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Benvolgudes i benvolguts,

Un any més, la Festa Major de Sants és 
un glop d’aire fresc al mig de l’estiu. 
Per fi, enguany podem assaborir-la 
com abans de la pandèmia, retrobant-
nos amb els nostres veïns i veïnes de 
nou als carrers i les places guarnits per 
a l’ocasió.

Aquest any donem la benvinguda a la 
festa amb un sentiment ambivalent. 
Feliços de tornar sense mascaretes ni 
restriccions. Però molt tristos perquè 
la nostra santsenca més universal, 
l’estimada Núria Feliu, no serà amb 
nosaltres. Segur que el seu record serà 
ben present i li dedicarem els nostres 
millors balls. Ni Sants ni Barcelona no 
l’oblidarem mai. 

La Festa Major de Sants genera 
un sentiment de comunitat que 
enorgulleix el barri i tothom que 
s’uneix a una de les festes més 
emblemàtiques del calendari festiu de 
la ciutat. 

Vull agrair l’esforç del moviment 
associatiu del barri per reprendre 
la Festa Major després de dos anys 
d’aturades i dificultats. El retorn a 
la programació habitual, amb actes 
unitaris, i la cocreació de propostes 
entre la Federació d’Associacions i 
Comissions de Carrers, els Castellers de 
Sants i el Districte de Sants-Montjuïc 

són un bon exemple de la força de les 
persones i del teixit associatiu d’un 
barri que manté viu el seu esperit 
reivindicatiu. Enhorabona per la 
vostra tasca. 

La Festa Major de Sants és una 
festa de tothom i per a tothom. Us 
convido a gaudir de la seva extensa 
programació d’activitats organitzades 
per a grans i petits: balls, cultura 
popular, competicions esportives, 
gastronomia... Sense oblidar noves 
propostes com ara la visita pels 
carrers guarnits orientada a persones 
amb autisme o la visita guiada 
audiodescrita per a persones amb 
discapacitat visual. Gaudiu, sobretot, 
de les persones, tot endinsant-vos al 
barri de Sants. 

Celebrem la Festa Major. Sempre amb 
empatia i cuidant-nos els uns als 
altres. Perquè volem una festa major 
lliure de comportaments racistes, 
masclistes i LGTBI-fòbics i plena de 
diversitat i solidaritat. Reivindiquem 
la Barcelona orgullosament diversa i 
feminista. Una festa de tots i totes. 

Que comenci la festa! 

Visca la festa major!
Visca Sants! 

Ada Colau Ballano
Alcaldessa de Barcelona
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Santsencs i santsenques,

Aquest any sí! Arriba la Festa Major 
de Sants com sempre l’havíem 
conegut. Després d’un llarg període 
d’incerteses, tristeses i inquietuds. 
Desprès d’adaptar-nos i readaptar-nos 
als aforaments limitats, les distàncies, 
mascaretes i reserves prèvies. L’esforç 
col·lectiu ha mantingut viva la Festa 
Major i arriba plena de carrers guarnits, 
activitats familiars, esport, música, 
cultura popular, focs i diables, com tant 
bé recull el cartell de Festa Major obra 
del dissenyador Jaume Gubianas. 

Alcolea de Dalt, Alcolea de Baix, 
Finlàndia, Guadiana, Papin, Plaça de 
la Farga, Robrenyo, Sagunt, Valladolid, 
Vallespir de Dalt i Vallespir de Baix 
surten per oferir-nos immersions 
fantàstiques sota guarniments plens 

de llum, color i imaginació. Per la 
seva banda els Castellers, la Lleialtat 
Santsenca i l’escenari unitari de 
l’Espanya Industrial també oferiran 
propostes culturals i musicals al llarg 
dels nou dies de Festa Major. 

En aquesta edició, vull agrair 
especialment la implicació de totes. De 
les que formeu part de les Comissions, 
dels veïns i veïnes que convideu i rebeu 
amics i amigues i parents per gaudir 
dels nostres carrers engalanats i dels i 
les visitants que ens permeteu mostrar-
nos amb orgull, respecte i diversitat la 
força del nostre barri. Moltes gràcies a 
tots i totes.  

Bona Festa Major, i per molts Sants, 
sempre!

Marc Serra Solé 
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc

Us estem esperant.

Amb l’emoció de recuperar la 
normalitat després d’aquests anys 
difícils i tristos de pandèmia.

Amb la il·lusió dels que volem fer festa.
Amb les ganes de lluir els nostres 
carrers guarnits després de tantes hores 
de feina; respecteu-los, si us plau.

Amb civisme, amb respecte pel descans 
del veïnat i per tothom (recordeu, “NO 
és NO”). 

Veniu a fer festa amb nosaltres! Sigueu 
benvinguts i benvingudes, a participar a 
la festa, però també a col·laborar amb les 
comissions de carrers que la fan possible 
any rere any.

Ens veiem aviat.
 

