
DIJOUS 
23 DE JUNY
PLAÇA DE LA MARINA
18.45 h Tabalada a càrrec de 
Diables de Port. 
19.00 h ‘La Sindriada’ a càrrec 
de La Marina Viva.
19.30 h Pregó a càrrec de 
Jelen Amador i parlaments. 
20.00 h Espectacle ‘Molar’ 
a càrrec de Quim Bigas 
d’El Graner.

JARDINS 
DE CAN FARRERO
21.30 h Arribada de la Flama 
del Canigó.
22.00 h Encesa de la foguera 
de Sant Joan.
22.10 h ‘Carretillada’ a càrrec 
de Diables.

CARRER DEL FOC
22.00 h Sopar popular 
de revetlla.
24.00 h Ball de revetlla 
a càrrec de l’Orquestra 
Tangara.

• Porteu vestuari adequat: roba 
de cotó, barret i calçat fl exible. 
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 
fi les. 

• 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.

Exposició de cartell del 
concurs de la Festa Major 
de la Marina, Bacanals de 
Barcelona 2016.

Del 13 al 30 de juny al 
Centre Cívic La Cadena.

RECOMANACIONS 

PER AL CORREFOC EXPOSICIÓDIUMENGE 
26 DE JUNY
PLAÇA DE LA MARINA
10.00 h Plantada de gegants a 
càrrec de Gegants de la Marina 
i colles convidades.
12.00 h Inici del cercavila 
gegantera.
13.00 h Arribada de la cercavila 
gegantera, entrega de trofeus i 
ball de gegants.
18.30 h Espectacle d’entitats 
a càrrec del Centre Cultural 
Estrelles Altes. 
21.00 h Havaneres i rom 
cremat a càrrec del grup Folk 
Montjuic.

PARC DE 
CAN SABATÉ
11.00 h Festa d’aigües, 
festa infantil. Amb la 
col·laboració d’AGBAR. 
Vols construir i fer navegar un 
vaixell? Jugar amb tauletes 
interactives i passar-te tots 
els nivells del cicle de l’aigua? 
Aigües de Barcelona et porta un 
munt de jocs. Per a nens i nenes 
de 3 i 12 anys.

JARDINS 
DE CAN FARRERO
Concurs de paelles 2016 a 
càrrec del Centre Cívic Casa 
del Rellotge.
Cal fer inscripció prèvia 
al CC Casa del Rellotge 
fi ns el 17 de juny.
10.30 h Presentació dels 
grups participants i repartició 
material.
14.00 h Deliberació del jurat 
del concurs de paelles.
16.00 h Lliurament de premis 
del concurs de paelles.
16.30 h Actuació del Showman 
Martín.

DISSABTE 
25 DE JUNY
PASSEIG DE LA ZONA 
FRANCA AMB CARRER 
FONERIA
11.00 h Matinal esportiva a 
càrrec de la Taula d’Esports 
de la Marina. 
11.00 h Tallers dels Mossos 
d’Esquadra per als infants de 
la Marina.
13.00 h V Milla BAUHAUS de 
la Marina.

PLAÇA DE LA MARINA
11.00 h Cercavila a càrrec 
de Diables de Port i colles 
convidades. 
12.00 h Gran tabalada a càrrec 
de Diables de Port i colles 
convidades.
12.30 h Espectacle d’animació 
i escuma. 
13.30 h La Tapeta de la Marina 
a càrrec del Centre Cultural 
Estrelles Altes. Ambientat amb 
el grup Pelogruesoul a càrrec 
de l’Espai Musical i Jove la 
Bàscula.
13.45 h Entrega de premis 
V Milla BAUHAUS de la Marina. 

18.00 h Correfoc infantil a 
càrrec de Diables de Port.
18.30 h ‘La Platgincana’ a 
càrrec de La Platgeta de la 
Marina.
20.30 h Flamenc a càrrec del 
Centre Cultural Estrelles Altes.
21.30 h Tabalada a càrrec de 
Diables de Port.
22.00 h Inici del cercavila i 
correfoc a càrrec de Diables 
de Port.
22.15 h Concert de rumba a 
càrrec del grup Sandunguera.

JARDINS 
DE CAN FARRERO
9.00 h Campionat de petanca 
a càrrec del Club Petanca 
Casa del Rellotge.

PARC DE CAN SABATÉ
18.00 h Ballada de sardanes 
i colles convidades a càrrec 
de l’Associació Cultural 
Catalunya Sardanista.

CARRER DEL FOC
24.00 h La Marina es crema 
amb: La Glamour Band.

