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La festa major és un moment per prendre el carrer amb alegria, 
per compartir-lo amb els nostres veïns i veïnes i, a la Barceloneta, 
també per reafirmar el nostre sentiment de barri. 

Un barri envejat arreu, que justament per això també pateix les conseqüències 
de ser una destinació massificada. Ens agrada que ens visitin, però també cal 
que ens respectin. 

Aquest no ha estat un estiu fàcil, cap ho és. Des de l’Ajuntament s’han fet 
molts esforços i hem buscat, amb poca resposta, la complicitat d’altres 
administracions que per fer front als problemes del barri, també han d’actuar.

Un estiu amb protestes que són la mostra que al veïnat ens preocupa
el que li passi a la Barceloneta, perquè “el barri són els seus veïns i veïnes”.
I la festa major és també el moment de mostrar l’estima pel barri. 

Cal agrair a totes les persones que de manera invisible, durant tot l’any, 
preparen entre uns pocs la festa que gaudirem entre tots. I animo a tots 
els veïns i veïnes que en algun moment han pensat en implicar-se en 
l’organització de la festa o en fer que el seu carrer llueixi guarniment i 
organitzar-hi activitats, a que ho facin, perquè la Barceloneta s’ho mereix. 

Salutació

Il·lustració de portada: Victoria Giró
Maquetació del programa: Fundació Claror
Els canvis de programació que es puguin produir respecte allò que figura 
en aquest programa seran responsabilitat de cada entitat.
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Guarnir carrers, organitzar actes, la festa és voler trobar-se més enllà de les 
diferències, és demanar-li al senyor rector que volem el canó, per mostrar 
l’amor de barri, per passar-nos-ho bé. 

Gràcies a totes les entitats i persones que ho feu possible des de la comissió 
de festa major, passant per l’Agrupació Sardanista, la Sardineta, el Carrer 
Pescadors, Baluard 1 i 2, tots els equipaments, casal de gent gran, casal 
infantil, franja, centre cívic, la Biblioteca, la Fàbrica del Sol, l’Institut, el Parc 
de Recerca Biomèdica...), Cívicgos, la Confraria de Pescadors, el Centre de 
la Platja, l’església de Sant Miquel i l’evangèlica, l’Espai de Mar, la Salle, els 
Petits Maians, Planeta Barceloneta, Gamar, el Projecte Sostre, els gegants, 
els diables, Barceloneta Proa a la Mar, ACIB...

La Barceloneta és un barri mariner, pescador, portuari, però sobretot, és 
un barri amb caràcter, i això és el que el fa especial. Celebrem que tenim 
el nostre barri, celebrem la festa major, celebrem que hem recuperat la 
Cooperativa Segle XX, que tenim un jardí dedicat a l’Antonia Vilàs, celebrem 
la vida i celebrem que tenim el millor barri del món. 

Visca la Festa Major i visca la Barceloneta! Molt bona festa major a tothom!

Gala Pin Ferrando
Regidora del Districte de Ciutat Vella

Il·lustració de portada: Victoria Giró
Maquetació del programa: Fundació Claror
Els canvis de programació que es puguin produir respecte allò que figura 
en aquest programa seran responsabilitat de cada entitat.
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Divendres, 28 de setembre
22.30 h  DJ Jandro

Dissabte, 29 de setembre
18.00 h Masterclass de salsa
22.30 h DJ Jandro

Diumenge, 30 de setembre
12.30 h Concurs d’allioli
13.00 h  Botifarrada
18.00 h  Karaoke

Dilluns, 1 d’octubre
18.00 h  Masterclass de zumba
20.30 h  Bingo

Dimarts, 2 d’octubre
17.30 h  Toros mecànics i berenar infantil
20.30 h  Bingo

Dimecres, 3 d’octubre
17.30 h  Xocolatada i gimcana de jocs clàssics
20.30 h  Bingo

Dijous, 4 d’octubre
17.30 h  Cursa de camells i bitlles gegants
20.30 h  Bingo

Divendres, 5 d’octubre
21.00 h  Sopar de germanor
22.30 h  DJ Jandro

Dissabte, 6 d’octubre
13.00 h  Sardinada
17.310 h  Masterclass de bachata
22.30 h Orquestra Aquarium

carrer Baluard
entre Almirall Aixada i Pepe Rubianes
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carrer Pescadors
entre carrer Pepe Rubianes i Almirall Aixada

Dijous, 27 de setembre
21.30 h Projecció de 2 clips del projecte:

“Barceloneta Literària”
Presentació del capgròs d’en Joan Salvat
Papasseit i la diada de Sant Jordi, celebrada
a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat 

