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Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,
Un any més acomiadem el mes d’agost i el barri es vesteix
de gala. Decoreu ben macos els carrers i les places. Mostreu
a tot Barcelona la vostra imaginació i el vostre talent. Feunos somiar enmig d’un paisatge urbà sorgit de fàbriques,
tallers i cooperatives obreres, perquè ja és aquí la vostra
Festa Major!
Sortiu i acompanyeu el Bartomeu i els Geganters de Sants
a sentir el pregó inaugural. Desperteu-vos amb les traques
i els tabalers i passegeu-vos per un antic territori agrícola
de comerç arrelat que manté l’esperit reivindicatiu del seu
passat industrial. Són dies d’àpats, de somriures i d’estrènyer
vincles amb els nostres veïns i veïnes. De veure com els
Borinots fan aixecar castells i de saltar per l’antiga vila amb
les colles de diables al Correfoc. La força del vostre teixit
associatiu ha fet possible construir espais comuns, col·laboratius i solidaris, i ha creat un sentiment de pertinença basat
en l’orgull de barri. Enhorabona per la vostra tasca.

Deixeu-me expressar-vos l’alegria especial que sento perquè
les primeres paraules que he d’escriure, com a regidor
del districte, són per a la Festa Major de Sants. I aquestes
primeres paraules han de ser necessàriament d’agraïment.
Agraïment a les entitats, als comerços, als col·lectius i als
carrers organitzats que fan possible aquesta festa. Articulat
a través de les comissions de carrers i la seva Federació, un
any més Sants està a punt per rebre i acollir a tothom que
vulgui gaudir de les seves festes.
La Festa Major és una celebració que busca compartir amb
els altres. És el moment de retrobaments, de converses distretes, de balls desinhibidors, de rialles inconscients i de jocs
per a petits i grans. És és l’antídot de l’aïllament, de la soledat, de la incertesa, de la desconfiança, de la por... Un raig de
llum i alegria que esvaeix tots els monstres que amenacen
la nostra societat, i ens convida a trencar la rutina i viure la
vida. Les festes majors, doncs, són un bé comú dels nostres
barris que tenim la responsabilitat de cuidar i protegir. Fem
nostra la Festa Major de Sants, vivim-la i gaudim-la.

Vull felicitar els carrers Vallespir, Guadiana, Sagunt, Rosés
i Papin, que enguany estan d’aniversari, i donar les gràcies a la Federació d’Associacions i Comissions de Carrers
de Sants i a tots els participants. Pel vostre esforç i per
la vostra dedicació. Per oferir-nos una setmana plena de
tradicions populars, de concerts i d’activitats obertes a
tothom que s’hi vulgui apropar.
Que comenci la festa. Gaudim-la amb qui ens vingui de
gust, però sense molestar ningú. Que quedi clar que als
nostres barris no permetrem agressions o actituds masclistes, homòfobes o racistes. Som ciutat feminista i orgullosament diversa, i per això defensem la convivència des
del respecte a tothom. Celebrem la vida i celebrem que
tenim el millor barri del món a la millor ciutat del món!
Visca la Festa Major! Visca Sants!
Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

Aquest esperit festiu l’expressa a la perfecció el cartell que
il·lustra la Festa Major d’enguany, obra de l’artista santsenc
Jordi Sales, que troba en la il·lustració una forma d’explicar
històries, mitjançant els gestos i les mirades dels personatges. Al cartell hi veiem com els castellers i els diables,
protagonistes del dia i de la nit de les festes, treballen de
valent per enllestir els guarniments dels carrers.
És moment, doncs, de llençar-nos al carrer. Fem-ho respectant-ne els decorats i la gent. Volem que aquestes siguin
unes festes respectuoses també amb les diversitats sexuals
i de gènere. Per això, recordeu que la Festa Major disposa
d’un protocol d’actuació, “Sants Antimasclista”, per seguir
construint un barri feminista on les agressions masclistes no
hi tinguin cabuda.
Molt bona Festa Major! I per molts Sants, sempre!
Marc Serra Solé
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc
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Arriba l’estiu i els carrers bullen d’alegria. És
moment d’anar a plaça i fer vida comunitària, fer
barri i teixir fraternitat. El barri, aquella comunitat
de persones que conviuen en la diversitat, que es
troben a plaça i el mercat. Que es saluden i s’ajuden.
Sou barri i, així, feu país.
Deixeu-me que amb aquestes quatre ratlles us
feliciti, als veïns i veïnes del barri de Sants, la festa
que avui comenceu. Una festa popular i reivindicativa, que cohesiona i crea identitat d’un barri amb
una història envejable que estimem. Un barri obrer
i rebel. Un barri lligat al país, a la seva gent i als
seus anhels. Un barri compromès en fer una millor
societat i en donar més qualitat de vida als treballadors i treballadores que omplien les fàbriques que
fa 100 anys movien Barcelona. Sou de Sants i teniu
identitat santsenca. Orgull de barri, doncs.
I avui, que comenceu la festa i us torneu a trobar
veïnes i comerciants, col·lectius diversos, recupereu
el carrer per a fer-hi una festa oberta, diversa i
mediterrània. Una festa per a tothom, respectuosa
amb els drets de tots i totes. Una festa que volem
lliure d’agressions feixistes i sexistes. Us convido,

doncs, a fer bon veïnatge, a compartir espais des
del respecte i el civisme i a no tolerar cap actitud
discriminatòria amb els drets dels altres.
Aprofito, també, per a recordar a totes les persones
que feu possible la gresca; comissions, entitats i col·
lectius que aporteu idees i il·lusions, des del treball
anònim, per a decorar els carrers i per a confeccionar els actes. Sou el poble organitzat que pren la
paraula i que, des de l’associacionisme voluntarista
que ha fet gran el país, ajudeu a fer possible una
festa que aglutina i cohesiona. Una festa que fa
barri, ciutat i país, tot alhora.
Per tant, us animo a sortir al carrer i a viure la festa
des de l’esperit cívic que ens caracteritza com a poble. Estimeu el barri i compartiu l’esperit de gaudir
que us mou. Participeu i trobeu-vos... Feu del barri
la vostra comunitat, creeu xarxes d’encontre, aprengueu a viure la diversitat des de la convivència. El
barris són les escoles de fraternitat que ens ajuden a
construir un futur més digne.
Visca la Festa Major i Visca Sants!
Chakir el Homrani
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Arriba una nova edició de la Festa Major de
Sants, una Festa que any rere any esdevé un espai
de convivència, de col·laboració, de valors comunitaris i de participació, aspectes del barri que es fan
més notables durant aquests dies. Uns dies en els
que, a través de la implicació dels veïns i veïnes i
de les associacions, i també a partir de l’acció comunitària, s’aconsegueix que aquesta Festa Major sigui
tot un èxit i un reclam per a les persones que visiten
el barri de Sants en aquest període.

que directament esdevenen en els seus barris, per
tal de caminar cap a la transformació i cap a la
inclusió social.

