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FEDERACIÓ FESTA MAJOR pàg 7

L’ANC i Òmnium Cultural
celebraran un gran acte
el dia 2 de setembre

Solsona: “Hem començat
a treballar amb entitats
com Sant Joan de Déu”
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PREGONER pàg 10

El ‘showman’Toni Rovira
farà el pregó de la
Festa Major d’enguany

TRADICIÓ pàg 4

13 carrers competiran
per guanyar el concurs
de guarniments
PER A TOTHOM pàg 3

La inclusió, un any més
protagonista de la festa
LLEURE pàg 13

La cultura popular i la
música es reivindiquen
NOUS ESPAIS pàg 14

La seu de la CGT s’incorpora
a la Festa Major Alternativa

|2

líniasants.cat

Agost 2019

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

3|

Agost 2019

líniasants.cat

Gaudir amb els guarnits i concerts com el que oferirà Hotel Cochambre són alguns dels al·licients de la festa. Fotos: Twitter (@janetsanz) i Hotel Cochambre

Amb ganes de festa
» La Festa Major de Sants arrencarà dissabte 24, dia de la celebració del patró, Sant Bartomeu
» El parc de l’Espanya Industrial acollirà totes les activitats del primer dia, incloent-hi el pregó
Pau Arriaga / Alex Suárez
SANTS
Ja hi tornem a ser. Dissabte 24
d’agost tornarà a posar-se en
marxa la Festa Major de Sants,
que omplirà el barri d’alegria, de
cultura popular i de propostes de
lleure perquè tothom oblidi la calor (o, si més no, que tingui
raons per intentar-ho fer). La celebració es posarà en marxa el dia
del patró del barri, Sant Bartomeu (l’ofrena floral serà el primer
acte de la celebració, a les 10 del
matí a l’església de Santa Maria
de Sants) i s’allargarà durant els
següents vuit dies, fins a l’1 de setembre, quan el Piromusical posarà el punt final al programa.
A més, aquest 2019 i per primer cop en molts anys la cele-

bració no se solaparà cap dia amb
la Festa Major de Gràcia, que començarà dijous 15 i s’allargarà
fins dimecres 21. La primera
gran jornada de la Festa Major de
Sants serà la que se celebrarà el
dia 24 a la tarda al parc de l’Espanya Industrial.
De fet, un dels canvis d’enguany serà que la Cercavila no es

El pregó el farà el
polifacètic Toni Rovira
des del balcó
de la Casa del Mig
posarà en marxa ni des de la plaça de Sants ni des de cap altre punt
del barri, sinó que l’Espanya Industrial serà l’escenari de tots els
actes de cultura popular de rigor,

a càrrec de les colles del barri com
els Gegants, la Banda del Triangle
o els Tabalers. Cap a les set de la
tarda es farà la representació de
l’espectacle Expressions del món.
Els Borinots s’encarregaran de
posar el punt final a aquesta primera jornada alçant pilars i castells.
El pregó, que llegirà el polifacètic Toni Rovira des del balcó
de la Casa del Mig, servirà per
anunciar que, definitivament, la
Festa Major ja haurà començat.
CAMÍ CAP AL BICENTENARI
La Festa Major celebra enguany
la seva 182a edició (de forma discontínua, ja que durant molts
anys de la dictadura franquista es
va prohibir, com tantes i tantes
representacions de la cultura
popular del país) i, per tant, s’encamina de forma imparable cap
al seu bicentenari.

La inclusió, protagonista:
una Festa Major per a tothom
VALORS4Com sempre, la Federació i totes les entitats que
col·laboren amb la festa no
volen que ningú se la perdi;
que sigui una Festa Major per
a tothom. Per això, donant
continuitat al que ja s’ha fet durant les edicions més recents,
molts dels actes unitaris del calendari estaran audiodescrits
o adaptats per als veïns i els visitants que tinguin discapacitats visuals o auditives.
El pregó, el dia 24 a les vuit
del vespre, serà la primera d’aquestes cites que tindrà un intèrpret en llengua de signes i
que també estarà adaptat per

a les persones que tinguin
discapacitat auditiva.
Tres dies més tard, a les
cinc de la tarda de dimarts 27,
es farà l’habitual visita audiodescrita per a persones
amb dificultats de visió (cal fer
la inscripció a SUBTIL, l’associació que l’organitza), mentre que el mateix dia les persones amb mobilitat reduïda
també podran gaudir de la
Ruta històrica per Sants.
Aquesta darrera proposta,
una de les més demandades
en totes les edicions, també es
farà el dimecres, el dijous i el
divendres de la festa.
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Tretze aspirants al premi
» Optaran al guardó del concurs de guarnits tots els carrers de l’any passat, excepte Rossend Arús

UN CARRER, UNA TEMÀTICA
Alcolea de Baix

Robrenyo es dividirà en dues meitats clarament diferenciades: la celestial, amb
núvols i àngels, i la infernal, amb diables
i cendra. Cadascú podrà triar quina de les
dues li correspon.

