. Coneguda pel programa
Polònia de TV3 on, al llarg dels anys, s’ha ficat a la pell de
diferents personatges, entre els quals destaquen l’exconsellera
Montserrat Tura o la periodista Helena Garcia Melero. Aquesta
temporada també l’hem vist a Com si fos ahir, de TV3, amb
el personatge de Mila. Damunt dels escenaris, ha participat
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20.00 h Lliurament de premis del Concurs de
guarniment de carrers
Parc de l’Espanya Industrial
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DI MARTS

21

De 10.00 de 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h Punt Verd

Mòbil
A la festa ens acompanyarà un Punt Verd Mòbil. Aprofiteu per
portar tot el que tingueu a casa: piles, oli, roba, cosmètics,
bombetes, petits electrodomèstics...
Parc de l’Espanya Industrial
De 10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h Beisbol
El Club Beisbol Barcelona et convida a practicar beisbol, batent
i llençant boles. 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.
Parc de l’Espanya Industrial
De 10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h La Carpa del Tata Inti
Un espai respectuós de joc creatiu per a infants de 0 a 3 anys.
Espai d’exploració per desenvolupar els sentits de l’infant i la
descoberta a través de diferents materials amb una Panera
dels Tresors Gegant. A càrrec de Tata Inti.
Parc de l’Espanya Industrial

D’11.00 a 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?
O transportar aigua sense perdre’n ni una gota? Aigües de
Barcelona et porta un munt de jocs a la Festa d’Aigües. Si tens
entre 3 i 12 anys, vine a jugar! T’hi esperem!
Jardins de la Rambla de Sants
12.00 h Taller musical d’Afro Alamuta
Dirigit a tothom. Conjuntament, aprendrem cançons,
ritmes i danses africanes. Cada participant trobarà la seva
manera d’expressar-se guiat per talleristes professionals que
t’ajudaran a trobar la dansa i música que portes dins.
Parc de l’Espanya Industrial
13.30 - 14.30 h Expressions del Món

Espectacle que combina poesia, música i dansa; arts d’arreu
del món expressades per entitats de persones de diversos
orígens. Activitat de la Taula Intercultural del Secretariat
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
Parc de l’Espanya Industrial
De 17.00 a 20.00 h Bombolles de sabó gegants

De 10 a 13.30 i de 17 a 20 h Dona el millor de tu; dona
sang
Unitat mòbil a la placeta Ramon Torres Casanova

Activitat participativa i oberta a tothom, des de 0 fins a
99 anys. Barra lliure de sabó per crear bombolles de sabó
gegants. Activitat familiar en què les persones adultes també
participen activament.
Parc de l’Espanya Industrial

De 10.00 a 13.30 h Tallers infantils i exposicions
Vine a conèixer alguns dels serveis que fa mossos d’esquadra;
fes-te fotos amb els cotxes patrulla i les motos de trànsit.
O descobreix com treballen els gossos policia del cos 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, Desactivació d’Explosius (TEDAX) i la
Unitat d’Intervenció en Muntanya. La Unitat Canina farà una
exhibició amb els gossos a les 11.00 h.
Parc de l’Espanya Industrial

18.00 h Animació infantil amb l’espectacle
ReBOOOmbori!
Espectacle explosiu de la Cia. Roger Canals que sacsejarà el personal.
Un remolí que t’envestirà a ritme de música marxosa i estimulant.
Cançons, danses i jocs musicals que busquen la participació total dels
veritables protagonistes de la festa: vosaltres, el públic! Un grup d’alt
voltatge musical i un animador amb humor, ritme i sensibilitat que
et proposaran que entris en el seu joc de provocacions, en l’espiral
d’un gran re…BOOOM!…bori.
Parc de l’Espanya Industrial
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De 17.00 a 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 20 d’agost enviant
un correu electrònic a subtil@subtil.cat o trucant als telèfons
620626704 / 649005207. Places limitades per ordre
d’inscripció.
De 18.30 a 20.30 h Ruta històrica per Sants

Visita guiada adaptada per a persones amb diversitat
funcional amb lectura fàcil per set punts d’importància
històrica i patrimonial del barri. Màxim 15 persones. Activitat
gratuïta amb inscripció prèvia a: egrande@fdc.cat
Lloc de trobada: Seu del Districte (c. Creu Coberta, 104)

23.00 h Animal
Un septet que barreja sonoritats pop, folk, rock, reggae, soul,
que juntament amb la seva fórmula festiva conformen un so
propi que fa de cada concert d’Animal un esdeveniment únic per
a tots els públics. Després del gran èxit assolit amb Més enllà de
les paraules (Halley Records, 2016), aquest 2018 presenta el seu
nou disc La melodia del foc (Halley Records, 2018).

