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Equipaments que col·laboren
Centre Cívic Casa del Rellotge/Sala Pepita Casanellas
Centre Cívic La Cadena
Centre de les Arts en Moviment Graner
Espai Jove La Bàscula
Punt Multimèdia de la Marina

Coordinació
Comissió de Cultura de la Unió d’Entitats de la Marina.

Inscripcions a les activitats 
i informació
Unió d’Entitats de la Marina
Mare de Déu de Port, 363
Parc de Can Sabaté
08038 Barcelona
Tel. 933 313 842 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. 
info@entitatslamarina.org

Districte de
Sants-Montjuïc 

Un any més arriba la Festa Major a la Marina 
per retrobar-nos i fer noves amistats en alguna 
de les múltiples activitats que s’hi organitzen, 
com els concerts, les competicions esportives, el 
tradicional concurs de paelles o el correfoc. 

Enguany el cartell guanyador del concurs ha 
estat dissenyat per Enrique Molina, veí de 
l’Hospitalet de Llobregat, que ha volgut destacar 
les persones per davant de qualsevol element 
arquitectònic o històric del barri, ja que –segons 
ens diu– el veritable símbol de la Marina són els 
seus veïns i veïnes. També ha representat valors 
com el feminisme i la diversitat, la memòria 
cultural a través de detalls que recorden les 
vinyes i la pagesia, i ha homenatjat la figura de 
Paco Candel, altaveu i referent del barri. Mireu-lo 
amb detall.

El pregó d’aquesta Festa Major anirà a càrrec 
de les noves campiones de la divisió d’honor 
catalana de rugbi, l’equip femení del BUC 
(Barcelona Universitari Club), que té la seu a 
la Foixarda. El BUC es va fundar el 1929, però 
no va ser fins al 1979 que es va crear la secció 
femenina de rugbi. Amb alts i baixos, el 2016 es 
va refundar l’equip femení, que va obtenir una 
progressió immillorable fins arribar a aconseguir 
el subcampionat de la Copa Primavera el 2016 
i el subcampionat de Lliga de Primera Catalana 
el 2018.

Mariners i marineres, us necessitem per fer 
d’aquesta una de les festes més grans de la 
ciutat, on tothom se senti orgullós de participar! 

Molt bona Festa Major!

Districte de Sants-Montjuïc

Arriben els dies per gaudir 
de les activitats al carrer que 
hem preparat per a aquestes 
festes de la Marina del 2019. És 
doncs moment per deixar de 
banda les discussions de barri. 
Continua sent necessari posar 
de relleu l’espai de convivència 

que signifiquen els barris de la Marina. Els veïns 
i veïnes podem omplir els espais preparats per 
a la celebració de les diferents activitats, on 
trobareu música, ball, esport, teatre, gegants, 
diables, activitats infantils, la foguera de Sant 
Joan, el sopar de la revetlla i el concurs de 
paelles. 

Per primer cop, els barcelonins i barcelonines 
tenen l’oportunitat d’arribar a les nostres festes 
amb l’L10 SUD del metro. Les festes d’estiu són 
una oportunitat per conèixer-nos, relacionar-
nos i trobar noves amistats. Tot en un ambient 
de convivència que reforça la nostra imatge de 
barri davant de la ciutat.

Antonio Guillén
President de la Unió d’Entitats 
de la Marina

Patrocinadors:

Col·laboradors:



Per això, durant la Festa Major de la Marina 
no es toleraran actituds, comportaments ni conductes 
sexistes. 

Qualsevol agressió per motiu de gènere, identitat 
o orientació sexual serà condemnada i comportarà 
una resposta clara i contundent. 

Per aquest motiu demanem a totes les persones 
que participem en aquestes festes (entitats 
organitzadores, personal tècnic i veïnat), la seva 
col·laboració, perquè en la lluita contra el masclisme 
és sempre necessària la corresponsabilitat 
de tothom.

Durant tots els concerts 
al Carrer del Foc hi haurà 
un Espai Lila.

Els barris de La Marina 
diem no és no 
a les agressions masclistes!!

Volem gaudir d’unes festes 
lliures de sexisme i masclisme!

Porteu roba de cotó, barret 
i calçat adequat. Com més 
us tapeu menys patireu 
per les espurnes.

Obeir les indicacions dels 
serveis de seguretat i de 
sanitat.

Si aneu amb nens i nenes, 
seguiu la festa des d’una 
distància prudencial. 

No llanceu aigua 
sobre els diables.

Retireu tots els vehicles 
dels carrers de l’itinerari.

Cada persona del públic 
que participa en el correfoc 
assumeix els riscos que 
suposen aquests tipus 
d’activitats.

Exposició
Exposició de cartells del concurs 

de la Festa Major de la Marina, 
Bacanals de Barcelona 2019.

Del 25 de Juny al 27 de Juliol 
al Centre Cívic La Cadena.