Alcolea de Dalt

Rosés-Casa Gran

Enguany es compleixen 75 anys de l’alliberament de París del domini nazi durant la Segona Guerra Mundial. Alcolea
de Dalt tornarà enrere en el temps per recordar aquesta data històrica.
L’alliberament de París

CONCURS4Tretze carrers i places del
barri lluitaran enguany per guanyar el
gran premi: les comissions, els veïns i
molts voluntaris fa gairebé un any que treballen incansablement en els guarnits i
fan que Sants torni a brillar durant tots
els dies que durarà la festa.
I és que malgrat que, de nou, cal lamentar la pèrdua d’un carrer, com cada
any el que es podrà veure a les portalades, als sostres i als edificis és el resultat
de tota aquesta feina. Del sacrifici, la de-

dicació i la passió que es posa en una celebració que va camí del bicentenari.
En aquesta ocasió, el passat mes de
maig es va conèixer que la comissió del
carrer Rossend Arús havia decidit no participar en la Festa, però els 13 carrers restants han posat tota la carn a la graella per
preparar el millor guarnit, treballant de
forma incansable durant gairebé un any,
per fer que els visitants gaudeixin de la
seva visita i per impressionar els membres del jurat i guanyar el concurs.

Tots contra Galileu: l'objectiu és
prendre-li la condició de guanyador
PREMIS4El Freak show, del carrer
de Galileu, amb el pallasso endimoniat que ocupava gairebé tota la
portalada, els forçuts i la dona barbuda, va conquerir el jurat, que va
concedir-li el premi de l'edició de
l'any passat. En total, la proposta de
Galileu va rebre 374 punts, de manera que serà el rival a batre en l'edició d'enguany.
La seva victòria, però, no podria
haver estat més ajustada, i és que el
segon guarnit que va rebre més
punts va ser la proposta del carrer de
Sagunt, el Bosc encantat, que va rebre només un punt menys que el vencedor, 373, a banda d'endur-se també els premis al millor sostre i al millor detall artístic de la Festa Major.

El tercer en discòrdia de l'any
2018 va ser la proposta del carrer
d'Alcolea de Dalt, Joc de Trons, una
proposta que mostrava alguns dels
personatges de la popular sèrie de televisió basada en la sèrie de novel·les
de George R. R. Martin.
Qui va patir l'enorme competitivitat que cada any demostren els carrers va ser el vencedor de l'edició del
2017, el carrer de Finlàndia, que
només va poder aconseguir ser vuitè gràcies a la seva proposta anomenada Selva amazònica.
Com és habitual, la cerimònia
del lliurament de premis, que se celebrarà el dia 26 d’agost a l'Espanya Industrial, serà un dels moments més esperats.

Robrenyo

Un dels fenomens de moda del lleure dels
nostres dies, l’escape room, serà la proposta del guarnit d’Alcolea de Baix. Seràs capaç d’escapar-te abans que s’acabi el temps?
‘Escape room’

Finlàndia

El lampista més famós de la història de
la factoria Nintendo arriba amb alguns
dels seus amics: la princesa Peach, el dinosaure Yoshi i el seu inseparable Luigi.
Super Mario Bros

Galileu

Galileu defensarà la seva condició de
campió convertint-se en l’Illa Tortuga, en
la qual hi haurà amagat un tresor. Els visitants hi trobaran vegetació, animals i
tota mena d’obstacles.
Tresor pirata

Guadiana

Estrenada fa dos anys, Coco és un dels
darrers èxits de la factoria Pixar i ara Miguel, Héctor i tots els personatges d’aquesta pel·lícula de la cultura popular mexicana visitaran Sants.
Coco

Papin

Papin torna a viatjar al passat i, en
aquest 2019, se centrarà en un dels referents del lleure que hi havia al barri i
que ja no existeix.
Lleure històric

Plaça de la Farga

Els jocs de taula de tota la vida seran els
protagonistes en un dels eterns favorits
a la victòria. Daus o cartes seran alguns
dels elements que es podran veure reparatits per tota la plaça.
Juguem l’última partida

Cel i infern

La Comissió de Festes de la Casa GranCarrer Rosés exposarà tota mena de joguines en l’edició d’enguany. Rosés farà
cotxes amb ampolles, guitarres preparades amb cartró, tambors de llauna o càmeres de fotografia de tetrabrics.
Museu de la joguina

Sagunt

Sagunt es convertirà en un dels edificis
més emblemàtics de la ciutat. El Palau de
la Música és una de les grans obres projectades per Lluís Domènech i Montaner
(es va inaugurar l’any 1908) i el seu interior amb l’imponent vitrall central és espectacular com la seva façana.
Palau de la Música Catalana

Valladolid

Línia Sants ha intentat posar-se en contacte amb la comissió, però no ha obtingut resposta. El guarnit del carrer Valladolid, doncs, serà una incògnita fins a
última hora. Caldrà estar pendents del
que preparin els veïns.
Guarnit sorpresa

Vallespir de Baix

Fils, agulles i totes les eines d’una fàbrica tèxtil seran alguns dels elements del
guarnit reivindicatiu d’aquest any, on es
farà un homenatge a la figura femenina
com a treballadora.
Homenatge a la dona treballadora

Vallespir

Per tal de celebrar els seus 35 anys participant en la Festa Major, la comissió del
carrer del Vallespir ha decidit fer un homenatge a les figures del cinema que
triomfava a principis de la dècada de
1980, amb noms com Terminator o el
terrorífic Freddy Krueger.
Cinema d’època
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Perfil | Una química enamorada de la Festa Major

Agost 2019

Solsona té 29 anys, és llicenciada en Químiques i ja fa temps que treballa a la indústria
farmacèutica. Des dels 18, però, compagina la seva vida professional amb la Festa Major.
Va començar a la comissió de Guadiana, però ara ho compagina amb la feina a la Federació.