NIT DE CONCERTS AL PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL
21.30 h Himalaia
“Sons espacials contemporanis maridats amb la força i la ràbia
del punk britànic més fresc dels 70. Com si d’un còctel es tractés,

De 21.30 a 1.30 h Infostand d’Energy Control

Punt d’informació sobre drogues amb assessorament i
materials preventius.
Himalaia els serveix acompanyats d’una enèrgica posada en
escena”. Així es defineix un grup que combina el punk cru i el
rock progressiu més elegant i contemporani. Format a finals
de 2016, el grup es va consolidar amb el seu primer treball,
Himalaia (2017), amb el qual van guanyar el concurs Pedrera
3.8. Al llarg de 2018, es presentarà el segon EP del grup.
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DI ME C RE S

22

De 18.00 a 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 d’agost al CC Cotxeres
de Sants (c. Sants, 79).
Lloc de trobada: Seu del Districte (c. Creu Coberta, 104)
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DIJOUS

23

De 18.00 a 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 d’agost al CC Cotxeres
de Sants (c. Sants, 79).
Lloc de trobada: Seu del Districte (c. Creu Coberta, 104)
De 18.30 a 20.30 h Ruta històrica per Sants

Visita guiada adaptada per a persones amb diversitat
funcional amb lectura fàcil per set punts d’importància
històrica i patrimonial del barri. Màxim 15 persones. Activitat
gratuïta amb inscripció prèvia a: egrande@fdc.cat
Lloc de trobada: Seu del Districte (c. Creu Coberta, 104)

DIVE NDRE S

24

10.00 h Ofrena floral a sant Bartomeu a l’Església
Santa Maria de Sants
A càrrec de les comissions de festes dels carrers, Castellers de
Sants i veïns i veïnes que ho desitgin. A continuació, s’anirà al
Mercat de Sants.
11.30 h Aperitiu mariner de Festa Major al Mercat
de Sants
El Mercat de Sants vol obsequiar tots els veïns i les veïnes del
barri amb la degustació d’un aperitiu mariner de Festa Major
al Mercat (c. de Sant Jordi, 6).

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 d’agost al CC Cotxeres
de Sants (c. Sants, 79).
Lloc de trobada: Seu del Districte (c. Creu Coberta, 104)

DISSABTE

25

12.00 h Entrega de premis de la votació popular de
carrers de la Festa Major de Sants amb Núria Feliu i
l’actuació dels Gegants de Sants
Organització: Sants 3 Ràdio
Carrer Valladolid
18.00 h Diada castellera i pilar caminant
Castellers de Sants
Plaça Bonet i Muixí
21.30 h Correfoc per a persones adultes
Les colles participants són Diables de Sants, Guspires de Sants
i Ball de Diables maleïts de Salou.
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.

DIUME N GE

26

22.00 h Piromusical, cloenda dels actes unitaris de
Festa Major
Colla de Diables de Sants i Sants 3 Ràdio.
Parc de l’Espanya Industrial
Avís: Durant tot el dia, el parc romandrà tancat.
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ALTRE S
DEL 18 AL
D ’ AGOST

27

XIX Obert Internacional d’Escacs de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
20 d’agost: Campionat de ràpides, a les 10.00 h a les
Cotxeres de Sants. Inscripció gratuïta.
22 d’agost: Campionat de simultànies a les 11.00 h a
l’estació de Sants. Inscripció gratuïta.
24 d’agost: Campionat de dobles, a les 10.30 h al carrer
Guadiana. Inscripció gratuïta.
Més informació: www.cotxeres-casinet.org/open
Centre Cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79)
DES DEL 14 D’AGOST FINS AL 3 DE SETEMBRE
De 17.00 a 21.00 h Exposició cartells de la Festa
Major de Sants
Mostra dels treballs presentats al 21è Concurs de Cartells de la
Festa Major de Sants 2018.
Entrada lliure. (Diumenges tancat).
Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)

DI MARTS
D ’ AGOST

21

De 10.00 a 19.00 h Activitats lúdiques a la plaça

Obert a tots els públics. Organització: Equipament per a la
gent gran Josep Miracle
Plaça Bonet i Muixí
19.00 h Sopar de germanor de la Lleialtat Santsenca
obert al veïnat
Porteu menjar i quelcom per compartir. C. Dalmau

DIJOUS

23 D’AGOST

De 19.00 a 23.00 h Sopar i animació musical
Sopar per als residents i famílies i animació oberta a tothom.
Organització: Equipament per a la gent gran Josep Miracle
Plaça Bonet i Muixí

DEL 23 AL
D ’ AGOST

25

Durant la Festa Major activem la campanya Sants
Antimasclista. Les nits del 23 al 25 d’agost dues parelles
vetllaran pel compliment del Protocol d’actuació
contra les agressions masclistes realitzant tasques
de sensibilització, assessorament i detecció als diversos
espais on hi haurà activitats durant la Festa Major. A més,
les comissions organitzadores han rebut una formació
específica per tal d’intervenir d’acord amb el Protocol
durant tota la Festa Major.
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25 i 26 D’AGOST
VISITES GUIADES DEL MNAC (MUSEU NACIONAL
D’ART DE CATALUNYA)
Visites guiades gratuïtes a l’Exposició Gala Dalí.
Una habitació pròpia a Púbol
Dissabte 25 d’agost a les 18.00 h
i diumenge 26 d’agost a les 12.00 h
Inscripcions: a recepció del CC Cotxeres de Sants del 18 al 23 d’agost.
Entrada gratuïta i aforament limitat a 25 persones per grup.
Punt de trobada: Taulell d’informació del vestíbul del MNAC

DISSABTE 1
DE SETE MBRE

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

DIUME N GE 2
DE SETE MBRE

De 9.00 a 10.00 h IX Cursa popular de Festa Major

Recorregut: 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)

