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Arriba la Festa Major i això es nota a 
primera vista als carrers i a les places de 
Sants, que són plens d’activitats, resultat 
de l’esforç d’entitats i associacions, de 
veïnes i veïns compromesos amb el barri 
i amb la seva gent.

La Festa Major de Sants és, des de fa 
anys, una cita imprescindible per a 
tots els barcelonins i barcelonines. 
Ha sobrepassat els límits del barri i el 
districte, i és considerada una gran festa 
de ciutat. Per a molts significa el final o 
l’inici de les vacances d’estiu, una bona 
oportunitat per gaudir dels dies i les nits 
en un munt d’espais del territori.

Sants és, sens dubte, un barri amb un 
fort teixit social i associatiu. Una de les 
millors ocasions de conèixer-lo és durant 
els dies de Festa Major, en els quals 
es nota la implicació, la complicitat, el 
treball intens dels seus habitants per fer 
una festa de primera. 

Aquests dies és el moment de participar 
en la decoració, fer tallers, veure els 
gegants i els castellers, ballar, sopar 
plegats i conèixer de primera mà l’esperit 
cooperatiu i reivindicatiu dels veïns 
i veïnes. Desitjo que participeu en la 
vostra Festa.

Bona Festa Major! 

Ada Colau i Ballano 
Alcaldessa de Barcelona
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A l’estiu més que mai ens agrada sortir al 
carrer, divertir-nos, riure, conviure. El màxim 
exponent d’aquest anhel són les festes 
majors, que omplen de gresca el país i 
posen de manifest el tarannà i la manera de 
fer de cada vila i de cada barri.

La de Sants, per la seva història i tradició, és 
sens dubte una de les festes més reeixides. 
A finals d’agost la vila obre les portes de 
bat a bat per acollir gent d’arreu que volem 
celebrar amb els santsencs i santsenques 
uns dies d’esbarjo. Ens esperen música, 
castells, diables i un munt d’activitats que 
farceixen el programa un any més, perquè 
tothom pugui sumar-se a la festa com més 
li agradi. 

El barri dóna la benvinguda als visitants, 
que passegen pels carrers i les places 
engalanats d’imaginació i talent. Els veïns 
i les veïnes que participeu al concurs de 
guarniments, un dels grans atractius de la 
festa, lluïu cofois la feina feta. Durant molts 
mesos treballeu de valent per construir els 
vostres projectes amb il·lusió, perseverança 
i dedicació perquè en puguem gaudir tots.

Des d’aquestes línies vull felicitar les 
entitats, associacions i comissions que 
participeu en aquesta activitat i que 
us encarregueu també d’elaborar un 
programa de la festa pensant en tothom. 
I, especialment, a la Federació de la Festa 
Major, ànima de la festa, que aquests dies 
deixa el protagonisme als veïns, veïnes 
i a tots els visitants, però que des de la 
discreció fa una feina encomiable de 
qualitat i dinamització.

Visca la festa major!

Neus Munté i Fernàndez 
Vicepresidenta de la Generalitat de 
Catalunya

Comença la Festa Major de Sants i 
comencen nou dies de viure intensament 
el carrer i el barri. Del 22 al 30 d’agost 
els carrers de Sants es transformen i ens 
transporten a un altre ambient, a una altra 
època, a un altre lloc... per fer-nos sentir la 
il·lusió d’un viatge, per descobrir i observar 
amb una mirada renovada i somiadora. 

En aquesta edició, hi participen en el 
guarniment 18 carrers, dos més que 
l’any passat, ja que comptem amb la 
incorporació dels carrers de Papin i Gayarre. 
I amb ells, més veïns i veïnes que treballen 
per la Festa, més activitats i més vincles que 
cohesionen un barri orgullós i alegre. Amb 
un renovat Mercat de Sants que redobla la 
implicació amb la Festa Major. 

Enguany, la imatge del cartell festiu té 
la música com a protagonista, unint 
l’alegria i els colors de la festa i l’estiu, obra 
de la dissenyadora italoargentina Carla 
Rossignoli. I el pregoner serà l’Alfred Picó, 
periodista cultural i escriptor, molt estimat i 
arrelat al barri.

Des del Districte ens sumem al treball de 
molts mesos de les entitats, del veïnatge, 
dels moviments socials, de la Federació 
de la Festa Major, dels restauradors i 
comerciants, perquè tot arribi a bon port 
i sigui el millor exemple de feina i diversió 
col·lectiva, així com un senyal d’identitat de 
tots els santsencs i santsenques.

Enhorabona i molt bona Festa Major!

Jaume Asens Llodrà 
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc
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Arriba una nova edició de la 
Festa Major de Sants, una Festa 
impregnada de valors cívics com la 
convivència i la participació, valors 
que enriqueixen a les persones que 
visiten Sants durant la seva Festa 
Major.

Des del Departament de Benestar 
Social i Família volem donar 
prioritat a les polítiques socials que 
atenen, protegeixen, reconeixen 
i potencien la participació de les 
persones en el màxim d’àmbits 
possibles, sumant recursos per fer-
ho factible.

Un dels trets distintius que 
diferencien la Festa Major de Sants 
d’altres festes majors és la capacitat 
de veïns i veïnes per construir uns 
espais màgics en els carrers que 
la resta de l’any són escenari de la 
vida quotidiana i,  que fomenta la 
relació entre persones de diferents 
generacions obrint-se a la gent 
vinguda d’arreu, cosa que fa que 
la Festa Major de Sants sigui un 
referent a tot el país, ja que la 
representació i les experiències 
populars són la font i l’expressió de 
la seva riquesa.

Bona Festa Major

Ramon Terrassa i Cusí 
Director General d’Acció Cívica i 
Comunitària

JA TORNEM A SER-HI!

Fa un parell de dies els llums s’apagaven, 
la música deixava de sonar i alguna 
llagrimeta s’escapava. Els carrers guarnits 
deixaven pas un altre cop als cotxes, les 
motos... i a tot el xivarri de la gran ciutat. 
Faltava un any sencer perquè els carrers 
de Sants tornessin a estar guarnits.

Però ja ha arribat de nou l’agost i també la 
FESTA MAJOR DE SANTS.

Durant aquest temps les persones que 
munten aquesta gresca no han estat 
aturades. Les diferents comissions, el 
Districte i la Federació han preparat una 
sèrie de guarniments i actes perquè 
tothom pugui gaudir de la setmana gran 
de Sants.

Aquest any ha augmentat la família, cosa 
que satisfà a tothom. Els amics de Gayarre 
i Papin formaran part dels 18 carrers 
de la nostra Festa Major, aixoplugats 
per la Federació. També el Mercat de 
Sants i el CE Mediterrani participaran en 
diferents activitats. I no ens oblidem dels 
Castellers de Sants i de les Festes Majors 
Alternatives, celebracions diferents però 
incloses en la FESTA MAJOR DE SANTS.

BONA FESTA MAJOR A TOTHOM. 
VISCA SANTS! I VISCA CATALUNYA! 
SALUT PER A TOTHOM.

Jeroni Melgar 
President de la Federació d’Associacions 
i Comissions de Carrers de la Festa Major 
de Sants
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DISSABTE 22 D’AGOST
18.30 h Cercavila de Festa Major 
Geganters de Sants, Banda del Triangle de 
Sants, Tabalers de Sants i Castellers de Sants 
fan el cercavila des dels Jardins de Can Mantega, 
passant pel c. Joan Güell, pl. de Sants, c. Sants, c. 
Espanya Industrial i arriben al Parc de l’Espanya 
Industrial.