“Els actes unitaris no han
de durar més d’un dia:
la festa és dels carrers”
Gemma Solsona / presidenta de la Federació de la Festa Major
Aquest 2019 serà la quarta edició de la Festa Major amb Solsona al capdavant de la
Federació i amb molts carrers celebrant dates rodones de participacions, tot i que la
presidenta no creu que aquest hagi de ser un motiu per preparar uns guarnits més
espectaculars. Amb ella parlem també del pregoner i de temes com la seguretat.

Pau Arriaga
SANTS
o sabem si li han comentat,
però crida l’atenció que la
festa començarà més tard
del que era habitual...
En els darrers anys sempre hem celebrat la Festa Major de dissabte a
dissabte i aquest any teníem la
possibilitat de començar el 24 o d’acabar el 24. El que hem valorat és
que a la ciutat, aquest mes, hi ha
dues festes importants, les nostres
i les de Gràcia, i entenem que no ens
hem de fer competència una a l’altra. I, per altra banda, molta gent ens
ha comentat que, si les fem més
tard, ja hauran tornat de les vacances i això ens permetrà tenir més
veïns participant-hi.

N

Enguany, com va passar en el
primer any del seu mandat, hi ha
hagut un canvi a la regidoria del
Districte després de les eleccions.
Han pogut treballar directament
amb Marc Serra?
Encara no l’hem pogut ni conèixer!
[Riu]. Fa molt poc que ha assumit el
càrrec... Amb la Laura [Pérez] tam-

poc treballàvem de tu a tu. Coincidíem en els actes, però al final el
gruix del treball es fa amb els tècnics.
Seran 13 carrers, un menys que
l’any passat, però molts, com Sagunt, Guadiana, Rosés o Papin celebren aniversaris...
Sí, la sensació és una mica agredolça.
La baixa de Rossend Arús ha estat
molt tardana, ens ho van comunicar el mes de maig. De fet, fins i tot
havien començat a preparar la programació, però es van adonar que
no podien tirar-ho endavant. No sé
si l’any que ve podran reenganxarse o no... Dit això, no crec que s’hagi d’esperar que els guarnits siguin
millors o que es treballin més perquè se celebri una data rodona. Al
final a les comissions som els que
som i arribem on arribem. On sí que
es pot notar la celebració és en les
diferents programacions.
Com es pot intentar que no baixi el nombre de carrers participants o atraure’n de nous?
Al final això passa perquè la Festa
Major cada cop és més complicada.
Ens obliga a convertir-nos en professionals en molts sentits quan
els que ens hi impliquem som vo-

luntaris. Abans es podia gaudir de
la festa molt més des de dins, però
han aparegut tasques més feixugues. El problema és que ens quedem sense gent i encara que des de
la Federació animem el veïnat i estem oberts a totes les consultes que
ens arribin, és difícil.
Però la festa també pot créixer
des d’altres àmbits...
Sí, amb entitats. Aquest any hem començat a treballar amb la Fundació
Joia o amb Sant Joan de Déu, per-

“Hem començat a
treballar amb entitats
com Sant Joan de Déu
o la Fundació Joia”
què els joves que atenen i que tenen alguna discapacitat també participin en la festa. En alguns casos
s’han ofert perquè els tallers que fan
siguin ajudar les comissions en la
preparació del guarnit, i així ells ho
gaudeixen més. Els portem el material i ho poden fer a les seus de les
entitats. Rosés ja ho havia fet de forma individual, però hem ofert els

contactes a tots els carrers perquè
els que vulguin puguin fer-ho.
Pel que fa als actes unitaris hi ha
confirmats Hotel Cochambre i
Hello Lilliput. Caldrà esperar més
sorpreses, musicalment?
No, els actes unitaris no han de durar més d’un dia. Els que hem de fer
la festa som els carrers i, al final, si
cada comissió inverteix uns diners
per portar grups i hi ha altres propostes unitàries, estem contraprogramant i no té sentit.
Toni Rovira prendrà el relleu de
Gemma Deusedas al pregó.
Havíem treballat amb altres opcions, però finalment no es van
acabar de lligar i vam tancar la presència del Toni. Ell té coneguts i
amistats que viuen aquí i ve sovint.
No sé com serà el seu pregó, perquè
vam confirmar que seria ell cap a la
meitat del mes de juliol, però sabent
com és ell, el que és segur és que
serà un show i un espectacle.
Aquest és el penúltim any del seu
mandat. Quin balanç en faria,
dels primers quatre?
Depèn molt del temps que tinguis
per dedicar al que cal fer. El 2015 vam

entrar amb moltes idees i molts
projectes, no només jo, però per motius de temps o de recursos és cert
que s’han quedat al tinter, aquesta
és la sensació. Una de les coses que
volem deixar enllestida és una normativa de règim intern. Això ha de
servir per garantir uns guarnits
atractius i una bona programació a
tots els carrers. També vull destacar
la complicació, cada any més gran,
en els temes burocràtics, que ens hi
fan invertir moltes hores que no podem dedicar als carrers.
Una darrera qüestió. Com treballen per vetllar perquè les festes siguin segures i no hi hagi cap
mena d’agressió?
El que hem fet els carrers ha estat
una sèrie de cursos que ens ha
ofert el Districte i que ha coordinat
el CJAS (Centre Jove d'Atenció a
les Sexualitats). Han vingut a parlar
sobre el protocol que tenim des de
l’any passat, a generar debat, però
el problema és que la societat encara no té clar molts conceptes i en
aquest sentit queda molta feina. Hi
haurà parelles itinerants els dies
que preveiem que hi haurà més
gent. Durant aquests dies també
muntaran un punt lila.
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PROGRAMACIÓ
FESTA MAJOR 2019
Del 24 d’agost a l’1 de setembre

