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Roser Benavent, Maria Mercè Marçal, 
Berta Càceres i Montserrat Roig són els 
4 escenaris on tindrà lloc la Festa Major 
Alternativa 2018.
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MICRO OBERT   Envia’ns el teu escrit a laburxa@gmail.com 

El nou model de Festa Major alternativa es 
consolida i creix

Rubén Molina

L’any passat, les festes 
majors alternatives van fer 
un important canvi de model. 
La clàssica fórmula d’un espai 
central on reproduir tota 
activitat dels col·lectius crítics 
i combatius del barri, sota els 
paraigües aixoplugadors de 
l’ABS, havia quedat superada 
per una nova realitat al barri. 
D’ençà que va començar a 
generar-se l’espai alternatiu, 
aquest ha anat modificant-se i 
adaptant-se a les seves pròpies 
necessitats, a la situació 
política i social del barri i a 
les diferents respostes que 
ha rebut de l’administració. 
Les primeres Alternatives 
van ser l’any 1994. Els joves 
més combatius prenien les 
regnes de les festes que volien, 
defugien els formats més 
clàssics que feien els carrers 
per generar un espai jove, 
polititzat i amb una oferta 
musical trencadora. Ha plogut 
molt des de les festes que 
es feien a Can Mantega i al 
pàrquing que hi havia davant 
del ciclista de Plaça de Sants.

Consolidació del 
model descentralitzat

El nou model respon a un 
barri on els col·lectius alter-
natius s’han multiplicat i 
engloben col·lectius polítics, 
centres soc ials  okupats, 
casals, associacions i entitats 
de cultura popular, coopera-
tives i desenes de projectes 
que treballen per la transfor-
mació social. Mantenint el 
paraigua comú de l’Assemblea 
de Barri, les noves Festes 
Majors Alternatives que 
van començar l’any passat 
passen a ser la federació 
entre col·lectius organitzats 
en diferents espais. Aquest 

model representa la unió de tots 
els espais que, amb l’excusa de 
la Festa Major, segueixen fent 
treball de barri, polititzant el 
moment de més visibilitat de 
Sants. Enguany les alternatives 
guanyen un espai de festa més, 
l’Horta Alliberada, i ja en seran 
quatre amb els que hi haurà al 
carrer Muntades, organitzat pels 
col·lectius de l’esquerra indepen-
dentista, al carrer Violant 
d’Hongria, des del Casal de Joves, 
i el que estarà al Calaix de les 
vies, organitzat pels col·lectius de 
Can Vies juntament amb d’altres 
com el Grup d’Habitatge de 
Sants, el CDR o l’Escola Popular 
de la Bordeta.

La descentralització pretén ser 
una eina per sumar cada cop més 
espais del barri, com una finestra 
de visualització de les entitats 
i la seva feina de tot el curs. 
Lluny d’estancar-se, la voluntat 
és créixer com una palanca 
econòmica i de visibilització. 
La unió sota el paraigua comú 
permet unir esforços, compartir 
eines i recursos i mostrar-se 
cadascú en la seva particula-
ritat com una realitat de barri 
col·lectiva. Tots els espais utilit-
zaran els mateixos elements 
de visibilització, cartell comú, 
gots reutilitzables i, aquest any, 
mocadors.

A més de les activitats realit-
zades a cada un dels quatre 
espais, es realitzen activitats 
unitàries, on es deixa de fer 
activitats als espais per realit-
zar-les de forma conjunta. 
Aquestes són activitats com els 
cerca-carrers, on es realitzarà la 
llegida del pregó unitari, el Kop 
de Foc, activitat que és l’evolució 
del crema-pica-puja, cerca-vila 
de tabaleres, bastoneres i diables, 
amb balls, música i correfoc i el 
dia unitari de les alternatives el 
dissabte 25 al Parc de l’Espanya 
Industrial. Aquest dia d’activitats 
conjuntes al parc vol mantenir 
el símbol de lluita mantinguda 
durant molts anys per un espai 
digne per les alternatives a més 

de tornar a centralitzar per 
un dia les activitats i espais, 
mostra de la projecció comú de 
l’Assemblea de barri.