19.30 h Ball de gegants, actuació de la banda 
i majorets del Triangle de Sants, Tabalers de 
Sants i pilar de castells dels Castellers de Sants 

20.00 h Pregó de Festa Major 

A càrrec d’Alfred Picó. 
Periodista cultural i escriptor, molt estimat i arrelat 
al barri. 
Llicenciat en Ciències de la Informació, ha 
treballat en els principals mitjans de comunicació 
catalans, tant en premsa escrita -El Periódico de 
Catalunya, SPORT-, o en televisió -Canal 33, City 
TV-, com en ràdio -RAC1, Ràdio 4, RAC 105, COM 
Ràdio, ONA FM-. També es autor de novel·les 
-Blai Grana; Sí, sí, sí, hem guanyat a París; Casats 
contra solters i Nit de foc- i d’assajos -Tot el que 
necessites és amor i El mètode Picó per parlar en 
públic-. Professor de Comunicació a escoles, 
universitats i empreses, és el creador del concepte 
‘Comunicació positiva per a organitzacions’. Va 
ser el fundador i director de Trenc d’Alba, revista 
dels anys vuitanta dedicada a Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta. 

ACTES UNITARIS DE LA FESTA MAJOR DE SANTS
Tots els actes se celebren al Parc de l’Espanya Industrial, excepte els que s’especifica un altre lloc.

DIUMENGE 23 D’AGOST
10.30 - 12.30 h Visita audiodescrita pels  
carrers guarnits de Festa Major de Sants 
Activitat adreçada a persones amb discapacitat visual. 
Un audiodescriptor acompanyarà el grup pels carrers 
emblemàtics i amb la col·laboració de les associacions 
es podrà tocar part del guarniment. Itinerari nord.
Inscripcions gratuïtes a SUBTIL fins al dia 21 d’agost 
enviant un correu electrònic a subtil@subtil.cat o 
trucant al telèfon 620 626 704. Places limitades per 
ordre d’inscripció.

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

17.30 - 19.30 h Visita audiodescrita  
per a persones amb dificultats de visió  
Itinerari sud. 
Inscripcions gratuïtes a SUBTIL fins al dia 21 d’agost 
enviant un correu electrònic a subtil@subtil.cat o 
trucant al telèfon 620 626 704. Places limitades per 
ordre d’inscripció.

17.30 - 19.00 h Ballada de sardanes amb la Cobla 
Principal del Llobregat

19.15 - 19.45 h Espectacle de dansa vertical IN SITU 
de la companyia Delrevés. 
Els dos ballarins, amb un llenguatge intimista, 
ens submergeixen en una atmosfera d’emoció i 
ingravitació, utilitzant l’arquitectura com a suport 
del moviment.

20.00 h Lliurament de premis del  
concurs de guarniment de carrers
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DIMARTS 25 D’AGOST
11.00 h Ofrena floral a Sant Bartomeu 
Al Mercat de Sants. Per part de les comissions de festes 
dels carrers, Castellers de Sants i veïns i veïnes que ho 
desitgin. 

11.00 -13.30 h La Festa d’Aigües 
De la mà d’Aigües de Barcelona podràs divertir-te amb 
jocs d’aigua per a tota la família. Adreçat a infants d’entre 
1 i 12 anys.  
Capbussa’t en un espai on descobriràs un ventall de jocs 
ben divertits als quals podràs jugar: a la ludoteca podràs 
compondre música, construir castells, fer navegar vaixells 
i fer arribar l’aigua fins a les cases. A més a més, podràs 
gaudir de la nova app de “la família Riera i l’aigua”!

10.00 - 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, les motos 
de trànsit i la llanxa de salvament. 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, Unitat Subaquàtica, 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.

10.00 - 13.30 h Ambulàncies Catalunya 
Ensenyaran al públic infantil a fer maniobres de primers 
auxilis i prevenció. També hi haurà interessants xerrades 
per a mares i pares sobre primers auxilis per a nadons. 
A més a més, els petits podran veure el funcionament 
d’una ambulància per dins.

17.00 -20.00 h Beisbol 
Beisbol per a nenes i nens de 5 a 15 anys. 
El Club Beisbol Barcelona us convida al seu inflable 
perquè pugueu conèixer l’esport del beisbol. I si tens una 
mica de sort et pots endur un record.

17.00 -19.00 h Activitat per als més petits 
Espai d’exploració per desenvolupar els sentits de l’infant 
i la descoberta a través de diferents materials amb una 
Panera dels Tresors Gegant. 
A càrrec de Tata inti.

17.30 - 20.30 h Coresponsabilitat 
Qui fa què? Com estan repartides les responsabilitats 
familiars i les tasques domèstiques? 
Tot jugant podrem reflexionar al voltant dels mites, els 
rols i les identitats de gènere predominants en la nostra 
societat. 
Amb la col·laboració del CIRD. 

18.00 – 19.30 h Globoflèxia 
Taller de globoflèxia a càrrec de la companyia Micro Circ.

18.00 – 20.00 h Bombolles de sabó gegants 
Activitat participativa i oberta a tothom. Barra lliure de sabó per 
crear bombolles de sabó gegants. Activitat familiar on l’adult 
també participa activament i no només com a espectador.

18.30 h Tercer Tastet Popular de la Festa Major de Sants Al 
Mercat de Sants. Amb tiquet.

21.30 h
              NIT DE CONCERTS AL PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL

LA MÀLAGA. La Màlaga és essència rumbera, rumba 
catalana de la més pura. Hereus del so més autèntic de 
Catalunya, el grup de Sants ha passat en menys d’un 
any a ser la promesa del gènere a ser el grup amb més 
projecció tant nacional com internacional. Arriben a les 
festes de Sants per presentar el seu segon disc RUMKI-
LA, després d’haver-ne passejat per mig món el primer, 
Mañana Sol, que ha donat a la banda un gran reconeixe-
ment a Catalunya, a la península i a Europa.

FUNDACIÓN TONY MANERO 
La Fundació Tony Manero és un grup de música dis-
co-funk nascut el 1996 a Barcelona. Coneguts ràpida-
ment pels directes festius on rendien homenatge als 
clàssics del gènere amb versions sense complexos. 
Després vindrien gires arreu del país i els discos Looking 
for la fiesta, Sweet movimiento, Click!, Que no pare el beat i 
Pandilleros, banda sonora d’una pel·lícula inexistent. Amb 
un descans de cinc anys, el 2014 van publicar Superficial, 
una renovació del seu compromís amb la música de ball, 
un pas més en la seva aproximació als sons disco-funk 
dels vuitanta.
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DIVENDRES 28 D’AGOST
12.00 h Concurs Infantil de Dibuix del Mercat de Sants. 
Ajuda’ns a guarnir els carrers per les festes. 
Els nens i nenes podran recollir la làmina de dibuix retallable 
al Mercat de Sants i participar en un concurs. Els dibuixos i els 
retallables entregats s’utilitzaran per guarnir els carrers. Regals 
per a tots els participants i premis per als millors. Organització: 
Mercat de Sants

21.15 h El Regal del Mercat de Sants, “Music Vox” en 
Concert 
El Mercat de Sants, per la Festa Major, vol obsequiar a tots els 
veïns del barri amb el concert de la coral finalista del programa 
Oh Happy Day, “Music Vox”. 
Podeu recollir la invitació a les parades del Mercat a partir del 
18 d’agost. 
Organització: Mercat de Sants

DISSABTE 29 D’AGOST
12.00 h Entrega de premis de la votació popular de carrers 
de la Festa Major de Sants amb l’actuació dels Gegants de 
Sants 
Organització: Sants 3 Ràdio. Al carrer Valladolid.
18.30 h Diada castellera i pilar caminant 
Castellers de Sants. Plaça Bonet i Muixí. I després de l’actuació 
pilar caminant amb el següent recorregut: Pl. Bonet i Muixí, c. 
d’Olzinelles, pl. de Sants, pg. de Sant Antoni, c. Comtes de Bell-
lloc i Final a Cal Borinot (Comtes de Bell-lloc, 39).

