
PROGRAMA FESTA MAJOR DE LA BORDETA 

CARRER BAIX JOCS FLORALS - Fashion Week  
De l'1 al 6 de setembre de 2015 
 
 
Dimarts 1 setembre 
18.30 h Inauguració i pregó a càrrec de José Castro 
I a continuació una gran traca 
19.00 h Passarel·la Baix Jocs Florals 
Apunta't i col·labora amb nosaltres, t'esperem 
19.30 h Espectacle de carrer a càrrec de 'Charanga Tukantú' 
Piscolabis de vi dolç i pastes 
22.00 h Cinema en 3D a la fresca: Guardianes de la Galaxia 
 
Durant les tardes dels dies 2, 3 i 4 i el matí del dia 5 tindrem paradetes de comerç al carrer 
 
Dimecres de 2 setembre 
11.00 h Gimcana infantil i inflables de Bob Esponja 
17.00 h Tarda de manualitats per a totes les edats 
19.00 h Passarel·la de mascotes 
Veniu a lluir la vostra mascota a la nostra passarel·la  
22.00 h Gran gimcana per a adults 
 
Durant les tardes dels dies 2, 3 i 4 i el matí del dia 5 tindrem paradetes de comerç al carrer 
 
Dijous de 3 setembre 
11.00 h Jocs infantils tradicionals 
17.30 h Berenar per als avis  
(Patrocinat per xarcuteria Bordanova i fleca artesanal 365) 
Amenitzat per Xavi Dimoni i Joan Dídac, 'Elvis Presley Revival', homenatge dels 80 anys del Rei 
del Rock 
22.00h Espectacle d'humor amb Maite Carreras 
Entrada gratis per als socis del carrer. Venda d'entrades per als no socis al local de la Comissió 
 
Durant les tardes dels dies 2, 3 i 4 i el matí del dia 5 tindrem paradetes de comerç al carrer 
 
Divendres de 4 setembre 
11.30 h Matí de jocs d'aigua, si fa bon temps 
17.00 h Xocolatada per a tots els nens i nenes  
(Patrocinat per xarcuteria Bordanova i fleca artesanal 365) 
18.00 h Espectacle infantil a càrrec de Kids Party Show 
En aquest espectacle també participen els pares 
20.00 h Passarel·la infantil Baix Jocs Florals 
23.00 h Gran nit de música i ball amb Albert Malla, 'Cocodrilo Club', música dels anys 60, 70, 80 
i  90 
 
Durant les tardes dels dies 2, 3 i 4 i el matí del dia 5 tindrem paradetes de comerç al carrer 
 
 



Dissabte de 5 setembre 
10.30 h Exhibició d'Arts Marcials, a càrrec del Club Esportiu Fitness Sants 
11.00 h Master Class de Zumba, amb Merche Bretón, del Club Esportiu Fitness Sants 
14.30 h Dinar popular per als socis del carrer: fideuà popular 
Tiquets a la venda per als no socis al local de la Comissió 
17.30 h Si tot va bé, farem uns cartrons de... (ja sabeu de què) 
21.00 h Sopar de germanor, tema Passarel·la Baix Jocs Florals 
Veniu vestits per a l'ocasió. Premi a la taula i als comensals més originals 
23.30 h Música per a tothom i a ballar amb l'orquestra La Banda Puig 
 
Durant les tardes dels dies 2, 3 i 4 i el matí del dia 5 tindrem paradetes de comerç al carrer 
 
Diumenge de 6 setembre 
10.00 h 1a Cursa popular del Baix Jocs Florals 
Obertes les inscripcions el primer dia de la Festa Major. Més informació al local de la Comissió 
11.00 h Campionat de parxís (en funció de la gent que s'hi apunti) 
14.00 h Vermut 
Només per als socis del carrer. Podem dinar al carrer tots junts, si voleu 
16.30 h Si tot va bé, farem uns cartrons de... (ja sabeu de què) 
19.30 h Havaneres i rom cremat amb Llops de mar 
Entrada gratis i got de rom per als socis del carrer. Venda d'entrades per als no socis al mateix 
recinte de l'acte 
Traca fi de festa 
 
Durant les tardes dels dies 2, 3 i 4 i el matí del dia 5 tindrem paradetes de comerç al carrer 
 

CARRER FÈNIX  

Del 3 al 6 de setembre 

Dijous 3 de setembre 

20.00 h Coets i traques obriran la festa 

Cercavila pels carrers veïns amb els Tabalers de Sants 

22.00 h Nit de balls i bingos!!! 

Amb la super-canyera disco mòbil Gom a gom 

Divendres 4 de setembre 

11.00 h Matí infantil. Castell inflable i espectacular bany d'escuma 

18.00 h Karaoke per a grans i petits 

21.00 h Sopar de germanor (reserveu taula i cadires) 

22.00 h Música amb la Banda del Dr. Paranoia 

Dissabte 5 de setembre 

14.00 h Gran paella del Fènix!!! 

Plat de paella, beguda i postre. Plats comptats, reserva els teus tiquets amb temps!!! 

22.00 h Play Fènix Back presenta l'espectacle 'Contrastos'.... no te'ls pots perdre!!! 

23.00 h Ball i bingos. Disco mòbil 

Diumenge 6 de setembre 

11.00 h Espectacle infantil de la mà de Roskofu. En acabar la funció, xocolatada 



17.00 h Berenar per als avis. Música, ball i diversió amb la presència de Marc Oriol 

21.00 h Fi de festa amb coets i traca final 

 
 

PLAÇA SÚRIA  

Del 3 al 6 de setembre 

Dijous 3 de setembre 

20.00  hTraca 

20.15 h Inici de festa 

20.30 h 'Charanga Alegría' 

22.00 h Bingo 

22.30 h Trio Musical Joan Bases 

 

Divendres 4 de setembre 

12.00 h Cançons i pallassos 

17.30 h Xocolatada 

18.00 h Kids Party Show (amb 2 animadors) 

19.30 h Bingo 

21.00 h Sopar de germanor (reserva taula anticipada) 

21.30 h Playback a càrrec de la Comissió 

A continuació Discoteca mòbil 

 

Dissabte 5 de setembre 

12.00 h Castells inflables refrescants (porteu banyador, xancles i tovallola) 

13.00 h Vermut al bar de la Comissió 

14.00 h Botifarrada popular 

18.00 h Castellers de Sant Cugat i Castellers d'Esparraguera 

20.30 h Bingo 

21.30 h Balla Zumba amb Telma Ormaechez 

23.00 h Beach Party Show 

 

Diumenge 6 de setembre 

12.00 h Audició i ballada de sardanes amb la Cobla La Principal de Terrassa 

13.00 h Vermut al bar de la Comissió 

17.30 h Berenar d'avis 

18.30 h Bingo 

19.00 h Actuació de la tuna 'Estudiantina Els Llicenciats' 

21.30 h Traca i fi de festa 

 

 

 



ACTE UNITARI 
 
Dissabte 12 de setembre, de 17.30 h a 24.00 h 
 
LA BORDETA EN DANSA a la plaça de Celestina Vigneaux 
 
17.30 h Xocolatada, tallers infantils i gegants 
18.15 h Actuacions de dansa 
22.00 h Castell de focs 
 

 

 

 

 

 

 