22.00 h Projecció de la pel·lícula-documental:
 “City For Sale” de la periodista Laura Álvarez 
Soler

Divendres, 28 de setembre
18.00 h La xocolatada
22.00 h El pregó
22.30 h Ball amb l’orquestra “Orgue de Gats”

Dissabte, 29 de setembre
11.00 h Torneig d’escacs 
13.00 h La botifarrada popular
18.00 h Tarda de Cant coral amb:
 “Coral Mediterrànea” i “Barceloneta Gentil” 
21.00 h Revista musical “Gorka”
22.30 h Ball amb l’orquestra “Orgue de Gats”

Diumenge, 30 de setembre
10.00 h Activitat familiar organitzada pel col•lectiu   
 “Petits Maians”: espectacle de titelles
 a càrrec de La Puntual i espai de joc lliure
 amb un munt de sorpreses amb Tata Inti!
14.00 h Paella
17.00 h Ball amb el Teclista-Cantant “Miguel   
 Jiménez”
20.00 h Concert: Boris Michael
21.00 h DJ convidat
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carrer Baluard 2
entre carrer Pepe Rubianes i Sant Carles

Divendres, 28 de setembre
12.30 h  Activitats Casal gent gran
14.30 h  Vermut amb tapes de botifarra
18.30 h  Balls urbans
20.30 h Flamenc
22.00 h Concert de rumba catalana
23.30 h DJ Matuke

Dissabte, 29 de setembre
11.30 h Activitats infantils
12.30 h Actuació de la Coral Mediterrània
13.30 h Vermut amb tapes Petit Montjuïc
17.00 h Concurs de monologuistes
 Dirigit per Club Balaña
21.30 h Concert Tina&Titanes
22.30 h DJ Markos vs Tuku
 

Diumenge, 30 de setembre
11.30 h Activitats infantils i contacontes,
 organitzat per Gugo, Celia i Pits
13.30 h Vermut amb tapes restaurant Petit Montjuïc
17.30 h Micro obert
20.30 h Dinar de germanor
21.30 h DJ Matuke
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 7

permanents
Del 20 de setembre
al 19 d’octubre                                           
Exposició:
Barceloneta Residents. 15 anys
inauguració:
Dijous 20 de setembre a les 19.30 h
visita guiada amb els artistes:
Dijous 4 d’octubre a les 19 h
lloc: Centre Cívic Barceloneta
organitza: Centre Cívic Barceloneta

Del 27 de setembre
al 19 d’octubre 
Exposició:
Barceloneta Petits Residents
inauguració: dijous 27 de setembre a 
les 17.30 h 
cloenda: divendres 19 d’octubre a les 
17.30 h
lloc: Equipament Infantil Barceloneta
organitza: Casal Infantil Barceloneta i 
Centre Cívic Barceloneta

Del 25 al 28 de setembre 
El Centre Cívic amb la Festa
Major! Tallers oberts
Si vols provar, si t’agrada el flamenc, la 
salsa, la zumba, el ioga, 
la gastronomia…. Vine a fer un tast de 
l’oferta per aquesta tardor. 
Més informació: www.ccivics.bcn.cat/
barceloneta
organitza: Centre Cívic Barceloneta

Del 25 al 30 de setembre
Recollida d’aliments per al pro-
jecte Bon veí, bon profit
lloc: Claror Marítim
organitza: Fundació Claror - CEM 
Marítim

Divendres, 21 de setembre
18 h Inauguració dels jardins 
d’Antònia Vilàs
lloc: carrer de Ginebra 
organitza: Districte Ciutat vella
col·labora: Coral del Casal de la Gent 
Gran Mediterrània
 
22 i 23 de setembre
Mostra de manualitats
lloc: passeig Marítim, davant del Parc 
de la Barceloneta
organitza: GAMAR
 
23 i 24 de setembre
9 a 18 h Campionat de dados
i de petanca platja
lloc: Centre d’Esports Barceloneta 
(sota porxos passeig Marítim)
organitza: Centre d’Esports Barceloneta
 
Dimecres, 26 de setembre
17 a 20 h 3a Fira solidària
de Bon veí, bon profit
Porta’ns aliments pel nostre projecte 
i a canvi et donarem tiquets per a les 
atraccions.
lloc: plaça Poeta Boscà
organitza: Associació Barceloneta 
Alerta, Comissió de Festa Major i 
Gremi de Firaires de Catalunya.