Des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies donem prioritat a les polítiques socials que
fomenten l’actuació comunitària, la col·laboració,
la participació i l’empoderament de les persones,
donant-los protagonisme en les diferents accions

Bona Festa Major!
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Agraïm la implicació de moltes de les persones que
amb el seu treball i esforç fan possible que aquesta
Festa Major sigui una realitat, un acte de gran valor,
de retrobament, de solidaritat, de respecte, de
participació, així com també de diversió, d’amistat i
de convivència.

Bernat Valls i Fuster
Director General d’Acció Cívica i Comunitària
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
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Ja ho tenim tot preparat per un nova edició de les nostres
festes majors!
Arriba el punt final de moltes hores de feina per poder
oferir-vos viatjar per nous mons sense necessitat de
sortir del barri. Molts esforços per fer lluir el nostre barri i
fer-vos sortir de la rutina durant uns dies. Cultura catalana,
activitats infantils, àpats populars, música de molts estils...,
en definitiva, una programació on tothom té cabuda, des
dels més petits als més grans.
Hem de lamentar, però, el retrocés quant a nombre de
carrers i places participants, que enguany ens fa disminuir
de nou amb la pèrdua de Rossend Arús i que ens fa arribar

a aquell nombre tan poc desitjat de 13 espais. En aquest
sentit, ens agradaria que no només participeu de la Festa
Major com a observadors sinó que us la feu també vostra
i col·laboreu amb tot el voluntariat que l’estem tirant
endavant any rere any.
Us animem que gaudiu i us il·lusioneu amb la Festa Major
tant 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 2019

20.00 h Pregó de Festa Major
A càrrec de Toni Rovira
Parc de l’Espanya Industrial

DISSABTE 24
D’AGOST
10.00 h Ofrena floral a Sant Bartomeu
	A l’església de Santa Maria de Sants per part de les
comissions de festes dels carrers, Castellers de Sants,
veïns i veïnes que ho desitgin.
	Al Mercat de Sants per part de les comissions de
festes dels carrers, Castellers de Sants i veïns i veïnes
que ho desitgin.

DILLUNS 26
D’AGOST
De 17.30 a 18.45 h Ballada de sardanes amb la Cobla La
Principal del Llobregat
Parc de l’Espanya Industrial
19.00 h Balls i lluïments de les Colles de Cultura Popular
de Festa Major
	Amb la participació dels Geganters de Sants, la Banda del Triangle de Sants, els Tabalers i Diables de
Sants i artistes de l’espectacle “Expressions del món”.
El ball es clourà amb un pilar dels Castellers de Sants.
Parc de l’Espanya Industrial
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18.45 h El pallasso Loco Brusca presenta “The Train is
Gone”
	Amb l’objectiu d’entretenir el públic, en Jack ens
obsequiarà amb trucs de percussió amb cullera, jocs
amb titelles de mà i moltes altres sorpreses més.
Parc de l’Espanya Industrial
19.30 h Lliurament de premis del Concurs de guarniment
de carrers
Parc de l’Espanya Industrial
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DIMARTS 27
D’AGOST

De 10.00 a 13.30 h i de 17 a 20 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.

11.30 h
Aperitiu mariner de Festa Major

	Per la Festa Major, el Mercat de Sants vol obsequiar
tots els veïns i veïnes del barri amb la degustació d’un
aperitiu mariner de Festa Major.
Mercat de Sants
De 17.00 a 19.00 h Visita audiodescrita per a persones
amb dificultats de visió
Punt de trobada: plaça de Bonet i Muixí.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
	Inscripcions:
	Envia un email a subtil@subtil.cat o truca al 649005207.
Més informació a subtil.cat/2019/07/01/visites-audiodescrites

Jardins de la Rambla de Sants

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!
De 10 a 14 h i de 17 a 20 h Dona el millor de tu, dona sang
Unitat mòbil a la placeta Ramon Torres Casanova

De 10.00 a 13.30 h Tallers infantils i exposicions
	Vine a conèixer alguns dels serveis que fan els mossos d’esquadra. Fes-te fotos amb els cotxes patrulla i
les motos de trànsit. O descobreix com treballen els
gossos policia 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 12.00 h.
12.00 h Taller de circ amb Ska Circus
	Taller de circ, jocs psicomotrius i bona música amb Ska
Circus. Una proposta per descobrir tècniques circenses
de manera divertida, en un espai lúdic, no competitiu i
participatiu, on passar-s’ho bé en família.
17.30 h Animació infantil amb Landry el Rumbero
Grup que barreja cançons originals amb una selecció
de temes i danses infantils de tota la vida, passades
pel sedàs de la rumba catalana.

Al parc de l’Espanya Industrial

De 10.00 a 13.30 h i de 17h a 20 h Punt Verd Mòbil
	A la festa ens acompanyarà un Punt Verd Mòbil. Aprofiteu per portar-hi tot el que tingueu a casa: piles, oli,
roba, cosmètics, bombetes, petits electrodomèstics...
10h a 13.30h Bàsquet de Carrer en familia
	Jocs i partits de bàsquet a la pista del Parc a càrrec
d’Streetball Bcn Sants.

Festa Major de Sants 2019
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De 18.30 a 20.30 h Bombolles de sabó gegants
	Activitat participativa i oberta a tothom dels 0 als
99 anys. Barra lliure de sabó per crear bombolles de
sabó gegants. Activitat familiar en què les persones
adultes participen activament.

