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per molts sants, sempre

Just arribats a l’equador de l’estiu, Sants agafa el 
relleu de les festes d’estiu dels barris i ho fa amb 
un poder de convocatòria gegant: reuneix els 
veïns i les veïnes, la gent de Barcelona i també 
aquells que, venint des de més lluny, han sentit a 
parlar de l’esperit d’un barri com aquest.

La Festa Major de Sants és una celebració de 
la vida i de la convivència. Durant tot l’any, les 
associacions, les entitats, els grans i els petits, 
treballen perquè durant vuit dies, el seu barri 
sigui la millor casa per a tothom. Aconseguir-ho 
és un homenatge a aquells que van començar la 
tradició, i a tots els veïns i veïnes que l’han sabut 
conservar i han fet així més gran el lloc on viuen.

Una festa com aquesta demostra que cada un 
dels esforços, sumats un per un, donen resultats 
sorprenents: els carrers revelen cultura, la calor 
convida a estar-s’hi i a viure-la. Els vespres i les 
nits sonen a música.

Tinguem present un compromís de respecte 
amb qui celebra i amb qui descansa. Confiem 
en la col·laboració de tots i totes per sentir-nos 
orgulloses de la nostra ciutat i tranquil·les de 
viure en una comunitat on ens cuidem els uns 
als altres. Tenim també un compromís amb el 
medi ambient: brindarem amb gots reciclables 
perquè la festa i la sostenibilitat són compatibles. 
Gastronomia, jocs, cultura popular, concerts... 
De tot i per a tots. Durant aquest dies, al barri, 
tothom hi trobarà el seu espai.

Ara, el pregó ens avisa que la festa ja és aquí. 
Sortim, riguem, ballem, compartim, visquem. 

Salut i bona Festa Major!

Ada Colau i Ballano 
Alcaldessa de Barcelona
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Un any més arriba l’agost i amb això l’ampli reguitzell de festes majors que 
esquitxen tot el país. Una de les festes amb més personalitat de Barcelona és 
sens dubte la de Sants gràcies a l’empenta i dedicació dels seus veïns. 

Són dies per sortir al carrer i plantar cara a la calor gràcies a l’ampli programa 
d’activitats -per a tots els gustos i totes les edats- que ha preparat la Federació 
d’Associacions i Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants. Uns i altres 
celebrem que ens retrobem en l’espai compartit després d’unes merescudes 
vacances.  

Com bé diu l’antropòleg i folklorista Bienve Moya, la festa té un caràcter ciutadà 
i universal, interrelaciona diversos actors i diferents generacions. El barri, la 
ciutat es reconeix a si mateixa en la festa major per recordar i lluir la seva 
existència genuïna, la seva excepcionalitat. A més a més, la festa ens socialitza, 
a les noves generacions i a les persones nouvingudes,  ens fa iguals en la 
diferència, ens explica qui som, d’on venim i on volem anar. 

Teniu molts motius per sentir-vos orgullosos de Sants. Us agraïm la generositat 
i aquestes ganes de compartir, d’ensenyar els atractius i el gran capital social i 
humà que concentreu.  

Molt bona Festa Major! 

Dolors Bassa i Coll 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 

Santsencs i santsenques, 

Ja tenim tot a punt per celebrar la nostra Festa Major!

Durant vuit jornades, els veïns i les veïnes celebrarem els dies i les nits de l’estiu a la 
fresca amb cercaviles, amb correfocs, amb gegants i  castellers, amb riures i balls, i 
amb bons menjars.

Com sempre, aquestes dates són la millor ocasió per sortir als carrers que acullen, 
engalanats, la gent de prop i la gent d’arreu. Durant uns dies de celebració, ens 
trobarem a cada plaça i a cada racó per fer barri i bon veïnatge. 

Voldria fer un especial agraïment als veïns i a les veïnes, associacions i entitats, i 
a totes les persones que durant tot l’any han fet feina i esforços per conduir-nos 
fins a aquest moment de celebració. I no només preparant la festa, sinó fent, amb 
la seva activitat incansable, que el barri de Sants sigui conegut i reconegut pel 
caràcter especial i popular, pel temperament santsenc que tan bé representa el 
cartell de German March que il·lustra enguany la nostra festa.

Aquest dies també són temps de respecte i de cura mútua. Volem que totes les 
persones facin seva l’alegria i la celebració, que facin seu l’espai públic, que és de 
tothom. Les dones, els homes, les nenes, els nens i la gent gran de Sants i d’arreu 
volem unes festes lliures de sexisme i de masclismes, i alhora, respectuoses amb el 
medi ambient. 

Veïns, veïnes, gent gran i menuda... gràcies per portar el vostre barri fins aquest dia 
de festa, i gràcies per permetre’m presentar-vos-la i desitjar-vos que la gaudiu.

“Per molt Sants, sempre!”
Visca la Festa Major de Sants! 

Laura Pérez Castaño
Regidora del Districte de Sants-Montjuïc
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Petits i grans, homes i dones, veïns i veïnes de tota la vida i 
nouvinguts al barri, persones de la resta de Barcelona, de la 
rodalia i de més lluny també. Arriben les Festes Majors de Sants 
i aquí, hi té lloc tothom! Us convidem a passejar-vos pels 17 
carrers i places que, amb l’esforç de tot un any, us ofereixen 
viatjar a altres èpoques, països, cultures… sense sortir del 
nostre estimat barri de Sants. Però tot aquest esforç no l’han 
destinat només al guarniment dels carrers; la feina de tot 
aquest voluntariat ha fet que puguem gaudir de centenars 
d’activitats aquests propers dies i, tot i així, la seva tasca no 
acaba aquí. Al llarg de l’any les diferents comissions i la pròpia 
Federació encara reuneixen temps i forces per organitzar altres 
actes i fins i tot per col·laborar amb entitats. 

Per tot això us animo que us acosteu a tots els voluntaris i 
voluntàries, i els dirigiu un senzill: “Bona feina!”, “Gràcies!” 
o “Seguiu endavant!”. La nostra empenta és molta, però 
necessitem de la vostra ajuda per continuar creixent!

Ara, però, tan sols ens queda desitjar-vos que gaudiu i us 
il·lusioneu amb la Festa Major tant o més que nosaltres 
mateixos!

VISCA SANTS I LA NOSTRA FESTA MAJOR!

Gemma Solsona
Presidenta de la Federació d’Associacions i Comissions de 
Carrers de la Festa Major de Sants

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 Treball, Afers Socials i Famílies donem 
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, la Festa esdevé així un acte cívic de gran 
valor, de retrobament, una prova de solidaritat, on la diversió,  
l’amistat, el ball, les rialles i molts altres aspectes de la convivència 
s’hi manifesten en tota la seva plenitud.

Bona Festa Major,

Bernat Valls i Fuster
Director General d’Acció Cívica i Comunitària
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DISSABTE 20 D’AGOST
18.15 h Festa d’inauguració dels Jardins de la Ram-
bla de Sants amb l’espectacle de dinamització infan-
til Els Super Tumàcats de la Cia. Més tumàcat
Als Jardins de la Rambla de Sants (sobre estació de 
metro Mercat Nou).

19.00 h Cercavila de Festa Major
Geganters de Sants, Banda del Triangle de Sants, 
Tabalers de Sants i Castellers de Sants fan el cercavila 
des de la Jardins de la Rambla de Sants, c. Espanya 
Industrial i arriben al Parc de l’Espanya Industrial.