ACTES UNITARIS DE LA FESTA
DISSABTE 24 D’AGOST

10.00 h Ofrena floral a Sant Bartomeu
A l’església de Santa Maria de Sants per
part de les comissions de festes dels carrers,
Castellers de Sants, 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.
Parc de l’Espanya Industrial

19.00 h Balls i lluïments de les Colles
de Cultura Popular de Festa Major
Amb la participació dels Geganters de Sants,
la Banda del Triangle de Sants, els Tabalers
i Diables de Sants i artistes de l’espectacle
“Expressions del món”. 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 de Toni Rovira
Parc de l’Espanya Industrial

DILLUNS 26 D’AGOST

De 17.30 a 18.45 h Ballada de sardanes
amb la Cobla La Principal del Llobregat
Parc de l’Espanya Industrial

18.45 h El pallasso Loco Brusca presenta
“The Train is Gone” Amb l’objectiu
d’entretenir el públic, en Jack ens obsequiarà
amb trucs de percussió amb cullera, jocs amb
titelles de mà i moltes altres sorpreses més.
Parc de l’Espanya Industrial
19.30 h Lliurament de premis del Concurs
de guarniment de carrers
Parc de l’Espanya Industrial

DIMARTS 27 D’AGOST
11.30 h Aperitiu mariner de Festa Major
Per la Festa Major, el Mercat de Sants vol
obsequiar tots els veïns i veïnes del barri amb
la degustació d’un aperitiu mariner de Festa
Major. Mercat de Sants
De 17.00 a 19.00 h Visita audiodescrita per
a persones amb dificultats de visió
Punt de trobada: plaça de Bonet i Muixí.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

Agost 2019

PROGRAMA

Inscripcions:
Envia un email a subtil@subtil.cat o truca al
649005207.
Més informació a:
subtil.cat/2019/07/01/visites-audiodescrites

D’11.00 a 13.30 h La Festa d’Aigües
Vols construir i fer navegar un vaixell? Vols
jugar amb tauletes interactives i passar-te tots
els nivells del cicle de l’aigua? O transportar
aigua sense perdre’n ni una gota? Aigües de
Barcelona et porta un munt de jocs a la Festa
d’Aigües. Si tens entre 3 i 12 anys, vine a
jugar! T’hi esperem!
Jardins de la Rambla de Sants
De 10 a 14 h i de 17 a 20 h Dona el millor
de tu, dona sang
Unitat mòbil a la placeta Ramon Torres
Casanova.
Jardins de la Rambla de Sants

De 10.00 a 13.30 h i de 17h a 20 h Punt Verd
Mòbil
A la festa ens acompanyarà un Punt Verd
Mòbil. Aprofiteu per portar-hi tot el que tingueu
a casa: piles, oli, roba, cosmètics, bombetes,
petits electrodomèstics...
Al parc de l’Espanya Industrial
De 10 a 13.30 h Bàsquet de carrer
en família
Jocs i partits de bàsquet a la pista del Parc
a càrrec d’Streetball Bcn Sants.
Al parc de l’Espanya Industrial

De 10.00 a 13.30 h i de 17 a 20 h La Carpa
del Tata Inti Un espai respectuós de joc
creatiu per a infants de 0 a 3 anys. Espai
d’exploració per desenvolupar els sentits
de l’infant i la descoberta a través de
diferents materials amb una Panera dels
Tresors Gegant.
Al parc de l’Espanya Industrial

De 10.00 a 13.30 h Tallers infantils
i exposicions
Vine a conèixer alguns dels serveis que fan
els mossos d’esquadra. Fes-te fotos amb
els cotxes patrulla 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, Desactivació
d’Explosius (TEDAX) i la Unitat d’Intervenció
en Muntanya. La Unitat Canina farà una
exhibició amb els gossos a les 12.00 h.
Al parc de l’Espanya Industrial

12.00 h Taller de circ amb Ska Circus
Taller de circ, jocs psicomotrius i bona música
amb Ska Circus. Una proposta per descobrir
tècniques circenses de manera divertida, en
un espai lúdic, no competitiu i participatiu, on
passar-s’ho bé en família.
Al parc de l’Espanya Industrial
17.30 h Animació infantil amb Landry el
Rumbero
Grup que barreja cançons originals amb una
selecció de temes i danses infantils de tota la
vida, passades pel sedàs de la rumba catalana.

De 18.30 a 20.30 h Bombolles de sabó gegants Activitat participativa i oberta a tothom
dels 0 als 99 anys. Barra lliure de sabó per
crear bombolles de sabó gegants. Activitat familiar en què les persones adultes participen
activament.Al parc de l’Espanya Industrial

NIT DE CONCERTS

AL PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL

21.30 h Hello Lilliput
Nascut de la mà de les quatre germanes
Boada, Hello Lilliput és el grup guanyador de
la 2a edició de La Pedrera 3.8, el programa
d’acompanyament per a grups musicals emergents del districte de Sants-Montjuïc, impulsat
pel Centre Cultural Albareda i l’Espai Jove La
Bàscula. El seu directe estètic, punyent i explosiu està influenciat per la diversitat, la revolució i la disconformitat, i no et vol deixar
indiferent.