Nit de concerts al parc de l’Espanya Industrial
21.30 h Hello Lilliput

	Concert esbojarrat amb versions musicals de cançons
de totes les èpoques i per a tots els públics. Hi
escoltareu peces de Barrio 13 a Depeche Mode, Bon
Jovi, Rafaella Carra, Maná, Xuxa, Pereza o Bruno
Mars passades per la batedora infal·lible d’Hotel
Cochambre que assegurarà una festa que recordaràs.
De 21.00 a 1.00 h Infostand d’Energy Control
	Punt d’informació sobre drogues amb assessorament
i materials preventius.

DIMECRES 28
D’AGOST
	Nascut de la mà de les quatre germanes Boada, Hello
Lilliput és el grup guanyador de la 2a edició de La Pedrera 3.8, el programa d’acompanyament per a grups musicals emergents del districte de Sants-Montjuïc, impulsat
pel Centre Cultural Albareda i l’Espai Jove La Bàscula. El
seu directe estètic, punyent i explosiu està influenciat
per la diversitat, la revolució i la disconformitat, i no et
vol deixar indiferent.
23.00 h Hotel Cochambre

De 18.00 a 19.30 h Ruta històrica per Sants
	Visita guiada a set punts d’importància històrica i patrimonial del barri. Màxim de 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)

DIJOUS 29
D’AGOST
De 18.00 a 19.30 h Ruta històrica per Sants
	Visita guiada a set punts d’importància històrica i patrimonial del barri. Màxim de 20 persones. Activitat
gratuïta amb inscripció prèvia a partir del 26 d’agost
al CC Cotxeres de Sants (c. Sants, 79).
	
Lloc de trobada: Seu del Districte (c. Creu Coberta, 104)
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DIVENDRES 30
D’AGOST

21.30 h Correfoc per a persones adultes

De 18 a 19.30 h Ruta històrica per Sants
	Visita guiada a set punts d’importància històrica i patrimonial del barri. Màxim de 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 31
D’AGOS T
12.00 h Entrega dels premis populars de guarniment
de carrers de la Festa Major de Sants amb Núria
Feliu i l’actuació dels Gegants de Sants
Organització: Sants 3 Ràdio
Carrer Valladolid

	Les colles participants són els Diables de Sants, els
Banyuts de Vallirana i les Guspires de Sants
	Recorregut: plaça d’Osca, c. Riego, c. Autonomia, c.
Watt, c. Sants, c. Gayarre, c. Rei Martí, c. Cros, c. Sant
Crist, plaça d’Ibèria i plaça de Bonet i Muixí.

DIUMENGE 1 DE
SETEMBRE
22.00 h Piromusical, cloenda dels actes unitaris de
Festa Major

18.00 h Diada castellera i pilar caminant
Organització: Castellers de Sants
Plaça Bonet i Muixí

Colla de Diables de Sants i Sants 3 Ràdio
A les grades del Parc Espanya Industrial
Avís: Durant tot el dia, el parc estarà tancat.

Festa Major de Sants 2019
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ALTRES
DEL 13 AL 31 D’AGOST
De 17.00 a 21.00 h Exposició de cartells de la
Festa Major de Sants
	Mostra dels treballs presentats al 24è
Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2019.
Entrada lliure (diumenges tancat)
Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)

DEL 23 D’AGOST A L’1
DE SETEMBRE
	XXI Obert Internacional d’Escacs de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
	Al Centre Cívic Cotxeres de Sants i a la
	Lleialtat Santsenca
25 d’agost: Campionat de ràpides, a les 10.00 h a les
Cotxeres de Sants. Inscripció 5 euros.
27 d’agost: Campionat de simultànies a les 11.00 h a
l’Estació de Sants. Inscripció gratuïta.
29 d’agost: Campionat de dobles, a les 10.30 h al
carrer Guadiana. Inscripció gratuïta.
Més a informació: www.cotxeres-casinet.org/open

24, 29, 30 i 31
D’AGOST
SANTS ANTIMASCLISTA
Les nits del 24, 29, 30 i 31 d’agost dues parelles
vetllaran pel compliment del Protocol d’actuació
contra les agressions masclistes fent tasques de
sensibilització, assessorament i detecció als diversos espais on hi haurà activitats durant la Festa
Major. Les comissions organitzadores han rebut
una formació específica per tal d’intervenir d’acord
amb el Protocol durant tota la Festa Major.

DEL 19 AL 31 D’AGOST
Exposició «Espai i Festa»
Inauguració: dilluns 19 d’agost, a les 19h
	La transformació festiva de l’espai urbà a les viles i
barris de Barcelona» ofereix una panoràmica de la
tradició de guarnir les places i els carrers de Barcelona
en motiu de festes populars.
Lleialtat Santsenca (C. Olzinelles, 31)

DIMARTS 27 D’AGOST

DIJOUS 29 AGOST

De 19.00 a 20.00 h «Si les parets parlessin».
	Visita comentada a la Lleialtat
	Una visita guiada per descobrir la història de La
Lleialtat Santsenca i conèixer el projecte actual. A
càrrec de Trama Cultura i de Més Accés.
	Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a
inscripcio@lleialtat.cat. Places limitades.
Lleialtat Santsenca (C. Olzinelles, 31)

De 18.30 a 21.30 h Sopar per a les persones residents,
	famílies i amistats dels Apartaments tutelats per a
Gent Gran Josep Miracle
Plaça de Bonet i Muixí, 13

21.00 h Sopar de germanor del veïnat i la Coordinadora
d’Entitats de la Lleialtat Santsenca
Cal portar alguna cosa per menjar.
Carrer Dalmau

De 19.00 a 21.00 h Concert de Joan Vilalta i la Cubana Band
	Organització: Apartaments tutelats per a Gent Gran
Josep Miracle i la Lleialtat Santsenca
Plaça de Bonet i Muixí, 13

DIVENDRES 30
D’AGOST
D’11.00 a 14.00 h Vermut musical
	Ball en línia i De Carajillos (rumba)
Organització: Lleialtat Santsenca
Plaça de Bonet i Muixí
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De 18.00 a 1.00 h Actuació d’Artistes Orientals, Espítitu
Santa Cruz, New Generation, Muixeranga, Jam de
l’Hortet, Kesol i Sandunguera.
	Matí i tarda barra a càrrec del Cafè de la Lleialtat, la Capirota
Organització: Lleialtat Santsenca
Plaça de Bonet i Muixí