19.30 h Ball de gegants, actuació de la Banda i Majo-
rets del Triangle de Sants, Tabalers de Sants i pilar de 
castells dels Castellers de Sants

20.00 h Pregó de Festa Major    
A càrrec de Merche Mar 
Merche Mar és la vedet per excel·lència. Artista des dels 
tretze anys, la seva trajectòria ha estat enterament lliga-
da a El Molino. Ja hi era l’any 1997 quan el van tancar, i 
també el 2010 per tornar-lo a obrir. Ara és l’amfitriona 
d’un dels símbols del nostre districte i per això ens fa 
de pregonera de la Festa Major de Sants d’enguany. 
Per això, i per molt més: a la Merche la recordem per 
espectacles com Rubias y morenas, Las pícaras molineras, 

Taxi al Molino o Made in Paral·lel. També li hem pogut 
seguir la pista a la televisió amb sèries com Pelotas, 
i al cinema a Soldados de Salamina. A més a més, i 
per deixar constància de tot plegat, va publicar un 

llibre autobiogràfic: El Molino. Historias de una vedette. 
Quan el llegim, pensem que hi faltarà una dada: el 2016 
va ser pregonera de la Festa Major de Sants.

DIUMENGE  21 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. Punt de 
trobada: passeig de Sant Antoni, 43.

Inscripcions gratuïtes a SUBTIL fins al dia 19 d’agost en-
viant un correu electrònic a subtil@subtil.cat o trucant 
al telèfon 620626704 / 649005207. Places limitades 
per ordre d’inscripció.

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

DILLUNS 22 D’AGOST 
17.00 - 19.00 h Visita audiodescrita
per a persones amb dificultats de visió 
Itinerari sud. Punt de trobada: plaça Bonet i Muixí.
Inscripcions gratuïtes a SUBTIL fins al dia 19  d’agost enviant 
un correu electrònic a subtil@subtil.cat o trucant al telèfon 
620626704 / 649005207. Places limitades per ordre d’ins-
cripció.

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

19.00 - 20.00 h Espectacle 
de Brincadeira: Evolution
Espectacle en constant canvi. 
El procés de creació musical 
i coreogràfic es basa en el 
coneixement i equilibri de les 
virtuts i els defectes dels que 
en formen part. El moviment i 
la velocitat d’execució propi-
cien situacions inimaginables 
de connexió amb el públic.
Comptaran a més amb la col·laboració especial de dos balla-
rins de la Cia. Brodas Bros.

20.00 h Lliurament de premis del Concurs de Guarniment 
de Carrers. 

DIMARTS 23 D’AGOST
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. Adreçats 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 compon-
dre 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 i 17.00 a 20.00 h Punt Verd Mòbil
A la festa ens acompanyarà un Punt Verd Mòbil.
Aprofiteu per portar tot el que tingueu a casa: piles, oli, roba, 
cosmètics, bombetes, petits electrodomèstics... 

10.00 - 13.30 h Ambulàncies Catalunya
Ambulàncies Catalunya, a la carpa que tenen al Parc de l’Es-
panya Industrial, ensenyaran al públic infantil a fer maniobres 
de primers auxilis i prevenció. També hi haurà interessants 
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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.

10.00 - 13.30 h Tallers infantils i exposicions
Vine a conèixer  alguns dels serveis que fan els Mossos d’Esqua-
dra; fes-te fotos amb els cotxes patrulla i les motos de trànsit. 
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 realitzarà una exhibició amb els gossos a les 
12.00 h.

10.00 - 12.30 h i de 17.00 - 19.30 h L’inflable per reciclar 
saltant
Activitat lúdica per motivar el reciclatge d’infants d’entre 3 i 12 
anys.

17.00 - 20.00 h Beisbol
El Club Beisbol Barcelona et convida a practicar Beisbol, bate-
jant i llençant boles. A més, si vols podràs assistir gratuïtament 
a 2 entrenaments a l’Estadi de Beisbol Olímpic de Montjuïc. 
Activitat per a més petits de 14 anys.

17.00 – 18.30 h Contes inclusius
Un món ple de sensacions, viure històries formidables que 
surten directes del cabàs dels contes per apropar-se als vostres 
sentits.
Narració inclusiva, sensorial i adaptada, també, a les persones 
amb pluridiscapacitat.

18.30 - 19.45 h Animació infantil amb La Tresca i la Verdesca
Espectacle d’animació en què l’aigua és l’element vertebrador i 
protagonista. Un reguitzell d’històries i personatges que confor-
men una proposta refrescant pensada per a l’estiu.
Cançons i danses remullades.
Es recomana a tothom que hi vulgui participar que vesteixi 
amb roba i calçat adequats per mullar-se, com ara banyador 
i sandàlies agafades al peu.

17.00 – 20.00 h La Carpa del Tata Inti
Espai d’exploració per desenvolupar els sentits de l’infant i la 
descoberta a través de diferents materials amb una Panera dels 
Tresors Gegant.
I a La Carpa, un espai respectuós de joc creatiu per a infants de 
0 a 6 anys.
A càrrec de Tata Inti.

18.00 - 20.00 h Bombolles de sabó gegants
Activitat participativa i oberta a tothom, des dels 0 fins als 99 
anys. Barra lliure de sabó per crear bombolles de sabó gegants.
Activitat familiar en què l’adult també participa activament i no 
com a espectador.

NIT DE CONCERTS AL PARC DE 

L’ESPANYA INDUSTRIAL

21.00 h OJO DE BUEN CUBERO
És un grup del barri que en els últims dos anys han despuntat en 
l'escena musical del mestissatge. El seu primer LP Sóc (Autoeditat, 
2015) els va portar per escenaris d’arreu dels Països Catalans en una gira 
de 40 concerts, per un munt de festes majors i festivals com el CauSound 
Boi o el BioRitme Festival, entre d’altres. A més va ser un dels grups 
escollits com a Cançó de l’Estiu 2015, el Grup Descoberta de la revista La 
Tornada o estar entre els cinc Artistes Revelació dels Premis Enderrock. Ara 
presenten el seu LP El ron de ayer (Autoeditat, 2016). El seu potent directe 
és una assegurança de festa, però també de compromís i de ganes de 
canviar el món, sempre portant amb orgull el nom de Sants.

BRAMS
I quan la música fecunda l’eufòria, en els Brams ho fa entre ferum de 
pólvora i sons de Patum.
De berguedana estirp i patumaire essència, en els Brams no hi pot 
haver clímax més sincer.
S’alça el got i el cor vol ser tabal i repicar fort, brandant orgull de la 
naturalesa capritxosa.
Amb la certesa d’utilitzar l’eina musical per respondre, categòrics, 
la pregunta més difícil de l’univers de l’art: “Qui sou?”

De 21.30 - 01.30 h Infostand d’Energy Control
Punt d’informació sobre drogues amb assessorament 
i materials preventius. Més informació a: https://ener-
gycontrol.org/infostand.html
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Porteu vestuari adequat: roba de cotó de coll tancat, 
màniga llarga, mocador de coll, barret, calçat flexible, lleu-
ger i tancat, i taps a les orelles. Com més us tapeu, menys 
patireu per les espurnes, i millor us ho passareu.

No llanceu aigua sobre els diables: la pòlvora mullada 
és imprevisible.

Si aneu acompanyats d’infants, no els porteu a les 
primeres files. S’acostumen a espantar molt i, a més, pot 
ser perillós.

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 assu-
meix els riscos que suposen aquests tipus d’activitats.  

DIMECRES 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.
Al Mercat de Sants, per part de les comissions de festes dels 
carrers, Castellers de Sants i veïns i veïnes que ho desitgin. 

11.30 h Aperitiu mariner de Festa Major al Mercat de Sants
El Mercat de Sants, per la Festa Major, vol obsequiar tots els 
veïns/es del barri amb la degustació d’un aperitiu mariner de 
Festa Major.

11.00 - 12.30 h Historic route around Sants in English
Guided visit to 7 places of historical and patrimonial importan-
ce in the neighbourhood. Maximum 20 people. Free admission 
with prior registration: from the 18th August in CC Cotxeres de 
Sants (C. Sants, 79). Meeting Point: Creu Coberta Street, 104.

18.00 - 19.30 h Ruta històrica per Sants
Visita guiada a set punts d’importància històrica i patrimonial 
del barri. Màxim 20 persones. Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia: a partir del 18 d’agost a les Cotxeres de Sants (c. Sants, 
79). Lloc de trobada: Seu del Districte c. Creu Coberta, 104.

