
Del 6 a l’11 de setembre de 2018

Publica la teva foto a 

instagram, utilitzant el 

hashtag #salutem2018  

i podrà ser seleccionada 

pel calendari del barri!



Apreciats veïns i veïnes,

Com no pot ser d’una altra forma, el 
barri de la Salut, amb la celebració 
de la Festa Major, posarà el seu gra 
de sorra perquè el districte de Gràcia 
continuï sent un referent barceloní, 
quant a comunitat i cultura. 
Organitzant a la perfecció, com 
cada any, la magnífica Festa Major, 
plena d’activitats i actes culturals. 
Per molt que moltes vegades són 
les festes majors més grans les que 
es coneixen més, les festes de barri 
són molt més eficaces a l’hora de fer 
xarxa social i mantenir la comunitat 
d’aquells espais que, per sort, 
encara funcioneu com a comunitat, 
com a poble.

I convido tots els barcelonins que 
vinguin a participar en la Festa 
Major, i que coneguin el barri de la 
Salut en la seva essència, aquestes 
dates d’estiu en què també gaudiran 
de les activitats d’esbarjo i molts 
actes fets a l’aire lliure.

A mi només em queda donar-vos les 
gràcies pel vostre esforç i eficàcia. 
I per part meva, em sento molt 
orgullós de pertànyer a la comunitat 
gracienca i tenir tan bona acollida al 
vostre barri.

Molt bona i feliç Festa Major 2018!

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

Ja tenim aquí la festa major! La 
traca inaugural donarà el tret de 
sortida a cinc dies de festa, uns dies 
en què els carrers i les places es 
converteixen més que mai en l’espai 
de la gent. Aquesta cita anual que 
omple d’alegria, música i color els 
carrers del barri no seria possible 
sense la dedicació de les entitats 
i associacions que formen part de 
la comissió de festes, així com del 
treball dels veïns i veïnes que s’hi 
impliquen. A tots i totes, us agraeixo 
la vostra tasca incansable. 

Aquest any continuem promovent una 
festa sostenible, amb l’ús de plats 
i coberts compostables; una festa 
accessible, amb un augment de les 
activitats amb intèrprets de llengua 
de signes i amb lavabos adaptats; 
una festa amb perspectiva de gènere, 
per fer-la segura i lliure d’agressions 
sexistes, i una festa inclusiva, 
pensada per als infants, les famílies, 
els joves i la gent gran. Enguany hem 
volgut que les persones grans que 
participen a la Taula de Gent Gran - 
Radars facin de jurat en el concurs de 
tapes. Entre tots i totes, fem la festa!

Us animo a participar en totes les 
activitats. La festa és una oportunitat 
per gaudir amb la família i amb els 
amics i amigues, i per apropar-nos i 
reforçar lligams intergeneracionals i 
de veïnatge.

Molt bona festa major a tothom! 

Gerard Ardanuy
Regidor President del Districte de Gràcia

Eloi Badia
Regidor del Districte de Gràcia



Dijous 6 de setembre

Divendres 7 de setembre

Dissabte 8 de setembre

c. Argentona

c. Argentona

Placeta Rbla. Mercedes

C. Verdi

Espai Quiró

18.00 h           

18.30 h

21.00 h           

22.30 h

De 20.30 h           
a 02.30 h

20.15 h           

23.00 h

21.30 h           

Traca inaugural

Festa infantil i xocolatada 

Organitza: Associació de 
Veïns del Carrer Argentona.

Sopar de carmanyola

Nit Jove 

Organitza: Associació Veïns 
Carrer Argentona.

Concerts: Kumbia Enkarni, 
DJ Qela, La revolución Gua-
pachosa i més

Organitza: La Miranda

Correfoc infantil

Orquestra Triada

Organitza: Comissió de 
festes Park Güell i Colles de 
cultura de Gràcia.

Cinema a la fresca KM0

Organitza: Quirhort

Av. Mare de Déu de Montserrat,5

17.30 h           

19.00 h

10.00 h           

Cercavila de Festa Major. 
Vine a gaudir dels gegants 
i capgrossos de l’AFA Rius 
i Taulet i amb el bon ritme 
de les batucades del barri: 
Batucargol i Batucada  
Centre Gaudí.

Recorregut: Inici a la 
Rambla Mercedes i final  
a la Plaça Lesseps.
Organitza: Salutem-Accions 
comunitàries del barri de La 
Salut.

Espectacle musical a càrrec 
dels casals d’estiu de 
MúsicActiva 

Lloc: Teatret Plaça Lessep
Organitza: Salutem-Accions 
comunitàries del barri de La 
Salut i Escola Musicactiva.

Cursa popular Baixada de 
la Glòria. Oberta a totes 
les edats. Inscripcions a la 
Plaça Mons el mateix dia. 