31 D’AGOST I 1 DE
SETEMBRE

DISSABTE 7 DE
SETEMBRE

	Visites guiades del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Visites guiades gratuïtes a l’exposició “Oriol Maspons,
La fotografia útil”.
Dissabte 31 d’agost, a les 18 h
Diumenge 1 de setembre, a les 12h
	Inscripcions: a recepció del CC Cotxeres de Sants
del 23 al 30 d’agost.
	Entrada gratuïta i aforament limitat a 25 persones per grup.
	Punt de trobada: Taulell d’informació del vestíbul del
MNAC

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

DIUMENGE 1 DE
SETEMBRE
De 9.00 a 10.00 h
	
X Cursa popular de Festa Major, Els 2000 de Sants.
	Recorregut: c. Sants i Creu Coberta, entre Olzinelles
i Moianès
	Organització: Unió Esportiva de Sants am la col·laboració del Mercat de Sants
	Inscripcions: del 15 de juliol fins a l’1 de setembre al
c. 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 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
	Les Inscripcions per a persones federades es faran a la
Federació Catalana de Ciclisme.

DIJOUS 19 DE
SETEMBRE
19.00 h Lliurament dels 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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ALCOLEA DE BAIX
DISSABTE 24
23.00 h
23.05 h

Traca d’inici de Festa Major
Orquestra Millenium

DIUMENGE 25
12.00 h
17.30 h
21.00 h
22.30 h

Esmorzar de forquilla
Sardanes amb la Nova del Vallès
Sardinada
Havaneres amb el grup Xarxa i rom cremat

DILLUNS 26
12.00 h
22.30 h

Xocolatada per a la mainada
Animació infantil
Sopar de Frankfurt
Cool Cat Combo (Swing)

DIVENDRES 30

Festa de l’escuma
Música a càrrec d’Eugenio

DIMECRES 28
14.30 h
23.00 h

18.00 h
18.30 h
20.00 h
22.00 h

Gran Paella Popular
Música jove amb 8 Strings The Coconuts

12.00 h
14.00 h
16.00 h
19.00 h
23.00 h

Contacontes amb La Inexplicable
Degustació de patates a la Riojana
Lauzeta (Folk)
Temps de zumba
Orquestra Royal Dance

DISSABTE 31

DIJOUS 29

12.00 h 	Jocs de química a càrrec del Parc Científic
de Barcelona
14.00 h
Música i montaditos

14.00 h
23.00 h
03.00 h

Concurs de truites
Orquestra The Show Time
Traca i fi de Festa Major

ALCOLEA DE DALT
DISSABTE 24
22.00 h
23.00 h

Traca d’inici de Festa Major i cercavila
Ball d’inauguració

DIUMENGE 25

De 10.00 a 21.00 h Fira artesanal
11.00 h
Pintxo-pote
12.00 h
Actuació Soul de The Royal Melon Orchestra
23.00 h
Discomòbil 80’s i 90’s amb DJ Metxes

DIJOUS 29

DILLUNS 26

DIVENDRES 30

12.00 h
14.00 h
21.30 h
23.00 h

12.00 h
17.30 h
18.00 h
23.00 h

Tallers infantils
Botifarrada i concurs d´allioli
Sopar dels avis i de les àvies
Havaneres La Ribera
Esmorzar de veïns i veïnes
Sopar de germanor

DIMECRES 28
10.00 h
14.00 h
23.00 h
12

Fideuà
Jocs infantils tradicionals
Litus-3 (Rock)
Festa Holi i guerra d’aigua
Berenar infantil
Actuació infantil Kids play
Track’s bar (Rock)

DISSABTE 31

DIMARTS 27
10.00 h
21.30 h

14.00 h
18.00 h
23.00 h

Jocs infantils
Sardinada
Nit de Punk amb Revenja i Rude Pride

12.00 h
Concurs de truites, canapès i tapes
13.30 h
Vermut de fi de Festa Major
17.00 h
Jocs infantils a càrrec de Miko Savico
19.00 h
Country
23.00 h
Discomòbil amb MariKarmen Free PD
02.30 h 	Traca de fi de festa i percussió a càrrec de
Catalan i Baketomba

Festa Major de Sants 2019

Programa de Carrers 2019

CASA GRAN (ROSES)
DISSABTE 24
22.30 h

Cocodrilo Club amb Albert Malla

DIUMENGE 25
Pregó, traca i gegants de Sants
17.30 h
Jocs de taula per adults
23.00 h
Aisha Fay (Soul timal R&B)
00.00 h 	Actuació d’Ismael Gonzalez “Resilenciaour19”

DILLUNS 26
11.00 h
17.00 h
22.30 h

17.30 h
22.30 h

Manualitats per a la canalla
Discomòbil infantil i xocolatada
Actuació i Ball amb El Guateque

Jocs de taula per adults
Ball amb El Guateque i Santi Carulla

DIVENDRES 30

17.30 h
Festa Holi i Eurocopa Futis 12è aniversari
22.30 h 	Festa remember 90’s. La Ruta del Bakalao
amb Ricardo F, DJ resident de Chasis

DIMARTS 27
12.30 h
21.00 h

DIJOUS 29

Celebrem els 20 anys de Festa Major
Pica-pica per als socis i les sòcies

DISSABTE 31

DIMECRES 28

14.30 h
17.30 h
22.30 h

Dinar de gala
Jocs de taula per adults
Ball amb la Discomòbil d’Uri Ferré

21.00 h 	Traca d’inici de Festa Major i cercavila amb el
Triangle de Sants
23.00 h
Ball amb El Guateque
01.00 h
Discomòbil vintage amb DJ Chus Soler

23.00 h

Orquestra La Montecarlo

DIUMENGE 25

DIJOUS 29

18.00 h
22.30 h

Havaneres amb Grup Montjuïc
Ball amb Remember Music Show

PLACA LA FARGA
DISSABTE 24

10.30 h
11.00 h
13.30 h
17.30 h
23.00 h

Campionat de Remigio masculí i femení
Concurs de dibuix
Vermut per als socis i les sòcies
Jocs de taula
Badulaque 80 (grup de versions)