DIJOUS 25 D’AGOST

11.00 - 12.30 h Historic route around Sants in English
Guided visit to 7 places of historical and patrimonial importan-
ce in the neighbourhood. Maximum 20 people. Free admission 
with prior registration: from the 18th August in CC Cotxeres de 
Sants (C. Sants, 79). Meeting Point: Creu Coberta Street, 104.

18.00 - 19.30 h Ruta històrica per Sants
Visita guiada a set punts d’importància històrica i patri-
monial del barri. Màxim 20 persones. Activitat gratuïta 
amb inscripció prèvia: a partir del 18 d’agost a les Cotxe-

res de Sants (c. Sants, 79). Lloc de trobada: Seu del Districte 
c. Creu Coberta, 104.

DIVENDRES 26 D’AGOST

11.00 - 12.30 h Historic route around Sants in English
Guided visit to 7 places of historical and patrimonial im-

portance in the neighbourhood. Maximum 20 people. Free 
admission with prior registration: from the 18th August in CC 
Cotxeres de Sants (C. Sants, 79). Meeting Point: Creu Cober-
ta Street, 104.

18.00 -19.30 h Ruta històrica per Sants
Visita guiada a set punts d’importància històrica i patrimo-

nial del barri. Màxim 20 persones. Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia: a partir del 18 d’agost a les Cotxeres de 
Sants (c. Sants, 79). Lloc de trobada: Seu del Districte c. 
Creu Coberta, 104.

DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 h Entrega de premis de la votació popular de 
carrers de la Festa Major de Sants amb la Núria Feliu i 
l’actuació dels Gegants de Sants
Organització: Sants 3 Ràdio.
Al carrer Valladolid.

12.00 h Lliurament de premis del Concurs de Dibuix del 
Mercat de Sants per als millors dibuixos
Organització: Mercat de Sants

18.00 h Diada castellera i pilar caminant
Castellers de Sants.
Plaça Bonet i Muixí.

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

22.00 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 28 D’AGOST

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

 RECOMANACIONS PER AL CORREFOC
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CONCURS DE DIBUIX INFANTIL DEL MERCAT DE SANTS
Els nens i nenes podran demanar la làmina de dibuix a les 
parades del mercat a partir del dia 18 d’agost i lliurar-la al 
Punt de Compra Servei on rebran un obsequi només per 
participar-hi.

VISITES GUIADES DEL MNAC 
(MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA)
Visites guiades: 27/08/2016 18.00 h Grans Pintors Euro-
peus  i 28/08/2016– 12.00 h. El Divino Morales.
Inscripcions: a recepció de les Cotxeres de Sants des del dia 
20 al 25 d’agost. Entrada gratuïta i aforament limitat a 30 
persones per grup. Punt de trobada:  Al taulel d'informació 
del vestibul del MNAC.

DEL  19 AL  28 D’AGOST
XVIII Open Internacional d’Escacs
21 d’agost: Campionat de ràpides, a les 10.00 h a les Cotxeres 
de Sants. Inscripció gratuïta.
23 d’agost: Campionat de simultànies a les 11.00 h, a l’Esta-
ció de Sants. Inscripció gratuïta.
25 d’agost: Campionat de dobles, a les 10.30 h al carrer de 
Guadiana. Inscripció gratuïta.
Al Centre Cívic Cotxeres de Sants.

DEL  17 D’AGOST AL  4 DE SETEMBRE 
17.00-21.00 h (diumenges tancat) Exposició cartells de la 
Festa Major de Sants.
Mostra dels treballs presentats al 20è Concurs de Cartells de 
la Festa Major de Sants 2016.
Al Casinet d’Hostafrancs: C. Rector Triadó, 53. Entrada lliure.

DEL  7 DE JUNY A L’1 D’ABRIL  DE 2017
De dilluns a divendres: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Mostra documental sobre la Festa Major de Sants. 
Al vestíbul de l’Arxiu del Districte de Sants-Montjuïc (Creu 
Coberta 104, planta -1).

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
19.00 h Concert de Festa Major amb la Banda Municipal 
de Barcelona
Al Parc de l’Espanya Industrial.

DILLUNS 22 D’AGOST 
10.00 - 14.00 h i de 17.00 - 21.00 h Vine a donar sang
Unitat mòbil a la plaça de Sants.

DIUMENGE 21 D’AGOST
19.30 h Partit de futbol al camp de l’Energia
Primer Equip UE Sants – Can Vidalet (segona catalana)
Organització: Unió Esportiva de Sants.

ALTRES
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DIMECRES 24 D’AGOST
10.00 - 14.00 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 25 D’AGOST
19.00 - 23.00  h Sopar i animació musical a càrrec del grup Man-
dràgora.
Sopar per als residents i famílies. Animació oberta a tothom. A la plaça 
Bonet i Muixí. Organització: Equipament Josep Miracle. 

DIVENDRES 26 D’AGOST
19.00 -21.00 h Mou-te pel teu país
Sí a la República Catalana
Acte cívic i festiu a la plaça Ramón Torres Casanova (al costat del sorti-
dor) i als nous Jardins de la Rambla de Sants.
Organització: Sants-Montjuïc per la Independència (Territorial de 
l’Assemblea Nacional Catalana)
No hi pots faltar!

DIUMENGE 28 D’AGOST
19.30 h Partit de futbol al camp de l’Energia.
Primer equip UE Sants – Sant Boi (primera catalana)
Organització: Unió Esportiva de Sants

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
9.00 – 10.00 h VII Cursa popular de Festa Major: c. Sants i Creu 
Coberta entre els carrers d’Olzinelles i Moianès.
Organització: Unió Esportiva de Sants.
Inscripcions: del 15 de juliol al 2 de setembre al carrer Riego, 2 o a la 
web de l’entitat (www.uesants.cat).

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
10.15 - 13.45 h Tradicional Curses Ciclistes: c. Sants i Creu Coberta 
entre Olzinelles i Moianès.
10 h. 30 minuts. Categories cadets i dones cadets i júniors.
11 h. 20 minuts. Categories júniors i dones elit.
12 h. 25 minuts. Categories elit – sub 23 i màster 30.
Organització: Volta Ciclista a Catalunya AE i patrocinat pel Mercat 
de Sants.
Inscripcions per a persones federades: a la Federació Catalana de 
Ciclisme.

DIJOUS 15 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 impul-
sada, 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 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 
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ALCOLEA DE BAIX

DISSABTE 20 D’AGOST
22.30 h Traca d’inici de la Festa 

Major
23.00 h Ball amb Animació 
Capricornio

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Sardinada Popular
18.00 h Sardanes
21.30 h Sopar de germanor
22.30 h Havaneres i rom cremat 

amb el grup Xarxa
DILLUNS 22 D’AGOST
12.00 h Contes en anglès, a càrrec 
de Kids&Us.
22.00 h Sopar de frankfurt

23.00 h Música a càrrec de la 
Comissió de Festes
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris

PROGRAMA COMISSIONS DE CARRERS 

DE LA FESTA MAJOR DE SANTS

DIMECRES 24 D’AGOST
14.30 h Gran Paella Popular
23.00 h Nit de música Jove
DIJOUS 25 D’AGOST
18.00 h Xocolatada per a la mainada
18.30 h Animació infantil
22.00 h Ball amb el quartet Fase IV
DIVENDRES 26 D’AGOST
12.00 h Festa de l’escuma
19.30 h Temps de Zumba
23.00 h Ball amb el conjunt Figurins
DISSABTE 27 D’AGOST
14.00 h Concurs de truites
23.00 h Ball amb el conjunt Krater
Traca i fi de Festa Major

ALCOLEA DE DALT
DISSABTE 20 D’AGOST
22.00 h Traca inici de la Festa Major 
i Baketomba
23.00 a 03.00 h Actuació amb 
The Cabrians i Barcelona Ska Jazz 
orquestra