Recorregut: Pl. Mons, c. 
de Rubens, Baixada de 
Solanell, c. del Torrent del 
Remei, c. de la Farigola, Av. 
de Vallcarca, Baixada de la 
Glòria, Av. Coll del Portell, 
Rbla. Mercedes, Av. Coll del 
Portell, Pas del Coll Portell, 
Av. Coll del Portell, c. Arnold 
Schömberg, c. de Verdi.
Organitza: Grup Escalada de 
la Glòria, Salutem-Accions 
comunitàries.



12.00 h           

De 10.00 h 
a 13.00 h 

14.00 h   

17.00 h

De 20.00 h
a 03.00h  

10.30 h 

12.30 h    

17.30 h  

18.00 h 

18.30 h

23.00 h

D’11.00 h
a 13.00 h

D’11.00 h
a 12.00 h

Passejada històrica pel barri 
de La Salut. 

Recorregut: Espai Quiró 
(Av. Mare de Déu de 
Montserrat,5), Ermita de 
Mare de Déu de La Salut, 
Parròquia de Mare de Déu 
de La Salut, la casa on 
va néixer Pompeu Fabra, 
Santuari Sant Josep de 
La Muntanya, Kasa de La 
Muntanya, La Miranda, final 
del recorregut a la Plaça de 
Lesseps, davant del monòlit 
a Pompeu Fabra.

Organitza: Salutem-Accions 
comunitàries del barri de  
La Salut, Taller d’història  
de Gràcia. 

c. Argentona

Concert Park Band 

Pregó de Festa Major  
La Salut.          
A càrrec de Jose Luis 
Alpuente Rodríguez, veí 
de tota la vida del carrer 
Argentona, i molt actiu 
durant anys com a president 
de la comissió de festes 
d’aquest carrer. 

Sopar de carmanyola

Discomòbil

Organitza: Comissió de 
festes del Carrer Argentona. 

18.30 h           

20.30 h

21.00 h

23.00 h

Placeta Rbla. Mercedes

Taller de Fes-ta el teu timbal 
de Batucargol, xocolatada, 
màgia amb Pau Segalés, 
concert familiar amb Lucia 
Barea, i taller de titelles de 
Teixint Connexions

Dinar popular

Concert de Salutem Rock

Concerts: Kypos, Juanaman, 
Saï Saï, Chalart58 i més...

Organitza: Associació  
La Miranda

c. Verdi

Campionat jocs de taula

Aperitiu per a lagent gran 
del barri

Xocolatada

Guerra de colors Holi

Festa de l’escuma

Orquestra Triada

Organitza: Comissió de 
festes La Salut-Park Güell.

Pl. Mossèn Batlle

Activitat itinerant a 
càrrec de Stars Props. Els 
personatges d’Star Wars 
pssejaran per la Travessera 
de Dalt i carrers adjacents, i 
els veïns que s’els trobin es 
podran fotografiar amb ells.

Taller d’henna. Els 
professionals d’henna 
decoraran a tot aquell que 
vulgui endinsar-se a la festa.



Taller de Bollywood a 
càrrec de Dancing Ganesh. 
Els més atrevits podran 
aprendre com ser un 
ballarí professional de 
Bollywood. A l’acabar, els 
ballarins ens deleitaran 
amb una posada en escena 
Bollywoodiense.  

Fideuà popular.

Organitza: Associació de 
Comerciants de Travessera 
de Dalt.

Santuari Sant Josep  
de la Muntanya

Portes obertes dels Jardins 
del Santuari Sant Josep de 
la Muntanya al barri

Visita guiada al Santuari 
Sant Josep de la Muntanya. 
(Cal incripció prèvia a: 
arrabalbcn@yahoo.es). 
Aforament limitat

Organitza: Santuari Sant 
Josep de la Muntanya.

c. Argentona

Monòleg

Cinema a la fresca

Organitza: Associació de 
Veïns del Carrer Argentona

De 12.00 h
a 13.30 h

De 14.30 h 
a 16.00 h

De 10.00 h
a 14.00 h

11.00 h

17.00 h

22.00 h

Placeta Rbla. Mercedes

Taller de Tai-txi 

Taller de dibuix 

Concert de Jazz i Músiques 
diverses: Yadira Ferrer Trio

Dinar popular 

Concert fi de festa

Organitza: Associació  
La Miranda.

c. Verdi

Final campionat de cartes

Jocs d’aigua infantils

Paella popular

Entrega premis jocs de taula

Grup d’havaneres Xarxa

Organitza: Comissió de 
Festes del Park Güell.

Pl. Sanllehy

Vine i aprèn a ballar country 
amb Pilar Rubin!

Activitats per nens i nenes.  
Taller de Fes-ta el teu timbal 
de Batucargol, taller a càrrec 
dels Castellers de la Vila de 
Gràcia, i taller de titelles de 
Teixint Connexions 

Organitza: Salutem-Accions 
comunitàries del barri de La 
Salut, Associació de Veïns 
i Veïnes de La Salut, Parc 
Güell, Sanllehy i Casal de 
Barri Cardener.