19.30 h Correfoc infantil 
Les colles participants són Guspires de Sants i Els 
Socarrimats de l’Infern. 
Recorregut: plaça Can Mantega, c. Joan Güell, c. Miracle, c. 
Galileu i plaça de Sants.

21.30 h Correfoc d’adults 
Les colles participants són Diables de Sants, Guspires de 
Sants i Els Socarrimats de l’Infern. 
Recorregut: plaça Osca, c. Premià, c. Autonomia, c. Muntades, 
c. de l’Espanya Industrial, c. Masnou, c. Miquel Bleach i plaça 
Joan Pelegrí.

DIUMENGE 30 D’AGOST
9.00 -10.00 h VI Cursa popular de Festa 
Major: c. Sants i Creu Coberta entre Olzinelles i 
Moianès. 
Organització: Unió Esportiva de Sants. 
Inscripcions: del 15 de juliol fins al 28 d’agost 
al carrer Riego, 2, o al web de l’entitat (www.
uesants.cat).

10.15 - 13.45 h Tradicional Cursa Ciclista:  
c. Sants i Creu Coberta entre Olzinelles i Moianès. 
Organització: Volta Ciclista a Catalunya. 
Inscripcions per a persones federades: a la 
Federació Catalana de Ciclisme.

22.00 h Piromusical, cloenda dels actes 
unitaris de Festa Major 
Colla de Diables de Sants i Sants 3 Ràdio. 
Al Parc de l’Espanya Industrial (davant del 
poliesportiu de l’Espanya Industrial).

VISITES GUIADES DEL MNAC 
(MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA) 
Visites guiades: 29/08/2015 18.00 h 
Modernismes i 30/08/2015 – 12.00 h 1.000 
anys d’Art Català. 
Inscripcions: a recepció del CC Cotxeres de Sants 
del 22 al 28 d’agost. Entrada gratuïta i aforament 
limitat a 30 persones per grup.  
Si necessiteu intèrpret en llengua de signes 
o mesures de suport a la comunicació oral, 
us preguem ho comuniqueu per correu 
electrònic, amb una antelació de tres dies 
laborables a montse@secretariat.cat.

•  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 botiga 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. 

 RECOMANACIONS PER AL CORREFOC
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DEL 21 AL 30 D’AGOST
XVII Open Internacional d’Escacs

25 d’agost: Campionat de simultànies, a les 
11.00 h a l’Estació de Sants. Inscripció gratuïta.

27 d’agost: Campionat de dobles, a les 10.30 h 
al carrer Guadiana. Inscripció gratuïta.

29 d’agost: Campionat de ràpides, a les 10.00 h 
al CC Cotxeres de Sants. Inscripció gratuïta. 
Més informació: cotxeres-casinet.org/open/

DEL 18 AL 30 D’AGOST 
17.00 - 21.00 h (diumenges tancat) Exposició 
cartells de la Festa Major de Sants. 
Mostra dels treballs presentats al 19è Concurs 
de Cartells de la Festa Major de Sants 2015. 
Al Casinet d’Hostafrancs: c. Rector Triadó, 53. 
Entrada lliure.

DE L’11 AL 30 D’AGOST
De 9 a 18 h de dilluns a divendres 
Exposició de la revista Trenc d’Alba, de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta 
Crònica d’una dècada prodigiosa: Trenc 
d’Alba va ser una revista d’informació i animació 
cultural que va néixer l’any 1982 a Sants. 
La revista va explicar amb passió els grans 
canvis que va viure el barri en aquella dècada 
prodigiosa. Tot estava per fer i tot era possible. 
Vine a tafanejar tots els exemplars de Trenc 
d’Alba. És una exposició històrica. Segur que 
t’ho passaràs bé recordant les notícies d’aquella 
època i els anuncis de les botigues que hi van 
col·laborar. 
Al vestíbul de la Sala Anselm Cartañà. Seu del 
Districte de Sants-Montjuïc. C. Creu Coberta, 104.

DISSABTE 5 DE SETEMBRE
19.00 h Concert de Festa Major amb la 
Banda Municipal de Barcelona 
Al Parc de l’Espanya Industrial.

Dissabte 22 d’agost
17.00 h Al camp de l’Energia partit de futbol Cadet B UE SANTS 
B - Infantil A RCD ESPANYOL
19.30 h Al camp de l’Energia partit de futbol PRIMER EQUIP UE 
SANTS - JUVENIL A FC BARCELONA
Organització: Unió Esportiva de Sants

DILLUNS 24 D’AGOST
10.00 - 14.00 i de 17.00 - 21.00 h Vine a donar sang 
Unitat mòbil a la plaça de Sants.

DIMECRES 26 D’AGOST
11.00 – 18.00 h Jocs per a la gent gran “Cent cap als cent” 
Obert a tot el públic. A la plaça Bonet i Muixí. 
Organització: Equipament Josep Miracle. 

DIJOUS 27 D’AGOST
19.00 – 21.00 h A un mes del 27S!  
Via Lliure a la República Catalana. 
Concentració cívica i festiva a la rambla Badal.
Organització: Assemblea Nacional Catalana.
19.00 - 22.00 h Sopar i animació musical a càrrec del grup 
Mandràgora 
Sopar per als residents i famílies i animació oberta a tothom. A la 
plaça Bonet i Muixí. 
Organització: Equipament Josep Miracle. 

DISSABTE 28 D’AGOST
18.30 h Espectacle “Busquem una sortida” 
Espectacle de carrer fet per nois i noies de Polònia, Alemanya, 
Itàlia i Catalunya (d’Hostafrancs). Realitzat per l’Associació Artixoc, 
dins el programa “Erasmus”. 
Al Mercat de Sants.

Diumenge 30 d’agost
19.30 h Al camp de l’Energia partit de futbol 
PRIMER EQUIP UE SANTS - VILADECANS (primera catalana). 
Organització: Unió Esportiva de Sants

DIJOUS 17 DE SETEMBRE
19.00 h Lliurament de 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. 
A la sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc. 
Organització: Societat Coral la Floresta, la Federació de la 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.