De 10.30 a 14.00 h Curses Ciclistes

Recorregut: C. Sants i Creu Coberta entre Olzinelles i Moianès
De 10.30 a 11.15 h Categories cadets, infantils i dones

cadets, júniors i infantils
D’11.20 h a 12.15 h Categories júniors i dones elit
De 12.20 a 14.00 h Categories elit – sub 23 i màster 30

Organització: Volta Ciclista a Catalunya AE amb la col·laboració
del Mercat de Sants
Inscripcions per a persones federades: a la Federació Catalana
de Ciclisme

DIJOUS 20
DE SETE MBRE

19.00 h Lliurament de Premis dels Jocs Florals de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
Us convidem a l’acte del lliurament de premis dels Jocs Florals
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, una iniciativa impulsada,
entre altres entitats, per la Federació de la Festa Major de
Sants.
Organització: Societat Coral la Floresta, la Federació Festa
Major de Sants, la Federació d’Associacions, Entitats i
Comissions d’Hostafrancs, les Comissions de la Festa Major
de la Bordeta i l’Associació de Comerciants de Creu Coberta,
amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc i el Secretariat
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
Saló de Plens del Districte de Sants-Montjuïc (c. Creu
Coberta, 104)
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ALC OLEA DE BAIX

DISSABTE 18

22.30 h Traca d’inici de la Festa Major
23.00 h Ball amb animació Capricornio

DIUMENGE 19
12.00 h
20.00 h
20.00 h
21.00 h

Esmorzar de pagès
Sardinada
Havaneres amb Xarxa
Rom cremat

DILLUNS 20

12.00 h Jocs de química del Parc Científic de Barcelona
22.30 h Música a càrrec d’Eugenio

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIMECRES 22

14.30 h Gran paella popular
23.00 h Música amb Solo & Compañía

DIJOUS 23

12.00 h Festa d’escuma amb Tito Park
18.00 h Xocolatada per a la mainada

18.30 h Espectacle infantil
21.30 h Sopar de Frankfurt
23.00 h Swing

DIVENDRES 24

12.00 h Taller de bombolles
14.00 h Degustació de patates a la Riojana
16.00 h Música folk amb Lauzeta
19.00 h Temps de Zumba
23.00 h Ball amb Recovers

DISSABTE 25

12.00 h Sardanes amb la Nova del Vallès
14.00 h Concurs de truites
23.00 h Ball amb el conjunt Krater

Traca i fi de la Festa Major

ALC OLEA DE DALT

DISSABTE 18

22.00 h Traca i tabalers amb Baketomba percussió
23.00 h Discomòbil DJ Metxes

DIUMENGE 19

De 9.00 a 21.00 h Mercat artesà
De 10.00 a 21.00 h E xposició fotogràfica Afosants 2n concurs

Mercats de Catalunya
12.00 h Vermut musical amb Nòmada Trio Acqustic
23.00 h Nit musical amb Nicko Rufio i Track’s Bar

DILLUNS 20

12.00 h Tallers infantils
14.00 h Botifarrada popular (tiquet)
23.00 h Nit de rap feminista Tribade i grup sorpresa

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIMECRES 22

Actes 35è aniversari
10.00 h Esmorzar aniversari (tiquet)
12.00 h Sardanes aniversari amb la Cobla Ciutat de Terrassa
18.00 h Actuacions sorpresa 35è aniversari
21.30 h Sopar 35è aniversari (tiquet)
23.00 h Ball amb l’orquestra Remember
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DIJOUS 23

12.00 h Jocs infantils
14.00 h Fideuà popular (tiquet)
18.00 h Berenar i àvies del carrer i actuació
23.00 h Ball amb Litus

DIVENDRES 24

12.00 h Guerra d’aigua
17.30 h Berenar infantil (tiquet)
18.00 h Actuació infantil amb Kids Dance
23.00 h Nit musical Broken Time Family + Soulrait + Big Fun

Theory

DISSABTE 25

12.00 h Concurs de truites, tapes i canapès
13.30 h Vermut fi de festa
23.00 h Discomòbil amb DJ Metxes
02.30 h Tabalers Baketomba Percussió i traca final de festa

• Programa de carrers 2018 •

C ASA GRAN (ROSéS)
21.00 h Pica-pica (socis i sòcies)

DIMECRES 22

11.00 h Activitats per als infants
18.00 h Cantada d’havaneres amb el Grup Montjuïc
22.30 h Actuació i ball amb Tequila Bum Bum

DISSABTE 18

22.30 h Actuació i ball amb la Rumba de Jhon Jhon

DIUMENGE 19
Pregó, traca i gegants de sants
17.30 h Joc de taula
22.30 h Discomòbil - karaoke

DILLUNS 20

11.00 h Taller per a infants
17.00 h Discomòbil infantil i xocolatada

La tarda Queni: titelles, conte i tallers de sensibilització a càrrec
d’Apsocecat (Associació catalana pro persones sordcegues)
22.30 h Ball amb OCB - Costa Blanca

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIJOUS 23

11.00 h Tallers per als infants
17.30 h Jocs de taula
22.30 h Actuació i ball amb el Guateque i Santi Carulla

DIVENDRES 24

10.00 h Ofrena floral a Sant Bartomeu i mercat de Sants
11.00 h Activitats per als infants
17.30 h Festa Holi