actes previs
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Divendres, 28 de setembre
10.00 h Les escoles amb la Festa Major
Espectacle musical  ‘Clap’ amb la Sidral Brass
Per als nens i nenes de primària de les escoles de La Barceloneta
Rebuda del Canó de La Barceloneta
lloc: Parc de la Barceloneta
organitza: Centre Cívic i Casal Infantil Barceloneta
col·laboren: Associació GAMAR i Comissió Festa Major Barceloneta 

19.00 h Pregó de Festa Major
Pregoner: Marc Mayolas
Lliurament del canó i nomenament del Tarascaire d’honor
Comptarem amb la presència dels gegants, Pep Barceló i Maria la Néta
Al final de l’acte, actuació de la Raval’s Band i petit refrigeri.
Traducció al llenguatge de signes
lloc: Plaça de la Barceloneta
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

20.00 h Festa de la Sardineta
20.00 h Swing 
23.00 h Concert
01.00 h DJ

lloc: carrer Atlàntida amb passeig Marítim
organitza: La Sardineta Grup d’ecoconsum de la Barceloneta

21 a 2 h Concert sense alcohol 
Amb The Desafinats Espai
lloc: Parc de la Barceloneta
organitza: GAMAR

arriba la festa!

Senyor rector,
volem el canó!

En cas de pluja o condicions 
metereològiques adverses, con-
sulteu possibles anul·lacions 
amb cada entitat organitzadora
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Dissabte, 29 de setembre - Sant Miquel
9.00 h Trabucaires 
10.00 h Cercavila del canó
Amb l’acompanyament del Nan del General Lagarto 
recorregut: plaça Barceloneta, Sant Miquel, Maquinista, Atlàntida, Pepe 
Rubianes, Sant Miquel, Almirall Aixada, Meer, Pepe Rubianes, Doctor Giné 
i Partagàs, Cermeño, Ginebra, Baluard i plaça Poeta Boscà.
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

9.00 h  Diada del Club: Campionat de dominó 
lloc: Centre d’Esports Barceloneta (sota porxos passeig Marítim)
organitza: Centre d’Esports Barceloneta

10.00 h Comerç al carrer
lloc: plaça Poeta Boscà
organitza: Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta (ACIB)

10 a 3 h Festa de la Sardineta
11.00 h  Taller artístic
12.00 h  Espectacle de circ familiar
13.30 h  Concert vermut
17.30 h  Cabaret de circ
21.30 h  Concerts

lloc: carrer Atlàntida amb passeig Marítim
organitza: La Sardineta Grup d’ecoconsum de la Barceloneta

11 a 12.30 h Sembra Natura: l’hort vertical
Taller d’hort ecològic on també parlarem de murs verds i jardins verticals. 
Sovint, no disposem d’espai suficient per a poder tenir-hi un hort o fins i tot, 
una taula de cultiu. Crear un petit hort vertical i penjar-lo de la paret pot ser 
una bona solució per a poder plantar alguna hortalissa a casa nostra.
lloc: La Fàbrica del Sol      organitza: La Fàbrica del Sol

 12.00 h Sardanes
lloc: Plaça del Mar
organitza: Agrupació Sardanista Barceloneta

13.00 h Festa de l’escuma
lloc: plaça Poeta Boscà
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

17.00 h Festa infantil
Amb jocs tradicionals, titelles i taller de circ
lloc:  plaça Poeta Boscà
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta
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17.30 h Ofrena floral a Sant Miquel
lloc: Parròquia Sant Miquel
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

17.30 h Claror FitnessFest
17.30 h Exhibició de BalletFit a la platja del Somorrostro
18.00 h Masterclass zumba vs Sh’bam a la platja del Somorrostro
18.30 h Masterclass spinning a la plaça Charles Darwim
17.30 h Circuits guiats a les piscines d’aigua de mar (thalassa)

inscripció: a www.claror.cat a favor del projecte EntreNosaltres de la Barceloneta 
recollida d’aliments en benefici de la taula Bon veí, bon profit del barri.
lloc: plaça Charles Darwin, platja i Claror Marítim
organitza: Fundació Claror - CEM Marítim

18 a 20 h Coral Barcelona
lloc: Espai sense alcohol Parc de la Barceloneta
organitza: GAMAR

18.00 h Diada del Club: Festa infantil
lloc: Centre d’Esports Barceloneta (sota porxos passeig Marítim)
organitza: Centre d’Esports Barceloneta

18 a 20 h  Degustació productes del mar
preu: 3 euros (beguda sense límit i 4 tapes segons la pesquera)
lloc: Confradia de pescadors (moll pesquer, s/n. Torre del Rellotge)
organitza: Confraria de pescadors de Barcelona

20.30 h Missa de Festa Major
lloc: Parròquia Sant Miquel

20.30 h Foc bestial i versots infernals
25 anys de la recuperació de La Tarasca de Barcelona
Amb la participació de: Tarasca de Cervera, Cucafera de Castellbisbal, 
Cucafera de Montblanc, Sexot, Cucafera de Sant Cugat de Sesgarrigues, 
Tarasca de Barcelona i Diables tarascaires.