Jaume Canals
President de la Federació d’Associacions 
i Comissions de Carrers de la Festa Major 

de Sants
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DISSABTE 20 D’AGOST
19.00 h Balls i lluïments de les colles de 
cultura popular 
Amb la participació dels Geganters de 
Sants, Tabalers i Diables de Sants i dels 
artistes de l’espectacle “Expressions 
del món” de l’Associació d’intercanvi 
Xina-Espanya New Generation. El ball 
es clourà amb un pilar dels Castellers 
de Sants.
Parc de l’Espanya Industrial

20.00 h Pregó de Festa Major 
A càrrec d’Elies Campo
Parc de l’Espanya Industrial

DILLUNS 22 D’AGOST
De 17.30 h a 18.45 h Ballada de sardanes 
amb la Cobla Principal del Llobregat
Parc de l’Espanya Industrial

programació unitÀria
FESTA MAJOR

18.45 h Concert a càrrec de Yolanda Sikara
La cantant i actriu catalano-guineana 
ens oferirà un espectacle musical 
on ens farà reviure les cançons més 
clàssiques dels anys 70 i 80.
Parc de l’Espanya Industrial

 
19.30 h Lliurament de premis del Concurs  
de guarniment de carrers
Parc de l’Espanya Industrial

DIMARTS 23 D’AGOST 
De 10.00 h a 13.30 h Bàsquet de carrer
Entrenament de bàsquet a la pista del 
parc a càrrec de Streetball Bcn Sants.
Parc de l’Espanya Industrial
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De 10.00 h a 13.00 h 
 Jocs populars i gegants de fusta
Un espai de jocs gegants de tot tipus 
com el parxís, les bitlles planes, el 
mikado, els puzzles, la petanca de colors, 
l’air-hoquei i moltes sorpreses més!
Parc de l’Espanya Industrial

De 10.00 h a 13.00 h Ludopeques
Un espai familiar i de lliure accés 
pensat pels més petits de la festa, on 
podreu trobar una gran varietat de 
jocs pensats per a famílies amb nens i 
nenes d’1 a 4 anys. 
Parc de l’Espanya Industrial

De 10.00 h a 11.00 h Visita guiada pels carrers 
guarnits per a persones amb autisme
Visita als carrers de Finlàndia, Sagunt i 
Papin i a la plaça de la Farga a càrrec de 
Francesc Manent.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia al tel. 637 15 29 44.

13.00 h Repic de campanes manual 
Església de Santa Maria de Sants  
(plaça de Bonet i Muixí, 5)

De 17.00 h a 20.00 h Cursa de cavalls
Trepidant cursa de cavalls, en la qual 
cada equip buscarà la millor estratègia 
perquè el seu cavall sigui el primer 
a travessar la línia d’arribada. Joc 
cooperatiu per equips  on l’enginy per 
a fer moure els cavalls no té límits.
Parc de l’Espanya Industrial

De 17.00 h a 19.00 h Visita guiada 
audiodescrita pels carrers guarnits  
de la festa major de sants, per a persones 
amb discapacitat visual 
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a subtil@subtil.cat  
o al tel. 649 005 207.
Més informació a subtil.cat 
Plaça de Bonet i Muixí, davant les 
escales de l’església

De 17 h a 20 h Bàsquet de carrer
Torneig de 3x3 de bàsquet a la pista del 
parc a càrrec de Streetball Bcn Sants.
Parc de l’Espanya Industrial

De 18.30 h a 20.30 h Taller de bombolles de sabó
Qui vol experimentar el que passa quan 
s’està dins d’una bombolla? En Nanu 
Ferrari convidarà tothom qui ho desitgi 
a entrar i formar part del món de les 
bombolles! Qui sap si potser a més a 
més li farà una perruca de bombolles?
Parc de l’Espanya Industrial

De 18.30 h a 20.30 h Concert de Xics’n’Roll
The Beatles, Rolling Stones, Tina 
Turner, AC/DC, Queen, U2, Nirvana, 
Coldplay... Clàssic rere clàssic, hit rere 
hit, Xics’n’Roll ens presenten a les 
bandes més mítiques de la història del 
rock. Una manera divertida i amena 
d’introduir als més petits en la música 
moderna i tota una oportunitat per 
a mares i pares per a tornar a vibrar i 
cantar amb els clàssics. 
Parc de l’Espanya Industrial 
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De 19.30 a 20.30 h Espectacle  
“Expressions del món”
Espectacle de la taula intercultural 
del Secretariat d’Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Hi 
participa l’Escola Xinesa de Taitxí, 
los Danzantes de Tijera de la región 
de Guancabelica al Perú, l’Associació 
d’Intercanvi Cultural Xina-Espanya, el 
Centre Boliviano-catalán, l’Associació 
Multicultural Ayacucho Perú i els 
Cambalanes Cambas Catalanes 
d’Espíritu de Santa Cruz de la Sierra.
Parc de l’Espanya Industrial 
20.00 h Missa vespertina avançada  
de Sant Bartomeu 
Església de Santa Maria de Sants 
 (plaça de Bonet i Muixí, 5)
22.30 h  Nit de concerts amb  
The Whale Trip i Gertrudis
Espai Castellers  
(aparcament del carrer Viriat)

DIMECRES 24  D’AGOST
10.00 h Ofrena floral a Sant Bartomeu 
Per part de les comissions de festes 
dels carrers, Castellers de Sants i veïns 
i veïnes que ho desitgin
Església de Santa Maria de Sants  
(plaça de Bonet i Muixí, 5)
11.30 h Aperitiu mariner de Festa Major al 
Mercat de Sants
El Mercat de Sants, vol obsequiar 
tots els veïns/es del barri amb la 
degustació d’un aperitiu mariner de 
Festa Major.
Mercat de Sants (carrer de Sant Jordi, 5)

