


Benvolguts veïns i veïnes!

Els propers dies tindrà lloc la Festa 
Major de la Salut, Vallcarca i els 
Penitents, i com a president del 
Districte de Gràcia m’agradaria 
dedicar aquestes paraules 
d’agraïment i de felicitació a totes 
les persones que heu treballat 
infatigablement i de manera 
altruista per tirar endavant 
aquestes festes tan importants per 
enfortir la comunitat, dinamitzar els 
barris i fer festa!

També vull reivindicar la bona 
capacitat de l’associacionisme, 
dels veïns i veïnes, del comerç de 
proximitat i de les diverses entitats 
per arribar a consensos i punts de 
trobada per tal de tirar endavant 
les activitats d’aquests barris i ser 
exemple i mirall de com s’han de fer 
les coses. 

Amb l’ànim i el desig que tinguem 
una gran Festa Major, us animo a 
gaudir-ne de manera cívica i intensa 
i a implicar-vos-hi com us impliqueu 
en els vostres barris durant la resta 
de l’any, fent d’aquests barris espais 
de convivència, compromís i lluita 
per les llibertats.

Bona Festa Major!

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

Del 6 a l’11 de setembre se celebra 
la Festa Major de la Salut! El barri 
s’omplirà de música, gent i activitats, 
en què tothom pot participar, 
infants, joves, famílies i gent gran.

La programació s’ha fet en clau 
sostenible  -apostem per l’ús de 
plats i coberts compostables-, 
inclusiva -amb activitats adaptades 
i en llengua de signes- i amb 
perspectiva de gènere -per fer-la 
més segura i antimasclista-. 

La Salut és un barri que enamora. Ho 
sap prou bé Miguel Gallardo, autor 
del llibre El corazón de Barcelona: la 
Salut, el Coll y Vallcarca, que ens ha 
volgut il·lustrar el programa de festa 
major d’enguany. 

El barri és el que és gràcies a la feina i 
la implicació de totes les entitats que 
hi són presents. Esdeveniments com 
la festa major permeten visibilitzar 
durant uns dies l’esforç conjunt que 
es fa contínuament. Gràcies a tothom 
per fer possible la festa!

I ara us animo a participar-hi. Mireu 
bé el programa: cercaviles, correfocs, 
curses, concerts, dinars i sopars 
populars, cinema… Sortiu als carrers 
i gaudiu-ne. Cuidem-nos i estimem-
nos; fent comunitat és quan fem que 
els nostres barris siguin millors. 

Molt bona festa major a tothom!

Ferran Mascarell
President del Districte de Gràcia

Eloi Badia
Regidor del Districte de Gràcia
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Rambla Mercedes

Rambla Mercedes

Amfiteatre pl. Lesseps

17.30 h           

20.30 h

23.00 h

01.00 h           

18.30 h           

Cercavila 

Recorregut: Rbla. Mercedes, 
av. del coll del Portell, c. 
Albigesos, c. Repartidor, 
Baixada de la Glòria, c. Verdi 
(entrada al Mercat Lesseps), 
Travessera de Dalt, c. Santa 
Perpètua, pl. Lesseps.

Concert amb Black Island

Concert amb Ramon Aragall

DJ Spacer 

Organitza: Associació La Miranda

c. Argentona

Espai Quirhort

c. Verdi/ Baixada  
de la Glòria

18.30 h

21.00 h

23.00 h

01.00 h           

21.00 h

20.00 h

20.30 h

21.00 h

23.00 h           

Monòleg

Sopar servit

Grup de rumba

Festa de la rumba

Organitza: Associació de veïns 
del carrer Argentona

Cinema Km 0

Organitza: Quirhort

Pregó de Festa Major  
A càrrec de Patrícia 
Bargalló, actriu catalana 
de cine, televisió i teatre.  
Activitat adaptada amb 
llengua d’interpretació de 
signes. 

Correfoc Infantil  
Placeta Baixada de Briz

Sopar popular al carrer  
Llesca de pa amb pernill

Grup Orquestra Camaleón

Organitza: Comissió de festes 
del Park Güell-La Salut

Espectacle musicactiva  
Activitat adaptada amb 
llengua d’interpretació de 
signes.

Organitza: activitats organitzades 
col·lectivament per la comissió 
de cultura i cohesió social de 
Salutem - accions comunitàries 
del barri de La Salut.
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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)

5
6

7

6 de setembre a les 20.30
• 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.

e s p a i s  d e  f e s ta

Recomanacions per al correfoc

Espai Quiró
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10.00 h

13.00 h

14.00 h  

20.30 h

23.00 h         

01.00 h

Taller Fes-ta el teu timbal 
amb Batucargol 

Concert amb Beats on Wheels

Dinar popular

Concert amb La revolució 
Guapachosa

Concert amb Combo Pacheco

DJ Kimberly i Clark 

Organitza: Associació La Miranda

Rambla Mercedes

11.00 h

14.00 h

18.30 h

20.00 h

21.00 h  

23.00 h         

Torneig de dòmino i jocs de taula

Dinar de carmanyola

Park Band

Pregó i traca

Sopar de carmanyola

80’s - 90’s Party

Organitza: Associació de veïns del 
carrer Argentona

c. Argentona
Santuari de Sant Josep 
de la Muntanya

11.00 h

11.00 h

Obertura dels jardins

Visita guiada

Organitza: Associació del Santuari 
de Sant Josep de la Muntanya

13.00 h

14.00 h

16.30 h

10.00 h

11.00 h

14.00 h

16.00 h

20.00 h

Concert amb Natsuko 
Sugao Group

Dinar popular

Concert amb Alex Serra  

Organitza: Associació La Miranda

Final campionat de jocs de taula

Activitat de Súper Planetari 
familiar al carrer verdi.   
Activitat adaptada amb llengua 
d’interpretació de signes.