ALTRES ACTES
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CARRER 
ALCOLEA DE BAIX
DISSABTE 22 
22.30 h Traca d’inici de la 
Festa Major
23.00 h Ball amb Animació 
Capricornio
DIUMENGE 23 
11.30 h Batucada
12.00 h Sardinada popular
18.00 h Sardanes
21.30 h Sopar de germanor
22.30 h Havaneres i cremat 
de rom
DILLUNS 24 
12.00 h Jocs infantils
22.00 h Sopar de frankfurt
23.00 h Música a càrrec de la 
Comissió de Festes
DIMARTS 25
ACTES UNITARIS
DIMECRES 26
14.30 h Paella popular
23.00 h Nit de música jove
DIJOUS 27
12.00 h Acte de 
commemoració del 35è 
Aniversari de Festa Major
18.00 h Xocolatada
18.30 h Animació infantil
22.00 h Ball amb el quartet 
Fase IV

DIVENDRES 28 
12.00 h Jocs infantils
18.00 h Exhibició de ball
19.30 h Temps de zumba
23.00 h Ball amb el conjunt 
Figurins
DISSABTE 29
14.00 h Concurs de truites
23.00 h Ball amb el conjunt 
Kràter
03.00 h Traca i final de festa

CARRER 
ALCOLEA DE DALT

DISSABTE 22
22.00 h Traca i inauguració 
Festa Major Baketomba 
percussió
23.00 h Nit ska, Soweto i A4 
Reggae Orchestra
DIUMENGE 23 
10.00 h Fira Artesanal al carrer 
Alcolea
14.00 h Botifarrada popular i 
concurs d’allioli 
18.00 h Sardanes a càrrec de 
la Cobla Nova Vallès
23.00 h Rumba catalana 
Samueliko
DILLUNS 24 
10.30 h Esmorzar per als veïns 
del carrer 
12.00 h Jocs infantils

18.00 h Entrega de premis
23.00 h Ball a càrrec de Beat 
Road
DIMARTS 25 
ACTES UNITARIS
21.00 h Sopar de germanor
DIMECRES 26 
14.00 h Fideuada per als veïns
18.00 h Actuació infantil 
Bombolles
21.00 h Sopar per als avis del 
nostre carrer
22.30 h Actuació especial per 
als avis del nostre carrer
DIJOUS 27 
11.00 h Jocs infantils
14.00 h Sardinada popular
18.00 h Jocs Infantils
23.00 h Nit de rock and roll 
amb Jodie Cash Fingers i The 
Sparkles
DIVENDRES 29 
12.00 h Guerra d’aigua amb 
ball d’escuma
17.30 h Berenar d’infants
18.00 h Actuació infantil amb 
Tres per Res
23.00 h Nit de punk rock amb 
Jenny Woo, The Demenials i 
Revenja
DISSABTE 29
13.00 h Concurs de truites, 
canapès i tapes.
14.00 h Vermut de fi de festa 
per als veïns
23.00 h Discomòbil amb Dj 
Metxes
02.30 h Traca fi de festa i 
tabalers amb Baketomba 
Percussió

PROGRAMA COMISSIONS DE CARRERS DE LA FESTA MAJOR DE SANTS
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CARRER CANALEJAS
DISSABTE 22
22.00 h Traca inici de festa
22.30 h Discomòbil
DIUMENGE 23
11.00 h Batucada
12.00 h Vermut popular
13.00 h Botifarrada popular
22.30 h Concert Orange 
Bunker Band
DILLUNS 24
11.00 h Taller de circ infantil
21.00 h Paella popular
22.30 h Karaoke
DIMARTS 25
ACTES UNITARIS
DIMECRES 26
11.00 h Xocolatada infantil
17.30 h Taller de manualitat
22.30 h Havaneres
DIJOUS 27
11.30 h Concurs de mascotes
22.30 h Jazz La Vella 
Dixieland
DIVENDRES 28
11.00 h Guerra confeti
21.00 h Desfilada de moda
22.30 h Concert de rock Crazy 
Hat
DISSABTE 29
11.00 h Inflables
22.30 h La Banda Puig
02.30 h Traca final de festa

PLAÇA DE LA FARGA
DISSABTE 22
Fira artesanal nocturna
19.30 h Traca i cercavila amb 
Triangle de Sants
23.00 h Orquestra Luis 
Washington y su sabor latino 86
DIUMENGE 23
Durant tot el dia hi haurà una 
fira d’artesans

10.30 h Concurs de dibuix
11.30 h Concurs de plastilina
13.30 h Vermut per als socis
17.30 h Xocolatada amb el 
Mag Xurret
23.00 h Orquestra ABS
DILLUNS 24
Durant tot el dia hi haurà una 
fira d’artesans
10.00 h Castells inflables 
10.30 h Campionat de 
remigio masculí i femení
13.30 h Guerra d’escuma
23.00 h Rumba Nostra
DIMARTS 25
ACTES UNITARIS
21.00 h Sopar de germanor
DIMECRES 26
Durant tot el dia hi haurà una 
fira d’artesans
10.30 h Tallers infantils
11.30 h Campionat de parxís 
sènior masculí i femení
17.30 h Berenar per als avis i 

ball de tarda amb l’Orquestra 
Montecarlo
23.00 h Orquestra Montecarlo
DIJOUS 27
Durant tot el dia hi haurà una 
fira d’artesans
11.00 h Tallers infantils
18.00 h Assaig amb Ball 
centre
23.00 h Night Ball centre
DIVENDRES 28
Durant tot el dia hi haurà una 
fira d’artesans
10.00 h Cursa atlètica
1a categoria (fins a 10 anys)
2a categoria (fins a 14 anys)
3a categoria (a partir dels 16 
anys)
17.30 h III Trobada Country
23.00 h Discoteca Mòbil
DISSABTE 29
Durant tot el dia hi haurà una 
fira d’artesans
12.00 h Guerra d’aigua 
14.00 h Entrega de premis
18.00 h Sardanes
23.00 h Xou de la Farga

CARRER FINLÀNDIA
DISSABTE 22 
22.00 h Traca d’inici de Festa 
Major 2015
22.00 h Sopar de la cervesa
23.30 h La nit dels anys 
setanta, vuitanta i noranta. 
Party by Fea Festival: DJs 
Carlos Bayona (Sónar) – Xavi 
Mateu (Sónar) – Telexketch 
(Legionarios del Disco/
Slow Club) – Walletboy (Fea 
Festival)
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DIUMENGE 23 
09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Jocs infantils amb 
l’Esplai La Lluna
14.00 h Vermut de Festa 
Major (per a socis de l’entitat)
18.00 h Pallassos amb el grup 
3 quarts de 15
21.00 h Sopar de barquetes 
(montaditos) (de pagament)
23.00 h Ball de Festa Major 
amb el Duet Esquitx
02.00 h Fi de festa
DILLUNS 24 
09.00 h Esmorzar lliure
10.00 h Ofrena tradicional a 
Sant Bartomeu
11.30 h Guerra d’aigua per a 
petits i grans
13.30 h Vermut diari (socis)
18.00 h Taller de circ amb La 
Sala i berenar infantil 
23.00 h Espectacle de màgia 
amb Mag Pota I per què no?
00.00 h Música dels anys 
setanta, vuitanta, noranta i 
dos mil. Party (the B side) by 
Fea Festival DJ’s & Friends
02.00 h Fi de festa 
DIMARTS 25
ACTES UNITARIS
DIMECRES 26 
09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Jocs infantils amb 
l’Esplai La Lluna
13.30 h Vermut diari (socis)