12.00 h Missa solemne en honor  
de Sant Bartomeu  
Església de Santa Maria de Sants 
 (plaça de Bonet i Muixí, 5)

De 18.00 a 19.30 h Ruta històrica per Sants
Visita guiada a set punts d’importància 
històrica i patrimonial del barri. 
Activitat gratuïta amb places 
limitades a un màxim de 20 persones.
Reserva d’espai a formularis.lleialtat.
cat/passejada24agost 
Lloc de trobada: seu del Districte  
(carrer de la Creu Coberta, 104)

DIJOUS 25 D’AGOST
De 18.00 a 19.30 h  
Ruta històrica per Sants
Visita guiada a set punts d’importància 
històrica i patrimonial del barri. 
Activitat gratuïta amb places 
limitades a un màxim de 20 persones.
Reserva d’espai a formularis.lleialtat.
cat/passejada25agost 
Lloc de trobada: seu del Districte 
 (carrer de la Creu Coberta, 104)
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DIUMENGE 28 D’AGOST
De 10.30 h a 14.00 h  
Curses Ciclistes de Festa Major 
Recorregut: carrers de Sants i de la Creu 
Coberta entre Olzinelles i Moianès
De 10.30 h a 11.15 h 45è Trofeu Quirze Martí. 
Categories cadets

D’11.20 h a 12.15 h 75è Trofeu Enric 
Armengol. Categories júnior

De 12.20 h a 14.00 h 44è Trofeu Antonio 
Andrés Sancho. Categories Elit
Organitza: Volta Ciclista a Catalunya AE 
amb la col·laboració del Mercat de Sants
Les inscripcions per a persones 
federades es realitzaran a través de la 
Federació Catalana de Ciclisme  
(www.ciclisme.cat)

22.00 h Piromusical, cloenda dels actes 
unitaris de Festa Major
Organitza: Colla de Diables de Sants i 
Sants 3 Ràdio
A les grades del Parc Espanya Industrial
Avís: Durant tot el dia, el parc estarà 
tancat.

DIVENDRES 26 D’AGOST
De 18.00 a 19.30 h  
Ruta històrica per Sants
Visita guiada a set punts d’importància 
històrica i patrimonial del barri. 
Activitat gratuïta amb places 
limitades a un màxim de 20 persones.
Reserva d’espai a https://formularis.
lleialtat.cat/passejada26agost 
Lloc de trobada: seu del Districte  
(carrer de la Creu Coberta, 104)

DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 h Lliurament dels premis populars de 
guarniment de carrers de la Festa Major de 
Sants, amb totes les comissions de festes i 
l’actuació dels Gegants de Sants
En acabar, vermut popular de fi de festa
Organitza: Sants 3 Ràdio
Carrer de Valladolid

18.00 h Diada castellera i pilar caminant 
dels Castellers de Sants
Actuació a la Plaça de Bonet i Muixí i 
pilar caminant fins al parc de l’Espanya 
Industrial

21.30 h Correfoc adult
Les colles participants són els Diables 
de Sants, la Colla de Diables de Sant 
Joan Despí, les Guspires de Sants i 
una colla més convidada.
Recorregut: plaça Osca,  Riego, 
Autonomia,  Watt, Sants, Gayarre, Rei 
Martí, Cros, Sant Crist, plaça Ibèria i 
plaça Bonet i Muixí
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ALTRES:
DEL DIVENDRES 19 D’AGOST AL 
DIUMENGE 28 D’AGOST
Obert Internacional d’Escacs de Sants-
Ciutat de Barcelona 2022
Al Centre Cívic Cotxeres de Sants  
(carrer de Sants, 79) 

Diumenge 21 d’agost
11 h Campionat de Simultànies 
Inscripció gratuïta
Plaça Bonet i Muixí 

Dijous 25 d’agost
10.30 h Campionat de dobles
Inscripció gratuïta al Centre Cívic 
Cotxeres de Sants
Carrer de Guadiana
Més informació a  
www.cotxeres-casinet.org/escacs

20, 23, 25, 26 I 27 D’AGOST
Punt Lila
Dissabte 20, divendres 26 i dissabte 27 
d’agost, de 23.00 a 4.00 h 
Dimarts 23 i dijous 25 d’agost, de 22 a 3.00 h 
Punt d’assessorament, 
sensibilització i detecció de les 
agressions masclistes durant la 
Festa Major
Espai Castellers (aparcament del 
carrer Viriat)

DEL 22 D’AGOST  
AL 8 DE SETEMBRE
Exposició dels cartells  
de la Festa Major de Sants
De dilluns a divendres de 10 a 21 h; 
dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Entrada lliure 
Atri de la Lleialtat Santsenca  
(carrer d’Olzinelles,31)

DIMARTS 23 D’AGOST  
De 20.00 a 1.00 h Sopar de germanor del 
veïnat i la Coordinadora
d’Entitats de la Lleialtat Santsenca
Cal portar menjar per compartir.
Carrer de Dalmau 