Eurocopa Futis 11è aniversari

22.30 h Actuació Cocodrilo Club amb Albert Malla

DISSABTE 25

14.30 h Dinar de gala
17.30 h Jocs de taula
22.30 h Ball amb la Discomòbil d’Uri Ferré
03.00 h Traca i fi de festa

PLAÇA LA FARGA

DISSABTE 18

21.00 h Traca i Cercavila amb el Triangle de Sants
23.00 h Mala vida (pop-rock espanyol dels 80)
01.00 h Discoteca mòbil amb Eugeni Carrió

DIUMENGE 19

10.30 h Campionat de remigi masculí i femení
11.00 h Concurs de dibuix
13.30 h Vermut (socis i sòcies)
18.30 h V Trobada country
23.00h Discoteca Cocodrilo Club amb Albert Malla

DILLUNS 20

10.00 h Tallers per a totes les edats de xapes, pinta cares, dibuix i

bijuteria. A càrrec de Divermax
13.00 h Guerra d’escuma
17.00 h Jocs de taula
23.00 h Rumba amb Newitas
01.00 h Discomòbil amb Eugeni Carrió

DIMARTS 21

Actes unitaris
21.00 h Sopar de germanor i jocs de taula

DIMECRES 22

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

DIJOUS 23

11.00 h Tallers infantils
14.30 h Gran mongetada tradicional
17.30 h Jocs de taula
23.00 h Black&White (components de L80 Principales)
01.00 h Discomòbil amb Eugeni Carrió
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DIVENDRES 24

DISSABTE 25

10.30 h Campionat de parxís junior
12.00 h Guerra d’aigua
17.00 h Xocolatada tradicional
18.00 h Actuació del mag Xurret
23.00 h Discomòbil amb Eugeni Carrió

DISSABTE 18

09.30 h Cursa atlètica
11.00 h Entrega de premis
14.30 h Gran paella a càrrec de Paelles Pepito
18.00 h Sardanes amb La Principal del Llobregat
23.00 h El Guateque

Traca i fi de festa amb sorpresa!

FINLANDIA

21.00 h Traca d’inici de Festa Major
22.00 h Sopar del Frankfurt
0.30 h Nit de rumba amb Oshun
03.00 h Fi de festa

DIUMENGE 19

09.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Guerra d’aigua per a totes les edats
14.00 h Vermut de festa major (socis i sòcies)
18.00 h Taller de circ amb La Sala
21.00 h Sopar de barquetes (de pagament)
23.00 h Ball amb Dj Xanga (música dels 70’s, 80’s i 90’s)
02.00 h Fi de festa

DILLUNS 20

09.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Jocs infantils amb l’Esplai Sant Medir
13.30 h Concurs d’amanides: vine a sorprendre’ns
14.00 h Vermut (socis i sòcies)
14.30 h Dinar d’amanides (lliure)
18.00 h Titelles L’Estenedor presenta Contarelles
21.00 h Sopar lliure
22.00 h Nit de teatre amb Improshow
23.30 h Nit de festa amb DJ Sendo
02.00 h Fi de festa

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIMECRES 22

09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Futbol torneig Antics Tallers Manel a Maristes de Sants
13.30 h Vermut (per a socis del carrer)
14.30 h Baixem a dinar al carrer (dinar lliure)
18.00 h Sardanes amb la Cobla Jovenívola
22.00 h Havaneres amb el Grup Port Bo
02.00 h Fi de festa

DIJOUS 23

09.30 h Esmorzar lliure
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11.00 h Jocs infantils amb l’Esplai Sant Medir
14.00 h Vermut (socis i sòcies)
17.00 h Xocolatada infantil
18.30 h Xicana: una gran pallassa
20.00 h Concurs de pizzes: dolces, salades, originals...
21.30 h Sopar italià (lliure)
22.00 h Nit de festa amb PD Membrillos
02.00 h Fi de festa

DIVENDRES 24

09.30 h Esmorzar lliure
10.00 h Ofrena tradicional a sant Bartomeu
11.30 h Per a totes les edats: guerra d’aigua
13.30 h Vermut (socis i sòcies)
14.30 h Fideuà (de pagament i prèvia inscripció)
18.00 h D iscoteca infantil amb ball de disfresses selvàtiques amb

DJ Carlos Bayona & DJ Mara

21.30 h Sopar de les dones (de pagament)
23.30 h Música i ball amb DJ Xanga
03.00 h Fi de festa

DISSABTE 25

9.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Jocs: trenquem l’olla (per a nens i nenes socis i sòcies)
14.00 h Botifarrada (per a persones sòcies i família)
18.00 h Taller de circ a càrrec de La Sala
21.30 h Sopar de germanor
23.00 h Ball amb Orquestra Xarop de nit

• Programa de carrers 2018 •

DISSABTE 18

21.30 h Montaditos by Galileu
23.00 h Dj Xanga

GALILE U

DIUMENGE 19

00.00 h N it de salsa amb Piquete Afincao

DIJOUS 23

12:30 h Musclada (tiquet)
17:30 h B erenar dels avis i de les àvies

(socis i sòcies)

11.00 h Guerra d’aigua
14.30 h Dinar al carrer i jocs populars
21.00h Sardinada (tiquet)
00.00 h DJ Devi