DIUMENGE 21 D’AGOST
10.00 a 21.00 h  III Fira artesanal
12.30 a 15.00 h Tapes variades amb 
Blues Rural de Black Shakes
23.30 a 02.00 h Actuació de Rumba 
amb Som Caliu
DILLUNS 22 D’AGOST
10.00 h Esmorzar de veïns
14.00 h Botifarrada Popular i jocs de 
taula
19.00 h Entrega de premis
23.00 a 02.00 h Actuació de Grups 
Novells amb Troppic Penguins i Lady 
Slang
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.30 h Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
11.00 a 12.30 h Jocs infantils
14.00 h Sardinada popular i jocs de 
taula
18.00 a 19.00 h Sardanes amb la cobla 
Ciutat de Terrassa
21.30 h Sopar d’avis
23.00 h Havaneres amb Blau Mariner i 
rom cremat
DIJOUS 25 D’AGOST
11.00 a 12.30 h Tallers infantils
14.00 h Fideuada popular i jocs de taula
18.00 h Jocs de taula amb Miko Sabico 
i jocs infantil
23.30 h Actuació amb Vianda
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DIVENDRES 26 D’AGOST
12.00 h Guerra d’aigua i bany 
d’escuma
17.30 h Berenar infantil
18.00 h Actuació infantil
23.30 a 03.00 h  Actuació amb 
Alice & Wanderes i Shark Fins
DISSABTE 27 D’AGOST
Concurs de truites, tapes i canapès
14.00 h Vermut pel veïnat
23.00 a 02.30 h Discomòbil amb 
DJ Mexas
02.30 a 03.00 h Actuació amb 
Baketomba

CANALEJAS 

DISSABTE 20 D’AGOST
21.30 h Batucada
Comença la festa al ritme dels 
tambors i gaudeix d’una ronda 
pels voltants del carrer Canalejas a 
càrrec de Sambatú.
22.00 h Gran traca d’inici de festa
Uneix-te a nosaltres i no et perdis 
la traca de 50 metres que tenim 
preparada per a la inauguració de 
la Festa Major. Som-hi Canalohas!
22.30 h Dicomòbil a càrrec de  Dj 
Eneko Veintiuno.

DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 h  Taller de circ a càrrec de 
La Sala, escola de circ i dansa.
Vine a viure el món del circ des 
de dins.
13.30 h 1r Concurs d’all i oli
Inscripció al local de la comissió 
al c. Canalejas, 37 o bé a la barra 
del bar. 
Termini d’inscripció fins a 10 
minuts abans de l´hora d´inici del 
concurs.
14.00 h Botifarrada popular 
Tiquet a la barra del bar: 2 €.
14.30 h Entrega de premis del 
concurs d’all i oli.
18.00 h Activitats de tarda
A la tarda mourem les boles amb 
il·lusió, els nostres números et 
faran guanyar. Quina  emoció! 
21.30 h Fideuada popular
Tiquet: 3 €. Al local de la comissió 
Canalejas, 37 o a la barra del bar, 
fins a exhaurir existències.
Inclou: Plat de fideuà, all i oli, 
beguda (aigua o got de vi), pa i 
postres (gelat variat).
Amb la col·laboració de Vinarres    
23.00 h KARAOKE. Deixa la 
vergonya a casa i vine a cantar 
amb nosaltres!
DILLUNS 22 D’AGOST
11.00 h Guerra de confeti
12.00 h Taller hawaià per als més 
menuts del carrer.
18.00 h Entrega de premis al parc 
de l’Espanya Industrial.
Veïns i veïnes! Acompanyeu-nos 
a recollir el premi i reconeixe-
ment a la feina feta durant tot 
l’any. Som-hi Canalohas!
21.30 h Havaneres a càrrec de La 
Vella Lola amb rom cremat. 
(Tiquet a la barra del bar, 1 €).

23.00 h Activitats de nit
A la nit mourem les boles amb 
il·lusió, els nostres números et 
faran guanyar. Quina  emoció! 
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.30 h Sopar de carmanyola
Us esperem a tots els veïns i les 
veïnes per a compartir i gaudir 
d’un sopar de germanor.
23.00  h Activitats de nit
A la nit mourem les boles amb 
il·lusió, els nostres números et 
faran guanyar. Quina  emoció!
 DIMECRES 24 D’AGOST
11.30 h Xocolatada, amb la 
col·laboració de Montero
Els més petits podran jugar 
i fer-se fotos amb els seus 
personatges preferits.
12.30 h Guerra d’aigua. Corre i 
refresca’t amb els teus amics del 
barri!
18.00 h Activitats de tarda
A la tarda mourem les boles amb 
il·lusió, els nostres números et 
faran guanyar. Quina  emoció! 
22.30 h Nit d’espectacles: 
Monòlegs i màgia.
El sobrino del diablo ens visitarà 
per fer-nos passar una gran 
estona amb el seu humor.
Raúl Black, mag il·lusionista que 
ens farà quedar bocabadats amb 
els seu espectacle màgic.
Actuacions conduïdes 
i amenitzades pel  gran 
Showman transformista 
Aaron, que ens farà passar 
una nit inoblidable.    
DIJOUS 25 D’AGOST
11.00 h 2n Concurs de mascotes
Inscripcions a la barra del bar 
fins al dimecres 24 d’agost.
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Patrocinat per Veterinaris i botiga 
Animalons. 
18.00 h Activitats de tarda
A la tarda mourem les boles amb 
il·lusió, els nostres números et 
faran guanyar. Quina  emoció! 
 22.30 h Concert a càrrec de 
Crazy Hat
Per segon any consecutiu, els 
nois nascuts al carrer Canalejas, 
ens faran vibrar amb la seva 
música. Vine i gaudeix de la gran 
nit del rock!
DIVENDRES 26 D’AGOST
11.00 h Tallers infantils
Els més menuts del carrer 
passaran un matí fantàstic en 
un món de Somnis, on podran 
fer globoflèxia, pintar-se la cara i 
ballar al ritme de la discomòbil.
18.00 h   Activitats de tarda
A la tarda mourem les boles amb 
il·lusió, els nostres números et 
faran guanyar. Quina  emoció! 
22.30 h  CONCERT a càrrec de La 
Màlaga Essència Rumbera

Nit de gran actuació, on ens 
faran ballar al ritme de la 
rumba catalana, amb el seu 

estil propi i diferent.
DISSABTE 27 D’AGOST
11.00  h Inflables
13.30 h Vermut popular 
patrocinat per Cal Pep

Tiquet, 2 €. Al local de la comissió 
Canalejas, 37 o a la barra del bar.
Inclou piscolabis i got de vermut.
18.00 h Activitats de tarda
A la tarda mourem les boles amb 
il·lusió, els nostres números et 

faran guanyar. Quina  emoció! 
23.00 h Concert a càrrec de 
Retrovisión

Vine a gaudir amb nosaltres de la 
última nit de Festa Major, i reviu les 
millors cançons del pop rock dels 
anys 80 i 90.
02.30 h Traca fi de festa

PLACA LA FARGA 

DISSABTE 20 D’AGOST
21.00 h Traca i cercavila amb el 
Triangle de Sants
23.00 h Orquestra La Banda Puig
DIUMENGE 21 D’AGOST
10.30 h Campionat de Remigio 
masculí i femení
11.00 h Concurs de dibuix
13.30 h Vermut per als socis
17.00 h Jocs de taula
19.30 h Ball de tarda amb conjunt 
Amoga
23.00 h Conjunt Amoga
DILLUNS 22 D’AGOST
10.00 h Castells inflables (alguns 
seran d’aigua) i circuit amb 
gimcana de bicicletes
13.00 h Guerra d’escuma
17.00 h Campionat de parxís 
sènior
17.30 h Demostració d’arts 
marcials amb Shoskinkan i dansa 
amb Ardansa