20.30 h Cercavila i correfoc 
sortida des del Centre Cívic
cercavila amb torxes: Andrea Dòria, Pl. Poeta Boscà, Almirall Churruca 
recorregut correfoc: Pepe Rubianes, Pg. Nacional, Pl. Barceloneta
21.30 h Lectura dels versots i cremada final
lloc: plaça de la Barceloneta
organitza: Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta

23.00 h Concert “El último tributo”
Concert tribut al grup El último de la Fila
lloc: plaça Poeta Boscà
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta
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Correfoc: 
Recomanacions i precaucions
Obeïu en tot moment les indicacions del servei d’ordre de l’organització, policia 
local i serveis sanitaris.
No formeu barreres al pas dels participants ni del correfoc.
No recolliu ni manipuleu les restes d’artificis que no s’hagin cremat. 
No envaïu espais on el grup faci la seva actuació.
Respecteu les figures de foc, els portadors i els músics. No els agafeu ni destorbeu.

Si voleu participar-hi de manera activa
Cada persona és responsable primera i única de les seves accions i ha d’assumir 
els riscos que suposa la participació en aquest tipus d’activitat.
Porteu un vestit adequat i de cotó, preferiblement roba vella que tapi el màxim el 
cos i calçat esportiu. Protegiu-vos el cap i les orelles.
No porteu els infants a les primeres fileres ni els deixeu mai de la mà.
Si teniu mobilitat reduïda és millor que eviteu les primeres fileres de foc.
Assabenteu-vos del recorregut, les vies d’evacuació i els punts d’assistència.
Espereu el correfoc en carrers amples, eviteu els taps de gent i les aglomeracions

Per al veïnat i comerciants
Retireu els vehicles estacionats a l’itinerari.
Protegiu els vidres amb cartrons gruixuts.
Recolliu tendals, para-sols i ombrel·les de terrasses, balcons o finestres, així com 
roba estesa o elements inflamables.
Retireu objectes i mobiliari que pugui obstaculitzar el pas fluid de gent.
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Diumenge, 30 de setembre 
11.00 h Ruta teatralitzada “Petita Història de la Festa Major”
punt de trobada: Passeig Joan de Borbó, 11
organitza: Taller d’Història de la Barceloneta 

17.00 h Salsaloneta
Animació, coreografies i concert de salsa
lloc: plaça del Mar
organitzen: Comissió de Festa Major de la Barceloneta i Salsaloneta

19.00 h Cantada d’havaneres amb rom cremat
Amb el grup Morralla
lloc:  Plaça de la Barceloneta
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

19 a 21h  Tocada d’acordions
lloc:  Espai sense alcohol del Parc de la Barceloneta
organitza: GAMAR

Dijous, 4 d’octubre
16.00 h Festa de la gent gran
Espectacle de varietés
lloc:  pistes de La Maquinista
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

17.00 h Els joves diuen Plàstic 0 a la Barceloneta
Paddel surf i recollida de plàstics. Activitat per a joves d’entre 12 i 16 anys. 
Cal inscripció prèvia.
lloc:  platja de la Barceloneta
organitza: Centre Cívic i Projecte Franja
col·labora: Yotuba
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Divendres, 5 d’octubre 2018
17.30 h Franja al carrer!
Activitats per a adolescents d’entre 12 i 16 anys
lloc: davant del Centre Cívic
organitza: Centre Cívic i Projecte Franja

17.30 a 19 h Els compostadors comunitaris 
Els i les compostaires de la Barceloneta ens trobarem per garbellar, netejar 
i veure com evoluciona el compost que estem preparant entre totes gràcies 
a les restes orgàniques que hi llencem. Berenarem i, a més, qui vulgui po-
drà acostar-se per conèixer de prop com funcionen aquests espais comuni-
taris.
lloc: Davant La Fàbrica del Sol
organitza: La Fàbrica del Sol