19.00 h C antada d’Havaneres amb el Grup

DILLUNS 20

DIVENDRES 24

09.00 h Fira al carrer
20.00 h Entrega de premis
22.00 h Grillones
00.00 h The Selva Band

DIMARTS 21

Actes unitaris
Festa d’aniversari del carrer Galileu
21.30 h Sopar de germanor

DIMECRES 22

11.00 h Activitats infantils
12.00 h Inscripcions al concurs de truites
17.30 h Mundial Futis i xocolatada
21.30 h Botifarrada (Tiquet)
22.00 h Masterclass de salsa

GUADIANA

Montjuic

21.00 h Montaditos By Galileu
22.30 h Cocodrilo Club
11.00 h Activitats infantils amb Tata Inti
13.30 h Concurs de truites
18.00 h Linedance amb Carme & Manel
21.00 h Montaditos by Galileu
23.30 h Sant Pau Rumba Band
00.30 h Rumba amb Oshum

DISSABTE 25

11.00 h Guerra d’aigua
14.30 h Fideuà (Tiquet)
17.00 h Tarda de jocs
23.00 h Orquestra Mala Vida
02:30 h Banda Mandanga
03.00 h Traca Fi de Festa

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIMECRES 22

12.00 h Tallers de reciclatge
21.00 h Hamburgueses
23.00 h Concert amb Blas Picón & The Junk Express

DIJOUS 23
DISSABTE 18

22.00 h Traca d’inici de Festa Major
22.30 h Ball i animació amb Máquina Salsera

DIUMENGE 19

13.00 h Vermut musical
17.30 h Havaneres Mar Brava
23.00 h Concert amb The VIP band

DILLUNS 20

11.30 h Concurs de dibuix
23.00 h Concert amb Teva Meva

10.30 h XVI Open internacional d’Escacs - Campionat a dobles
18.00 h Xocolatada
23.00 h Concert amb Son de la Rambla

DIVENDRES 24

11.30 h Tallers infantils de màscares
21.00 h Botifarrada popular
23.00 h Nit de rock amb Xnight i Motorpriest

DISSABTE 25

11.30 h Gran guerra d’aigua
17.30 h Country amb Triangle
20.30 h Sopar de germanor
23.00 h Rumba amb Sandunguera i Newitas
03.00 h Traca fi de Festa Major
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DISSABTE 18

PAPIN

20.00 h Traca d’inici de Festa Major
21.00 a 02.00 Puro Traqueteo vol.2 (cúmbia, reggae, salsa,

dancehall i altres ritmes afrotropicals), amb els PD
Rebelmadiaq, Wiggle Yard i Fire Warriors. Ball, bon
menjar i cultura sound system al cor de Sants!

DIUMENGE 19

16.00 h Tallers de gelats ecològics, a càrrec de Rosa Pérez
17.00 h La carpa de Tati inti. Per a infants de 0 a 6 anys
22.00 h Papallones de l’ombra, antologia poètica de Feliu Formosa.

Recitaran Feliu Formosa i Cesca Piñón, acompanyats per
Joan Alavedra a l’acordió.

DIJOUS 23

17.00 h Taller de serigrafia amb Col·lectiva Mar. Porta la teva

samarreta o la teva bossa i estampa-la!

18.00 h Conversa amb el Sindicat de Manters i Col·lectiva Mar per

a infants de 0 a 3 anys

conèixer els seus projectes. Es podran comprar productes
top manta i bosses mar.
19.00 h Blackup (ritmes africans i caribenys)
21.30 h B allada de swing amb música en directe a càrrec de
Scaramouche.

Inexplicable. Per a infants de 5 a 9 anys

DIVENDRES 24

DILLUNS 20

18.00 h E spectacle familiar Nyam Nyam amb Cia. D’aquídallà. Per
19.00 h Contacontes amb Irma Borges amb la col·laboració de La
22.00 h C inema a la fresca amb música en directe. Amb els curts

La mentada de la llorona i Les dones sàvies de Sant
Cosme i el film Armas al hombro de Charles Chaplin, amb
l’acompanyament al teclat de Gonçal Perales. Patrocinat per
Vinarres

DIMARTS 21
Actes unitaris
21.00 Sopar de germanor

DIMECRES 22

12.00 h Ruta per la Revolta de Quintes a Sants, a càrrec de

Patrimonis Invisibles. Descobrirem a peu els espais i
personatges més emblemàtics d’aquesta revolta popular.
18.00 h Taller de circ amb La Colombina. Acrobàcies, equilibres i
malabars per a nens i nenes a partir dels 3 anys
20.00 h Nit d’improvisació a càrrec de la Companyia Improtopia.
22.00 h Música de Festa Major amb Solistes de la Costa

17.00 h D emostració i pràctica de tai-txi taoista a càrrec de

l’Associació de Tai-txi Taoista

18.30 h G imcana fotogràfica, coorganitzada amb la Comissió de

FM de Rossend Arús. Pregunta’ns per conèixer-ne les
bases! Inici al carrer Rossend Arús
22.00 h Y acine (electromediterrània amb sonoritats dels ports
d’Alger, Marsella, o Barcelona)
00.00 h La Golden Beat (funk, soul i disco)

DISSABTE 25

11.30 h 5a edició de la batalla Ninja Sants Porpra vs Sants Ocre.