DIVENDRES 
24 DE JUNY
PLAÇA DE LA MARINA
18.00 h Espectacle d’entitats 
a càrrec de l’Associació de 
Veïns La Vinya.
19.00 h Espectacle d’entitats 
a càrrec de l’Associació de 
Veïns Can Clos.
19.30 h Espectacle d’entitats 
a càrrec de l’Associació de 
Veïns Sant Cristòfol.
20.30 h Karaoke i animació a 
càrrec de La Platgeta de la 
Marina.

CARRER DEL FOC
24.00 h La Marina 
es crema amb: Festa dels 
40 Principales.

Amb col·laboració amb el 
Banc d’Aliments hi haurà punts 
de recollides de productes no 
pereceders del la campanya, 
“La fam no fa vacances” 24 de Juny Punt verd 

a la Plaça Marina 

Es col·locaran bujols de 
recollida selectiva en 
diferents punts del barri. 

PUNT VERD MÒBIL



Patrocinadors:

Col·laboradors:

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic

Districte de
Sants-Montjuïc 

AVV Can Clos
AVV La Vinya
AVV Sant Cristòfol
Associació Cultural Catalunya 
Sardanista
Associació de Comerciants de 
la Marina
Associació de Comerciants 
del Mercat de la Marina.
Centre Cultural Estrelles Altes
Club Petanca Casa del Rellotge

Diables i Espurnes de Port
Esplai La Platgeta de la Marina
Folk Montjuïc
Fundació Banc dels Aliments
Fundació Mans a les Mans 
Gegants de la Marina
Integrasons
La Marina Viva
Taula d’Esports de la Marina
Taula de Dones la Marina

Inscripcions a les activitats i informació:
Unió d’Entitats de la Marina
Mare de Déu de Port, 363 · Parc de Can Sabaté · 08038 Barcelona
Tel.: 933 313 842 · Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 h. 
info@entitatslamarina.org

CC Casa del Rellotge / Sala Pepita 
Casanellas
Centre Cívic La Cadena
Centre de les Arts en Moviment 
El Graner

Espai Musical i Jove La Bàscula
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Punt Multimèdia La Marina

Fruiteries 
La Alhambra

Dissabte 18 de juny 
Festa de les Mans 
(Fundació Mans a les Mans)
Lloc: Carrer del Foc n. 100.
11 h Activitats Infantils (Jocs 
Oberts per a Infants del Barri)
11.30 h Presentació dels 
Projecte que porta a terme la 
Fundació (Portes Obertes)
13 h Cloenda amb el ‘Claret Clow’. 

Dilluns 20 de juny
‘Antologia fantasma’ 
Projecte En Residència amb els 
alumnes de l’Institut Montjuïc i 
Societat Doctor Alonso.
Lloc: Plaça de la Marina, àrea 
de jocs infantils.
Hora: 19.30 h. Aforament limitat
Reserves: info@granerbcn.cat

Tens a les teves mans el programa d’actes de 
la Festa Major de la Marina 2016 dissenyat des 
de la Unió d’Entitats de la Marina conjuntament 
amb el Districte de Sants-Montjuic. Esperem 
que sigui del gust de tothom!

Hem d’agrair el compromís i la col·laboració 
de les persones i entitats del barri que, amb 
els actes que organitzem, fan que la Festa 

Major sigui més completa i participativa, i amb una àmplia 
programació per a totes les edats.

Darrera d’aquesta gran festa hi ha molta feina de les persones 
i entitats que voluntàriament la preparen des de fa molts mesos, i 
que fan possible que any rere any puguem gaudir d’uns dies festius 
i molt intensos, amb els quals donem la benvinguda a l’estiu.

Volem agrair a les empreses del nostre entorn, que amb la seva 
aportació contribueixen al fet que la festa sigui possible.

La Festa Major de la Marina és una magnífi ca oportunitat per que 
tots i totes sortim al carrer i ocupem l’espai públic, participem 
i la convertim en un punt de trobada i de convivència dels veïns i 
veïnes del barri.

Tenim un programa farcit d’activitats que ens regalaran 
moments d’alegria, bon humor i ganes de passar-s’ho molt bé. 
Cal destacar la participació dels Diables de Port, que enguany 
celebren el 25è aniversari.

Visca la nostra festa major! Visca La Marina!

Antonio Guillén
President de la Unió d’Entitats de la Marina

La Festa Major de La Marina arriba amb l’estiu: 
sortim al carrer i fem nostre l’espai públic. A 
la Marina, del 23 al 26 de juny, les Bacanals de 
Barcelona engresquen el barri amb un munt 
d’activitats culturals, esportives, musicals i, 
fi ns i tot, gastronòmiques, com el tradicional 
concurs de paelles, organitzat pel Centre Cívic 
Casa del Rellotge d’on cada any surten paelles 

més bones. Una festa que, tal com transmet el cartell de Juan 
Diego Ingelmo, veïns, gegants, diables i músics fan possible que 
siguin tres dies inoblidables. 