14.30 h Fideuada (de 
pagament)
18.00 h Taller de circ amb La 
Sala i berenar infantil 
22.00 h Espectacle dels veïns 
del carrer Finlàndia
02.00 h Fi de festa
DIJOUS 27 
09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Futbol Torneig Tallers 
Manel, als Maristes de Sants
13.30 h Vermut diari (socis)
14.30 h Dinar al carrer: paella 
(lliure) 
17.30 h Xocolatada infantil
18.30 h Xicana: pallassos
22.00 h Havaneres amb el 
Grup Port-Bo
00.00 h Pink Party (La nit del 
burlesc) by F.E.A, Festival per 
La Companyia Cocoteva
DIVENDRES 28
09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Guerra d’aigua per a 
petits i grans
13.30 h Vermut diari (socis)
14.30 h Dinar italià (lliure)
18.00 h Discoteca infantil 
amb ball de disfresses. 
Berenar per a nens
21.30 h Sopar de les dones 
(de pagament)
23.30 h Música i ball amb 
Alex DJ
03.00 h Fi de festa
DISSABTE 29 
09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Jocs: Trenquem l’olla
14.00 h Botifarrada 
18.00 h Sardanes amb 
la Cobla la Jovenívola de 
Sabadell

21.30 h Sopar de germanor
23.00 h Ball de Festa Major 
amb Cristian Group
03.00 h Traca i fi de festa

CARRER GALILEU

DISSABTE 22
22.00 h Traca inici 
22.30 h Discomòbil Cocodrilo 
(Albert Malla) 
DIUMENGE 23
12.00 h Festa de l’aigua i 
vermut llaminadures (nens)
13.00 h Inscripcions al 
concurs de truites (premi 
en metàl·lic per gastar als 
comerços que s’anuncien 
al programa del carrer de 
Galileu) 
14.00 h Dinar de germanor 
22.30 h Nit de rock L’exèrcit 
d’Islàndia
DILLUNS 24 
10.00 h Ofrena floral a Sant 
Bartomeu
10.00 h Fira artesanal al carrer 
durant tot el dia
20.00 h Entrega de premis 
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22.30 h Nit de grups novells 
Vanhouten, Dexist , Keep Out, 
The Gurus
DIMARTS 25
ACTES UNITARIS
21.00 h Sopar de germanor 
DIMECRES 26
12.00 h Pintar al carrer 
14.30 h Botifarrada (tiquet) 
18.00 h Sardanes Cobla Baix 
Llobregat
19.30h Torneig de Futis
22.30 h DJ Xanga música 
pachanga
DIJOUS 27
12.00 h Exhibició d’animals 
(Pèls amics) i salsitxada popular
19.00 h Havaneres Montjuïc
21.00 h Sopar d’avis (socis) 
patrocinat per “Supercarn” 
22.30 h Nit de salsa amb Lating 
Kurta
DIVENDRES 28 
12.00 h Trencar l’olla i 
xocolatada
13.00 h Concurs de truites 
patrocinat per “Supercarn”
18.00 h Ballada 
Linedance&Country amb 
Manel &Carme
19.30 h Masterclass zumba 
amb Fabio
21.00 h Sardinada (tiquet)
23.00 h Nit de rumba Los 
Tumbaos
DISSABTE 29 
11.30 h Guerra d’aigua i 
esmorzar nenes
14.30 h Vermut, fideuada 
(tiquet) i concurs de pinyol

23.00 h The Soultans 
03.00 h Batucada i traca final
 
CARRER GAYARRE
DISSABTE 22 
22.00 h Traca inicial i Majorets 
Triangle de Sants
22.00 h Orquesta Sabor Latino 
86
DIUMENGE 23 
11.00 h Concurs de dibuix
13.00 h Vermut veïns
17.00 h Tu sí que vales kids
18.30 h Karaoke
22.00 h Nit punk amb 
Redbruts i Kasparrata
DILLUNS 24
11.00 h Manualitats Infantils
13.00 h Lliurament de premis 
del concurs de dibuix
17.00 h Berenar d’avis i 
música per Luis Washinton
23.00 h Havaneres i rom 
cremat
DIMARTS 25 
21.00 h Sopar de germanor i 
bingo
DIMECRES 26 
11.00 h Gimcana infantil
22.00 h Duo Peligroso, 
Sobrino del Diablo i Perrocker
23.30 h Orquesta The 
Cruzados
DIJOUS 27
11.00 h Jocs de taula
17.00 h Xocolatada i Pallasso 
Mag Xurret
19.00 h Country
23.00 h Discomòbil DJ Neura, 
Ignacid Acid Corp.

DIVENDRES 28 
11.00 h Canó d’escuma i 
inflables d’aigua
20.30 h Trivial molón 
23.00 h Nit de hip hop amb 
RMS Squad i Dual tod
DISSABTE 29
12.00 h Concurs de truites
22.30 h Nit de rumba catalana 
amb Newitas, Gorrions i Ougun
03.00 h Xocolatada, traca i fi 
de festes
 
CARRER GUADIANA

DISSABTE 22
22.00 h Traca inici de Festa 
Major
22.05 h Tabalada amb 
Descentrats
23.00 h Ball amb Sabor y Son
DIUMENGE 23
11.00 h Foc per a la sardinada
14.00 h Sardinada popular
18.00 h Curs de ball: Aprèn a 
ballar salsa
21.00 h Sopar degustació 
gastronomia cubana
23.00 h DJ Salsa
DILLUNS 24
11.30 h Concurs de dibuix
17.00 h Salsitxada infantil
18.00 h Campionat de ping-
pong
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18.00 h Jocs de taula
23.00 h Nit de latin jazz
DIMARTS 25
ACTES UNITARIS
Sopar de pa amb tomàquet 
i pernil
DIMECRES 26
12.00 h Gimcana infantil
18.00 h Campionat de ping-
pong
18.00 h Havaneres Mar Brava
23.00 h Son de la Rambla
DIJOUS 27
10.30 h XVII Open 
internacional d’escacs - 
Campionat a dobles
18.00 h Campionat de ping-
pong
18.00 h Jocs de taula
18.00 h Xocolatada infantil
22.00 h Concert Café Habana
DIVENDRES 28
11.30 h Tallers infantils Futis
18.00 h Campionat de ping-
pong
18.00 h Jocs de taula
21.00 h Botifarrada popular
22.30 h Nit de rock amb 
XNight, Límite i Motorpriest
DISSABTE 29
12.00 h XXV Cursa popular
13.30 h Gran guerra d’aigua
19.00 h Entrega de premis del 
Campionat de ping-pong
20.30 h Sopar de germanor
23.00 h Mariachis
03.00 h Traca de fi de Festa 
Major

CARRER MASNOU-
PREMIÀ

DISSABTE 22
09.00 h Botifarrada d’inici de 
Festa Major
De 22.00 a 03.00 h Beadroad
00.00 h Traca d’inici de festa
DIUMENGE 23
12.00 h Banda i Majorets el 
Triangle de Sants
12.35 h Country Live Dance 
Triangle de Sants
13.00 h Vermut al carrer
De 19.00 h a 20.00 h Música 
ambient D.S. Blue Live 
produccions, SL
21.00 h Botifarrada popular
De 22.00 h a 02.00 h 
Remember music show
DILLUNS 24
De 19.00 h a 23.30 h D.S. Blue 
Live produccions, SL
De 21.00 h a 23.30 h 
Salsitxada popular
De 21.00 a 02.00 h Duet Ibiza
DIMARTS 25
Acte unitari
DIMECRES 26
18.00 h Xocolata per als nens i 
la gent gran
18.30 h Els pallassos Los Tetes
19.30 h Màgia amb 
l’espectacular Melanie
20.30 h D.S. Blue Live 
produccions, SL