Aquesta activitat es farà a Can Mantega

19.00 h Tast de vins catalans a càrrec de Vinarres. Inscripcions a la

barra i a Vinarres (c. Sant Medir 36). Preu 2€

22.00 h Concert dels Espectres que presenten el disc “Romàntic

Bruixot”

00.00 h Pirates Rumbersions (versions rumberes de tota la vida i

hits de la nostra història musical)

02.00 h Traca de fi de Festa Major

ROBRE NYO

DISSABTE 18

23.00 h Ball amb Remember Music Show

DIUMENGE 19

13.00 h Vermut
22.00 h Cinema a la fresca amb crispetes
24.00 h Discomòbil Festival Sound

DILLUNS 21

12.00 h Festa de l’escuma
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14.00 h Botifarrada popular
23.00 h Orquestra Krater

20.00 h Grup d’havaneres i rom cremat
23.00 h Discomòbil Festival Sound

DIMARTS 21

DIVENDRES 24

Actes unitaris

14.00 h Sardinada popular
23.00 h Discomòbil Festival Sound

DIMECRES 22

Durant tot el dia hi haurà activitats patrocinades per Ae Àrea
Educació

DIJOUS 23

18.00 h Xocolatada infantil

DISSABTE 25
14.00 h Aperitiu fi de festes
22.00 h Traca fi de festes
23.00 h Disco cocodrilo

ROSSE ND ARÚS

DISSABTE 18

21.00 h T he Crabtones (soul-

funk)
22.30 h D e la Carmela (flamenc,
son, boleros i jazz)
00.30 h El Sonido de Veldá (salsa
brava, cúmbia i bugalú )

DIUMENGE 19

14.00 h Paellada i fideuà popular

al caloret de la plaça Ibèria
11.30 h Poetada gratinada
(Titelles L’Estenedor Teatre)
18.30 h Taller de rimes per a noies i nois
21.00 h Pinan450F (rap)
22.30 h Machete en boca (hip-hop combatiu i feminista)
00.30 h D j Jahzzman Selecta + DJ Brutus (dance-hall, hip hop, reggae)

DILLUNS 20

14.00 h Paellada i Fideuà popular al caloret de la plaça Ibèria
21.00 h Green Buds (punk-rock)
22.30 h Gallina (indie-rock)
00.00 h Mourn (rock alternatiu i punk-rock)

DIMARTS 21

Actes unitaris
21.30h Sopar de veïnes i veïns al carrer

SAGUNT

DISSABTE 18

21.00 h Sopar de germanor
23.30 h Nit de música amb DJ Marikarmen Free

DIUMENGE 19

11.00 h Traca d’ inici de Festa Major

Tabalada

DIMECRES 22

11.00 h Espai de joc amb Tata Inti (ludoteca al carrer)
16.00 h 5è campionat de mus
21.00 h Blue bloody Blades (blues-folk)
22.30 h The Flat Pack (blues, country, rockabilly, bluegrass, swing..)
00.00 h A Contra blues (blues)

DIJOUS 23

20.30 h Suákata (dance-hall i ritmes afrocaribenys des de Bogotà)
22.00 h Adala (reggae)
00.00 h TOP A TOP ReggaeNights amb RebelmadiaqSound

DIVENDRES 24

14.00 h Paellada i fideuà popular al caloret de la plaça Ibèria
19.00 h Ada Van (rock)
21.00 h Brighton64 (indie-pop)
23.00 h Carmencita Calavera (rock granadí)
01.00 h DJ Unclu Garrot (soul, ska, funky, rocksteady)

DISSABTE 25

14.00 h Paellada i fideuà popular al caloret de la plaça Ibèria
18.30 h G imcana fotogràfica. Busquem racons del barri i

resseguim la seva història (activitat coorganitzada amb la
Comissió de Festes del c. Papin).
19.30 h Xarim Aresté (rock d’autor des de Flix)
20.30 h Lliurament de premis de la Gimcana fotogràfica (al c. Papin)
21.30 h Lansbury (folk)
23.30 h The Tiki Phantoms (rock surfer)
01.00 h DJ Luis LeNuit (indie-pop i british-pop)

13.00 h Vermut per als socis i sòcies (hi col·labora La Bodegueta de Sants)
17.30 h Festa de l’escuma
21.00 h Sopar de germanor: avui... sopar groc
22.30 h Cinema a la fresca: La llamada (2017)

DILLUNS 20

11.30 h Taller infantil: danses
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19.30 h Anem a recollir el premi al parc de l’Espanya Industrial
21.30 h Sopar de germanor: avui... truites
22.30 h Sons del barri: Rocky Canela i Mandruka

DIMARTS 21

21.00 h Sopar de germanor: avui... mengem al bosc

DIMECRES 22

11.30 h Activitat infantil: taller amb fang
17.30 h E spectacle musical amb titelles El fantàstic màgic d’Oz a

càrrec de Titelles Vergés

18.30 h Xocolatada infantil
21.00 h Sopar de germanor: avui... coques de recapte
22.30 h Sons del barri: Pocket balls + Back to the Beat Band

DIJOUS 23

11.30 h Taller infantil: jocs de cucanya
17.30 h Jocs de taula amb Sants - Niggurath
21.00 h Fideuà (gratuïta per a socis i sòcies - 8 € no socis o sòcies)
23.00 h Havaneres amb Xarxa (rom cremat gratuït pels socis/es)