DIVENDRES 26 D’AGOST
De 18.30 h a 1.00 h  
Bonet i Muixí se suma a la festa! 
18.30 h Ball en línia 
19.00 h The Yeah Project  
(hip-hop col·laboratiu)
19.30 h Get Back presenta “Corporālis” 
(dansa urbana fusió)  
20.00 h “Trinario. Cuerpos resonantes” 
(dansa contemporània)
De les 22.30 h a la 1.00 h Dj Grounchoo: 
música festiva amb ritmes de l’Europa 
de l’Est
Activitats per a tots els públics sense 
reserva prèvia 
Organitza: Lleialtat Santsenca
Plaça de Bonet i Muixí

26 I 27 D’AGOST
DE 21.30 A 01.30 H PUNT INFORMATIU D’ENERGY 
CONTROL
Punt d’informació i assessorament 
sobre substàncies
Espai Castellers (aparcament del
carrer Viriat)
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DISSABTE 27 D’AGOST 
De 10.00 a 22.00 h Bonet i Muixí se suma  
a la festa! 
De les 10.00 a les 13.00 h Teatre Lambe 
Lambe i Teatre en Miniatura 
Espectacles unipersonals de petit format 
De les 10.00 a les 13.00 h Partides de 
Scrabble en català 
De les 13.00 a les 14.00 h Vermut Musical  
18.45 h Ball en línia 
19.30 h Ball amb l’Orquestra Bahia  
21.30 h Actuació dels Diables de Sants 
(fi de festa). Activitats per a tots els 
públics sense reserva prèvia 
Organitza: Lleialtat Santsenca
Plaça de Bonet i Muixí

11.30 h “Si les parets parlessin”
Visita comentada per conèixer la 
Lleialtat. Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia a www.lleialtat.cat 
Lleialtat Santsenca  
(carrer d’Olzinelles,31)

De 17.00 a 21.00 h  
Jocs de taula i rol amb Sants Niggurath
Lleialtat Santsenca  
(carrer d’Olzinelles,31)

DISSABTE 27  
I DIUMENGE 28 D’AGOST
Visites guiades a l’exposició “Turner. La 
llum és color” del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya
Dissabte 27 d’agost, a les 17.30 h
Diumenge 28 d’agost, a les 12.00 h
Entrada gratuïta amb aforament 
limitat a 25 persones
Inscripcions a la recepció del CC 
Cotxeres de Sants del 23 al 30 d’agost
Punt de trobada: taulell d’informació 
del vestíbul del  Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
19.00 h Concert de Festa Major amb la 
Banda Municipal de Barcelona
Amb la direcció de Carlos Ramón Pérez
Parc de l’Espanya Industrial

DIJOUS 15 DE SETEMBRE
19.00 h Lliurament dels Premis dels Jocs 
Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Organitza: Societat Coral la Floresta, 
la Federació Festa Major de Sants, 
la Federació 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.
Saló de plens de la seu del Districte  
de Sants-Montjuïc  
(carrer de la Creu Coberta, 104)
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ALCOLEA DE BAIX
DISSABTE 20 
23.00 h Traca d’inici de Festa Major
23.05 h Orquestra

DIUMENGE 21 
12.00 h Sardinada Popular
18.00 h Sardanes
22.30 h  Havaneres amb Xarxa i Rom 

Cremat
DILLUNS 22 
12.00 h Activitats infantils
22.30 h Música amb DJ Eugeni

DIMECRES 24 
14.30 h Gran paella popular
22.30 h Música amb The Sants

DIJOUS 25 
12.00 h Jocs de ciència
13.00 h Vermut musical
18.00 h Xocolatada infantil
18.30 h Contacontes amb La Inexplicable
20.00 h Sopar de Frankfurt
22.30 h Orquestra

DIVENDRES 26 
14.00 h Degustació de patates a la Riojana
14.00 h Concert amb Lauzeta

programa de carrers
2022

23.00 h Ball amb Wi Wi

Dissabte 27 
14.00 h Concurs de truites
23.00 h Orquestra
Traca i fi de Festa

ALCOLEA DE DALT
DISSABTE 20 
20.00 h Traca d’inici de Festa Major
20.30 h Baketomba
23.00 h Discomòbil amb DJ Metxas

DIUMENGE 21 
10.00 h VII Fira artesanal
11.00 h Pitxo pote
12.00 h Rumba amb Sandunguera
23.00 H Ball amb Doble Cara

DILLUNS 22 
14.00 h Botifarrada i concurs d’all i oli
23.00 h Ball amb Trinxera

DIMARTS 23 
23.00 h Sopar de veïns i veïnes 

DIMECRES 24 
17.30 h Berenar infantil
18.00 H Animació infantil amb el grup 

Somni
21.00 h Sopar amb encant
21.00 h Actuació de Zarzuela
23.00 h Actuació d’Havaneres

DIJOUS 25 
14.00 h Sardinada
23.00 h Concert de Rocket Band
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DIVENDRES 26 
11.00 h Guerra d’aigua
14.00 h Fideuà
23.00 h Ska amb The Moskito Bite + DJ

DISSABTE 27 
13.00 h Vermut fi de festa
18.00 h Concert de Grup Shiva
23.00 h Concert de Soundtrack
02.30 h Traca fi de Festa Major i 

Baketomba

FINLÀNDIA 
DISSABTE 20 
21.00 h Traca d’inici de Festa Major 
22.00 h Sopar de la Cervesa
00.30 h Nit de festa amb PD Pinkiflor
03.00 h Fi de festa