Divendres 
14 de juny

Plaça de la Marina
Tarda esportiva a càrrec 
de la Federació d’Esports 
de la Marina
18 h Activitats esportives 
dirigides  

Dissabte 
15 de juny

Sala Pepita 
Casanellas
12 h Exposició dels treballs 
dels processos comunitaris 
a la Marina
Vermut a càrrec 
de l’Associació 
Guineocalatana Bisila 
Representació de l’obra 
Picnic on the Moon d’Alexa 
Moya i Júlia Godino 
Organitza: El Graner 

Jardins 
de Can Farrero
9 h Campionat de petanca
Organitza: Club Petanca 
Casa del Rellotge 

Diumenge 
16 de juny

Sala Pepita 
Casanellas
12 h Exhibició de Ball a 
càrrec del Centre Cívic 
de la Cadena

Parc de Can Sabaté
18 h Ballada de sardanes 
amb la Cobla La Nova 
Vallès. 
Organitza: Associació cultural 
Catalunya Sardanista
20 h Bastoners 

Divendres 
21 de Juny

Centre Cívic 
Casa del Rellotge
17.30 h Taller familiar: 
dibuixa i modela objectes 
amb el llapis 3D 
Organitza: Punt Multimèdia 
de la Marina

Plaça de la Marina 
18.30 h Exhibició de Ball del 
Grup Lola fit&dance
19 h ‘La Sindriada’ a càrrec 
de La Marina Viva
19.15 h Pregó de Festa 
Major a càrrec de les noies 
campiones de la Divisió 
d‘Honor Catalana de Rugby 
del BUC
19.30 h Exhibició de Ball del 
Grup Laia Dance Group

Carrer del Foc
21 h Combos a càrrec de 
l’Espai Jove la Bàscula
22 h Concert de Hello 
Lilliput
Organitza: Espai Jove la 
Bàscula
23 h Concert de la Mulata
Organitza: Espai Jove la 
Bàscula

Dissabte 
22 de Juny

Passeig de la Zona 
Franca amb carrer 
Foneria
9 h  Campanya de donació 
de sang

Plaça de la Marina 
11 h Gran Tabalada a càrrec 
dels Diables de la Marina
12 h Espectacle d’animació 
infantil i escuma a càrrec de 
Calafell Activa
13 h Vermut musical amb 
el grup The Great Toad. 
Organitza: Espai Jove 
La Bàscula 
13.30 h La Tapeta de la 
Marina a càrrec del Centre 
Cultural Estrelles Altes
19 h Exhibició de flamenc 
i altres balls a càrrec del 
Centre Cultural Estrelles 
Altes
22 h Correfoc a càrrec dels 
Diables de la Marina

Carrer del Foc
23 h Ball amb l’Orquestra 
La Tropical

Diumenge 
23 de Juny

Plaça de la Marina
11.30 h Animació 
infantil amb el Grup 
BallalaCanalla
12.15 h Pinta cares
12.30 h Lectura del conte 
“Space”  a càrrec de 
Kids&Uds La Marina

Cruïlla dels carrers 
del Foc i de la Mare 
de Déu de Port
21 h Arribada de la Flama 
del Canigó a càrrec dels 
Diables de la Marina
21.30 h Inici de la 
‘Carretillada’

Carrer del Foc
21 h Sopar popular
23 h Ball de Revetlla amb 
l’Orquestra Parfills

Dilluns 
24 de juny

Parc de Can Sabaté
12 h Festa de les Aigües

Jardins 
de Can Ferrero
10 h Plantada de gegants a 
càrrec dels Gegants de la 
Marina i colles convidades
12 h Cercavila de gegants

Jardins de Cal Sèbio 
i carrer del Foc
Concurs de paelles a càrrec 
del Centre Cívic Casa del 
Rellotge
Cal fer inscripció prèvia a la Casa 
del Rellotge fins el 14 de juny o 
fins que s’assoleixi el nombre 
màxim de persones participants
10.30 h Presentació dels 
grups participants i repartició 
de material
13 h Arribada de la cercavila 
gegantera, entrega de trofeus 
i ball de gegants
14 h Deliberació del jurat del 
concurs de paelles
16 h Lliurament de premis 
del concurs de paelles

Plaça de la Marina
18 h Ball per a la gent gran 
amb l’orquestra Krater
19 h Berenar per a la gent gran
20.30 h Cantada d’havaneres i 
rom cremat a càrrec del grup 
Folk Montjuïc

Recomanacions per al correfoc

ESPA I

L I L A

21, 22, 23 i 24 
de juny
Concurs Fotobacanal 
Capta amb la teva càmera 
els moments més 
emocionants i divertits de 
la Festa Major i comparteix 
les teves fotos amb 
l’etiqueta #fotobacanal19 
al mur de Facebook de la 
Marina Viva. La persona 
guanyadora rebrà un val de 
25€ per gastar a l’FNAC.


