
Pista poliesportiva   
de les Tres Xemeneies
ASSOCIACIÓ 
JUVENIL JOVES 
UNITS DEL   
POBLE-SEC
Dissabte 17 

17.00 h Torneig de vòlei mixt per a 
joves i entitats del barri

Dijous 22 

19.30 h Taller de Nerf Jove. 
Activitat dirigida als i les joves de 
l’Espai 12@16 i de la Tarda Jove. 
Activitat similar al paint ball però 
amb bales d’espuma

Del 23 al 25 de juliol

Torneig de futbol 
sala per a joves 
del barri
Inscripcions a:              
jovesunitsps@gmail.com

Jardins de les Tres 
Xemeneies
CLUB ATLÈTIC 
RUNNING 
Diumenge 18

09.00 h 1a Caminada popular per 
Montjuïc
Sortida i arribada als Jardins de 
les Tres Xemeneies
Distància: 8,5 km
Avituallament al Castell de 
Montjuïc i al jardins de les Tres 
Xemeneies
Inscripcions presencials o al 
correu info@carunning.net

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 
Dissabte 17, a les 18.30 h 

Una passejada pel Montjuïc 
més desconegut. Passejada 
per descobrir les restes 
arqueològiques trobades arran 
dels canvis urbanístics de la ciutat. 
El lloc de trobada es comunicarà 
uns dies abans.

CENTRE DE RECERCA 
HISTÒRICA DEL POBLE-SEC 
(CERHISEC)
Diumenge 18, a les 11.00 h

Passejada pels edificis 
modernistes del Poble-sec. 
Inici a la Plaça del Sortidor.

Dissabte 24, a les 10.30 h

Naixement dels teatres al Paral·lel. 
Inici a la Plaça Bella Dorita, davant 
d’El Molino.

MUSEU ETNOLÒGIC 
Dissabte 17, a les 11.30 h

“Quina feinada! Dones, 
subsistència i cures”. Visita per 
a descobrir les activitats que 
necessitem per a viure i que són 
presents en totes les societats 
i cultures amb una mirada de 
gènere. Inscripcions a través de 
la web del Centre Cívic Sortidor.

JARDÍ BOTÀNIC HISTÒRIC 
Diumenge 18, a les 11.00 h 

Visita guiada a l’exposició “Més 
que abelles. Pol·linitzadors i flors, 
la vida en joc” i a la sala Salvador 
per descobrir la història d’una 
saga de boticaris del s. XVII. 
Inscripcions a través de la web 
del Centre Cultural Albareda.

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 
Dimarts 20, a les 20.00 h 

Nit de ratpenats. Xerrada i 
passejada per a descobrir els 
ratpenats a la muntanya de 
Montjuïc. A càrrec del Museu de 
Ciències Naturals de Granollers. 
Inscripcions a través de la web 
del Centre Cívic Sortidor.

MUSEU D’ARQUEOLOGIA
Divendres 23

Converteix-te en un 
autèntic arqueòleg! 
Descoberta en família 
de les tasques 
d’arqueologia.
Inscripcions a través de la web 
del Centre Cívic Sortidor. 

CENTRE CULTURAL 
ALBAREDA
Carrer Albareda, 22
De l’1 al 24 de juliol

Exposició de les obres del 23è 
Concurs de cartells de Festa Major.
Dijous 22, a les 18.00 h 

Presentació del llibre “Arbres del 
Capcir i la Cerdanya” a càrrec 
d’Enric Orús.
Divendres 23, a les 18.00 h 

Concerts musicals al pati del 
centre amb l’actuació d’El 
Cantaitor, Dry Town i Angela 
Blackburn aka Metralleta.

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
Plaça del Sortidor, 12
Del 19 al 30 de juliol

Exposició que repassa les 
principals fites del certamen amb 
la visió del veïnat del Poble-sec, 
la premsa del règim de Primo 
de Rivera i la de la República. 
Records de l’Exposició 1929.
Organitza: Associació Casa de la 
Premsa
Dimarts 20, de 10 a 14 h i 
de 17 a 21 h 

Campanya de donació de sang a 
càrrec del Banc de Sang i Teixits 
i apadrinada pels Castellers del 
Poble-sec.
Dijous 22, a les 19.00 h 

Xerrada “Records de l’Exposició” 
a càrrec de Josep Fabra 
Organitza: Associació Casa   
de la Premsa