DILLUNS 26
10.00 h
12.30 h
21.00 h
23.00 h

Jocs infantils
Guerra d’escuma
Actuació de l’alumnat de l’escola Gràcia Flamenca
Dantuvi (Rumba)

DIVENDRES 30
11.30 h
17.00 h
18.00 h
20.00 h
23.00 h
9.30 h

Sopar de germanor

DIMECRES 28

Tallers infantils
Gran Mongetada tradicional
Jocs de Taula
Los 80 Principales
Guerra d’aigua
Xocolatada tradicional Farguera
Mag Xurret
Masterclass de Zumba freestyle dance
Discomòbil

DISSABTE 31

DIMARTS 27
21.00 h

10.30 h
14.30 h
17.30 h
23.00 h

10.30 h
Campionat de Parxís sènior
11.00 h
Concurs de plastilina
17.30 h 	Berenar dels avis i les àvies i Ball de tarda
amb La Montecarlo

11.00 h
14.30 h
18.00 h
23.00 h
03.00 h

Cursa Atlètica solidària a càrrec de
Corresolidaris (inscripcions 5 euros)
Entrega de premis
Gran Paella a càrrec de Paelles Pepito
Sardanes La Principal de Llobregat
Mala vida (Pop-Rock)
Traca de fi de Festa Major

Festa Major de Sants 2019
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FINLANDIA
DISSABTE 24
21.00 h
22.00 h
23.30 h
01.00 h

Traca d’inici de Festa Major
Sopar del Frankfurt
Nit de Ska i Rock amb Despit
PD Pinkflor

DIJOUS 29

DIUMENGE 25

09.00 h
11.30 h
14.00 h
18.00 h
21.00 h
23.00 h

Esmorzar lliure
Guerra d’aigua per a petits i grans
Vermut (per als socis i sòcies del carrer)
Taller de circ a càrrec de La Sala
Sopar de barquetes (de pagament)
Ball amb DJ Xanga (Música dels 70’s, 80’s i 90’s)

DILLUNS 26

09.00 h
Esmorzar lliure
11.30 h	Torneig de Futbol Antics Tallers Manel a Maristes de Sants
14.00 h
Vermut (per als socis i sòcies del carrer)
14.30 h	Dinar al carrer. Avui tots i totes cuinem
per a tothom
18.00 h	Taller de joc i moviment lliure amb Tata Inti
(per a infants de 0-6 anys)
21.00 h
Sopar lliure
22.00 h
Nit de teatre amb Improshow
23.30 h
Nit de festa amb DJ Sendo

DIMECRES 28

09.30 h
Esmorzar lliure
11.30 h	Matí de Jocs de taula per a petits i grans amb
Kinuma
13.30 h
Vermut (socis i sòcies del carrer)
14.30 h
Baixem a dinar al carrer (lliure)
18.00 h
Sardanes amb la Cobla Jovenívola
22.00 h
Havaneres amb Port Bo

09.30 h
11.30 h
14.00 h
14.30 h
17.00 h
18.30 h
21.00 h
22.00 h
23.00 h

Esmorzar d’anxoves
Taller infantil de cuina freda
amb Semproniana
Vermut (per als socis i sòcies del carrer)
Dinar d’amanides (lliure)
Xocolatada infantil
Xicana (pallassa)
Sopar de pizzes (lliure)
Concert de la Coral N’Clau Vocal
Nit de Festa amb PD Se Lia Membrillo

DIVENDRES 30
09.30 h
11.30 h
13.30 h
14.30 h
18.00 h
21.30 h
23.30 h

Esmorzar lliure
Guerra d’aigua per a petits i grans
Vermut (per als socis i sòcies del carrer)
Fideuà (de pagament i prèvia inscripció)
Titelles Dandy presenta Els animalets del bosc
Sopar de les dones (de pagament)
Ball amb DJ Xanga

DISSABTE 31
09.30 h
11.30 h

14.00 h
18.00 h
21.30 h
23.00 h
03.00 h

Esmorzar lliure
Trenquem l’olla
(per als nens i nenes socis i sòcies)
Botifarrada (per als socis i sòcies i família)
Taller de circ a càrrec de La Sala
Sopar de germanor
Ball amb l’Orquestra Guateque
Traca i fi de Festa Major

21.30 h
23.00 h

Masterclass de Salsa amb Chucho Díaz
Nit de salsa amb Piquete Afincao

GALILEU
DISSABTE 24

21.30 h
21.30 h
23.30 h
01.30 h

Traca d’inici de Festa Major
Sopar de montaditos a la barra de la Comissió
Grillone’s Band (Rock)
Beat Road (Blues i Rock)

DIUMENGE 25
11.00 h
12.00 h
21.00 h
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Esmorzar infantil
Guerra d’aigua
Sardinada (cal tiquet)
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DILLUNS 26
11.00 h
11.30 h
12.00 h
19.00 h
22.00 h
23.00 h

Esmorzar infantil
Pinta al carrer i treu l’artista que tens dins
Inscripció al Concurs de truites
Zumba amb Fabio
Croquetéame (a la barra de la comissió)
DJ Xanga

DIMECRES 28
11.00 h
11.30 h
17.30 h
21.00 h
22.00 h

Esmorzar infantil
Màgia al carrer
Sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa
Botifarrada (cal tiquet)
DJ Devi

DIJOUS 29

12.00 h
Concurs de truites
13.00 h 	Vermut al carrer: musclada a la barra de la
comissió
18.00 h 	Berenar per als nens i nenes grans a càrrec
de Súper Carn (socis i sòcies)
19.30 h
Havaneres amb el Grup Montjuic

21.30 h
23.30 h
00.30 h

Montaditos (a la barra de la comissió)
Nit de rumba amb Dantuvi
Oshun (Rumba)

DIVENDRES 30

11.00 h
11.30 h
18.00 h
18.30 h
21.00 h
22.00 h

Esmorzar infantil
Animació infantil amb Tata Inti
Ball en línia amb Carme & Manel
Salsitxada popular
Montaditos (a la barra de la comissió)
Cocodrilo club amb Albert Malla