DIUMENGE 21
09.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Guerra d’aigua per a totes les edats
14.00 h Vermut per als socis i sòcies 
18.00 h Jocs gegants amb Activijoc
21.00 h Sopar de barquetes
23.00 h Nit de festa amb Mundo Loco
02.00 h Fi de festa

DILLUNS 22 
09.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Taller de jocs de taula amb Lu2
12.00 h Vermut musical amb Miquel 

Cubero
14.30 h Dinar lliure
18.00 h MiniDisco amb La Cuca  

Animadora

21.00 h Sopar lliure
22.00 h Nit de teatre amb Improshow
23.30 h Nit de festa amb Los Suplentes
02.00 h Fi de festa

DIMECRES 24
09.30 h Esmorzar lliure
10.00 h Ofrena tradicional a  

Sant Bartomeu
11.30 h Sardanes amb la  

Cobla Jovenívola de Sabadell
14.00 h Vermut per als socis i sòcies
14.30 h Dinar Avui totes cuinem per 

totes
18.00 h Espectacle infantil amb Rumba 

Menuda
22.00 h Havaneres amb Port Bo
02.00 h Fi de festa

DIJOUS 25 
09.30 h Esmorzar d’anxoves
11.00 h Torneig de Futbol
14.00 h Vermut musical amb 22Duo
14.30 h Dinar lliure
17.00 h Xocolatada infantil
18.00 h Xicana, una gran pallassa
21.00 h Sopar de pizzes (lliure)
23.30 h Ball amb El Guateque
02.00 h Fi de festa

DIVENDRES 26 
09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Guerra d’aigua per a totes les edats
13.00 h Concurs d’amanides
13.30 h Vermut per als socis i sòcies
14.00 h Dinar d’amanides
18.00 h Jocs de taula (porta el teu joc de 

casa i juga a la fresca)
21.30 h Sopar de les dones (de pagament 

Amb inscripció prèvia
23.30 h Música i ball amb DJ Txanga
03.00 h Fi de festa

DISSABTE 27 
09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Trenquem l’olla  

(per a nens i nenes socis)
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14.00 h Botifarrada per a socis, sòcies i 
família

18.00 h Jocs de taula musicals
21.30 h Sopar de germanor
23.00 h Nit de Festa amb PD Membrillos
03.00 h Traca i fi de festa

GUADIANA
DISSABTE 20 
Guadiana tropical (nit de salsa)  
22.00 h Traca d’inici de Festa Major
22.30 h Tabalers
23.00 h Guayaba Quintet
01.00 h El Sonido de Veldá (DJ de salsa)

DIUMENGE 21 
D’11.00 h a 12.00 h 7a Batalla Ninja a Can 

Mantega
De 12.00 h a 13.00 h Contacontes “La volta 

al món en 80 dies” a càrrec de 
Gabriel Carreras

13.00 h Vermut musical
18.00 h Xocolatada
19.00 h “El Factor K” Espectacle familiar 

amb Karaokes Kids (karaoke 
infantil)

20.00 h Sopar d’hamburgueses (opció 
vegetariana)

22.00 h Guadiana rumbera  
“Karaoke XS” (karaoke en viu 
per a totes les edats)

00.00 h Newitas (rumba)

DILLUNS 22 
11.00 h Jocs infantils
13.00 h Vermut musical
19.30 h Mar Endins (havaneres)
23.00 h Maitukem (versions)
01.00 h PD Guadiana

DIMARTS 23 
21.00 h Sopar de germanor amb activitats

DIMECRES 24 
12.00 h Guerra d’aigua
18.00 h Taller gratuït serigrafia a càrrec 

de Laura López del Castillo (porta 
la teva roba) 

21.00 h Sopar botifarrada  
(opció vegetariana)

Guadiana no get enemy  
(nit d’afrobeat) 
22.30h Nit d’afrobeat amb Jazzfrobeat 
00.00 h DJ Jr. Paul 

DIJOUS 25 
10.00 h Gimcana fotogràfica amb inici 

al carrer Papin
10.30 h Open internacional d’escacs 

(partides dobles)
13.00 h VerSants (recital obert de poesia 

a càrrec del Col·lectiu d’Artistes 
de Sants)

ElectroGuadiana  
19.00 h  “Tardeo” electrònic a càrrec de 

DJ PauMSR 
22.00 h La Lvcha 
01.00 h Ameba All Stars (Bill Baggins & 

Bob Venture)

DIVENDRES 26
12.00 h Guerra d’aigua
19.00 h Taller de dansa Sexy Style a 

càrrec de Lara Pasarín
Guadiana, dansa i rock&roll 
22.00 h Blacksmoke
23.30 h Motorpriest
01.00 h DJ Bernel

DISSABTE 27 
11.00 h Taller d’origami a càrec 

d’Edurne Gallastegui
18.00 h Tast de cervesa (€)
Darrera nit
20.00 h Marta Gin (versions i cançó 

d’autora)
22.30 h Ferran Exceso (rock d’autor)
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00.00 h Ferni DZALA i Goliat Gar feat. 
CEKS (rap)

01.30 h DJ Karmelas
03.00 h Traca de fi de Festa 

PLAÇA LA FARGA
DISSABTE 20
19.00 h Traca d’Inici de Festa Major i 

cercavila  amb el Triangle de 
Sants

23.00 h Rumba catalana amb La Màlaga

DIUMENGE 21
11.30 h Guerra d’aigua
17.00 h Jocs de taula farguers
23.00 h Ball amb Mala&vida