23.00 h Hotel Cochambre
Concert esbojarrat amb versions musicals de
cançons de totes les èpoques i per a tots els
públics. Hi escoltareu peces de Barrio 13 a
Depeche Mode, Bon Jovi, Rafaella Carra,
Maná, Xuxa, Pereza o Bruno Mars passades
per la batedora infal·lible d’Hotel Cochambre
que assegurarà una festa que recordaràs.

De 21.00 a 1.00 h Infostand d’Energy Control
Punt d’informació sobre drogues amb assessorament i materials preventius.

DIMECRES 28 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. Màxim de 20 persones. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a
partir del 18 d’agost al CC Cotxeres de Sants
(c. Sants, 79).
Lloc de trobada: Seu del Districte (c. Creu Coberta, 104)

DIJOUS 29 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. Màxim de 20 persones.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a partir
del 26 d’agost al CC Cotxeres de Sants
(c. Sants, 79).
Lloc de trobada: Seu del Districte (c. Creu
Coberta, 104)
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PROGRAMA
DIVENDRES 30 D’AGOST
De 18 a 19.30 h Ruta històrica per Sants
Visita guiada a set punts d’importància històrica i
patrimonial del barri. Màxim de 20 persones. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a partir del 18
d’agost al CC Cotxeres de Sants (c. Sants, 79).
Lloc de trobada: Seu del Districte (c. Creu
Coberta, 104)

DISSABTE 31 D’AGOST
12.00 h Entrega dels premis populars de guarniment de carrers de la Festa Major de Sants
amb Núria Feliu i l’actuació dels Gegants de
Sants Organització: Sants 3 Ràdio
Carrer Valladolid
18.00 h Diada castellera i pilar caminant Organització: Castellers de Sants Plaça Bonet i Muixí

21.30 h Correfoc per a persones adultes
Les colles participants són els Diables de
Sants, els Banyuts de Vallirana i les Guspires
de Sants Recorregut: plaça d’Osca, c. Riego, c.
Autonomia, c. Watt, c. Sants, c. Gayarre, c. Rei
Martí, c. Cros, c. Sant Crist, plaça d’Ibèria i
plaça de Bonet i Muixí.

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
22.00 h Piromusical, cloenda dels actes
unitaris de Festa Major
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.

ALTRES ACTES
DEL 13 AL 31 D’AGOST

De 17.00 a 21.00 h Exposició de cartells
de la Festa Major de Sants.
Mostra dels treballs presentats al 24è
Concurs de Cartells de la Festa Major de
Sants 2019. Entrada lliure (diumenges tancat)
Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)

DEL 23 D’AGOST A L’1 DE SETEMBRE

XXI Obert Internacional d’Escacs de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
Al Centre Cívic Cotxeres de Sants i a la Lleialtat
Santsenca
25 d’agost: Campionat de ràpides, a les 10.00 h
a les Cotxeres de Sants. Inscripció 5 euros.
27 d’agost: Campionat de simultànies a les
11.00 h a l’Estació de Sants. Inscripció gratuïta.
29 d’agost: Campionat de dobles, a les 10.30 h
al carrer Guadiana. Inscripció gratuïta.
Més a informació: www.cotxeres-casinet.org/open

DIMARTS 27 D’AGOST

De 19.00 a 20.00 h “Si les parets parlessin”.
Visita comentada a la Lleialtat
Una visita guiada per descobrir la història de La
Lleialtat Santsenca i conèixer el projecte actual.

Agost 2019

A càrrec de Trama Cultura i de Més Accés.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a:
inscripcio@lleialtat.cat. Places limitades.
Lleialtat Santsenca

21.00 h Sopar de germanor del veïnat i la Coordinadora d’Entitats de la Lleialtat Santsenca
Cal portar alguna cosa per menjar.
Carrer Dalmau

24, 29, 30 i 31 D’AGOST
SANTS ANTIMASCLISTA

Les nits del 24, 29, 30 i 31 d’agost hi haurà
un estand de sensibilització de la campanya
Sants Antimasclista. A més, dues parelles
vetllaran pel compliment del Protocol d’actuació
contra les agressions masclistes fent tasques
de sensibilització, assessorament i detecció als
diversos espais on hi haurà activitats durant la
Festa Major. Les comissions organitzadores
han rebut una formació específica per tal
d’intervenir d’acord amb el Protocol durant tota
la Festa Major.