DISSABTE 31

11.30 h
Esmorzar infantil
12.00 h
Guerra d’aigua
14.00 h 	Vermut de fi de Festa i la nostra gran Fideuà
by Sonii
20.00 h
Espases lluminàries
23.00 h
Fugados d’Alcatraz
02.45 h
Triangle de Sants
03.00 h
Traca i fi de Festa Major

GUADIANA
DISSABTE 24
22.00 h
22.05 h
23.30 h

Traca d’inici de Festa Major
Tabalers de Sants
Nit de ball amb The VIP band

DIUMENGE 25
13.00 h
17.30 h
23.00 h

23.00 h

Vermut musical amb Vladimir
Havaneres Mar Brava
Concert amb Son de la Rambla

DIVENDRES 30

DILLUNS 26
11.30 h
23.00 h

Concurs de dibuix
Bcn Soulrait (Soul) i Deceleratrix (Disco-funk)

DIMARTS 27
21.00 h

11.30 h
Tallers de reciclatge
18.00 h
Xocolatada (pintar cares)
21.00 h
Botifarrada popular
22.30 h 	Nit de rock amb Black Smoke, Xnight
i Motorpriest

DISSABTE 31

Sopar de Germanor

DIMECRES 28
12.00 h
17.30 h
21.00 h
23.00 h

Concert de Sandunguera

Tallers infantils de màscares
Taller de piñatas
Hamburgueses
Concert amb Blas Picón & Three time Losers

12.00 h
18.00 h
20.30 h
23.00 h
03.00 h

Gran guerra d’aigua
Masterclass de Zumba
Sopar mexicà amb tacos
Rumba amb Newitas i Rumba Tarumba
Traca fi de Festa Major

DIJOUS 29

10.30 h 	XVII Open internacional d’Escacs –
Campionat a dobles
18.00 h
Danses populars mexicanes
Festa Major de Sants 2019
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PAPIN
DISSABTE 24

20.00 h
Traca d’inici de Festa Major
Jefas del Ritme!
22.00 h 	Mancha ‘e plátano (bomba porto-riquenya
de ritmes afrocaribenys).
23.00 h 	Madame Baiao (el millor del forró, el coco, el
maracatú i el cabolinho brasilers).
00.30 h	DJ Xuli (música negra, R&B, Soul, Funk i Disco dels 70’s i 80’s)

DIUMENGE 25

12.00 h 	Vermut musical amb Marina Tuset
(jazz en acústic)
17.00 h 	La Carpa de Tata Inti (espai de joc creatiu per
a infants de 0 a 6 anys)
22.00 h 	Sisterhoods, espectacle poètic i musical,
de la mà de Txell Sota i Sílvia Bel Fransi,
unides en ple moviment feminista #metoo.
Les acompanyen Pol Oñate, al piano, i Maria
Rosa Pons al violoncel.

DILLUNS 26

17.00 h 	Trobada i intercanvi de mares i nens i nenes
lactants: Com vivim la festa? Compartim experiències?
18.00 h
On és la sargantana?, amb La Cuca Viu. Espectacle per a infants de 0 a 6 anys per endinsar-se en el món de la poesia de la mà de
les bestioles de Joana Raspall.
19.00 h	Contes (in)explicables. Sessió de contes per
a infants de 3 a 103 anys seleccionats per la
llibreria La Inexplicable.
Pantalla Papin:
21.00 h 	1a sessió de Pantalla Papin: Belén, la reina del quitiplà, documental d’Adriana Vila Guevara sobre la
música afroveneçolana Belén María Palacios.
23.00 h 	2a sessió de Pantalla Papin: Coney Island i
One week de Buster Keaton amb l’acompanyament de Gonçal Perales al teclat.

DIMARTS 27
21.00 h
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Sopar de germanor al carrer!

DIMECRES 28

10.30 h 	Descobrim Montjuïc: de l’Expo del 29 als Jocs
del 92. Ruta històrica a càrrec de Patrimonis
Invisibles. Punt de trobada:
Torres Venecianes de la Plaça d’Espanya.
17.00 h 	Fet a mà. Fil i agulla, ganxet i boixets. Exhibició de puntes amb les puntaires de l’Orfeó.
Taller de patchwork i crochet amb Va de
Texans i Tricochet. A partir de 10 anys
20.00 h 	Napay i Salay Bolivia (cueca, diablada, morenada i altres ritmes tradicionals andins)
22.00 h
Nit de swing amb Scaramouche

DIJOUS 29

12.00 h 	5è aniversari de la recuperació de la Festa
Major al Carrer Papin
19.00 h 	OYE POLO, monòleg d’Ana Polo i Oye Sherman (Maria Rovira) filles il·legítimes de Bertín Osborne com la resta dels assistents.
22.00 h
Havaneres amb Pirats pel mar i rom cremat

DIVENDRES 30

17.00 h 	Tallers per a infants de 5 a 10 anys amb la Cia.
Klan Karakol. Hi haurà maquillatge, globoflexia, estels i moltes sorpreses més!
20.00 h
Taller de rap per a joves amb Tesa
22.30 h 	Tesa (rap des d’Almussafes, feminista,
honest i rural)
00.00 h 	De Carajillos (còctel de cançons d’estils que van
des de la cúmbia al reggae, passant per la rumba)

DISSABTE 31

11.30 h 	6a edició de la Batalla Ninja Sants Porpra vs
Sants Ocre als jardins de Can Mantega
17.00 h
Tarda de jocs de taula amb Sants Niggurath
22.00 h
Abel qué Pasa (Punk)
00.00 h
Sonidera Garbanza (riddims de Dancehall
jamaicà) i Cosita Seria Sistema de Sonido
(Ladyfest BCN i Garbanzo punxen cançons i
ritmes fets fonamentalment per dones)
02.00 h
Traca i fi de Festa Major
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ROBRENYO
DISSABTE 24

21.00 h
Traca d’inici de Festa Major
23.00 h 	Ball amb The Flaming Shakers (tribut als
Beatles) i The Surfin Burritos (versions de
Rock’n’roll)