ACTIVITATS 
ESPORTIVES

ITINERARIS 
CULTURALS

VISITES 
GUIADES

ALTRES 
ACTIVITATS

HO SABEU ?
FEM LA FESTA 
SOSTENIBLE
    Punt verd fix 
al Poble-sec
Parc de les Tres Xemeneies 
- cantó Palaudàries
De dilluns a dissabte, de 8.30 
a 14.00 h i de 16.00 a 19.30 h

    Punt verd mòbil 
Av. Paral·lel 
amb Jaume Fabra 
Dimecres, de 16.00 a 19.30 h
Festius tancat

Plaça dels Ocellets
ESCACS COMTAL 
CLUB 
Diumenge 18

09.00 h Jugar a escacs per infants
12.00 h Torneig per equips

Dimarts 20

17.00 h Torneig d’escacs de 
passapeces 

Divendres 23

17.00 h 26è Torneig d’escacs de 
Festa Major. Inscripcions a partir 
de les 15.30 h. Trofeus per als tres 
primers classificats o classificades, 
millor persona menor de 14 anys i 
millor persona menor de 10 anys 
(premis no acumulables) 
Inscripcions a:  
comtalescacs@gmail.com

Camp de Futbol    
de la Satalia
CE APA POBLE-SEC
Dissabte 24  

16.00 h Torneig de futbol 7. Equips 
amateurs d’entitats, grups o veïns 
i veïnes
Inscripcions a:  
apapoblesec@gmail.com

Dissabte 24, a les 18.30 h 

Concert i exhibició de dansa 
africana a càrrec d’Okan 
collective

ESPAI BOMBERS
C. Lleida, 30 
Dissabte 17    
i diumenge 18,  
d’11 a 15 h i de 16 a 20 h

Portes obertes per poder visitar 
l’espai expositiu durant tots els 
dies de la Festa Major.
Inscripció prèvia: 
espaibombers@bcn.cat
Diumenge 18, a les 11.30 h 

Bombers. Qui, què com? Gimcana 
familiar per a posar en valor les 
tasques del cos de bombers. Per a 
infants entre 6 i 12 anys
Inscripció prèvia:  
espaibombers@bcn.cat

CASTELL DE MONTJUÏC
Diumenge 18

Jornada de portes obertes amb 
visites guiades durant tot el dia.

LLIBRERIA LA CARBONERA
C. Blai, 40
Dissabte 17, a les 12.00 h

Ruta “El Poble-sec desaparegut”

Dijous 22, a les 18.30 h

Club de lectura, “El blat tendre”
Inscripcions    
info@carbonera.cat

Gràcies!

Per utilitzar els 
banys públics. 

barcelona.cat/conviure                
#conviureBCN

Per viure amb 
precaució la festa.

Per respectar el  
descans dels veïns.

No és no.