DIVENDRES 24
11.30 h Activitat infantil: jocs

d’aigua (cal portar
banyador)
18.00 h Concurs de dolços (hi
haurà premi)
21.00 h Botifarrada (gratuïta per a
socis i sòcies - 8 € no socis
o sòcies)
23.30 h Nit de cabaret: Ballet Elidance + Gilda Love + La gran
Chantal i en acabar... Dj

DISSABTE 25

11.00 h Activitat infantil amb Tata Inti (joc creatiu per a infants de

0 a 6 anys)

11.00 h Jocs de taula amb l’Associació Lúdica Club Silmaril
14.00 h Hora del vermut -tiquets a la barra- (amb la col·laboració

de Vinarres)

21.00 h Sopar de germanor
23.30 h Nit de concert amb Crazy Hat

VALLADOLID

DIMECRES 22

11.00 h Taller per a infants: cordes dirigides a càrrec del bomber

José Alcaraz

18.00 h Homenatge a la gent gran amb el show de The Bastard

Family
Berenar per als avis i àvies i socis i sòcies
21.30 h Rumba catalana amb Sandunguera + Discomòbil

DIJOUS 23
DISSABTE 18

22.30 h Ball amb el Duo Celeste

DIUMENGE 19

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

DILLUNS 20

12.30 h Concurs d’allioli
13.00 h Botifarrada
22.30 h Havaneres i rom cremat amb Montjuïc + Discomòbil

DIMARTS 21

Actes unitaris
21.30 h Sopar de germanor

18 | Festa Major de Sants 2018

18.15 h Sessió de ioga per a totes les edats
19.00 h Zumba en família
19.30 h Xocolatada
23.00 h Discomòbil a càrrec de DJ Robert

DIVENDRES 24
11.30 h Concurs de truites
12.30 h Sardinada

Tarda-nit de pop-rock

20.00 h Las Menores (versions, pop-rock i latin ska)
22.00 h La Banda de Panda (rumba bastarda)
00.00 h Ràdio 75 (versions de rock)

DISSABTE 25

12.00 h Lliurament de premis populars de guarniment de carrers,

organitzat per Sants 3 Ràdio

20.00 h Tarda-nit de salsa/bachata a càrrec del DJ Animador

Deyvis kimbara

23.00 h Orquestra amb el grup Celeste
02.30 h Traca i fi de festa i confeti

• Programa de carrers 2018 •

VALLE SPIR DE BAIX

22.00 h Sandunguera + Wagner PA & Brazuca Matraka

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIMECRES 22

18.00 h (Infantil-adult) – Xiula
22.30 h El Sobrino del Diablo + Pirat’s Sound Sistema + grup

DISSABTE 18
22.00 h Teatre Improshow
23.20 h Newitas (rumba)
00.50 h Som Caliu (rumba)

DIUMENGE 19

18.00 h Tarda Holi
20.00 h Màgia amb Pere Rafart
22.00 h Nit de rock: Originals 68+Motorpriest

DILLUNS 20

14.00 h Arrossada solar popular
16.00 h Taller energètic
18.00 h Exhibició de ball del Casal de Cotxeres

VALLE SPIR
DISSABTE 18

21.00 h Donem la benvinguda a la festa amb la traca inicial
22.00 h Discomòbil

DIUMENGE 19

11.00 h Sardanes amb la Cobla Mediterrània
De 13.00 a 15.00 h Botifarrada. I després... jocs de taula!
20.00 h Actuació musical humorística amb el Sobrino del Diablo
22.30 h Masterclass de salsa
23.30 h Música en viu: Orquestra de Salsa

DILLUNS 20

Tot el dia Mercat al carrer
20.30 h Havaneres amb La Vella Lola
23.00 h Música en viu: Clàudia Cabero

DIMARTS 21

Actes unitaris
21.00 h S opar de germanor: baixa la carmanyola i vine a sopar a
la fresca. i després...

DIJOUS 23
14.00 h Sardinada

Tarda de classes de Swing

20.00 h Titelles Cia. L’Estenedor teatre presenta Contarelles

Nit de punk: Ratpenat + MotorZombies

DIVENDRES 24

14.00 h Concurs de truites
22.00 h Resiliència + Subversa + Pupil•les

DISSABTE 25

14.00 h Botifarrada popular
19.00 h Tarda infantil amb en Wagner
22.30 h Luís Washington&co + LA trocamba Matanuska
*cal encara confirmar el “taller de bastoneres de sants” i el “taller de castells”

DIJOUS 23

De 10 a 13.00 h Activitats infantils i en família
De 17.00 a 19.00 h Seguim l’animació infantil, amb berenar inclòs!
22.00 h Música en viu: Willy and The Poorboys
0.00 h Música en viu: Rock the Night

DIVENDRES 24

16.00 h Festa dels animalets
21.30 h Música en viu: Evil Rosebud
23.00 h Discomòbil

DISSABTE 25

11.00 h Animació musical infantil
15.00 h Arrossada popular
22.00 h Música en viu: Sumbats els Marinus
23.45 h Música en viu: Motorpriest
01.30 h Música en viu: We exist even dead
03.00 h Acomiadem la festa amb la traca final

