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Benvolguts,
Benvolgudes,
 
Un any més tenim a les mans el programa d’actes de la Festa Major, que han 
confeccionat amb molta cura les entitats i associacions de veïns i veïnes del Besòs 
i del Maresme.  Com cada any, torna la festa per convertir el carrer en un espai de 
convivència i en un punt de trobada de veïns i de veïnes.
 
L'edició d'enguany serà la primera que viuré ja plenament immers en la meva 
tasca com a regidor del Districte de Sant Martí. És una gran responsabilitat i una 
feina apassionant, pels reptes i il·lusions que comporta en la nova etapa iniciada 
pel govern municipal de l’alcaldessa Ada Colau. Ens estem esforçant al màxim per 
fer de Barcelona i dels seus barris espais més humans, més amables i amb menys 
desigualtats. És amb aquest objectiu que hem presentat ja un Pla de Barris que té 
al Besòs-Maresme com a uns dels primers barris objecte d’atenció i reforçament 
en actuacions i projectes de tota mena. I per això no volem deixar passar 
l'oportunitat que ens ofereix la Festa Major per apropar-nos una mica més al barri 
i reforçar els lligams que ens uneixen amb les persones que hi viuen des de 
sempre i des de fa poc.
 
L'organització d'una festa com aquesta és una tasca molt més difícil del que 
sembla. Per això vull donar les gràcies a tota la gent de les entitats i col·lectius que 
la fan possible: l'Associació de Veïns del Besòs i l'Associació de Veïns del Maresme, 
el Centre Cívic Besòs-Maresme, l’Associació de Comerciants Xavier Nogués, la 
Fundació CEPAIM, l’agrupament escolta El Cau Besòs, l’Associació de Dones 
Àmbar Prim, la Comunitat Russa El Món Obert, Martinet solidari, el Casal Infantil 
el Vaixell, l’Associació de Mares del Vaixell, l’Assemblea Jove Besòs-Maresme, el 
Casal Joan Maragall i el Pla Comunitari Besòs-Maresme.
 
Us vull convidar especialment a participar amb entusiasme a totes les activitats i 
us engresco a vosaltres per convidar-hi tothom que desitgeu, perquè la Festa 
Major del Besòs i del Maresme sigui, un any més, una cita per a l’alegria, la 
convivència i la relació entre les persones.
 
Molt bona Festa Major!
 
 
  
Josep M. Montaner
Regidor del Districte de Sant Martí



18.00 h

20.00 h

20.30 h

Festival d’art jove al carrer 
“Besmina”

Final de propostes escèniques del 
festival en format de mostra, amb 
circ i teatre de carrer, per a tots els 
públics. Presentació d’un projecte 
preparat per la Central del Circ i de 
propostes que competiran pels 
premis dels festivals.

Lloc: carrer Xavier Nogués
Organitza:
Centre Cívic Besòs-Maresme

Teatre Social Intercultural del 
Besòs-Maresme

El Grup de Teatre Social Intercultural 
del Besòs farà la seva primera 
presentació als veïns i veïnes del 
barri Besòs- Maresme, amb la seva 
actuació ens mostraran que la 
convivència entre persones de 
diferents cultures, edats, religions i 
formes d’entendre la vida és 
possible i enriquidora.

Lloc: Rambla Prim / Ferrer Bassa
Organitza: Fundació CEPAIM

Taller de percussió i dansa 
africana

Taller dirigit pel grup Karambenol. A 
la primera part es treballarà la 
percussió: els assistents tindran 
l’oportunitat d’aprendre alguns dels 
ritmes bàsics. A la segona part, de 
dansa, es podran aprendre alguns 
passos de ball senegalès. El taller 
acabarà amb un espectacle de 
música i dansa.

Lloc: Rambla Prim / Ferrer Bassa
Organitza: Fundació CEPAIM

  9.00 h

11.00 h

18.00 h

18.00 h

19.00 h

Torneig de petanca

Lloc: carrer Bermejo, 5
Organitza:  AVV Maresme

Activitats del AEiG El Cau del 
Besòs

Activitats lúdiques pels nens i nenes 
del barri: pintacares, polseres, jocs, 
paracaigudes i molt més!