19.00 h IV Trobada Country
23.00 h Orquestra ABS 
DIMARTS 23 D’AGOST
13.00 h Acte commemoratiu 35è 
Aniversari de Festa Major de la 
plaça la Farga
21.00 h Sopar de Germanor i jocs 
de taula
DIMECRES 24 D’AGOST
10.30 h Concurs de plastilina
12.00 h Exhibició de bicicletes
17.30 h Berenar dels avis i Ball 
de tarda amb l’orquestra La 
Montecarlo
23.00 h Orquestra La Montecarlo
DIJOUS 25 D’AGOST
10.00 h Vine a reciclar a la Farga 
i gaudiràs jugant amb un castell 
inflable de 12x15.
14.30 h Gran mongetada 
tradicional
17.30 h Jocs de taula
19.00 h Assaig amb Ball centre
23.00 h Discoteca Ball Centre
DIVENDRES 26 D’AGOST
10.30 h Tallers infantils 
17.00 h Xocolatada tradicional
17.30 h Actuació escola de ball 
Isabel Serres
18.00 h Actuació Mag Xurret
23.00 h Discoteca mòbil
DISSABTE 27 D’AGOST
9.30 h Cursa atlètica
11.00 h Entrega de premis
12.00 h Guerra d’aigua
14.30 h Gran paella a càrrec de 
Paelles Pepito
18.00 h Sardanes
23.00 h Xou de la Farga
Traca i Fi des Festa amb sorpresa!
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FINLANDIA 
DISSABTE 20 D’AGOST
21.00 h Traca d’inici de Festa 
Major 2016
21.30 h Sopar de la cervesa
23.30 h Ball d’inici de festa major 
amb DJ X@VI
03.00 h Fi de festa
DIUMENGE 21 D’AGOST
09.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Jocs infantils amb l’Esplai 
Sant Medir
14.00 h Vermut de celebració 35è 
aniversari Festa Major c. Finlàndia
18.00 h Taller de circ amb La Sala i 
berenar infantil
21.00 h Sopar de barquetes 
“montaditos” (de pagament)
23.00 h Nit d’humor amb “Joan i 
Miquel”
00.00 h Fi de festa
DILLUNS 22 D’AGOST
09.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Guerra d’aigua per grans 
i petits: si no et vols remullar, pel 
carrer no has de passar.
14.00 h L’hora del vermut (socis)
14.30 h Dinar: prepara’t el menjar i 
baixa al carrer a dinar.
18.00 h Pallassos amb el grup 3 
quarts de 15 i berenar per als més 
petits.

23.00 h Ball de Festa Major amb el 
Duet Masnou
02.00 h Fi de festa
DIMARTS  23  D’AGOST
Actes unitaris
09.30 a 00.00 h Sense activitats: 
taules i cadires per dinar o sopar al 
carrer i gaudir del dia de “descans”
DIMECRES 24  D’AGOST
09.30 h Esmorzar lliure
09.30 h Ofrena tradicional a Sant 
Bartomeu
11.30 h Activitat infantil: taller de 
manualitats: fem reciclatge.
13.30 h L’hora del vermut (socis)
14.30 h Fideuda (de pagament)
18.00 h Animació infantil amb 
Jaume Barri
22.00 h Espectacle dels veïns del 
carrer Finlàndia
02.00 h Fi de festa
DIJOUS 25 D’AGOST
09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Futbol “Torneig Tallers 
Manel” a Maristes Sants
13.30 h L’hora del vermut (socis)
14.30 h Dinar al carrer: la paella 
has de fer, i sortir al carrer.  
17.30 h Xocolatada infantil
18.30 h Pallassos amb la nostra 
estimada Xicana
22.00 h Havaneres, com ja es 
tradició amb el Grup Port Bo
02.00 h Fi de festa
DIVENDRES 26 D’AGOST
09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Guerra d’aigua: per a 
grans i petits. Si pel que sigui no 
et vols mullar, pel carrer no has de 
passar.
13.30 h L’hora del vermut (socis)
14.30 h Dinar: prepara’t el menjar i 
baixa al carrer a dinar.
18.00 h Taller de circ amb La Sala i 
berenar infantil

21.30 h Sopar de les dones 
(de pagament): ja esta aquí, 
l’esdeveniment de l’any: Som-hi 
noies!
23.30 h Música i ball amb Dj 
Xanga
03.00 h Fi de festa
DISSABTE 27 D’AGOST
09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Joc de dissabte de Festa 
Major: Trenquem l’olla.
14.00 h Botifarrada  (Preu especial 
no socis)
18.00 h Sardanes amb la cobla la 
Jovenívola de Sabadell
21.30 h Sopar de germanor: amb 
família i amics tanquem els 35 
anys de la nostra Festa Major.
23.00 h Ball de Festa Major amb 
Cristian Group
03.00 h Traca i Fi de festa... i fins 
l’any 2017!!!

GALILEU
DISSABTE 20 D’AGOST
20.00 h Prego Festa Major
21.30 h Traca d’ inici
22.30 h Dj Xanga Musica 
remember
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.30 h Guerra d’ aigua
12.30 h Esmorzar infantil 
“Patrocinat per Fripan i 
Carrefour”
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12.00 h Inscripcions concurs de 
truites
14.30 h Dinar de germanor
17.30 h Sardanes amb Cobla Baix 
Llobregat
21.00 h Nit de Montaditos a la 
barra de la comissió
22.30 h Masterclass Salsa
23.00 h Nit de Salsa amb Lo 
Promiscuo del Son
DILLUNS 22 D’AGOST
11.30 h Pintem al carrer
12.00 h Esmorzar infantil 
“Patrocinat per Fripan i Carrefour”
14.30 h Dinar de Carmanyola
16.30 h Remenem les boles
20.00 h Entrega de premis Festa 
Major (Espanya Industrial)
21.30 h Sopar de Germanor
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
DIMECRES 24 D’AGOST
11.00 h Taller d’ educació 
ambiental reciclem
13.30 h Concurs de truites 
(premi de 50€ al guanyador/ra) 
“Patrocinat per Super Carn”

19.30 h Havaneres Montjuïc i 
Ron cremat  
21.00 h Sopar nens 

grans(Socis) “Patrocinat per 
Super Carn”
22.30 h Nit de Jazz amb Shu-Shu
DIJOUS 25 D’AGOST
11.30 h Jocs Gegants de fusta

13.00 h Concurs caní (premis per 
els participants)
14.30 h Dinem al carrer
18.00 h Màgia i xocolatada (nens)
21.00 h Sardinada (tiquet)

22.30 h Nit de rumba amb 
Incògnits

DIVENDRES 26 D’AGOST
11.30 h Tallers infantils, campionat 
de Futis i  taller d'aeromodelisme. 
Organizat per Hobby Model
12.00 h  Esmorzar infantil 
“Patrocinat per Fripan i Carrefour”
14.30 h Botifarrada amb seques 
(tiquet)
18.00 h Linedance & country 
18.30 h Salsitxada popular
19.30 h Masterclass Zumba
21.00h Sopar de frankfurt  per els 
socis del carrer. “Patrocinat per Mr. 
Frankfurt”
22.30 h Disco Cocodrilo amb 
Albert Malla
DISSABTE 27 D’AGOST
11.30 h Guerra d’ aigua
14.00 h Vermut per socis
14.30 h Fideuada (tiquets)
16.30 h Remenem les boles
22.00 h La Banda del Panda
24.00 h The Covers Band
02.45 h Tabalers i traca final

GUADIANA
DISSABTE 20 D’AGOST
22.00 h Traca inici festa major
23.00 h Ball amb l’orquestra 
Canal 4

DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 h Foc per a la sardinada
14.00 h Sardinada popular
18.00 h Country amb Triangle de Sants 
Country Line Dance
21.00 h Sopar de l’hamburguesa
23.00 h Blues amb Blas Picon & the Junk 
Express
DILLUNS 22 D’AGOST
11.30 h Concurs de dibuix
17.00 h Taller de samarretes
22.30 h Rumba amb Newitas i 
Sandunguera
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
DIMECRES 24 D’AGOST
12.00 h Gimcana infantil “Jocs Olímpics”
18.00 h Havaneres Mar Brava
23.00 h Son de la Rambla 
DIJOUS 25 D’AGOST
10.30 h XVI Open internacional d’escacs 
-  Campionat a dobles
18.00 h Concurs de mascotes. Busquem 
l’Ideàfix.
21.00 h Botifarrada popular
23.00 h Concert Dueto Piratas
DIVENDRES 26 D’AGOST
11.30 h Tallers infantils Fufis
18.00 h Xocolatada
21.00 h Sopar Gal: Rostirem un porc a 
l’estil gal
23.00 h Nit de rock amb Límite, Xnight i 
Motorpriest

DISSABTE 27 D’AGOST
11.00 h Entrega de premis d’ Ona de 
Sants
12.00 h XXVI cursa popular
13.30 h Gran guerra d’aigua
18.00 h Actuació infantil
20.30 h Sopar de germanor
23.00 h Salsa en directe amb Sabor y son
3.00 h Traca fi de Festa Major
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MASNOU
DISSABTE 20 D’AGOST
22.00 h Inici de festa
22.00 a 23.00 h Música de Punk 
rock amb Perversions
23.00 a 03.00 h Versions soul amb 
Soul & Pepper
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 a 14.00 h Ballada de country. 
Organitzada per Maverick.cat
19.00 a 21.00 h Havaneres i rom 
cremat amb Alta Mar
21.00 a 23.00 h Música ambient i 
botifarrada popular
23.00 a 02.00 h Nit de salsa amb 
el grup Ashe
DILLUNS 22 D’AGOST
12.00 h Guerra d’aigua
21.00 h Sopar de germanor
23.00 a 02.00 h Música en directe 
amb Duo Costa Blanca
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
DIMECRES 24 D’AGOST
11.00 a 13.00 h Gimcana infantil
17.30 h Xocolata per als nens
18.00 h Story Time: Under the sea. 
Conta contes en anglès a càrrec de 
Kids&Us School of English.

19.00 h Discomòbil infantil amb 
Kid’s Party
22.00 a 02.00 h Discomòbil per 
al jovent amb Alan Dee
DIJOUS 25 D’AGOST
12.00 h Concurs de truites
17.00 h Gran torneig de la 
botifarra
18.00 h Taller performance: Fer 
robots amb  vestits reciclats i 
acabar amb una lluita entre els 
robots fabricats: equips de dues 
persones.
19.30 h Inauguració exposició 
de gravats: còmics i pintura de 
quatre artistes de La Cruda en 
Estudi de Tatuatges SDMS 
20.30 h a 22.00 h Karambanol
22.00 h Rumba amb Rachola
23.00 h Rumba catalana de la 
mà d’arrels de Gràcia
DIVENDRES 26 D’AGOST
11.00 a 12.00 h Final de dòmino
17.30 a 20.00 h Ball per a la 
gent gran amb Omar
21.00 h Sopar popular amb 
la Penya Barcelonista Sants-
Montjuïc. Menú Fideuada
23.00 h La gran música dels 80 i 
90 amb Alan Dee
DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 h Vermut fi de festa
17.00 h Jocs de taula
20.00 h Música ambient per Dj 
Miquel Naitt
21.00 h Botifarrada popular
23.00 h Música dels 70 i 80 pel 
grup The Beaties
Sorpreses durant tota la jornada

PAPIN
DISSABTE 20 D’AGOST
21.00 h Traca d’inici de festes
22.00 h Concert de: Em torna la 
xamfaina, música tradicional poc 
habitual DJ Sendo, amb el seu 
nou show Incresendo, una sessió 
plena d’energia, ball i confeti
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Vermut musical amb 
Pastor Blues Duo
Duo acústic de blues. Veu, 
harmònica i contrabaix
17.00 h La carpa de Tata Inti. Espai 
de joc creatiu per a infants de 0 
a 6 anys
22.00 h Ballem swing a Papin 
i blues a La Iguana, amb 
l’associació Swing les Corts
DILLUNS 22 D’AGOST
17.00 h Taller de dibuix i pintura 
“Crea el teu espai dibuixant 
i pintant”, amb el Col∙lectiu 
d’Artistes de Sants
19.00 h Lliurament de premis
22.30 h Clàssica al carrer amb 
Haizea
Trio de vent canya per a 
repertori alegre
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.00 h Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
11.00 h Ruta històrica: L’aigua a 
Sants  Sortida: carrer Papin
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19.00 h Concert de Rosa Sánchez
Música popular llatinoamericana
22.00 h Estellés, De mà en mà. A 
càrrec de Francesc Anyó i Borja 
Penalba
Un viatge per l’apassionat i 
apassionant univers estellesià.
DIJOUS 25 D’AGOST
16.00 h Batalla Ninja, Sants Porpra 
vs Sants Ocre
Coorganitza: Exmonitors d’Esplais 
i Caus de Sants
Aquesta activitat es farà a Can 
Mantega.
20.00 h J&J Màgic, màgia familiar
22.00 h Actuació del Grup 
d’havaneres La Taverna. Hi haurà 
rom cremat
DIVENDRES 26 D’AGOST
17.00 h Fem safareig al carrer!
Parlem de la vida de barri i la Festa 
Major
22.00 h Concert amb Fanfarrai, 
música balcànica oberta a la 
fusió amb diferents gèneres i 
Rigodonians, la volta al món en 80 
discos. 100% vinil

DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 h Vermut musical amb 
Àcid Folklòric, pop folk.

Presentant el seu primer disc 
“El mal viatge”
22.00 h Concert La Mulata, sabor 
llatí amb salsa d’allioli i remenar 
el pandero sense haver de 

perrejar i DFigurins, versions rock 
dels ‘60 a l’actualitat
02.00 h Traca final de festa

ROBRENYO
DISSABTE 20 D’AGOST
21.00 h Traca d’inici
23.00 h Orquestra Costa Blanca 
(quintet)
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 h Inscripció campionats a la 
taula de la Comissió
17.30 h Arte Sants
18.30 h Jocs de taula
23.00 h Discomòbil Tito Jarper
DILLUNS 22 AGOST 
12.00 h Festa d’escuma
13.00 h Concursos culinaris 
(truites, pastissos, quiches…)
17.00 h Tattoo  (aprendre jugant)
18.30 h Jocs de taula
23.00 h Orquestra Krater
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
DIMECRES 24 D’AGOST
10.00 h Ofrena floral A Sant 
Bartomeu
10.00 h Tattoo (taller infantil)
18.00 h Berenar per a la gent gran
22.00 h Sopar de germanor
23.00 h Cuarter Perfild
DIJOUS 25 D’AGOST
14.00 h Sardinada popular amb 
tiquet
17.30 h Xocolatada
18.30 h Jocs de taula
18.00 a 20.00 h Havaneres amb 
Mar Brava
23.00 h Discomòbil

DIVENDRES 26 D’AGOST
12.00 h Tattoo (taller infantil)
14.00 h Botifarrada
17.00 h Sueños (infantil)
18.30 h Jocs de taula
23.00 h Grup Versions Coves
DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 h Entrega de premis: escacs, 
domino i culinaris
14.00 h Aperitiu fi de festa
18.00 h Jocs de taula
22.00 h Traca fi de festa
23.00 h Disco Cocodrilo (Albert Malla).