TOTES LES  
ACTIVITATS 

REQUEREIXEN 
D’INSCRIPCIÓ PRÈVIA 

Consulteu  http://festamajor.poblesec.org

Districte de
Sants-Montjuïc 

barcelona.cat/sants-montjuic
http://festamajor.poblesec.org

Agència de Salut Pública  
de Barcelona

Arrels Fundació Llar Pere Barnés

Assemblea de Barri – La Base

Associació Casa de la Premsa

Associació Cultural Okno

Associació de Bars i Restaurants  
del Poble-sec

Associació Joves Units del Poble-sec

Associació Ràdio-actius

AVV del passeig de Montjuïc

Castell de Montjuïc

CE APA Poble-sec

Centre Cívic El Sortidor

Centre Cultural Albareda

CERHISEC

Club Atlètic Running 

Comissió Jove del Pla Comunitari  
del Poble-sec

Consell de Cultura Popular   
i Tradicional del Poble-sec

Consorci per a la Normalització 
Lingüística

Coordinadora d’Entitats del Poble-sec

Crae Kairos-Eduvic

Diables del Poble-sec 

El Troc

Educador/es de Carrer IMSS

Escacs Comtal Club

Espai 12@16 

Espai AGO

Espai Bombers

Foment Excursionista

Fundació Idea

Geganters i Grallers del Poble-sec 

Integrasons

Jardí Botànic Històric

La Formiga

La Raposa

La Tinta

Laboratorio Reversible

Museu Arqueològic

Museu Etnològic

Nexes Interculturals

Parròquies del Poble-sec

Penya Blaugrana Les 3 Xemeneies

Pla Comunitari del Poble-sec

Poble-sec per la Independència 

Poble-sec Feminista

Punt d’informació juvenil Paral·lel

Sant Joan de Déu, Serveis Socials

Tarda Jove

The SoundDreamers

ENTITATS I SERVEIS PARTICIPANTS



DIVENDRES 16
TOC DE FESTA 
PREGÓ   
DE FESTA MAJOR
 
Plaça Navas
CONSELL DE 
CULTURA POPULAR 
I TRADICIONAL
DEL POBLE-SEC 
19.15 h Obertura de l’espai i 
entrada de públic amb registre 
d’assistents
19.45 h Comença a sonar la Giga. 
Les figures i músics arrenquen 
des de la cruïlla dels carrers de la 
Concòrdia i Olivera.
20.00 h Arribada de la imatgeria 
festiva
20.10 h Actuació de Paral·lelus 
Banda i Mostra de cultura popular 
catalana
21.00 h Inici del Pregó de Festa 
Major a càrrec de Zhora Chafedi
21.30 h Final amb castell de focs

RÀDIO-ACTIUS
Programa de ràdio en directe 
durant el Toc de Festa

DILLUNS 19
Plaça del Sortidor
CENTRE CÍVIC   
EL SORTIDOR
18.30 h Taller de cuina de 
ferments. Biodiversitat domèstica 
i agitació: microorganismes a la 
plaça. 
A càrrec de Cuchara-Eines 
d’emancipació alimentària
21.15 h Cinema a la Fresca: 
Documental sobre la ballarina 
Sol Picó, amb la presentació de 
la directora Susanna Barranco 
i la ballarina Sol Picó.

Església de Santa Madrona 
– Carrer Tapioles, 10
THE 
SOUNDREAMERS
19.30 h Concert musical vocal

DIMARTS 20
Plaça del Sortidor
COORDINADORA 
D’ENTITATS   
DEL POBLE-SEC 
11.00 h Jocs de taula comunitaris

LA RAPOSA 
20.00 h Projecció d’un documental 
amb La Maleta del Cine

Carrer Concòrdia, 33
COORDINADORA 
D’ENTITATS DEL 
POBLE-SEC 
17.00 h Activitats infantils

DIMECRES 21
Carrer Concòrdia, 33
COORDINADORA 
D’ENTITATS  
DEL POBLE SEC 
10.00 h Biblioteca al carrer! 
Amb la col·laboració de La 
Bibliomusicineteca

Plaça Navas
COMISSIÓ 
JOVE DEL PLA 
COMUNITARI  
DEL POBLE-SEC 
18.30 h Mostra d’actuacions 
juvenils de les entitats del  
barri i concert de rap   
de Sexto Sentido.

DIJOUS 22
Carrer de la Puríssima 
Concepció (El Solar de la 
Puri)
LABORATORIO 
REVERSIBLE 
17.00 h Jornada de portes obertes 
a l’hort

Plaça dels Ocellets
DIABLES    
DEL    
POBLE-SEC 
20.00 h 
4a Trobada de Percussió.   
Tabalada estàtica   
  

DISSABTE 17
Plaça dels Ocellets
SANT JOAN DE DÉU 
- SERVEIS SOCIALS 
BARCELONA
10.00 h Scape Room

Carrer Puig i Xoriguer – 
Albareda 
CENTRE CULTURAL 
ALBAREDA - 
FUNDACIÓ ARRELS 
Llar Pere Barnés 
Albareda al carrer!! 
Activitats al carrer juntament 
amb la Llar Pere Barnés
12.00 h Concert de Telewawachi 
Kilili

Plaça Ovidi Montllor
GEGANTERS   
I GRALLERS   
DEL POBLE-SEC 
16.00 h Mostra de balls de 
gegants de Festa Major

Carrer Tapioles, 10
PARRÒQUIA DE 
SANTA MADRONA 
19.00 h Missa de Festa Major

Torna la Festa Major 
El tsunami sanitari, social, econòmic i cultural causat el 2020 
per la covid-19 va emportar-se per endavant la nostra Festa 
Major. Ara, recuperem aquesta manifestació de cultura popular 
i tradicional que les entitats i associacions del barri venim 
celebrant des de fa dècades. Tanquem parèntesi tot i que som 
conscients de les limitacions encara existents que ens obliguen 
a fer unes festes que no podem qualificar de normals, entenent 
per normals les que havíem celebrat fins al 2019.