19.00 h La plaça es vesteix de música! 
Cantada de les Corals del Casal de Gent Gran Mediterrània, de la Coral del 
Mar (Institut Ciències del Mar) i de la Coral de l’Institut Joan Salvat Papas-
seit.
Actuació final amb el grup de pop acústic NAMELESS
lloc: plaça Hilari Salvadó
organitza: Casal Gent Gran Mediterrània i Centre Cívic Barceloneta
organitza: Institut de Ciències del Mar

22.00 h Espectacle Albert Malla
lloc:  plaça Poeta Boscà
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

ProgramaA5.indd   15 06/09/2018   12:30



16

ProgramaA5.indd   16 06/09/2018   12:30



 17

Dissabte, 6 d’octubre de 2018
9.30 a 15 h Jornada de portes obertes al PRBB
Visites guiades als laboratoris explicades pels científics, xerrades divulga-
tives, activitats, experiments i tallers per a infants i grans.
inscripcions a les visites guiades: http://openday.prbb.org a partir del 19 de 
setembre.
lloc: Plaça Charles Darwin / Doctor Aiguader 88, 08003 Barcelona.
organitza: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. 

11.00 h Matinal de danses del món
Tallers, animacions i espectacles per gaudir i descobrir danses populars de 
diferents països.
lloc: Parc de la Barceloneta
organitza: Centre Cívic Barceloneta
col·laboren: GAMAR, Salsaloneta, AMPA’s i Comissió de Festa Major

13.30 h  Inaugurem la Guingueta Charles Darwin
Amb vermut popular
lloc: Plaça Charles Darwin s/n
organitza: Associació Barceloneta 
Alerta - Proa a la Mar

18.00 h La processó del Negre de la Riba
lloc: Inici plaça Poeta Boscà, final plaça del Mar
organitzen: Planeta Barceloneta i col·lectiu d’artistes i artesans
col·labora: A.C. Paloqsea

20.30 h Correfoc del canó
recorregut: Plaça Barceloneta, Passeig Joan de Borbó, Pepe Rubianes, 
Passeig Marítim, Parc de la Catalana
organitza: Diables Barceloneta

23.00 h Ball de Festa Major
lloc: plaça Poeta Boscà
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta
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Diumenge, 7 d’octubre de 2018
9.30 h Masterclass de Ioga per a la recerca en càncer 
d’ovari
lloc: platja de Sant Sebastià
organitzen: Fundació Amics de l’Hospital del Mar i Club Natació Atlètic 
Barceloneta
col·laboren: Port Vell de Barcelona, Associació de Pacients Afectats per 
Càncer d’Ovari (ASACO), Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica 
(Oncolliga) i Santiveri

10.00 h Desfilada de banderes i cercavila pel barri
Passejada de banderes dels Cors Muts amb el Gegantó Miquelet
recorregut: 
organitzen: Comissió de Festa Major i Coordinadora de Coros

10 a 18 h Portes obertes al Club Patí Vela Barcelona
Vine a provar el caiac, el paddle surf, el patí Català de vela, i coneix la 
única drassana al món on es fabrica aquesta embarcació
lloc: Moll de la Marina s/n (platja del Somorrostro)
organitza: Club Patí Català de Vela de Barcelona
més informació: és necessari portar banyador per fer les activitats

10 a 21 h Festa dels gossos
Amb diferents activitats al llarg de dia.
lloc: Parc de la Barceloneta
organitza: Comissió de Festa Major

14.00 h Paella popular amb DJ
lloc: plaça Poeta Boscà
organitzen: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

20.00 h Cantada d’havaneres amb rom cremat
lloc: passeig Marítim amb carrer Pepe Rubianes
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta

22.00 h Fi de festa amb focs artificials
lloc: passeig Marítim - Espigó del Gas
organitza: Comissió de Festa Major de la Barceloneta
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carrer Baluard

Agrupació Sardanista de la Barceloneta | Associació d’ecoconsum La Sardineta
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat  |  Carrer Pescadors | Carrer Baluard 2
Casal gent gran Mediterrània |  Casal infantil i Projecte Franja Barceloneta
Centre Cívic Barceloneta | Civicgos | Confraria de Pescadors de Barcelona
El Centre de la Platja  | Església Sant Miquel del Port 
Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta | IEM Espai de Mar
Institut Joan Salvat Papasseit | La Fàbrica del Sol | La Salle Barceloneta
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona | Petits Maians
Planeta Barceloneta  | Projecte Sostre

Agraïments especials a:
AE Ciutat Vella | Desigual | Gremi de fi raires de Catalunya | Port Vell 
Restaurant Arròs | Restaurant Salamanca 

Entitats que fan la Festa Major

Comissió de Festa Major

Amb el suport de
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