 
CARRER ROSES CASA 
GRAN
DISSABTE 20 D’AGOST
22.30 h Actuació: THE BEATIES BAND 
(Recordem als Beatles) 
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Traca, pregó i Gegants de Sants 
Venda de productes d’oferta
17.30 h Jocs de taula 
22.30 h Cocodrilo Club amb Albert 
Malla
DILLUNS 22 D’AGOST
Venda de productes d’oferta
17.30 h Activitats per als nens i 
xocolatada
22.30 h Jocs de taula
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
22.30 h Sopar del soci
DIMECRES 24 D’AGOST
Venda de productes d’oferta
10.00 h Ofrena Floral Sant Bartomeu i 
Mercat de Sants
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11.00 h Manualitats: Fem collarets 
i polseres
17.30 h Jocs de taula
22.30 h Actuació Tequila Bum Bum
DIJOUS 25 D’AGOST
Venda de productes d’oferta
11.00 h Manualitats: Fem Bosses
18.00 h Havaneres amb el Grup 
Montjuïc
22.30 h Actuacions dels Conjunts Els 
Norte, i Rock and Rios Band (Banda 
Oficial Tribut Miguel Ríos)
DIVENDRES 26 D’AGOST
Venda de productes d’oferta
11.00 h Manualitats: Fem animals 
de fantasia
17.30 h Jocs Infantils, Eurocopa Futis
17.30 h Concurs de Truites / 
Pastissos
22.30 h Actuacions de Combo i Son 
Caliu
DISSABTE 27 D’AGOST
Venda de productes d’oferta
14.30 h Dinar de gala
17.30 h Jocs de taula
22.30 h Ball amb Mike Kennedy i Los 
Salvajes
3.00 h Traca Fi de Festa

ROSSEND ARU S
DISSABTE 20 D’AGOST
22.00 h Concert rock: Cadipsonians 
(calipso), Las Ruinas (heavy pop) i Dj 
Luis Le Nuit (indie)
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 h Titelles: L’estenedor
19.00 h Concert cantautor: 
L’Abdominable Gallina Nauseabunda

22.00 h Concert grups del 
barri: Lula Long (pop rock), 
Espectres (pop rock) i  Ameba Djs 
(electrònica)
DILLUNS 22 D’AGOST
17.30 h Contes infantils
19.00 h Concert Biel Ballester Trio 
(jazz manouche)
22.00 h Cinema mut musicalitzat
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
11.00 h Jocs infantils: inflables, 
jocs d’aigua, futis, etc.
17.30 h Campionat de mus
22.00 h Concert Nación Funk Block 
Party (funk, hip hop), DJ Miguelito 
Superstar (soul, funk, disco)
DIJOUS 25 D’AGOST
Ludoteca, jocs de taula, etc
19.00 h Espectacle de titelles 
García, sobre Federico García Lorca 
a càrrec de l’Estenedor
22.00 h Concert electropop: BCN 
82 i DJ Javi Mateo
DIVENDRES 26 D’AGOST
22.00 h Concert Till April 
(alternative cabaret swing jazz), 
Son de la Rambla (son cubà) i DJ El 
sonido de veldá (salsa)
DISSABTE 27 D’AGOST
17.30 h Gimcana fotogràfica. 
Busquem racons del barri i 
resseguim la seva història
19.00 h Concert Jordi Cassette 
(pop rock)
22.00 h Concert Juli Bustamente 
(pop rock), Tiki Phantoms (surf 
rock) i  DJ Harry Callahan (R&B, 
soul, funk)

SAGUNT
DISSABTE 20 D’AGOST
23.30 h Ualla! Música  i humor
00.30 h Dj Mata i la seva selecció de 
hits “petardos” d’avui i de sempre
DIUMENGE 21 D’AGOST
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 i sòcies
18.00 h Festa de l’escuma
21.00 h Sopem fent l’Indi
00.00 h Dj Maricarmen Free 
(#petardeo)
DILLUNS 22 D’AGOST
12.00 h Taller de mandales índies
19.30 h Quedem a la Comi! Anem a 
recollir el premi!
21.30 h Sopem al carrer, avui toca: 
truites!
23.30 h Sons de barri: : Evil Empire 
(hard rock), Lo petit comitè (rock, 
Pop,
 punk educat)
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.00 h Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
12.00 h Taller infantil: Jocs de 
sabó
17.30 h Titelles: Hansel 
i Gretel a càrrec de la 
Companyia Sebastià Vergés 
– Titelles
18.30 h Xocolatada Infantil 
21.00 h Sopem al carrer, avui 
toca: pizza!
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23.30 h Nit americana: classe de 
swing amb BallaSwing i concert 
de blues amb The
Blues Prisoners
DIJOUS 25 D’AGOST
12.00 h Taller infantil: Ens pintem 
com indis!
17.00 h Taller de sardanes amb 
la Confederació Sardanista de 
Catalunya
18.00 h Sardanes amb la Cobla 
Baix Llobregat
21.00 h Fideuada (gratuïta socis/
sòcies)
23.00 h Havaneres amb Grup 
Xarxa (rom gratuït pels socis/
sòcies)
DIVENDRES 26 D’AGOST
12.00 h Taller infantil: Jocs d’aigua
18.00 h Concurs de dolços (hi 
haurà premi!)
21.00 h Botifarrada (gratuïta socis/
sòcies)
23.30 h Nit de Rumba: : Micu 
(rumba catalana), Tyto Alba 
(versions de rumba, funk, reaggae 
i ska)

DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 h Animació infantil 
amb Dançons amb Carles 

Cuberes
12.00 h Vermut
17.30 h Jocs de taula amb el 
suport del Club de rol Silmaril
21.00 h Sopar de germanor

23.30 h Ball de Festa Major 
amb l’Orquestra Freak Fandango 
Orquestra (barreja de folk, polka, 
música balcànica i punkhrock)

SANTA CECI LIA
DISSABTE 20 D’AGOST
19.00 h Anem al pregó
23.00 h Duo Paradís      
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Traca inici de festa 
13.00 h Botifarrada (amb tiquet) 
Pastisseria Galimany 
23.00 h SAL 150 
DILLUNS 22 D’AGOST
14.00 h Sardinada (amb tiquet) 
Pastisseria Galimany
19.00 h Entrega de premis
21.00 h Sopar americà (amb 
tiquet) Pastisseria Galimany
23.00 h Grup Beat Road (Beatles) - 
Aqru.Bcn Rapero Aaron 
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.00 h Sopar Popular, salsitxada 
al Forn Pastisseria Galimany
DIMECRES 24 D’AGOST
10.00 h Ofrena Floral a Sant 
Bartomeu
14.00 h Dinar popular (amb 
tiquet) Pastisseria Galimany
21.00 h Sopar avis. Pastisseria 
Galimany. Patrocinat Bar Porti.
23.00 h Havaneres i rom cremat 
amb Pot Vell
DIJOUS 25 D’AGOST
12.00 h Guerra d´aigua
18.00 h Xocolatada (amb tiquet)  
Pastisseria Galimany
21.00 h Sopar de Germanor: 
Nit del Montadito (barquetes) 
Pastisseria Galimany
23.00 h  Ball am Paris-Trio                 

DIVENDRES 26 D’AGOST
14.00 h Barbacoa (amb tiquet) 
Pastisseria Galimany
18.00 h  FiasCo Tu
23.00 h Discoteca Revival 70-
80-90         
DISSABTE 27 D’AGOST
14.00 h Dinar popular per a  veïns 
i socis (amb tiquet)
18.30 h Pica-pica fi de Festa Major 
per a socis
23.00 h Ball amb l’orquestra 
Salsabor      
DISSABTE 20 D’AGOST
22.30 h Ball amb el Duo Celeste
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 h Traca d’inici de Festa Major
11.30 h Sardanes amb la colla La 
Principal del Llobregat