21.00 h Botifarrada per al 
barri
De 22.00 h a 02.00 h Disco 
Beach Party
DIJOUS 27
De 19.00 h a 22.00 h  D.S. 
Blue Live produccions, SL
21.00 h Sopar de Festa Major 
organitzat per la Penya del 
Barça Sants - Hostafrancs
22.00 h Actuació del Trio 
Parfills
DIVENDRES 28
De 19.00 h a 22.00 h   D.S. 
Blue Live produccions, SL 
21.00 h Sopar de germanor 
De 22.00 h a 03.00 h Actuació 
de música dels anys seixanta, 
setanta i vuitanta amenitzada 
amb el grup musical The 
Beatles Band
DISSABTE 29
19.00 h Ballada de country 
organitzada per Maverick.cat
21.00 h Botifarrada cloenda 
de festa 
De 22.00 h a 03.00 h Duet 
Maky Maky i l’espectacular 
transformista Juanqui
02.00 h Traca de fi de Festa 
Major
 
CARRER PAPÍN 
DISSABTE 22
09.00 h Traca d’inici de festes
22.30 h DJFiguels (grans 
temes d’ahir i d’avui 
interpretats per dones)
DIUMENGE 23
18.00 h Alles (Tot), arts 
escèniques per a públic infantil, 
amb la Cia. Àngela i Koldo
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22.00 h Música clàssica al carrer
DILLUNS 24
22.00 h Classe oberta i 
espectacle de country, amb 
Joan López de Aro
DIMARTS 25
20.00 h Poesia a la fresca, amb 
la Ciutat Invisible
22.00 h Sopar de germanor
DIMECRES 26
18.00 h Taller de circ, amb 
Inextremis
20.00 h Espectacle de circ
22.00 h Cinema a la fresca
DIJOUS 27
18.00 h Ioga en família, amb 
Tata Inti (a partir de 18 mesos)
19.30 h Biodansa, amb Espai 
Viu
22.00 h Concert, amb el Grup 
d’Havaneres Harmonia
DIVENDRES 28
12.00 h Passejant pel Sants 
industrial i obrer, amb grup 
d’historiadors del barri 
18.00 h Contes i històries al 
carrer, amb la Biblioteca Vapor 
Vell
22.00 h Concert amb Lo Petit 
Comitè (rock) i l’Orquestra 
Rumbera (rumba)
DISSABTE 29
13.00 h Vermut al final de la 
ruta cooperativa de la Festa 
Major Alternativa, amb el Celler 
Mestres
13.15 h Lectura dramatitzada 
d’un episodi de TaxiKeyMap, a 
càrrec de Liada Nacional
22.00 h Concert amb Six 
in Town (rockabilly) i Micu 
(rumba,funky,rock)

 
CARRER ROBRENYO

DISSABTE 22 
22.00 h Traca d’inici de Festa 
Major
23.00 h Ball d’inauguració 
amb Krater
DIUMENGE 23 
14.00 h Vermut 
d’inauguració de Festa 
Major (reservat a veïns i 
col·laboradors)
17.30 h Gimcana Infantil
23.00 h Discoteca mòbil Tito 
Jarper
DILLUNS 24
10.00 h Ofrena floral a 
l’església de Sta. Maria de 
Sants al patró Sant Bartomeu
13.30 h Concursos culinaris, 
de truites, tripa i pastissos
16.00 h Guerra d’aigua
23.00 h Discomòbil Festival 
Sound
DIMARTS 25
13.30 h Concurs d’allioli
14.00 h Botifarrada amb 
seques (amb tiquet de 
col·laboració) 
ACTES UNITARIS
DIMECRES 26 
18.00 h Berenar gent gran 
amenitzat amb Duet Parfills

19.00 h Exhibició de dansa 
oriental i Bollywood a càrrec de 
Llum del Sol
22.00 h Sopar de germanor
23.00 h Ball amenitzat per 
Quartet Parfills
DIJOUS 27
18.00 h Xocolatada infantil 
amb festa d’escuma de colors i 
parc d’inflables
22.00 h Cantada d’havaneres 
amb el Grup Port Vell. Hi haurà 
el típic rom cremat
24.00 h Discomòbil Festival 
Sound
DIVENDRES 28 
14.00 h Sardinada popular
17.30 h Taller de ball infantil a 
càrrec d’ArteSants
18.30 h Salsitxada popular 
23.00 h Ball amb l’orquestra 
Grup Son de 4
DISSABTE 29
11.00 h 9a Trobada d’intercanvi 
de plaques de cava i corones 
de cervesa. Venda d’ampolla de 
cava amb placa de la trobada 
i plaques commemoratives. Hi 
col·labora Cava Rosell Mir.
13.00 h Lliurament de premis 
dels concursos al carrer.
14.00 h Cloenda de la Comissió 
i aperitiu (per als veïns i 
col·laboradors)
18.00 h Traca de fi de festa
19.00 h Animació i classes 
de ball “Fitflenc” (zumba), 
LindyHop (swing) i més. 
23.00 h Discoteca dels anys 
setanta, vuitanta i noranta amb 
la marxosa Disco Cocodrilo 
Club d’Albert Malla
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CARRER ROSÉS – 
CASA GRAN

DISSABTE 22
22.30 h Actuació: The Beaties 
Band (recordem a The Beatles)
DIUMENGE 23 
12.00 h Traca, pregó i gegants 
de Sants
Venda de productes d’oferta
18.00 h Bingo amb regals
22.30 h Discomòbil Atlantic 
DILLUNS 24
Venda de productes d’oferta
10.00 h Ofrena floral a Sant 
Bartomeu
11.00 h Manualitats: fem 
davantals
17.30 h Espectacle infantil i 
xocolatada
21.30 h Cantada d’havaneres 
amb el Grup Montjuïc
23.00 h Bingo amb regals
DIMARTS 25
11.00 h Ofrena floral Mercat 
de Sants
22.30 h Sopar del soci
DIMECRES 26
Venda de productes d’oferta
11.00 h Manualitats: fem 
collarets i polseres

18.00 h Demostració boxa i 
kick-boxing
22.30 h Bingo amb regals
DIJOUS 27
Venda de productes d’oferta
11.00 h Manualitats: fem 
boses
18.00 h Grup B’S Combo - 
Jazz
22.30 h Actuació: Pere Gené, 
la veu de Lone Star i Albert 
Malla
DIVENDRES 28
Venda de productes d’oferta
11.00 h Manualitats: fem 
animals de fantasia
17.30 h Jocs infantils, inflables 
i xocolatada
22.30 h Magnífica actuació de 
Los de Siempre
DISSABTE 29
Venda de productes d’oferta
14.30 h Dinar de gala
19.00 h Concert d’Orquestra 
Manhattan
22.30 h Actuació d’Orquestra 
Manhattan
03.00 h Traca de fi de festa
 