Desitgem, esperem i 
confiem en celebrar una 
Festa Major que ens 
permeti retrobar-nos en 
un seguit d’activitats 
compartides amb alegria. 
Tenim ganes de festa 

però també hem de fer un 
recordatori de tots 
els veïns i veïnes 
que ens han 
deixat degut a la 
pandèmia i per a 

tots els qui han patit i 
pateixen les conseqüències 
d’haver-se infectat. 

Una vegada més hem d’expressar el desig de celebrar una 
nova Festa Major omplint els nostres carrers i els nostres cors 
d’alegria, de solidaritat, d’orgull de barri, de ciutat, de país. 
Que la densa i poderosa xarxa associativa del barri, expressió 
potent de la societat civil organitzada, mostri novament la 
seva empenta i el seu arrelament popular amb l’organització 
d’aquesta festa quan encara estem a mitja sortida de la 
pandèmia. Que la gresca, la xerinola, les actuacions i les 
festes siguin altre vegada una demostració de civisme, de 
solidaritat, de participació del veïnat i d’obertura a   
tothom que vingui a compartir la nostra Festa Major.

Visca la Festa Major, visca el Poble-sec, 
visca Barcelona i visca Catalunya!

Antoni Reig i Malla
President de la Coordinadora d’Entitats 
del Poble-sec

Veïns i veïnes del Poble-sec,

Afortunadament enguany ens tornarem a trobar a la Festa 
Major del barri. Després d’un any complicat, entre el 16 i 
el 25 de juliol recuperarem els espais i les activitats festives 
amb aforament limitat i totes les mesures de seguretat 
davant la Covid-19, moments de retrobament i alegria 
sense oblidar conservar el respecte i la convivència entre 
tothom.

Entre els molts actes que hi trobareu, la plaça de las Navas 
acollirà el toc d’inici de la festa, dedicat als 120 anys del 
naixement de la Bella Dorita, i el pregó de Festa Major 
de Zhora Chafedi, qui regentava l’estimat establiment 
La Cuineta del Poble-sec que va haver de tancar per 
culpa de l’especulació immobiliària. Aquest és un petit 
reconeixement a dues dones que han fet seu el barri, com 
moltes altres que hi viuen, hi treballen i el fan gran cada dia.

També el cartell, obra de Jaume Gubianas, homenatja a 
la Bella Dorita i fa una crida a la festa amb elements de 
cultura tradicional i edificis emblemàtics del barri, 
com el Molino o les Tres Xemeneies fent alhora 
de gegants, mostrant un barri divers i desenfadat.

En aquesta Festa Major la cultura popular tindrà 
una nova versió, amb uns gegants quiets, sense 
recorregut a la plaça Ovidi Montllor, i un correfoc estàtic 
a la plaça de las Navas. No hi faltarà la música així com 
les activitats familiars o l’esport. L’Associació de Joves 
Units organitzarà activitats esportives a la pista de les 
Tres Xemeneies i no hi haurà Cursa Popular Running 
però sí una passejada en grups de deu cap a Montjuïc. 
Per la seva banda, la Comissió jove del Pla comunitari ha 
organitzat una mostra d’actuacions de les entitats joves 
del barri.

Enguany reivindiquem que la cultura popular, associativa 
i autoorganitzada també és segura. I per això estarem al 
costat d’entitats i col·lectius del barri per fer-ho possible. 
Perquè malgrat la pandèmia la Festa Major és avui més 
important que mai per disposar d’una societat més rica, 
diversa i cohesionada.

Visca la Festa Major i visca el Poble-sec!

Marc Serra Solé
Regidor de Sants-Montjuïc

DISSABTE 24
Carrer les Hortes
ATENEU 
COOPERATIU  
LA BASE 
12.00 h Jam session

Plaça Navas
DIABLES DEL 
POBLE-SEC 
- 35a DIADA 
INFERNAL 
22.00 h Correfoc estàtic a la 
plaça

DIVENDRES 23
Plaça del Sortidor
NEXES 
17.00 h Jocs sobre justícia global: 
Joc físic de simulació Amal Tikva 
(Un dia a Jerusalem) i Joc físic i 
virtual “El Manipulator”

Plaça Navas
FEDERACIÓ CONSELL 
DE CULTURA 
POPULAR I PENYA 
BLAUGRANA
LES TRES XEMENEIES 
17.00 h Havaneres    
de Festa Major
20.00 h Cinema    
a la fresca amb    
la pel·lícula    
“Grease”