DEL 19 AL 31 D’AGOST

Exposició “Espai i Festa”
Inauguració: dilluns 19 d’agost, a les 19h
La transformació festiva de l’espai urbà a les viles
i barris de Barcelona» ofereix una panoràmica de
la tradició de guarnir les places i els carrers de
Barcelona amb motiu de festes populars.
Lleialtat Santsenca

DIJOUS 29 AGOST

De 18.30 a 21.30 h Sopar per a les persones
residents, famílies i amistats dels Apartaments tutelats per a Gent Gran Josep Miracle
Plaça de Bonet i Muixí, 13
De 19.00 a 21.00 h Concert de Joan Vilalta i la
Cubana Band Organització: Apartaments tutelats
per a Gent Gran Josep Miracle i la Lleialtat
Santsenca
Plaça de Bonet i Muixí, 13

DIVENDRES 30 D’AGOST

D’11.00 a 14.00 h Vermut musical
Ball en línia i De Carajillos (rumba). Organització:
Lleialtat Santsenca. Plaça de Bonet i Muixí
De 18.00 a 1.00 h Actuació d’Artistes Orientals,
Espítitu Santa Cruz, New Generation, Muixeranga, Jam de l’Hortet, Kesol i Sandunguera.
Matí i tarda barra a càrrec del Cafè de la Lleialtat,
la Capirota Organització: Lleialtat Santsenca
Plaça de Bonet i Muixí

31 D’AGOST I 1 DE SETEMBRE

Visites guiades del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC)
Visites guiades gratuïtes a l’exposició “Oriol
Maspons, La fotografia útil”.
Dissabte 31 d’agost, a les 18 h Diumenge 1 de
setembre, a les 12h
Inscripcions: a recepció del CC Cotxeres de
Sants del 23 al 30 d’agost.
Entrada gratuïta i aforament limitat a 25 persones
per grup. Punt de trobada: Taulell d’informació del
vestíbul del MNAC

líniasants.cat
DIUMENGE 1 DE SETEMBRE

De 9.00 a 10.00 h X Cursa popular de Festa
Major, Els 2000 de Sants.
Recorregut: c. Sants i Creu Coberta, entre
Olzinelles i Moianès
Organització: Unió Esportiva de Sants amb la
col·laboració del Mercat de Sants
Inscripcions: del 15/07 fins a l’01/09 e al c. Riego,
2 o a la web de l’entitat (www.uesants.cat).
De 10.30 a 14.00 h Curses ciclistes Recorregut:
c. Sants i Creu Coberta entre Olzinelles i
Moianès.
De 10.30 a 11.15 h Categories cadets, infantils i
dones cadets, júniors i infantils.
D’11.20 a 12.15 h Categories júniors i dones elit.
De 12.20 a 14.00 h Categories elit, sub 23 i
màster 30.
Organització: Volta Ciclista a Catalunya AE amb
la col·laboració del Mercat de Sants
Les Inscripcions per a persones federades es
faran a la Federació Catalana de Ciclisme.

DISSABTE 7 DE SETEMBRE

19.00 h Concert de Festa Major amb la
Banda Municipal de Barcelona.
Parc de l’Espanya Industrial

DIJOUS 19 DE SETEMBRE

19.00 h Lliurament dels Premis dels Jocs
Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
Us convidem a l’acte del lliurament de premis
dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta, una iniciativa impulsada, entre altres
entitats, per la Federació de la Festa Major
de Sants.
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
Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
Saló de Plens del Districte de Sants-Montjuïc
(c. Creu Coberta, 104)
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El polifacètic Toni Rovira serà
el pregoner d’enguany
PREGONER4El presentador, locutor, pintor i showman Toni
Rovira tindrà l’honor de ser el
pregoner de la Festa Major de
Sants. El polifacètic artista, que
té experiència en tota mena de
disciplines, s’encarregarà de llegir el pregó a les vuit del vespre
del dia 24 a la Casa del Mig.
El tianenc és tota una icona
de la faràndula televisiva gràcies
al programa Toni Rovira y tú,
amb convidats de tota mena

El tianenc Toni Rovira
portarà el seu estil
divertit i esbojarrat
a la Festa Major
que sempre acaben passant una
bona estona i situacions sovint
esbojarrades. Aquest mateix estil serà, probablement, amb el
qual Rovira intentarà impregnar
el seu discurs per donar el tret de
sortida a la festa.
Tanmateix, els inicis de l’artista van estar allunyats de les càmeres, i molt més relacionats
amb la pintura. De fet, va iniciar
la seva trajectòria amb el pinzell
apadrinat per la reconeguda
pintora Lola Anglada. En tot

El presentador, amb la cantant Ruth Lorenzo. Foto: Twitter (@toniroviraytu)

cas, Rovira és un showman, característica ideal per animar el
públic amb el pregó.

UN CARTELL POPULAR
Per altra banda, la cultura popular és el principal element representat al cartell de la Festa Major
d’enguany. L’obra de l’il·lustrador,
dissenyador i veí del barri Jordi
Sales va ser la guanyadora del 24è
concurs de cartells.
D’entre les 43 propostes, la
de Sales va ser l’escollida pel protagonisme que ha donat a elements tan identificatius com els
castellers, els diables, el dia i la

nit o la decoració dels carrers del
barri. L’estil de l’il·lustrador,
molt característic, retorna el cartell a un estil més clàssic i càlid.
“M’agrada que hi passin coses i
poder-les explicar a través dels
gestos, les mirades, el color i la
composició de la imatge”, explicava el mateix Sales durant la
presentació de la seva obra.
L’objectiu del creador és explicar una història amb el cartell
de la Festa Major; una història de
diversió, tradició, cultura i agermanament que tant significa
per als tretze carrers del barri
que participen en la festa.