CARRER ROSSEND 
ARÚS
DISSABTE 22
22.00 h Copa Lotus (pop-folk)
23.30 h Biscuit (pop-rock)
01.00 h Dj UHF STEREO 
(música balcànica i 
projeccions en directe)
DIUMENGE 23
11.30 h Espectacle de titelles 
amb l’Estenedor Teatre
18.00 h Taller de sucs de fruita 

natural
18.30 h The Roller Disco per 
ballar amb patins amb Dr. 
Batonga
22.00 h Cheetah Brava 
(electro-pop)
00.00 h Dj Luis LeNuit (indie-
pop)
DILLUNS 24
17.30 h Collage i taller 
d’estampació de samarretes 
amb serigrafia a càrrec de 
Monostereo
19.00 h Calamento (flamenc) 
acompanyat del típic vermut 
italià
22.30 h Moya Kalongo 
(afrobeat)
24.00 h Dr. Batonga (música 
africana)
DIMARTS 25
21.30 h Sopar de veïns i 
veïnes al carrer 
DIMECRES 26
18.00 h Una mika (espectacle 
per a famílies)
19.00 h Agus i els monstres 
(taller de contes) 
22.00 h La revolución 
Guarapachosa (salsa i cúmbia 
colombiana)
23.30 h El Sonido de Veldá 
(salsa brava, cúmbia i bugalú) 
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amb Dj Malti i Negra Puloy
DIJOUS 27
12.00 h Jocs d’aigua i jocs 
tradicionals infantils
17.00 h Campionat de mus 
22.00 h Innocents + Penguin 
Village (hardcore melòdic)
DIVENDRES 28
17.00 h Gimcana fotogràfica
18.30 h Demostració-taller 
de dansa a càrrec de l’Escola 
Urban Dance
21.00 h Al Rico Koco (versions) 
23.30 h Ultraplayback 
(electro-pop)
01.00 h TOP A TOP Reggae 
Nights amb Rebelmadiaq 
Sound
DISSABTE 29
19.00 h Sazonando (boleros i 
son cubà)
22.00 h Astrio (free jazz, 
electrònica )
00.00 h Shoot the Pump!: Dj 
Mayfield + Mr. Love Daddy + 
GrooveRoger (soul, funk)
 
CARRER SAGUNT
DISSABTE 22
23.00 h Concert Showarma i 
els Falafels - TheSeihos
DIUMENGE 23
11.00 h Traca inici Festa Major
11.00 h Tabalada Bocs de Can 
Rosés i Bastoners de Sants
13.00 h Vermut per als socis/es
18.00 h Festa de l’escuma
21.00 h Sopem al carrer, avui 
toca: Mengem amb palets!
22.30 h Karaoke japonès + 
DjMaricarmen

DILLUNS 24
12.00 h Taller de mandales 
japoneses
17.00 h Concurs de dolços 
(hi haurà premi!)
19.00 h Entrega de premis al 
Parc de l’Espanya Industrial
21.00 h Sopem al carrer, avui 
toca: truites!
23.00 h Sons del barri: 
Espectres + Evil Empire
DIMARTS 25
21.30 h Sopar de germanor. 
Porta el teu millor plat per 
compartir.
DIMECRES 26
12.00 h Jocs d’aigua i sabó 
(activitat infantil)
17.30 h Titelles Vergés amb 
l’espectacle En Pericu Sense 
Por
18.30 h Xocolatada infantil
21.00 h Sopem al carrer, avui 
toca: barquetes! (montaditos)
22.30 h Cinema a la fresca: 
Gru 2
DIJOUS 27
12.00 h Japonitza’t (taller 

infantil)
17.30 h Taller de sardanes 
per a adults i infants amb el 
suport de la Confederació 
Sardanista de Catalunya
18.30 h Sardanes amb la 
Cobla Baix Llobregat
21.00 h Sardinada (gratuïta 
per a socis/es – 6 € no socis/
es)
22.30 h Havaneres amb Grup 
Xarxa (rom gratuït per als 
socis/es)
DIVENDRES 28
12.00 h Jocs d’aigua i confeti 
(activitat infantil)
19.00 h Taller de balls d’arrel 
tradicional
21.00 h Botifarrada (gratuïta 
per a socis/es – 6 € no socis/
es)
23.00 h Nit de rumba: Rumba 
sinrumbo + Rumb al bar
DISSABTE 29
12.00 h Animació infantil 
amb Bailets (rumbeta per 
ballar!)
12.00 h Vermut
14.00 h Fideuada (4 € socis/
es – 6 € no socis/es)
17.00 h Tast de ratafia amb el 
suport de Som Vi
18.00 h Jocs de taula amb el 
suport del Club de rol Silmaril
21.00 h Sopar de germanor (i 
sorpresa binguera!)
22.30 h Nit de ball amb 
l’Orquestra One Hit Wonders
03.00 h Traca final Festa 
Major
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CARRER SANTA 
CECÍLIA
DISSABTE 22 
19.00 h Pregó de Festa Major 
al Parc de l’Espanya Industrial
23.00 h Revival anys setanta, 
vuitanta i noranta
DIUMENGE 23 
12.00 h Traca
14.00 h Botifarrada. 
Patrocinada per la Pastisseria 
Kessler Galimany
18.30 h Taller Infantil
22.30 h Beat Road
DILLUNS 24 
10.00 h Ofrena floral 
14.00 h Dinar popular
19.00 h Entrega de premis 
22.30 h Grup Fiasco tu
DIMARTS 25 
ACTES UNITARIS
DIMECRES 26 
14.00 h Sardinada. 
Patrocinada per la Pastisseria 
Kessler Galimany
21.00 h Sopar d’avis
23.00 h Havaneres Grup Port 
Vell amb rom cremat
DIJOUS 27
12.00 h Guerra d’aigua
18.00 h Berenar Infantil
21.00 h Sopar de germanor
23.00 h Grup París Trio

DIVENDRES 28 
14.00 h Barbacoa. 
Patrocinada per la Pastisseria 
Kessler Galimany
18.00 h Zona González
21.00 h Grup Salsabor
DISSABTE 29
12.00 h Entrega de premis 
populars
14.30 h Fideuada. 
Patrocinada per la Pastisseria 
Kessler Galimany
19.00 h Pica-pica (socis)
23.00 h Revival anys setanta, 
vuitanta i noranta
03.00 h Traca fi de festa
 
CARRER 
VALLADOLID

DISSABTE 22 
22.30 h Ball amb el Duo 
Celeste
DIUMENGE 23 
11.00 h Traca d’inici de Festa 
Major
11.30 h Sardanes amb 
la Cobla La Principal del 
Llobregat
13.00 h Coca i cava per als socis
22.30 h Ball amb el Duo 
Mediterráneo
DILLUNS 24 
12.30 h Tradicional concurs 
d’allioli 
13.00 h Vermut pels socis
14.00 h Botifarrada amb 
mongetes