Lloc: Rambla Prim /Ferrer Bassa
Organitza: AEiG El Cau del Besòs

Festa holi amb música, jocs i 
pluja de colors

Festa familiar, es recomana anar-hi 
vestit de blanc

Lloc: Pati de l’escola Eduard  Marquina, 
c/ Jaume Huguet, 22
Organitza:
CET 10 i l’Institut Municipal d’Educació

Ballades de Sardanes
Amb la participació d’alumnes 
del Casal Joan Maragall, Casal de 
Sant Adrià i Àmbar Prim
Lloc: carrer Alfons el Magnànim, 39
Organitza:
Associació de Dones Àmbar Prim

Havaneres pel grup Montjuïc i 
rom cremat

Lloc: carrer Alfons el Magnànim, 39
Organitza: 
AVV Besòs i AVV Maresme

Divendres 10 de juny Dissabte 11 de juny



Diumenge 12 de juny

   8.30 h

10.00 h

10.15 h

10.30 h

10.30 h

10.30 h

2a Cursa 5/10 k Besòs-Maresme

Lloc: Punt de sortida i arribada a la 
plaça Maresme
Organitza:
AVV Maresme i AVV Besòs

Pregó de Festa Major

El pregoner d’aquest any serà 
l’Amadeu Carbó Martorell, expert 
en cultura popular i tradicional i 
autor de “El llibre dels Gegants de la 
Ciutat de Barcelona”

Lloc: Plaça Maresme

Lliurament dels premis als 
guanyadors de la 2a Cursa 
5/10 k Besòs-Maresme
Lloc: Plaça Maresme

Exhibició de karate Kyokushinkai 
a càrrec del centre Dojo Forum
Lloc: Plaça Maresme

Festa hispano-russa
Lloc: Rambla de Prim / Ferrer Bassa
Organitza:
Comunitat Russa el Món Obert

8è Torneig d’Escacs sots-5 i 
sots-6 (ràpides)

Adreçat a nens i nenes nascuts el 
2010 i després d’aquest any.
Inscripcions: fins el 10 de juny 
enviant un correu amb les teves 
dades a: tatianakichuk@hotmail.com

Lloc: Porxos de la Rambla Prim, 64-70
Organitza: AVV Maresme, AVV 
Besòs, CE Congrés, CE Hortenc i 
Escola d’Escacs Estel

19.00 h Cant Coral amb Les Veus de la 
Virreina de Tiana

Lloc: Rambla de Prim / Ferrer Bassa
Organitza: AVV Besòs

Dilluns 13 de juny

19.00 h

21.30 h

Cine Fòrum

Projecció del llargmetratge 
documental “Nosaltres” dirigit pel 
cineasta senegalès Moussa Touré. És 
la història de dues comunitats, una 
maliana i l’altra catalana, que viuen 
juntes des de fa vuit anys sense 
haver-se parlat mai. “Nosaltres” és la 
por a l’altre i és alhora el dia en que 
ambdues comunitats es troben.

Lloc: Local de l’AVV Besòs (Rambla 
Prim, 64-70)
Organitza: Fundació CEPAIM

Festa de final de dejuni

En període de celebració del 
Ramadà, la comunitat musulmana 
Dahiratoul Moutahabina Filahi 
convida als veïns i veïnes a celebrar 
el final del dejuni d’aquest dia en el 
seu local.

Lloc: Carrer Alfons el Magnànim, 89
Organitza: Associació Dahiratoul 
Moutahabina Filahi



Dimarts 14 de juny

Tasta el Casal

Fins les 21 hores podràs degustar un 
tastet d’activitats del Casal de Barri 
Besòs amb diferents grups, tallers i 
activitats que en formen part.

Lloc: Casal de Barri Besòs (Cristòbal 
de Moura, 232)
Organitza:
Enxarxa, Casal de Barri Besòs

Dimecres 15 de juny

10.30 h

20.00 h

Inauguració de l’exposició:
Relats, imatges i carrers

Exposició de relats relacionats amb 
diferents carrers del barri. Texts escrits 
per veïns i veïnes del Besòs-Maresme. 
Cada relat està acompanyat per una 
imatge del barri.
Hi haurà lectura dels relats i pica-pica.

Lloc: Local de l’AVV Besòs (Rambla 
Prim, 64-70)
Organitza: Martinet Solidari

Jam Session a la Fresca

Jam session al carrer, lliure sense 
límits d’edat ni d’estil musical.
Si vols participar porta el teu 
instrument i nosaltres farem la resta. 
Per consultar el backline t’has de 
posar en contacte amb el Centre 
Cívic Besòs.

Lloc: Davant del Centre Cívic Besòs 
(Rambla Prim, 87)
Organitza: Centre Cívic Besòs

Dijous 16 de juny

Divendres 17 de juny

17.30 h

18.00 h

19.30 h

Exhibició de Hip-hop i kàrate 
infantil per BCN Training

Lloc: Rambla Prim, 41 (calçada central)
Organitza:  AVV Maresme

Festa de l’escuma

Hi haurà un grup d’animadors amb 
música, balls i... molt més!