Les entitats celebraran
un gran acte el 2 de setembre

AGENDA NACIONAL4L’ANC i
Òmnium sempre formen part
de la Festa Major de Sants, i enguany no serà cap excepció. Les
dues entitats celebraran un gran
acte dilluns 2 de setembre (l’endemà del Piromusical) a la placeta de Ramon Torres Casanova.
La convocatòria serà a les
vuit del vespre, en un escenari
que s’habilitarà a la placeta, des
d’on es faran els parlaments (en
el moment del tancament d’aquesta edició encara no estava del
tot concretat qui els farà). Francesc Mercadé, de Sants-Montjuïc
per la Independència (SMxI),
explicava que les entitats segueixen “treballant sense parar per
aconseguir la independència més
enllà de la situació política”. Òm-

nium i l’ANC explicaran les campanyes que tenen en marxa, com
Ho tornarem a fer o iniciatives
per consumir productes de proximitat.
Enguany, la manifestació de
la Diada tindrà el districte (en
aquest cas, el voltant de la plaça
d’Espanya, els carrers de la Creu
Coberta, Tarragona i la Gran Via
i les avingudes del Paral·lel i de
Maria Cristina) de protagonista.
PARADES INFORMATIVES
A banda d’això, SMxI muntarà
parades informatives entre el dia
22 d’aquest mes i l’1 de setembre.
Les carpes es muntaran totes les
tardes a la plaça de Sants excepte l’1 de setembre, quan es col·locaran al costat del Palau Balaña.
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La cultura popular inundarà
Sants durant la Festa Major
CULTURA POPULAR4La cultura
popular és un dels elements més
íntimament lligats a la Festa Major de Sants, i enguany tornarà a
omplir el barri d’activitats tradicionals. El 24 d’agost, el teixit social i cultural del barri tindrà la seva
primera oportunitat de mostrar la
seva bona salut als balls i lluïments
de les Colles de Cultura Popular de
Festa Major. Els Geganters de
Sants, la Banda del Triangle de
Sants, els Tabalers i Diables de
Sants i artistes de l’espectacle Expressions del món transformaran
el parc de l’Espanya Industrial a les
set de la tarda.
Però serà el dia 31 quan les entitats del barri posaran tota la seva
empenta per fer-se sentir als carrers i places santsencs. A les
dotze del matí, els Gegants de
Sants actuaran en l’entrega dels
premis populars de guarniment
de carrers de la Festa Major,
amb la participació estrella de la
sempre estimada Núria Feliu.
D’altra banda, els Diables de
Sants, els Banyuts de Vallirana i
les Guspires de Sants s’encarregaran de fer pujar la temperatura amb l’espectacular correfoc
que il·luminarà la nit del barri a
les 21.30h. El recorregut anirà des
de la plaça d’Osca fins a la plaça
Bonet i Muixí.

El correfoc tornarà a escalfar Sants. Foto: Diables Les Corts/Vicens Artola

MÉS FESTA AMB ELS BORINOTS
Els Borinots tornaran a fer seva
la Festa Major amb un programa
paral·lel. Els actes dels castellers
començaran el 24 d’agost a les
deu del matí, amb el Pilar a Sant
Bartomeu. A les 19.30h serà el
torn del pregó de la colla castellera, el qual estarà acompanyat
per la traca d'inici, la Txaranga, i
els concerts al carrer amb Playman i el ball de gralles. Els rapers
Homes Llúdriga s’encarregaran
d’animar la festa el dia 26.
El 28 d’agost començarà amb
un ambient molt més casteller i
es faran tallers de la matèria, un
assaig general i el sopar de ger-

manor. Miquel del Roig, un dels
grans noms musicals d’enguany,
començarà la seva actuació a les
onze de la nit. Els dies 29 i 30 acolliran les Olimpíades Borinotes i
els concerts d’EAM, Smoking
Souls, Segonamà i Albercocks.
La tarda del dia 31 arribarà el
gran moment dels Borinots, amb
l’actuació castellera a la plaça de
Bonet i Muixí, que es farà a les
sis. El pilar caminant des de la
plaça de Bonet i Muixí fins a Cal
Borinot seguirà l’acte casteller.
Pascual & els Desnatats, Cronopios, Atupa i PlanB seràn la cloenda musical dels actes dels Borinots per la Festa Major.

líniasants.cat

Hotel Cochambre i Hello
Lilliput seran la banda sonora

MÚSICA4Dos grans noms destaquen en el cartell musical dels
actes unitaris de la Festa Major;
Hotel Cochambre i Hello Lilliput. Els primers, ja habituals en
centenars de celebracions populars de pobles i barris, actuaran el 27 d’agost a les onze de la
nit, en el marc de la nit de concerts al parc de l’Espanya Industrial. Amb versions esbojarrades i divertides de grups i artistes com Barrio 13, Depeche
Mode, Bon Jovi, Raffaella Carrà,
Maná, Xuxa, Pereza o Bruno
Mars, la banda buscarà animar
el públic de Sants amb el seu peculiar estil musical.
Per la seva part, Hello Lilliput intentarà demostrar just

abans per què són els guanyadors de La Pedrera 3.8, el programa d’acompanyament per a
grups musicals emergents del
districte.