22.30 h Havaneres i rom 
cremat amb Mar Endins
DIMARTS 25 
21.30 h Sopar de germanor
DIMECRES 26 
11.00 h Inflables al carrer 
per a la canalla, gentilesa de 
Tecnocasa
18.00 h Berenar per als avis 
amb el xou de Les Ghordettes
23.00 h Discomòbil a càrrec 
d’en Robert
DIJOUS 27 
11.00 h Taller de manualitats 
per a la canalla
13.00 h Bingo-vermut
17.30 h Animació infantil a 
càrrec de Yorki Clown
 Xocolatada
23.00 h Nit de rumba amb 
Rumba Sants
DIVENDRES 28 
11.30 h Concurs de tapes.
 Degustació de les tapes 
presentades a concurs
13.30 h Sardinada
19.30 h Tarda-nit de pop i 
rock amb Boutade, Burnin’ 
Water Co, Vader Retro i Cover 
Kings
DISSABTE 29 
12.00 h Lliurament de 
premis populars de 
guarniment de carrers, 
organitzat per Sants 3 Ràdio, 
amb l’actuació dels Gegants 
de Sants i Gonçal. Gran 
vermut de Festa Major
23.00 h Ball amb l’Orquestra 
Celeste
02.30 h Traca de final de festa 
i guerra de confeti
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CARRER VALLESPIR 
DISSABTE 22 
23.00 h Discomòbil
DIUMENGE 23 
12.00 h Traca d’inici de Festa 
Major
18.00 h Sardanes amb la 
Cobla Mediterrània
23.00 h Duo Axis

DILLUNS 24
10.00 h Ofrena Floral a Sant 
Bartomeu a l’església de Sta. 
Maria de Sants 
11.00 h Animació infantil: 
Gran Tamborrada (taller de 
tambors)
17.00 h Festa dels animalets
19.00 h Lliurament de 
premis
23.00 h Havaneres amb el 
grup Port-Bo i rom cremat
DIMARTS 25 
21.00 h Sopar de germanor 
i bingo
DIMECRES 26 
10.00 h Puntaires
17.00 h Berenar per als avis 
amb actuació musical
18.00 h Trobada de xapes 
de cava
23.00 h La Banda del Dr. 
Paranoia

DIJOUS 27
11.00 h Inflables d’aigua
17.00 h Inflables d’aigua
18.00 h Xocolata per a nens
18.00 h Dansa del ventre
23.00 h Discomòbil amb 
animació
DIVENDRES 28 
10.00 h Mercat al carrer 
23.00 h El grup Doble Cara
DISSABTE 29 
15.00 h Arrossada (amb 
tiquet) i bingo
23.00 h Samueliko i los 
Guailers
01.00 h A that The Risk
03.00 h Traca final

CARRER VALLESPIR 
DE BAIX
DISSABTE 22
22.00 h Traca d’inici
22.05 h Rumba i 
rauxa: Sandunguera, 
Ahmed&losquetomancafé i 
Som Caliu
DIUMENGE 23
11.00 h Animació infantil
17.00 h Monsoon Holi
20:00 h Bastoners
21.00 h Nit de pop i rock: 
Dani Gancho, Cover Kings 
i Drex
DILLUNS 24
18.30 h Gresca rumbera al 
carrer
22.00 h Nit de reggae: FEDH 
+ 2 dj’s i dj Sendo
DIMECRES 26
11.00 h Animació infantil

13.00 h Dinar-paellada 
popular ecològica i solar
17.00 h Taller organitzat per 
la guerrilla contra l’oligopoli 
energètic
21.00 h Nit valenciana: Feliu 
Ventura, Subversa i ZOO
DIJOUS 27
13.00 h Sardinada popular.
18.30 h Perruquers al 
carrer: “Te tomo el pelo” + 
Xocolatada
20.30 h Nit de canya: Diera, 
Motorpriest, La prensa negra
DIVENDRES 28
11.00 h Animació infantil
13.00 h Concurs de truites
17.30 h Rapsodia Pop (Pep 
Gómez & Javi Gómez)
19.00 h Titelles a càrrec de 
l’Estenedor Teatre
21.00 h Nit brasilera: 
AracaSamba 
WagnerPa&BrazucaMatraca i 
Manuela Paz
DISSABTE 29
11.00 h Torneig d‘El Nucli
13.00 h Botifarrada popular
17.30 h Taller de carretons
20.30 h Trotam Teatre
21.30 h Maga Gisell
22.00 h Nit de músiques del 
món: Deseisaocho, Banda 
mutante i Luís Washington.
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CASTELLERS DE SANTS – CAL BORINOT
C.Comtes de Bell-lloc cantonada amb c. Viriat

Dissabte 22   
 18.30  Pilar al pregó
 22.30  Traca inici Festa Major
 22.30  Concerts: Skazzup, Ojo de Buen Cubero, Xeic
Diumenge 23   
 12.30  Concurs de paelles. Campionat de bitlles
 17.00  Jocs de rol i de taula
 20.00  Circ
 22.00  Cinema a la fresca
 23.30  Concerts: PD i Xana Blue
Dilluns 24   
 10.00  Pilar de Sant Bartomeu
 11.00  Vermut de Sant Bartomeu
 18.25  Traca infantil
 18.30  Xocolatada
 19.00  Animació infantil
 22.30  Concerts: PD i Vostok
Dimarts 25   
 18.00  Activitats infantils castelleres
 19.00  Assaig al carrer
 21.30  Swing
 0.30  Concert: Morena Tradipatxanga
Dimecres 26   
 17.00  Jocs de taula
 19.30  Concert: Santiso
 21.30  Sopar de germanor
 23.00  Concerts: PD i Miquel del Roig
Dijous 27   
 17.00  Jocs de taula
 20.00  “Expressions del món”
 23.00  Concerts: Fest’n’cat i Cover Kings
Divendres 28   
 17.00  Jocs de taula
 18.00  Torneig de botifarra
 21.00  Assaig al carrer
 23.00  Concerts: Aimarai i 9sons
   Tarda Fira artesana
Dissabte 29   
 12.00  Vermut musical (PD)
 18.00  Actuació i pilar caminat
 20.00  Olimpíades Borinotes
 23.00  Concerts: PD i Lady Slang
   Tarda Fira artesana
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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 tot ciutadà o ciutadana, visitants i 
gent del barri, gaudeixin de la festa i pu-
guin 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 ma-
tinada. 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, en tots els 
bars i establiments propers de pública 
concurrència durant la festa no se sub-
ministraran gots de vidre per consumir 
begudes fora del local.

Disposicions higièniques i cíviques 
Tots els bars i els altres establiments hau-
ran de permetre l’ús dels lavabos a les 
persones que ho demanin, clients o no, 
mentre tinguin obert l’establiment.

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 correspo-
nent permís municipal, emès expressa-
ment pel Districte de Sants-Montjuïc.

Begudes alcohòliques i menors
Tal com recull la Llei, queda prohibida la 
venda i el consum de begudes alcohòli-
ques als menors de 18 anys.

Venda ambulant
Per tal de garantir la qualitat d’allò que es 
pot comprar durant la festa i de compen-
sar l’esforç que els establiments autorit-
zats 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 GAUDIR DE LA FESTA
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L’organització es reserva el dret de canviar o anul·lar alguna activitat de la programació.
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ESCENARIS DE LA FESTA

Carrers tancats a la circulació per actes festius i 
guarniments de carrers

Espai actes unitaris

Ubicació d’atraccions de fira WC



22 23

La Festa Major a Internet
Podeu consultar tota la informació de les festes als webs:

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic

ajuntament. barcelona.cat/sants-montjuic

festamajordesants.cat

Pots seguir també la festa a través de les xarxes socials

Twitter.com/Bcn_SantsMont
Twitter.com/FMSants
Hashtag: #FMSants

Facebook.com/santsmontjuic 
Facebook.com/festamajordesantscat