DILLUNS 22
10.30 h Jocs de taula
11.00 h Jocs d’aigua per als nens i nenes
23.00 h Ball amb Brand New Band

DIMARTS 23
20.30 h Sopar de Germanor i jocs de 

taula farguers

DIMECRES 24
11.00 h Campionat de Remigi
12.00 h Trepitjada de raïm Raimat amb 

premi assegurat
17.30 h Berenar per als avis i àvies amb 

Guateque
23.00 h Ball amb Guateque Golden Years

DIJOUS 25
10.30 h Jocs d’aigua

14.30 h Botifarra amb seques  
Venda dels tiquets al local de la 
Comissió

16.30 h Jocs de taula farguers
23.00 h Ball amb Van de Bolo

DIVENDRES 26
11.30 h Concurs de pintura d’etiquetes 

de cava a càrrec de Raimat
17.30 h Xocolatada infantil i actuació 

del Mag Xurret
23.00 h Discomòbil

DISSABTE 27
11.00 h Matinal de poesia
14.00 h Gran Paella Popular  

Venda dels tiquets al local de la 
Comissió

16.30 h Jocs de taula farguers
10.30 h Discomòbil amb Pikantillo Nick
12.30 h Les millors versions transformades 

a rumba de la mà de The Sants 
Traca i fi de Festa

PAPIN
DISSABTE 20 
20.30 h Sopar de germanor i Traca 

d’inici de Festa Major

DIUMENGE 21 
11.00 h 7a edició de la Batalla Ninja 

Sants Porpra vs Sants Ocre i vs 
Sants Roig.  
Activitat conjunta amb les 
Comissions del carrer Sagunt i 
del carrer Guadiana que es farà 
als jardins de Can Mantega.
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DIMARTS 23 
19.00 h Anem a passejar als carrers 

guarnits de Festa Major

DIMECRES 24 
10.30 h Ruta històrica pel Sants 

modernista
18.00 h Tallers d’arts i oficis 

modernistes (grup adults: 
esgrafiats. Infants i famílies: 
trencadís) 

21.30 h Nit d’havaneres amb Pirats pel 
mar (amb rom cremat)

DIJOUS 25 
10.00 h Gimcana fotogràfica amb 

les comissions de Sagunt i 
Guadiana.  
Punt d’inici al carrer Papin

18.00 h Trobada i intercanvi 
d’experiències amb famílies i 
infants. 

20.30 h Sopar de germanor. Porta la 
teva carmanyola!

22.00 h Cinema a la fresca “Sufragistes” 
amb la col·laboració de Drac Màgic

DIVENDRES 26 
18.00 h Circ a les golfes amb Los Herrerita 

Una proposta lúdica, adreçada a 
totes les edats per descobrir les 
diferents tècniques de circ.

22.00 H Concert amb Madame Baiao. 
Tornen amb el clàssic forró 
destacant no només per la seva 
formació femenina, sinó per la 
cura i la sensibilitat del  
seu repertori.

00.00 h Concert de Yes to All (versions en 
directe de pop-rock dels 80, 90.)

DISSABTE 27 
20.00 h Sopar de germanor. Porta la 

teva carmanyola!
22.00 h  Concert de Tifus (punk lliure i 

tropical des de Sants)

23.00 h Concert de Pascual & els 
Desnatats (membres de la 
Terrasseta de Preixens)

01.00 h Roba Estesa DJ’s
02.00 h Traca de fi de Festa 

ROBRENYO 
DISSABTE 20
21.30 h Micro obert
23.00 h Concert de Los pasantes 

(música dels 70, 80 i 90)

DIUMENGE 21
21.00 h Actuació
23.00 h Concert 

DILLUNS 22
10.00 h Jocs de taula infantils
21.00 h Espectacle
23.00 h Concert 

DIMARTS 23
20.30 h Sopar de germanor 

DIMECRES 24
10.00 h Jocs infantils d’espuma
23.00 h Música dels 70, 80 i 90 

DIJOUS 25
10.00 h Jocs de Nerf infantil
19.00 h Batalla de galls (hip-hop)
21.30 h Micro obert
23.00 h DJ Eudald Selva

DIVENDRES 26
21.00 h Espectacle
23.00 h DJ Eudald Selva

DISSABTE 27
14.00 h Fideuà popular
23.00 h DJ Eudald Selva
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SAGUNT 
DISSABTE 20
21.00 h Sopar de germanor
23.00 h Nit de DJ’s amb Lyto & Lo puto Cat

DIUMENGE 21
10.30 h Traca d’inici de Festa Major
11.00 h Batalla ninja a Can Mantega
11.30 h Batucada amb Kabum
13.00 h Vermut de les sòcies
19.00 h Vespre Turandot a càrrec de 

l’Associació d’Artistes orientals 
de Catalunya

21.00 h Sopar Turandot
23.00 h Concert amb Abast & Cubero

DILLUNS 22
11.30 h Taller infantil Fes el teu fanalet
18 .00 h Jocs de taula amb Sants-Niggurath
21.00 h Botifarrada popular  