UNA FESTA AMB MOLT ESPORT
Les activitats esportives tindran
el seu apartat destacat en la
Festa Major d’enguany. Per
exemple, el dia 27 se celebrarà el
Bàsquet de Carrer en família, a
càrrec d’Streetball Bcn Sants.
D’altra banda, l’1 de setembre l’atletisme tindrà la seva cita anual
amb la 10a Cursa popular de
Festa Major, els 2000 de Sants.
Més tard es faran les curses ciclistes que passaran pel carrer de
Sants i Creu Coberta.
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La Festa Major també és cultura
» La Lleialtat Santsenca o el MNAC obriran les seves portes als veïns en diferents jornades
» Tots els cartells que es van presentar al concurs es podran veure al Casinet d’Hostafrancs
EXPOSICIONS4De forma paral·lela a totes les activitats lúdiques i de cultura popular de la
Festa Major, durant els dies de la
celebració està previst que es
facin també algunes propostes
culturals obertes als veïns, principalment en forma d’exposicions i de visites guiades.
D’aquesta manera, el pròxim dimarts 13 es tornarà a posar en marxa la mostra en la qual
es podran veure totes les propostes que la Federació de la Festa Major va rebre en el tradicional concurs del cartell. La mostra servirà per començar a escalfar motors per als nou dies festius i es podrà veure al Casinet
d’Hostafrancs fins al dia 31. Els
únics dies que l’equipament estarà tancat seran els diumenges.
Per altra banda, la Lleialtat
Santsenca, un dels edificis històrics del barri, serà un dels
espais amb més propostes culturals d’aquests dies. Així, entre
els dies 19 i 31 d’aquest mes es
podrà visitar la mostra Espai i
festa, una exposició que ofereix

una panoràmica de la tradició
de guarnir les places i els carrers
de la ciutat per les festes populars. L’edifici de la Lleialtat, situat al número 31 del carrer
d’Olzinelles, obrirà també les seves portes dimarts 27 per organitzar una visita guiada en la
qual s’explicarà la importància
d’aquesta històrica cooperativa
obrera del barri, escenari de
moltes de les lluites obreres del
segle passat.
Per acabar, el Museu Nacional
d’Art de Catalunya també s’ha volgut ‘apuntar’ a la Festa. Des del
MNAC s’han preparat dues visites guiades a l’exposició Oriol
Maspons. La fotografia útil, de
forma consecutiva el 31 d’agost i
l’1 de setembre. Per participar en
alguna d’aquestes dues sessions
(la primera serà a la tarda i la segona al matí) cal formalitzar la
inscripció (de forma gratuïta) a
partir del pròxim dia 23 a la recepció de les Cotxeres de Sants. Hi
haurà un màxim de 25 places en
cadascun dels grups i es donaran
en ordre de petició.

Civisme | Una Festa Major sense cap agressió

Des de fa dos anys, els organitzadors de l’Alternativa tenen en marxa un
protocol per combatre les agressions masclistes durant la festa. Aquest any
tornarà a funcionar, de forma coordinada amb les comissions dels carrers.

Festa Major Alternativa

La seu de la CGT, nou espai
de la Festa Major Alternativa
NOUS ESPAIS4La 25a Festa
Major Alternativa tornarà a
apostar per activitats de contingut social que involucraran diverses entitats del barri. En
aquesta edició es farà de manera descentralitzada entre cinc espais diferents per poder combatre la massificació. Una de les
principals novetats és la seu de
la CGT, que enguany se suma a
la llista de localitzacions.
El dia 24 d’agost a les sis de
la tarda es faran de forma conjunta els pregons a cada espai.
En aquest primer dia destacarà
la block party organitzada pel
Casal de Joves de Sants. La seu
de la CGT tindrà el seu dia especial durant la jornada del 25
d’agost, amb una exposició dedicada al centenari de la vaga de
la Canadenca, amb una xerrada
i debat posterior sobre la transcendental lluita obrera de principis del segle XX. D’altra banda, el dia 27 se celebrarà un
cercacarrers que començarà a
l’espai de l’Horta Alliberada a les

L’Alternativa tancarà amb la
tradicional cursa de carretons

L’Alternativa es dividirà en cinc espais. Foto: Twitter (@SomCanVies)

sis de la tarda, i s’estendrà fins
a la plaça de Sants.

TANCAMENT UNITARI
Els dies 30 i 31 serviran com a
tancament de la Festa Major
Alternativa, amb diversos actes
concentrats al parc de l’Espanya
Industrial. Per al dia 30 estan

programades les actuacions de la
Clika Pika, el Nota i Machete en
boca. Finalment, el 31 d’agost
clourà la festivitat amb un dinar
popular a les dotze del matí, la
cursa de barques i el circ amb escalabirres. El grup de punk Coalición Kanalla tancarà l’Alternativa a la matinada.

TRADICIÓ4Els veïns de Sants
podran tornar a gaudir veient
com les andròmines més boges
circulen pels carrers del barri
amb la cursa de carretons que recorrerà els carrers santsencs.
Diumenge 1 de setembre a les
quatre de la tarda es donarà el
tret de sortida a la competició
més divertida i esperpèntica sobre rodes.
Els bòlids més extravagants,
que construeixen els mateixos
participants, tornaran a engrescar un any més els aficionats d’a-

questa peculiar travessia mecànica. Com és habitual, la cursa
serà per parelles, amb una persona dirigint el carro i l’altra empenyent-lo.
La graella de sortida estarà
oberta a tothom i només cal
presentar-se al punt d’inici, el
carrer dels Jocs Florals, amb el
vehicle preparat per gaudir d’una cursa curta però molt intensa. El revolt de Can Vies
s’omplirà d’espectadors que,
any rere any, no volen perdre’s
la clausura de la festa.
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