DIUMENGE 25
18.30 h
23.00 h

11.00 h
13.00 h
23.00 h

Micro obert MC Battle
Discomòbil amb Eudald Selva

11.00 h
17.00 h
19.00 h
23.00 h

Activitat infantil
Micro obert
Soper de Germanor
Rumbes i discomòbil

Activitat infantil (final i entrega de premis)
Gimcana
Xocolatada
Ball amb Funkontenko

DISSABTE 31

DIMECRES 28
11.00 h
13.00 h
23.00 h

Activitat infantil
Fideuà Popular (5€)
Los Desmadraos (Rumba)

VIERNES 30

DILLUNS 26
11.00 h
18.00 h
20.00 h
23.00 h

DIJOUS 29

De 10.00 a 21.00 h Fira
21.00 h
Traca i fi de Festa Major
23.00 h
Discomòbil DJ Final de Festa

Activitat infantil
Botifarrada Popular (5€)
Música dels 70’s, 80’s i 90’s

SAGUNT
DISSABTE 24 Comença la festa
21.00 h
23.00 h

Sopar de germanor
Nit de Ska i Reggae amb The Sybarites i PD

DIUMENGE 25 Dia de Traca
11.00 h
13.00 h
17.30 h
21.00 h
22.30 h

Traca d’Inici + Tabalers amb Bufons del Foc
Vermut per als socis i sòcies
Festa de l’escuma
Sopar veïnal: avui portem Pizzes
Nit electrònica: Dubcat i PD

DILLUNS 26 Dilluns de festa
11.30 h
21.00 h
23.00 h

Juguem al carrer (activitat per a infants)
Sopar veïnal (avui truites)
Nit petarda amb Marikarmen Free PD

DIJOUS 29 Dia feminista

DIMARTS 27
21.00 h

Sopar veïnal: sopem al Palau

DIMECRES 28 Dia de l’aniversari
11.30 h
17.30 h

19.00 h	Havaneres amb el grup Xarxa
(hi haurà rom cremat amb tiquet)
21.00 h
Botifarrada popular (cal comprar tiquets)
23.00 h
Nit jove amb PD Pinkiflor

Crea el teu instrument (activitat infantil)
Acte dels 25 anys: bufem les espelmes!

11.30 h	Farem un trencadís feminista
(activitat infantil)
17.30 h
Concurs de dolces (hi haurà premi)
19.00 h
Monòleg: Parlem les dones
21.00 h
Fideuà popular (cal comprar tiquets)
23.00 h	Nit feminista amb Celia Decibelia i PD Madures
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DIVENDRES 30 Dia LGBTI+

11.30 h
Taller infantil amb fang
17.00 h	La Cia. Cámara de Teatro ens explica el conte
El flamenc i la tortuga
18.00 h
Xocolatada infantil
21.00 h
Sopar de Frankfurts (cal comprar tiquets)
23.00 h
Nit LGTBI + festa Allioli

DISSABTE 31 Últim dia!
11.30 h
12.30 h

Jocs d’aigua (activitat infantil)
Vermut musical amb Miguel Aranda
(cal comprar tiquets)
19.00 h
Tarda coral amb N’Clau vocal
21.00 h
Sopar de gala veïnal
23.00 h	Nit de gala: concert de versions amb Clotildes
03.00 h
Traca de fi de Festa Major

VALLADOLID
DISSABTE 24
22.30 h

Ball amb el Duo Celeste

DIUMENGE 25
11.00 h
11.30 h
13.00 h
22.30 h

Traca d’inici de Festa Major
Sardanes amb la colla La Principal del Llobregat

Vermut i pica-pica per als socis i les sòcies
Ball amb el Dúo Mediterráneo

DILLUNS 26

12.30 h
Concurs d’allioli
13.00 h
Botifarrada
22.30 h 	Havaneres i rom cremat amb Blauet i Discomòbil
00.00 h
Discomòbil

DIMARTS 27
21.30 h

DIVENDRES 30

Sopar de germanor

12.30 h

DIMECRES 28

18.00 h 	Homenatge a la gent gran amb el show de
The Bastard Family
Berenar per als avis i àvies socis i sòcies
21.30 h 	Rumba catalana amb La Sandunguera
i Discomòbil

DIJOUS 29
18.15 h
19.00 h
19.30 h
23.00 h

Sessió de Ioga per a petits i grans
Zumba en Familia
Xocolatada
Discomòbil amb DJ Robert

VALLESPIR
DISSABTE 24
23.00 h

Discomòbil

DIUMENGE 25
11.00 h
11.30 h
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Traca d’inici de Festa Major
Ballada de Country

21.00 h
00.00 h

Sardinada
Nit de Pop-Rock
La banda de Panda (Rumba Bastarda)
Ràdio 75 (versions Rock)

DISSABTE 31

12.00 h 	Lliurament dels Premis populars de
guarniment de carrers (Sants 3 Ràdio)
20.00 h 	Tarda-nit de Salsa/Bachata a càrrec del DJ
animador Deyvis Kimbara
23.00 h
Orquestra Celeste
02.30 h
Traca de fi de Festa Major i confeti

13.30 h
18.00 h
22.00 h
00.00 h

Botifarrada i jocs de taula
Telewawachilili (Folk)
Evil Rosebud (Blues, Swing i Rockabilly)
Nautilus

DILLUNS 26
Tot el dia
18.00 h
23.00 h

Mercat al carrer
Teatre amb Improtropia
Havaneres amb el grup Port-Bo
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DIMARTS 27

21.00 h 	Sopar de germanor: baixa la carmanyola i vine
a sopar a la fresca. I després... jocs de taula!