Em fa una especial il·lusió dir que el pregó de la Festa Major 
aquesta any el farà la sociòloga Maria Jerusalén Amador, veïna 
de la Marina, que ha guanyat el primer premi del Concurs Joves 
Sociòlegs que atorga l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Com a 
alcaldessa de Barcelona és un orgull que dones gitanes, com la 
Maria Jerusalén, superin totes les difi cultats d’estigmatització 
i desigualtat, i que, a més, siguin premiades pel seu treball. 
Reconèixer la feina de dones com la Maria Jesús, que durant anys 
s’ha estat fent de manera invisible i invisibilitzada, ajuda que les 
mirades canviïn i que tinguem una ciutat més inclusiva en el futur. 

Des de l’Ajuntament, també volem fer èmfasi en un missatge de 
respecte. Des del Districte seguirem el Protocol contra agressions 
sexistes a les Festes Majors, i confi em en la col·laboració de 
tothom perquè puguem gaudir de les festes amb la tranquil·litat 
de sentir-nos en una comunitat on ens cuidem els uns als altres.

Gaudiu de l’extensa programació festiva gràcies al treball i la 
col·laboració d’associacions i entitats del barri, i aprofi teu aquests 
dies per participar-hi i passar-vos-ho bé al carrer!

Molt bona Festa Major!

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

Antonio Guillén
President de la Unió d’Entitats de la Marina

col·laboració d’associacions i entitats del barri, i aprofi teu aquests 

Entitats col·laboradores

Equipaments que col·laboren a les Festes

ACTIVITATS DURANT LES FESTES
Concurs #fotobacanal16
Bases del concurs:
Els usuaris que hi desitgin participar hauran de pujar al mur del 
Facebook de La Marina Viva, una fotografi a pròpia d’un moment 
especial, el més divertit... de la Festa Major de la Marina, Bacanals de 
Barcelona 2016. Ho hauran de fer des del seu compte de Facebook i 
la imatge haurà d’anar acompanyada del hashtag “#fotobacanal16”, 
d’aquesta manera la persona participant queda identifi cada. Podràs 
guanyar un val de 25 euros per gastar a la botiga d’electrònica FNAC.

Requisits de la fotografi a: 
Haurà de mostrar algun element que es relacioni explícitament 
amb la Festa Major de la Marina, Bacanals de Barcelona 2016. Un 
usuari pot participar amb tantes fotografi es com vulgui. Cada dia de 
la festa se’n seleccionaran les millors i rebran un premi sorpresa. 
L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores 
mitjançant un missatge privat al compte del facebook, per sol·licitar-
los les dades necessàries de comprovació de la identitat. També es 
facilitarà la informació necessària per a la recollida del premi, que 
tindrà lloc durant les festes, als diferents escenaris. 

En el cas que l’organització observés qualsevol anomalia o sospités que un 
participant està impedint el normal desenvolupament de l’activitat podrà, 
de forma unilateral, eliminar la inscripció d’aquest usuari.

Dissabte 25 de juny a les 11 h 
Art, Dones, memòria i lluita
Entrada gratuïta. 
Aforament limitat a 30 persones.

Visita guiades al MNAC
Diumenge 26 de juny a les 10 h 
Les reserves del Museu 
Nacional d’art de Catalunya
Entrada gratuïta.
Aforament limitat a 30 persones.

Dimecres 22 de juny 
Concert de l’Orquestra de 
La Marina i ‘Eclectic Colour 
Orchestra’
Director: Pablo Persico.
Escoles i entitats: Bàrkeno, 
Can Clos, Enric Granados, 
Seat, El Polvorí, Ramon Casas, 
El Submarí.
Lloc: CaixaForum.
Hora: 19 h
Entrada gratuïta. Reserva a: 
info@integrasons.com

Dimecres 22 de juny 
18 h Jam Sessions Infantil 
Per a nens de 0 a 4 anys i les 
seves famílies.
Lloc: Jardins de Can Farrero.

Dimecres 22 de juny 
Centre Cívic Casa del Rellotge
17.30 h Juga i coneix el món 
del 3D
Tarda temàtica de tecnologies 
3D en família: impressores 
3D, ulleres de realitat virtuals 
i escàner 3D. Activitat a càrrec 
del Punt Multimèdia La Marina.

Divendres 17 de juny
‘Discomòbil Infantil’ 
Animació musical per a tota la 
família a càrrec de l’Associació 
de Comerciants del Mercat de 
la Marina.
Hora: 17.30 h
Lloc: Mercat de la Marina