Preu 12€ - gratuït per les sòcies
22.30 h Nit de Ball. Classes de swing i 

concert de ball amb la banda 
The Seismic Swing

DIMARTS 23
21.00 h Sopar per compartir

DIMECRES 24
10.00 h Esmorzem al carrer
10.30 h Espectacle infantil “Les follets 

rondinaires” a càrrec del 
Col·lectiu d’Artistes de Sants

18.30 h Havaneres amb el grup Xarxa
21.00 h Sopar de truites
23.00 h Nit jove amb La Maga & El Pa de 

cada dia

DIJOUS 25
10.00 h Inici de la Gimcana fotogràfica 

al carrer Papin
11.00 h Taller infantil “Fem fang”
18.30 h “...de Paraules i Sons” a càrrec 

de Joan Vinuesa i Montserrat 
Marfany. Organitza: Col·lectiu 
d’Artistes de Sants al carrer de 
Sagunt, 99.

19.00 h Vespre coral amb N’Clau Vocal
21.00 h Sopar de pizzes
23.00 h Nit de disbauxa amb Allioli Olé

DIVENDRES 26
11.00 h Taller infantil de Skate & 

Grafitti a càrrec de SNT4ever
12.00 h Vermut amb Dot Sky Music
18.00 h Xocolatada infantil
18.30 h Contacontes organitzat per 

L’Inexplicable
21.00 h Fideuada popular  

Preu 12€ - gratuït per les sòcies
23.00 h Nit petarda amb PinkiFlor

DISSABTE 27
10.00 h Esmorzem al carrer
12.00 h Vermut amb Abast & Miguel 

Aranda
18.00 h Concurs de dolços (amb premis)
19.00 h Vesprada amb La Niña Mai
21.00 h Sopar de germanor
23.00 h Concert final de festa amb 

Mitjanit
2.30 h Traca de Fi de Festa
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VALLADOLID 
DISSABTE 20
20.50 h Traca d’inici de Festa Major
21.00 h Vietnam Keed, Slad Mobb & 

Only Fieles (hip-hop)
22.30 h Tropical Rats (reggae)
01.00 h Smash Discos (punk)

DIUMENGE 21
11.00 h Cobla Llobregat (Sardanes)
13.00 h Vermut musical amb Micu
17.00 h Berenar de la gent del carrer
18.00 h Jocs de taula 

DILLUNS 22
18.00 H Tarda de jocs de taula amb 

Nucli
20.00 h Sopar de germanor

DIMECRES 24
18.00 H N’Clau Vocal
20.00 H Nit de pinxos
22.00 h Havaneres amb els Pescadors de 

l’Escala i rom cremat

DIJOUS 25
18.00 H Payasa Lilina
21.00 h Pitita Drag & Co (show Dragqueen)
23.30 h DJ Didi

DIVENDRES 26
18.00 h Contacontes Llum daurada
20.00 h Elephant & Pulmon Bitbox (rap)
22.30 h El sobrino del Diablo (cantautor)
00.30 h Pd Peting (DJ)

DISSABTE 27
12.00 h Sants3Radio Premis
17.00 h Festa de l’espuma
22.00 h Sweet Marta & The Blues 

Shakers (blues)
00.30 h DJ Devi

VALLESPIR DE BAIX
DISSABTE 20
21.15 h ImproBCN
22.30 h Lil Russia (rap des de Montcada 

i fins a Sants)
23.45 H El Putu Nota (no calen paraules)
00.00 h Rodrigo y su combo 

(mestissatge i bon rotllo des de 
Sants)

DIUMENGE 21
19.00 h L’Estenedor Teatre
22.00 h Sandunguera (rumba)
23.15 H Gallina Rex
23.45 h El Niño de la Hipoteca

DILLUNS 22
22.00 h MotorPriest
23.20 h SickBoys (rock’n’roll)
00.30 h Pirat’s Sound Sistema

DIMECRES 24
13.30 h La cuina pirata (fideuà popular)
18.30 h Voleo (concert teatralitzat)
22.20 h Tarquim (afro-cubà)
23.45 h Calet Versions (el so apostador)

DIJOUS 25
13.30 H Sardinada popular a càrrec de 

Peixos Nolla
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18.30 h Ball en línia a càrrec del Casal de 
gent gran de les Cotxeres 

21.30 h El Sobrino del Diablo (cantautor)
23.00 h Sants (rumba i més)
00.30 h Wiwi Band (estan com una cabra)

DIVENDRES 26
Fira d’alimentació i Artesania i Fira Punk
22.30 h Mean Machine (speed rock‘n’roll)
00.00 h Ratpenat (punk-rock indecent)
01.30 h Insershow (diversions 

revolucionàries)

DISSABTE 27
13.30 h Botifarrada popular
22.30 H The Red Tide  

(des de Sants amb força)
00.00 h Som Caliu (rumba de Sants i des 

d’altres llocs)
01.30 h La Trocamba Matanusca (música 

balcànica des del País valencià)

VALLESPIR DE DALT
DISSABTE 20
21.00 h Traca d’inici de Festa Major
22.00 h Los Carpinteros del son
23.45 h El Guateque