DIMECRES 28

D’11 a 13.00 h Animació infantil amb Tata Inti
17.00 h
Berenar dels avis i de les àvies
17.00 h
Danses del món
22.00 h
Keloidrop (Rock alternatiu)
00.00 h
Los 80 Principales (música en viu)

DIJOUS 29

De 10 a 13.00 h Prepareu els més petits (i no tant petits)
per una bona guerra d’aigua, amb esmorzar inclòs!
18.00 h
Sardanes amb la Cobla Mediterrània
23.00 h
Malavida (Pop-Rock)

DIVENDRES 30

De 10 a 13.00 h Animació infantil
16.00 h
Festa dels animalets
23.00 h
Discomòbil

DISSABTE 31
15.00 h
22.30 h
00.30 h
03.00 h

Arrossada popular i jocs de taula
Mama Patxanga (música mestissa)
Dantuvi (Rumba)
Traca de Fi de Festa

18.30 h
21.30 h
22.30 h

Xiula (bona música per petits i grans)
Wiwi Rock Band
El Diluvi
(música mestissa des del País Valencià)
Rocking Horses (Hard Rock)

VALLESPIR DE BAIX
DISSABTE 24
22.00 h
23.15 h
00.45 h

ImproBarcelona (teatre)
Resiliència (rap manlleuenc)
La Màlaga Essència Rumbera (rumba de Sants)

DIUMENGE 25
12.00 h
14.00 h
18.00 h
21.00 h
22.30 h
00.00 h

Activitats infantils
Dinar de Paella solar, ecològica i vegana
Tarda de classes de Salsa amb U-Dance
El Sobrino del Diablo
The Sick Boys (Rock’n’Roll de Sants)
MariKarmen Free PD

DIVENDRES 30

DILLUNS 26

17.30 h 	Mostra de ball en línia a càrrec del Casal de
Cotxeres de Sants
18.30 h
Mighty Vidz (Sound systema del barri i MC’s)

Dimecres 28

18.30 h
Cia. L’Estenedor Teatre
19.30 h 	Tarda de màgia a càrrec d’en Pere Rafart i en
Joaquin Matas
22.15 h 	Pirat’s Sound Sistema i Nyabingy sound
(Sound sistema de Sants i Barcelona)

DIJOUS 29
12.00 h
14.00 h

Activitats infantils
Sardinada popular

00.30 h
13.30 h
22.00 h
23.40 h
01.30 h

Concurs de Truites
Ratpenat (Punk santsenc)
Commando 9mm (Punk madrileny)
Insershow (versions Punk)

DISSABTE 31
12.00 h
14.00 h
21.30 h

22.40 h
00.00 h
01.45 h

Activitats infantils
Botifarrada popular
La mirada violeta
(Tarda de poesia i música feminista)
El Putu Nota (Hip-hop de Cornellà i Sants)
Som Caliu (Rumba de Sants)
La Trocamba Matanusca
(so balcànic des del País Valencià)
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Programació
Castellers de
Sants
Dissabte 24
10:00 h
Pilar a Sant Bartomeu
20.30 h	Traca d’inici de la Festa Major
(davant de Cal Borinot)
20.35 h
Txaranga amb Banda Patilla
22.30 h	Concerts al carrer amb Playman (versions),
ball de gralles amb Quatre vents (redescobreix la gralla amb cançons actuals) i PD
De 22.00 a 03.00 h Infostand d’Energy Control
	Punt d’informació sobre drogues amb assessorament i materials preventius.

Diumenge 25
12.00 h
16.30 h
17.00 h
19.30h
21.15 h
23.00 h

Concurs de paelles
Campionat de bitlles catalanes
Tarda de jocs de taula
Concert amb Morena
Cinema a la fresca: Spiderman: un nou univers
Concert al carrer amb DJ Send0 (PD)

Dilluns 26
18.00 h
Titelles
20.00 h
Havaneres i rom cremat a càrrec de Xicranda
22.30 h	Concerts amb Homes Lludriga (Rap) i Adala
& The same song Band (Reggae)*

Dimarts 27
18.00 h
Tarda infantil amb traca de globus
18.15 h
Xocolatada
18.30 h	Animació i Festa de l’espuma a càrrec de
Jaume Barri
22.30 h	Concerts amb Ojo de Buen Cubero
	(Mestissatge) i Seguirem (tribut a Obrint Pas)*

Dimecres 28
18.30 h
Taller de castells per a menuts i grans
19.30 h
Assaig casteller al carrer
21.00 h
Sopar de germanor*
23.00 h	Concerts amb Miquel del Roig (cantautor) i
PD Coronitas*

Dijous 29
17.30 h
Tarda de Catan i altres jocs de taula
19.30 h
Olimpíades Borinotes (Gimcana)
22.00 h	Concerts amb EAM (Rap i Rock) i Smoking
Souls (Rock)*
De 22.00 a 03.00 h Infostand d’Energy Control
	Punt d’informació sobre drogues amb assessorament i materials preventius.

Divendres 30
18.00 h
Tarda de poesia amb Miquel Albero
18.30 h
Concert amb Elia Riudavets (cantautora)
20.00 h
Assaig casteller al carrer
23.00 h	Concerts amb Segonamà (Rock fusió) i Albercoks (Rock Disney)*
De 22.00 a 03.00 h Infostand d’Energy Control
	Punt d’informació sobre drogues amb assessorament i materials preventius.

Dissabte 31
10.00 h
12.00 h

Torneig de botifarra
Vermut & Jazz, a càrrec de
Red Coffee Jazz Trio
12.30 h
Tast de croquetes
14.00 h
Botifarrada popular
16.00 h
Jocs de taula castellers
18.00 h	Actuació castellera
a la plaça de Bonet i Muixí
18.30 h	Pilar caminant des de la plaça de Bonet i
Muixí fins a Cal Borinot
19.30 h	Concert de tarda amb Pascual & els Desnatats
22.00 h	Concerts amb Cronopios (Hip hop - Funk),
Atupa (Rap) i PlanB (DJ freestyle)*
De 22.00 a 03.00 h Infostand d’Energy Control
	Punt d’informació sobre drogues amb assessorament i materials preventius.
* Activitats a l’aparcament davant de l’estació d’autobusos.

Més informació a:



www.borinots.cat
www.twitter.com/borinots
www.facebook.com/borinots
www.instagram.com/borinots
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Recomanacions

RECOMANACIONS PER
GAUDIR DE LA FESTA
Amb motiu de la Festa Major de Sants d’enguany,
que organitza la Federació i altres organitzacions de ciutadans 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 Sants-Montjuïc.

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 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.

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 una botiga o un habitatge de planta baixa 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.

Festa Major de Sants 2019

21

Plànol

Escenaris de la Festa
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Col·laboracions

Festa Major de Sants 2019
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
Instagram.com/festamajorsants
Hashtag #FMSants

Producció editorial:
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