Espais amb contingut i 
compromís polític

Enguany les festes no poden 
ser alienes a la situació política 
que hem viscut al nostre país 
des del mes de setembre, arran 
de l’explosió del conflicte entre 
el poble català i l’estat Espanyol. 
Per aquest motiu, la temàtica 
de decoració dels espais de les 
alternatives estarà centrada en 
la denúncia de l’escalada de la 
repressió política exercida per 
l’estat. En la roda de premsa 
del 20 de juliol on es van 
presentar les festes alternatives 
d’aquest any, l’Assemblea de 
Barri va aprofitar per carregar 
no només contra l’estat, sinó 
que es va denunciar que la 
“mal anomenada transició 
no va suposar cap garantia 
quant a drets com la lliberta 
d’expressió”. Des del 2007 s’ha 
produït una creixent onada 
repressiva, primer esperonada 
per l’intent de fer callar les 
protestes socials produïdes 
per la crisi i ara per la lluita 
del poble català per la seva 
autodeterminació. Aquest 
va tenir com a punt àlgid el 
referèndum de l’1 d’octubre i les 
mobilitzacions posteriors, que 
encara arrosseguen processos 
de repressió política. Per tot 
plegat, l’ABS aposta perquè les 
FMAS del 2018 es converteixin 
en una eina més d’acció política 
en defensa de la llibertat 
d’expressió i la lluita contra la 
repressió. A més, els diferents 
espais tampoc seran aliens a 
un altre pols polític que hem 
viscut durant aquest curs, com 
ha estat la lluita feminista, des 
de la lluita contra les agres-
sions masclistes i casos com el 
de la manada o la vaga general 
feminista del 8 de març. En 

aquesta última línia, cada espai 
d’activitat de les festes alter-
natives prendrà un nom de 
dona, per visibilitzar la lluita 
d’aquestes tantes vegades 
invisibilitzades i alhora per 
homenatjar-les. L’espai de 
l’Horta Alliberada prendrà 
el nom de Berta Cáceres, 
activista Hondurenya assas-
sinada l’any 2016,l’espai del 
carrer Violant d’Hongria serà 
anomenat Montserrat Roig, el 
Carrer Mundades Maria Mercè 
Marçal i l’espai del Calaix Roser 
Benavent, santsenca sindica-
lista que va participar en el 
congrés de Sants de 1918.

Protocol contra les 
agressions masclistes

La lluita contra les agres-
sions masclistes serà un dels 
eixos de les festes, que es 
declaren feministes. Enguany 
s’utilitzarà el mateix protocol 
creat l’any passat de forma 
col·lectiva, que cada espai 
s’encarregarà d’aplicar. Aquest 
no només descriu les eines a 
utilitzar i com actuar quan es 
produeix una agressió, sinó 
que té la voluntat d’anar més 
enllà. La principal voluntat 
és la prevenció, amb cartells 
informatius sobre què és una 
agressió, quines actituds no es 
permetran i de quina manera 
actuar en cas de patir-ne una.

Els diferents espais faran 
formacions per a totes les 
persones que participaran 
d’alguna manera les festes, per 
tal de conscienciar sobre aquest 
tema. Explicar què és una 
agressió, com s’identifiquen i 
de quina manera s’ha d’actuar 
seran algunes de les funcions 
de la formació. El protocol 
posa en el centre la persona 
agredida, sense posar-la en 
dubte, buscant espais d’empo-
derament i de seguretat. Les 
actituds masclistes no seran 
acceptades i es busca una 

resposta transversal, des de les 
agressions a la musical i les 
lletres de les cançons.

L’Horta Alliberada, nou 
espai i lluita contra 

l’especulació

Cal  destacar  les  traves 
posades per l’administració, 
concretament del districte de 
Sants-Montjuïc, per a dur a 
terme aquest model. La inclusió 
d’un nou espai no va ser gens 
ben rebuda i va comportar una 
dura negociació per tal que 
cedissin el permís per realitzar 
les festes. Les traves municipals 
han fet que l’Horta Alliberada 
no disposi de recursos de 
competència municipal com 
punt de llum i urinaris públics, 
que s’hauran de resoldre amb la 
unió de tots els espais conjun-
tament. A més, només se’ls ha 
cedit un dia de permís, havent 
de realitzar les activitats la 
resta de dies a l’interior de 
l’Horta. És denunciable que des 
de l’administració no es doni 
suport a un espai verd de parti-
cipació ciutadana que, a més, 
es troba amenaçat per l’espe-
culació urbanística. Un espai 
que a més de generar un espai 
verd al barri, crea nous vincles 
comunitaris i intergeneraci-
onals. Fent barri i integrant als 
veïns no només a les festes sinó 
al teixit associatiu de Sants.