Lloc: Rambla Prim, 41(calçada central)
Organitza: AVV Maresme, Casal 
Infantil El Vaixell amb la 
col·laboració de la Fundació la Roda

Espais de convivència entre 
veïns/es i Jocs de Taula
Lloc: carrer Maresme, 54 (davant 
del local de l’AVV Maresme)
Organitza:  AVV Maresme

Pintada d’un mural reivindicatiu 
per un espai pels joves i mostra 
de tallers juvenils

Lloc: Cinema Pere IV, al carrer Alfons 
el Magnànim
Organitza:
Assemblea Jove Besòs-Maresme

18.00 h

18.00 h



18.00 h

22.30 h

tallers per a grans i petits, activitats 
lúdiques, música, dansa, circ i moltes 
més propostes. Vine a descobrir les 
seves activitats i fer barri. En el marc 
de la fira es realitzarà la presentació i 
ballada dels gegantons del barri, el 
senyor Besòs i la senyora Maresme, i 
celebrarem els 10 anys del Pla 
Comunitari.
Lloc: Rambla Prim / Ferrer Bassa
Organitza:
Pla Comunitari Besòs-Maresme

Espais de convivència entre 
veïns/es i Jocs de Taula
Lloc: carrer Maresme, 54 (davant 
del local de l’AVV Maresme)
Organitza:  AVV Maresme

Disco-ball amb gogo, per la 
Discoteca Festival Sound
Lloc: carrer Maresme, 54 (davant 
del local de l’AVV Maresme)
Organitza:  AVV Maresme

Diumenge 19 de juny

11.00 h

18.00 h

Trobada interreligiosa per la Pau
Lloc: Rambla Prim, 72-74 (on hi 
havia el mòdul de pediatria)
Organitza:  
AVV Maresme, AVV Besòs

Homenatge a la Gent Gran
Varietats a càrrec de Juanky i Alba Luna.
Actuació del grup de Sevillanes i de 
Ball de Saló del Casal Joan Maragall.
Lloc: carrer Maresme, 54 (davant 
del local de l’AVV Maresme)
Organitza: AAVV Maresme

Dissabte 18 de juny

Tarda infantil
Màgia amb la Cia. La Broma, 
globofexia amb el Pallasso Perruquí, 
pintacares amb les Mares del Vaixell, 
xocolatada i les veus dels joves 
músics de VOZES del barri del Besòs 
i d’altres barris de Barcelona.
Lloc: carrer Maresme, 54 (davant 
del local de l’AVV Maresme)
Organitza: AVV Maresme  i
Associació de Mares del Vaixell

Nit reivindicativa dels joves 
del Besòs-Maresme
Nit de concerts. No tens excusa per 
no ballar amb ritmes com poden ser 
skà, funk, flamenc, rock i metall. 
Vine a la festa!
Lloc: Rambla Prim / Ferrer Bassa
Organitza:
Assemblea Jove Besòs-Maresme

Espais de convivència entre 
veïns/es i Jocs de Taula
Lloc: carrer Maresme, 54 (davant 
del local de l’AVV Maresme)
Organitza:  AVV Maresme

Sardinada popular
Lloc: Plaça Maresme
Organitza:  AVV Maresme

VII Fira d’Entitats i Serveis del 
Besòs i Maresme
Les entitats, les escoles i els serveis 
del barri baixen al carrer d’11 a 20 
hores per alegrar la Festa Major amb 

11.00 h

11.00 h

18.00 h

20.00 h

20.30 h



Han format la Comissió de la Festa Major 2016:

Heu de saber que:

El diumenge 12 de juny, mentre se celebri la cursa, hi haurà recapta d’aliments i 
productes d’higiene infantil a la plaça Maresme. Consulteu al web de la cursa la 
relació de productes. http://www.cursabesosmaresme.com

El diumenge 12 de juny, de 10 a 14 hores, el Banc de Sang i Teixits instal·larà una 
unitat mòbil a la Rambla de Prim amb Pallars, per dur a terme una campanya de 
recollida de sang.

La imatge grà�ca d'aquest programa és
la reproducció d'una pintura mural que es pot veure

a la Rambla Prim n. 96, saló de bellesa Rubel i papereria Espada.

Coordinen:

AVV Maresme, AVV Besòs, Centre Cívic Besòs-Maresme, Associació de Comerciants
Xavier Nogués, Fundació CEPAIM, AEiG El Cau Besòs, Associació de Dones Àmbar
Prim, Comunitat Russa El Món Obert, Martinet solidari, Casal Infantil el Vaixell,
Associació de Mares del Vaixell, Assemblea Jove Besòs-Maresme, Pla Comunitari
Besòs-Maresme, Casal Joan Maragall.



Amb la col·laboració de:

La imatge grà�ca d'aquest programa 
és la reproducció d'una pintura mural que es pot veure a 
la Rambla Prim n. 96, saló de bellesa Rubel i papereria Espada.

Districte de
Sant Martí