DIMECRES 22

De 10.00 a 13.00 h Animació musical infantil
17.00 h Berenar dels avis i de les àvies
17.00 h Actuació: danses del món
22.00 h Cocodrilo club
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Programació Castellers de Sants
DISSABTE 18

Pregó a l’Espanya Industrial
Traca d’inici de la Festa Major (davant de Cal Borinot)
Txaranga amb Banda Patilla
C oncerts al carrer amb Playman (versions), ball de
gralles amb Canya d’or (redescobreix la gralla amb
cançons actuals) i PD
De 23.00 a 03.00 h Infostand d’Energy Control
Punt d’informació sobre drogues amb assessorament i materials
preventius.
19.30 h
20.30 h
20.35 h
22.30 h

DIUMENGE 19
12.00 h
16.30 h
18.30 h
21.15 h
23.00 h

Concurs de paelles
Campionat de bitlles catalanes i de pilota valenciana
Concert amb Marcel Marimon
Cinema a la fresca: Les Aventures de Tadeo Jones 2*
Concert amb DJ Send0 (PD)*

DILLUNS 20

18.00 h Tarda infantil: traca de globus, xocolatada i animació a

càrrec de Jaume Barri

20.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Mag Pota
22.30 h C oncerts amb Trast (mestissatge) i Sense Sal (pop

folk festiu)*

DIMARTS 21

18.30 h Circ al carrer amb Capgirats
20.00 h Havaneres i rom cremat a càrrec de Xicranda
22.30 h C oncerts amb Tres de Pego (PDS) i Seguirem (tribut

a Obrint Pas)*

DIMECRES 22

12.00 h Vermut tropical
17.00 h N arracontes: Tocar el cel amb la mà a càrrec d’Anna
18.30 h
19.30 h
21.00 h
23.00 h

Ariño (autora) i Georgina Gonzàlez (il·lustradora)
Taller de castells per a menuts i grans
Assaig casteller al carrer
Sopar de germanor*
Concert amb Miquel del Roig (cantautor)*
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DIJOUS 23

17.00 h Tarda de Catan i altres jocs de taula
19.30 h Concert a càrrec de CCS (folk)
22.00 h C oncerts amb Ovella Xao (música festiva) i

Strombers (patxanga simfònica)*

De 22 a 2 h Infostand d’Energy Control

Punt d’informació sobre drogues amb assessorament i materials
preventius.

DIVENDRES 24

10.00 h P ilar d’ofrena a Sant Bartomeu a l’església de Santa

Maria de Sants
Vermut musical a càrrec d’en Cesc i tast de croquetes
Tarda de poesia a càrrec de Notes en Versaleta
Teatre d’improvisació a càrrec d’Impro con Limón
Assaig casteller al carrer
C oncerts amb Pachawa Sound (mestissatge), Auxili
(reggae) i Bemba Saoco (cúmbia electrònica)*
De 22 a 2 h Infostand d’Energy Control
Punt d’informació sobre drogues amb assessorament i materials
preventius.
12.00 h
17.30 h
18.30 h
20.00 h
23.00 h

DISSABTE 25

Torneig de botifarra
Vermut & Jazz a càrrec de Red Coffee Jazz Trio
Botifarrada popular
Jocs de taula castellers
Actuació castellera a la plaça de Bonet i Muixí
P ilar caminant des de plaça de Bonet i Muixí fins a Cal
Borinot
19.30 h Olimpíades borinotes*
22.00 h C oncerts amb JoKB (camaleònic), Pepet i Marieta
(patxanga) i PlanB (DJ freestyle)*
De 23 a 3 h Infostand d’Energy Control
Punt d’informació sobre drogues amb assessorament i materials
preventius.
10.00 h
12.30 h
14.00 h
16.00 h
18.00 h
18.30 h

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

• Programa de festa 2018 •

RE C OMANAC ION S PE R
GAUDIR DE LA FE STA
Amb motiu de la Festa Major de Sants d’enguany, que
organitza la Federació i altres organitzacions ciutadanes
amb el suport d’aquest Ajuntament, el Districte de
Sants-Montjuïc estableix les següents disposicions:

• Preàmbul

Perquè ciutadans, ciutadanes, 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.

• 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.
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.

• Envasos

Per tal d’evitar els accidents provocats per la trencadissa de vidres,
a tots els bars i establiments propers de pública concurrència
durant la festa no se subministraran gots de vidre per consumir
begudes fora del local.

• Lavabos

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. Tots els carrers guarnits disposaran
d’un lavabo proper a disposició de qualsevol persona.

• 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 SantsMontjuïc.

• Begudes alcohòliques i menors

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

• 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 i les Comissions
de Festes fan per finançar-la, queda prohibida la venda ambulant.

• 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.

Guarnits

Any a any, els guarniments donen un color especial a tots i
cadascuns dels carrers participants de les Festes. Donada la
fragilitat dels materials emprats i per fer possible que tothom en
pugui gaudir al llarg de les festes, es prega a totes les persones que
visitin els carrers que respectin al màxim els decorats. Cal recordar
que els guarniments són fruit de moltes hores de treball de gent
que destina bona part del seu temps lliure a fer-los possible.

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:
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
Instagram.com/bcn_santsmont
Hashtag #FMSants
Producció editorial:
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