     
VALLADOLID
13.00 h Coca i cava per als socis
22.30 h Ball amb el Dúo 
Mediterráneo
DILLUNS 22 D’AGOST
12.30 h Concurs d’allioli
13.00 h Botifarrada
22.30 h Havaneres i rom cremat 
amb  La Taverna,  discomòbil
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.30 h Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
12.00 h Acte celebració 35è 
aniversari
18.00 h Homenatge a la gent gran 
amb el show de “Les Ghordettes”
Berenar per als avis i socis
21.30 h Rumba Catalana amb el 
grup La Sandunguera, Discomòbil
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DIJOUS 25 D’AGOST
11.00 h Taller de manualitats per 
a la canalla
17.30 h Animació infantil amb el 
grup Somnis i xocolatada
23.00 h Discomòbil a càrrec d’en 
DJ Robert
DIVENDRES 26 D’AGOST
11.30 h Concurs de tapes
12.30 h Sardinada
19.30 h Tarda- nit de pop rock, Yoga 
Flame, Cover Kings, Vader Retro
DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 h Lliurament de premis 
populars de guarniment de 
carrers, organitzat per Sants 3 
Ràdio
23.00 h Orquestra amb el grup 
Celeste
2.30 h Traca de final de festa i 
guerra de confeti

23.00 h Orquestra amb el grup 
Celeste
2.30 h Traca de final de festa i 
guerra de confeti

VALLESPIR
DISSABTE 20 D’AGOST
22.30 h Discomòbil
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h  Traca
18.00 h  Sardanes amb la Cobla 
Mediterrània
22.30 h  Ballaswing amb orquestra 
DILLUNS 22 D’AGOST
10.00 a 20.30 h Mercat al carrer i 
associacions del barri  
23.00 h Havaneres amb el grup 
Port Bo i rom cremat
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris

21.00 h Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
10.30 h Trobada de puntaires de 
Sants
10.30 h Animació infantil amb el 
grup Somnis
18.00 h Intercanvi de plaques de 
cava
18.00 h Berenar per als avis i 
actuació musical amb el grup 
Inolvidables 70’s
22.30 h Discomòbil
DIJOUS 25 D’AGOST
10.30 a 20.00 h  Inflables d’aigua
18.00 h Berenar nens
22.30 h Grup Malasanya i grup 
Tyto Alba 
DIVENDRES 26 D’AGOST
10.00 a 20.30 h Festa dels 
animalets amb protectores 
d’animals
22.30 h Grup Ponme Otra i Grup 
 Distrito 13
DISSABTE 27 D’AGOST
15.00 h Arrossada (amb tiquet)
22.30 h  Bcn Jazz Ska Orquestra i 
Grup Golden Beat

 
VALLESPIR DE BAIX
DISSABTE 20 D’AGOST
22.15 h Teatre – Impro bcn
23.30 h Newitas (rumba)
00.15 h Maria Gambrau (rumba)
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 h Taller activitats infantils
17.00 h Moonson Holi
21.00 h Teatre músic – El Sobrino 
del Diablo

22.30 h Evil Empire
00.30 h Subversa
DILLUNS 22 D’AGOST
13.00 h Paella ecològica i vegana
16.00 h Taller per a la Guerrilla 
contra l’oligopoli energètic
18.00 h Exhibició de ball en línia 
del Casal de les Cotxeres de Sants
22.00 h Wagner Pa & Brazucca 
Matraca
00.00 h La Trocamba Matanusca
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
DIMECRES 24 D’AGOST
12.00 h Taller activitats infantils
20.00 h Classe de ball – swing 
21.30 h La Funkoteka
00.00 h Dj Sendo
DIJOUS 25 D’AGOST
13.30 h Sardinada popular
Tarda Fira d’artesania
Vespre de Màgia
22.00 h MotorPriest
00.00 h Blitzkrieg FM
DIVENDRES 26 D’AGOST
12.00 h Taller activitats infantils
14.00 h Concurs de Truites
20.00 h U Dance classe de ball – 
salsa
22.00 h Yacine
00.00 h Luís Washington
DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 h Torneig de jocs de taula al 
carrer – El Nucli
13.30 h Botifarrada popular
16.00 h Torneig de jocs de 
taula al carrer – El Nucli
19.00 h L’Estenedor Teatre
22.00 h  Batucada – 
SoundBarri  Percussió
23.00 h Sandunguera – Rumba
00.30 h Som Caliu – Rumba
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DISSABTE 20
19.00 h Pilar al pregó d’inauguració de la Festa Major al Parc de l’Espanya Industrial
20.55 h Traca d’inauguració de la Festa Major 
21.00 h Classe oberta de swing
21.30 h Exhibició de swing
22.00 h  Concerts: The Lindy Hoppers Band (swing-jazz), Sybarites (reggae-funk) i The Risas (funk)

DIUMENGE 21
12.30 h Concurs de paelles. En acabar, Campionat de Bitlles Catalanes.
19.00 h Taller de circ: In-Extremis 
20.00 h Circ al carrer amb Capgirats
21.30 h Cinema a la fresca: Els Minions
23.00 h Concerts: DJ Sendo

DILLUNS 22
18.25 h Traca infantil de globus
18.30 h Xocolatada 
19.00 h Animació infantil amb Xavi Cris
20.30 h Teatre al carrer: Nòmades, teatre crític de Gràcia!
22.30 h Concerts: Roba Estesa (folk) i Dr.Prats (fusió)

DIMARTS 23
17.30 h Taller casteller per a menuts i grans
19.30 h Assaig de castells al carrer
22.30 h Concerts: Les Absentes (folk) i Albercocks (rock Disney)

DIMECRES 24
10.00 h Pilar a Sant Bartomeu: Església de Santa Maria de Sants
11.00 h Vermut musical de Sant Bartomeu
18.00 h Torneig de Cap de Colla (joc de taula)
18.00 h Jocs de taula per a petits i grans
21.00 h Sopar de germanor
23.00 h Concerts: Miquel del Roig (cantautor)

DIJOUS 25
18.00 h Concert: Miguel Aranda (cantautor)
19.00 h Crema Pica Puja
20.30 h Màgia al carrer: Màgic Raül
22.30 h Concerts: El Veïnat (reggae-funk) i Strombers (patxangafestiva)

DIVENDRES 26
17.00 h Torneig de botifarra
18.00 h Jocs de taula per a petits i grans
21.00 h Assaig de castells al carrer
23.00 h Concerts: Terratombats (rumba catalana) i Hora de Joglar (fusió)

DISSABTE 27
12.00 h Vermut musical amb Morena (tradipatxanga)
14.00 h Botifarrada popular. Venda de tiquets.
18.00 h Actuació castellera de Festa Major: pl. Bonet i Muixí
18.30 h Pilar caminat: pl. Bonet i Muixí- Cal Borinot
19.30 h Olimpíades borinotes
22.00 h  Concerts: Rereguarda (ska-reggae), VaDeBo (ska combatiu) i Pirat’s Sound Sistema 

(reggae-ska-dancehall)
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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 dispo-
sicions:

PreAmbul

Perquè tot ciutadà o ciutadana, visitants i 
gent del barri, gaudeixin de la festa i puguin 
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 tambE    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 matinada. 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 esta-
bliments propers de pública concurrència 
durant la festa no se subministraran gots de 
vidre per consumir begudes fora del local.
L'Ajuntamente de Barcelona facilitarà gots 
reciclables.

Disposicions higiE   niques i ci   viques   
Tots els bars i els altres establiments hauran 
de permetre l’ús dels lavabos a les persones 
que ho demanin, clients o no, mentre tin-
guin obert l’establiment.

Paradetes, taulells i altres apèndixs
Al carrer no es podran instal·lar cap tipus de 
taulells, taules i cadires, parades ni construc-
cions similars sense el corresponent permís 
municipal, emès expressament pel Districte 
de Sants-Montjuïc.

Begudes alcoholiques i menors

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

Venda ambulant

Per tal de garantir la qualitat d’allò que es 
pot comprar durant la festa i de compensar 
l’esforç que els establiments autoritzats 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

Al c. Comtes de Bell-lloc amb c. Viriat
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ESCENARIS DE LA FESTA

L’organització es reserva el dret de canviar o anul·lar alguna activitat de la programació.

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

Espai actes unitaris

Ubicació d’atraccions de fira
WC

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

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic

ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic

festamajorsants.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