Paella Popular 
Venda de tiquets al Bar 
Monreal.

Entrega de premis jocs de taula

Grup Havaneres Xarxa

Organitza: Comissió de festes del 
Park Güell-La Salut
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Rambla Mercedes

c. Verdi/ Baixada  
de la Glòria

11.00 h

14.00 h

17.30 h

21.00 h           

Torneig de dòmino i jocs de taula

Dinar de carmanyola

Festa infantil

Cinema a la fresca i entrepà

Organitza: Associació de veïns  
del carrer Argentona

c. Argentona

Espai Quirhort

11.00 h

12.00 h

13.00 h 
 
 
 
 

13.30 h 
 

14.00 h

Visita guiada a l’Espai Quiró

Informació sobre el Quirhort i 
els horts urbans

Vermut a ritme de swing 
amb classe oberta per a 
principiants a càrrec de 
BCNSWING, ball amb Dj. Maria 
Durán, i cervesa artesana de 
“Monsieur Vélo” (mecànics  de 
bicicletes i cervesers del barri)

Taller introductori de 
mecànica bàsica de bicicletes 
a càrrec “Monsieur Vélo”

Picnik orgànic (porta el que 
vulguis per compartir) 
* Hi haurà un mercadillo 
d’intercanvi de roba tot el matí.

Organitza: Quirhort

11.00 h           Vermut al Mercat 

Organitza: Associació de 
comerciants del Mercat de Lesseps

Mercat de Lesseps

10.30 h

10.30 h

12.00 h

12.30 h

17.30 h

18.00 h

18.00 h

21.00 h

23.00 h           

Cursa Popular  
Escalada de la Glòria 
Inici: Espai Quiró (av. Mare  
de Déu de Montserrat, 5)
Recorregut: Espai Quiró, pl. 
Sanllehy, av. Pompeu Fabra, 
escales carretera Carmel,  
c. Sant Josep de Cottolengo, 
ptge. Sagrada Família, c. Molist, 
c. Antequera, c. Santa Elionor, 
c. del Pare Jacint Alegre, rbla. 
Mercedes, av. Coll del Portell, 
c. Arnold Shrönberg, c. Verdi. 
Final cursa infantil i equips.  
Baixada de Briz, c. de les Medes, 
av. Vallcarca, Baixada de la 
Glòria, av. coll del Portell, c. 
Arnold Shrönberg, c. Verdi. 
Final cursa.

Campionat de Jocs de Taula

Entrega de premis Cursa 
Baixada de la Glòria

Aperitiu Gent Gran

Xocolatada

Festa Holi. Guerra de colors

Festa de la Escuma

Sopar popular 

Grup Orquestra NEO 

Organitza: Comissió de festes del 
Park Güell-La Salut

c. Verdi/ Baixada 
de la Glòria
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d i m a r t s  1 0

d i m e c r e s  1 1

18.30 h

21.00 h

23.00 h

14.00 h

17.00 h

Final torneig dòmino

Organitza: Associació de 
veïns del carrer Argentona

Sopar soci

Discomòvil

Organitza: Associació de veïns 
del carrer Argentona

Dinar de carmanyola

Karaoke

Organitza: Associació de veïns 
del carrer Argentona

c. Argentona

c. Argentona

c. Argentona

18.00 h Ballada de Sardanes 

Organitza: Associació del Santuari 
de Sant Josep de la Muntanya

Parròquia Mare de 
Déu de La Salut

12.00 h Missa en honor de la Mare 
de Déu de La Salut.  
c. Clavell, 6

Organitza: Parròquia Mare de Déu 
de La Salut

D’ 11.00
a 14.00 h

Activitats per a nenes i nens.  
Activitats adaptades amb 
llengua d’interpretació de 
signes. 

-Taller Fes-ta el teu timbal 
amb Batucargol 

- Taller de castells amb els 
Castellers de la Vila de Gràcia

- Taller de pintar cares          
- Quiosc de Jocs                      

Exposició de les cases de 
la Salut presentades per 
Patrimoni de Gràcia.

Organitza: Associació de veïns  
Park Güell - La Salut - Sanllehy

Santuari de Sant Josep 
de la Muntanya

Plaça Sanllehy 

Centre Serveis Socials Coll - Vallcarca - 
La Salut - APC

Associació de veïns del Carrer 
Argentona 

Associació de Veïns La Salut - Park 
Güell - Sanllehy

Associació de concessionaris del 
Mercat Lesseps

Associació Masoveria Urbana per  
la Llar Alternativa

Associació AEDO

Associació del Santuari Sant Josep  
de la Muntanya

Associació de Veïns i Comerciants  
de la Plaça Lesseps

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

Mercat Lesseps

MúsicActiva

Salutem - Accions comunitàries del 
barri de La Salut

Projecte Radars La Salut

Parròquia Mare de Déu de La Salut

Quirhort

Taller d’Història de Gràcia

Rundeterra de Terra

O R G A N I T Z A
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A la festa major de la salut

Si necessites suport,  
pots contactar amb:

La Salut en la seva festa se suma a la campanya 
#BCNantimasclista.

A 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.



ajuntament.barcelona.cat/gracia

@Bcn_Gracia @districtegracia @bcn_gracia