L’ H o r t a  A l l i b e ra d a  vo l 
aprofitar també les festes per 
denunciar que després de dos 
anys okupant aquest espai, de 
donar-li vida, de regar, plantar 
i crear un espai veïnal obert 
i participatiu, ara es troba 
amenaçat per un especu-
lador que hi pretén fer pisos. 
Davant de l’ànim de lucre, elles 
pretenen seguir creant un 
espai d’integració i generació 
de xarxes de suport mutu i no 
pensen abandonar i deixar 
l’espai.

La culpa

Si vols donar la teva opinió sobre la Burxa, pots 
escriuren’s a laburxa@gmail.com!

EDITORIAL 

Laia Cantó

La humitat s’enganxava 
a la pell, era difícil no 
suar, els ventiladors 
intentaven refredar 

l ’aire tropical que venia 
del Sàhara ( això deien a 
les notícies) i feia que els 
termòmetres s’enfilessin a 
unes temperatures extremes 
pel mes de maig. La calor ho 
impregnava tot però la Carla 
sentia que el fred no li sortiria 
del cos mai més. Eixarrancada 
a l  l a v a b o  i n t e n t a v a 
introduir-se dins la vagina 
una pastilla blanca que tenia 

agafada amb la mà dreta. Les 
llàgrimes li relliscaven pels 
pòmuls, les galtes se li havien 
tintat de vermell; una barreja 
de por i ràbia li provocava un 
tremolor als llavis i deixava 
entreveure les  dents  (una 
dentadura blanca i recta resultat 
d’anys d’ortodòncia). Els sanglots 
li movien el pit i, de tant en tant, 
de manera involuntària, emetia 
un gemec. Quan això passava es 
tapava ràpid la boca. No és que 
ella no volgués sentir aquell so 
agut fugint del seu cos, és que no 
es podia permetre que la veïna 
del segon (que sempre tenia 
la orella posada en el pati de 

llums) conegués la seva pena. 
El silenci havia estat el seu únic 
acompanyant durant tot aquell 
procés i seguiria sent el seu 
únic confident fins que aquell 
malson acabés. Quan tancava 
els ulls apareixia el  Xavi 
damunt seu dient-li tranquila 
que només serà un moment 
que sinó no sento res. Cada cop 
que el seu cap la feia tornar a 
aquella nit se li accelerava el 
cor.

Una punxada a la panxa la 
va fer tornar a la realitat,va 
obrir els ulls i va redescobrir 
el reflex del seu cos mig nu 
davant el mirall del lavabo. 

El record passat i el moment 
present li van sacsejar l’ànima 
i reafirmaven, un cop més, 
que l’havien enganyat i que, 
lluny del que li havien explicat, 
l’amor també podia fer mal. 
Aquell primer amor li havia 
deixat tatuat un embaràs no 
desitjat, així ho havia escrit 
el ginecòleg en l’informe que 
li havia entregat junt amb la 
medicació que ara ja s’absorbia 
dins el seu cos. Va empassar 
saliva, tenia la gola seca i la pell 
humida. Es va pujar les calcetes 
i els pantalons. Li hauria 
agradat que aquella pastilla 
que havia de desenganxar la 

part que el Xavi li havia deixat 
dins l’úter eliminés, també, 
els maleïts records que es 
barallaven dins el seu cap. Va 
notar una altra fiblada a la 
panxa, la pastilla començava 
a fer efecte. Sabia que sentiria 
dolor, però s’ho mereixia, 
aquell era el preu a pagar per 
haver estat una tia fàcil, una 
marrana. No calia que ningú 
li digués, ja ho sabia ella, això 
també li havien ensenyat. I així 
va ser com la culpa va entrar 
dins el seu cos sense avisar 
i va silenciar, un cop més, la 
injustícia.
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Alcolea
de baix

DISSABTE 18
22.30 h Traca d’inici de la Festa Major
23.00 h Ball amb animació 

Capricornio

DIUMENGE 19
12.00 h Esmorzar de pagès
20.00 h Sardinada
20.00 h Havaneres amb Xarxa
21.00 h Rom cremat

DILLUNS 20
12.00 h Jocs de química
 del Parc Científic de Barcelona
22.30 h Música a càrrec d’Eugenio

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIMECRES 22
14.30 h Gran paella popular
23.00 h Música amb Solo & Compañía