DIUMENGE 21
11.00 h Zumba per a tots els públics
14.00 h Botifarrada amb seques (cal 

tiquet previ)
22.00 h Havaneres amb el grup 

Montjuïc i rom cremat

DILLUNS 22
11.00 h Guerra d’aigua pels mes menuts 

i menudes
21.00 h Vine a ballar amb The Sants
23.00 h Juego de Damas

DIMARTS 23
21.00 h Sopar de germanor

DIMECRES 24
11.00 h Guerra d’aigua i jocs infantils 

per la quitxalla
17.00 h Berenar d’avis i àvies
17.00 h Actuació de dansa amb Danses 

del món
21.00 h Rumba amb Arrels de Gràcia
23.00 h Rock’n’roll amb Rock the Night

DIJOUS 25
11.00 h Jocs infantils per a tots els 

públics
16.00 h Festa dels animalets
23.00 h DJ Devi

DIVENDRES 26
12.00 h Sardanes amb Mar i Cel
21.00 h Vine a moure l’esquelet amb 

Rock Band
23.30 h Van de Bolo

DISSABTE 27
11.00 h Country
14.00 h Vine a gaudir d’una Fideuà 

deliciosa
21.00 h Pili y los cometas
23.30 h Brand New Band



DISSABTE 20
19.30 h  Pilar al pregó a l’Espanya 

Industrial
20.30 h  Traca d’inici de Festa Major 

(davant de Cal Borinot)
20.35 h Correbars amb Txaranga 
22.30 h  Playman (versions) i ball de 

gralles amb Canya d’Or

DIUMENGE 21
12.00 h Concurs de paelles 
16.30 h Campionat de bitlles catalanes 
19.30 h Concert amb Èlia Riudavets  
22.30 h DJ Trapella 

DILLUNS 22
20.00 h  Concert amb Tro
22.30 h  Concert de Morena 

Tradipatxanga i Préssecks*

DIMARTS 23
18.30 h  Tarda infantil amb traca de globus
18.45 h Fruita fresca per tothom
19.00 h  Animació i festa de l’escuma, 

amb Jaume Barri
22.30 h  Concert unitari amb The 

Whale Trip i Gertrudis*

DIMECRES 24
10.00 h  Pilar d’ofrena a Sant Bartomeu a 

l’església de Santa Maria de Sants
12.30 h Vermut musical
18.30 h  Taller de castells per a menuts 

i grans

programa deLs castellers
de sants

19.30 h Assaig casteller al carrer
21.00 h Sopar de germanor*
23.00 h  Concerts amb Miquel del Roig i 

DJ Coronitas*

DIJOUS 25
19.00 h  Concert de folk amb Blai Casals 

i Manu Sabaté
22.30 h  Concerts amb La Troupe, Joan 

Garriga i el Mariatxi galàctic

DIVENDRES 26
18.30 h Concert amb Jordi Montañez
20.00 h Assaig casteller al carrer
23.00 h  Concerts amb Cronopios i 

Sixtus*

DISSABTE 27
12.30 h Vermut musical
18.00 h  Actuació castellera a la Plaça 

de Bonet i Muixí 
18.30 h  Pilar caminant des de la Plaça 

de Bonet i Muixí fins a l’Espanya 
Industrial

20.00 h  Concert de tarda amb Dantuvi 
22.00 h  Concerts amb Lal’Ba, Pupil·les 

i PlanB*
* Activitats a l’aparcament, davant de l’estació 
d’autobusos.

Més informació a:
 www.borinots.cat/festamajor
 @Borinots 
 www.facebook.com/borinots
 @Borinots
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PER GAUDIR DE LA FESTA
Amb motiu de la Festa Major de Sants d’en-
guany, que organitza la Federació i altres orga-
nitzacions de ciutadans amb el suport d’aquest 
Ajuntament, el Districte de Sants-Montjuïc es-
tableix les següents disposicions:

Preàmbul
Perquè ciutadans, ciutadanes, 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 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 matinada. Arribada aquesta hora, la 
música no sonarà, no es vendrà cap més be-
guda i el silenci regnarà al barri.

Envasos
Per tal d’evitar els accidents provocats 
per la trencadissa de vidres, a tots els bars 
i establiments propers de pública concur-
rència durant la festa no se subministra-
ran gots de vidre per consumir begudes 
fora del local.

RECOMANACIONSRECOMANACIONS
Lavabos
Tots els bars i els altres establiments hau-
ran de permetre l’ús dels lavabos a les per-
sones que ho demanin, clients o no, mentre 
tinguin obert l’establiment. Tots els carrers 
guarnits disposaran d’un lavabo proper a 
disposició de qualsevol persona.

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

Begudes alcohòliques  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 compen-
sar l’esforç que els establiments autoritzats 
fan per finançar-la, queda prohibida la 
venda ambulant.

Fi de festa
Tothom que vulgui gresca que llegeixi pri-
mer aquest full. Que la festa sigui gran, i que 
regni la pau i molta alegria.

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 una botiga o un habitatge de 
planta baixa a l’itinerari, cal que en re-
tireu 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 supo-
sen aquests tipus d’activitats.  

Recomanacions per al correfoc
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Pots consultar tota la informació de 
les festes als webs:
barcelona.cat/sants-montjuic
festamajorsants.cat

Pots seguir també la festa a través de 
les xarxes socials.

twitter.com/bcn_santsmont
twitter.com/fmsants
Etiqueta #FMSants

facebook.com/sants-montjuic
facebook.com/festamajorde-
santscat

@Bcn_santsmont
@festamajorsants
Etiqueta #FMSants
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