Diumenge 9 de setembre

10.00 h 

11.00 h

12.00 h

14.00 h

17.00 h 

10.00 h

11.00 h

14.00 h

16.00 h

20.00 h

11.00 h

D’11.00 h
a 14.00 h



Concurs de tapes obert a 
tothom a la plaça Sanllehy. 
Participa i porta la teva tapa 
de 5 racions entre les 12 h i 
les 14 h, i podràs guanyar un 
lot de productes del Mercat 
de Lesseps! El jurat anirà a 
càrrec de la Taula de Gent 
Gran-Radars de La Salut. 

Organitza: Salutem-Accions 
comunitàries del barri de  
La Salut.

c. Argentona

Sopar servit

Discomòbil

Organitza: Associació Veïns 
carrer argentona.

c. Verdi

Sopar popular

Orquestra Extrem

Fi de festa

Organitza: Comissió de 
Festes del Park Güell.

c. Argentona

Dinar de carmanyola

Karaoke

Organitza: Comissió de 
festes del Carrer Argentona

Club Tennis La Salut 
Mare de Déu Salut, 75

Missa oberta al veïnat per  
la Verge de La Salut

Organitza: Parròquia Mare 
de Déu de la Salut i Club 
Tennis La Salut.

De 12.00 h
a 15.00 h

21.00 h

23.00 h

20.00 h

23.00 h

03.00 h

Dilluns 10 de setembre
Diumenge 16 de setembre

Dimarts 11 de setembre

14.00 h

17.00 h

11.00 h

Publica la teva foto a 
instagram, utilitzant el 
hashtag #salutem2018  
i podrà ser seleccionada 
pel calendari del barri!



La Salut, contra les agressions 
sexistes

El barri de la Salut en la seva festa se 
suma a la campanya #BCNantimasclista. 

Al barri de La Salut rebutgem totes les  
agressions sexistes, i aquesta serà 
responsabilitat de tots i totes durant les  
festes i durant el nostre dia a dia. 

Res és excusa per a que hi  
siguin presents, i actuarem  
per a que totes ens sentim  
lliures i segures. 

Organitza:

• Centre Serveis Socials Coll - 
Vallcarca - La Salut - APC

• Associació de veïns del Carrer 
Argentona 

• Associació de concessionaris  
del Mercat Lesseps

• Associació de Comerciants  
de Travessera de Dalt

• Associació Masoveria Urbana  
per la Llar Alternativa

• Associació de Veïns i Comerciants 
de la Plaça Lesseps

• Associació de Veïns La Salut - Park 
Güell - Sanllehy

• AFA Rius i Taulet
• Batucargol
• Casal La Miranda
• Casal de barri Cardener
• Castellers de la Vila de Gràcia
• Centre Gaudí
• Ciberdona
• Club Tennis La Salut
• Club Bàsquet Coll
• Colla Geganters Escola Reina 

Elisenda
• Colles de cultura de Gràcia
• Comissió de Festes de La Salut - 

Park Güell 
• Comissió de joves del Coll
• Comerciants Vallcarca
• Fures de Can Baró
• Mercat Municipal de Lesseps
• MúsicActiva
• Salutem - Accions comunitàries  

del barri de La Salut
• Santuari Sant Josep de la Muntanya
• Projecte Radars La Salut
• Parròquia Mare de Déu de La Salut
• Taller d’Història de Gràcia
• Rundeterra de Terra
• Teixint Connexions

Amb la col.laboració de:

• Associació de Veïns i comerciants 
Plaça Rovira i Rodalies

• A.E. Racing Güell
• Pilar Rubin

La Salut, amb mirada inclusiva

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

Activitats amb llengua de signes en 
l’acte del pregó, taller de fer timbals,  
i titelles a Pl. Sanllehy i placeta Rbla 
Mercedes.

També s’han instal·lat lavabos 
adaptats.

La Salut, amb mirada sostenible 

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

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

Recordeu fer us dels punts de 
recollida selectiva i reciclatge.



Recomanacions per al correfoc

Espais de festa

C. Verdi 
C. Argentona
Placeta Rambla Mercedes 
Espai Quiró  
(Av. Mare de Déu de Montserrat, 5-11)

Pl. Mossèn Batlle
Plaça Sanllehy
Santuari St. Josep de la Muntanya 
(c. Mare de Déu de La Salut, 55) 
Club de Tennis La Salut
(c. Mare de Déu de La Salut, 75)
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7 de setembre a les 20.15 al c. Verdi
• Portar roba adequada: de cotó amb mànigues i pantalons llargs, barret 

que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
• Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
• Protegir-se els ulls, i tapar-se les orelles.
• Obeir les indicacions de l’organització i respectar les figures de foc.
• Amb infants petits, seguiu la festa des d’una distància prudencial  

i agafats de les mans.

C. A
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Espai Quiró

Pl.  
Sanllehy

C. de l’Escorial
C
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ajuntament.barcelona.cat/gracia

@Bcn_Gracia @districtegracia @bcn_gracia