DIJOUS 23
12.00 h Festa d’escuma amb Tito Park
18.00 h Xocolatada per a la mainada
18.30 h Espectacle infantil
21.30 h Sopar de Frankfurt
23.00 h Swing

DIVENDRES 24
12.00 h Taller de bombolles
14.00 h Degustació de patates a la 

Riojana
16.00 h Música folk amb Lauzeta
19.00 h Temps de Zumba
23.00 h Ball amb Recovers

DISSABTE 25
12.00 h Sardanes amb la Nova del 

Vallès
14.00 h Concurs de truites
23.00 h Ball amb el conjunt Krater
Traca i fi de la Festa Major

Alcolea
de dalt

DISSABTE 18
22.00 h Traca i tabalers
 amb Baketomba percussió
23.00 h Discomòbil DJ Metxes

DIUMENGE 19
De 9.00 a 21.00 h Mercat artesà
De 10.00 a 21.00 h Exposició fotogràfica 

Afosants 2n concurs
 Mercats de Catalunya
12.00 h Vermut musical amb Nòmada 

Trio Acqustic
23.00 h Nit musical
 amb Nicko Rufio i Track’s Bar

DILLUNS 20
12.00 h Tallers infantils
14.00 h Botifarrada popular (tiquet)
23.00 h Nit de rap feminista Tribade i 

grup sorpresa

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIMECRES 22
Actes 35è aniversari
10.00 h Esmorzar aniversari (tiquet)
12.00 h Sardanes aniversari amb la Cobla 

Ciutat de Terrassa
18.00 h Actuacions sorpresa 35è 

aniversari
21.30 h Sopar 35è aniversari (tiquet)
23.00 h Ball amb l’orquestra Remember

DIJOUS 23
12.00 h Jocs infantils
14.00 h Fideuà popular (tiquet)
18.00 h Berenar i àvies del carrer i actuació
23.00 h Ball amb Litus

DIVENDRES 24
12.00 h Guerra d’aigua
17.30 h Berenar infantil (tiquet)
18.00 h Actuació infantil amb Kids Dance
23.00 h Nit musical Broken Time Family 

+ Soulrait + Big Fun Theory

DISSABTE 25
12.00 h Concurs de truites, tapes i canapès
13.30 h Vermut fi de festa
23.00 h Discomòbil amb DJ Metxes
02.30 h Tabalers Baketomba Percussió i 

traca final de festa

Casa Gran 
(Rosés)

DISSABTE 18
22.30 h Actuació i ball amb la Rumba de 

Jhon Jhon

DIUMENGE 19
Pregó, traca i gegants de sants
17.30 h Joc de taula
22.30 h Discomòbil - karaoke

DILLUNS 20
11.00 h Taller per a infants
17.00 h Discomòbil infantil i xocolatada
La tarda Queni: titelles, conte i tallers de 

sensibilització a càrrec
d’Apsocecat (Associació catalana pro 

persones sordcegues)
22.30 h Ball amb OCB - Costa Blanca

DIMARTS 21
Actes unitaris
21.00 h Pica-pica (socis i sòcies)

DIMECRES 22
11.00 h Activitats per als infants
18.00 h Cantada d’havaneres amb el 

Grup Montjuïc
22.30 h Actuació i ball amb Tequila Bum 

Bum

DIJOUS 23
11.00 h Tallers per als infants
17.30 h Jocs de taula
22.30 h Actuació i ball amb el Guateque i 

Santi Carulla

DIVENDRES 24
10.00 h Ofrena floral a Sant Bartomeu i 

mercat de Sants
11.00 h Activitats per als infants
17.30 h Festa Holi
Eurocopa Futis 11è aniversari
22.30 h Actuació Cocodrilo Club amb 

Albert Malla

DISSABTE 25
14.30 h Dinar de gala
17.30 h Jocs de taula
22.30 h Ball amb la Discomòbil d’Uri 

Ferré
03.00 h Traca i fi de festa

Galileu
DISSABTE 18
21.30 h Montaditos by Galileu
23.00 h Dj Xanga

DIUMENGE 19
11.00 h Guerra d’aigua
14.30 h Dinar al carrer i jocs populars
21.00h Sardinada (tiquet)
00.00 h DJ Devi

DILLUNS 20
09.00 h Fira al carrer
20.00 h Entrega de premis
22.00 h Grillones
00.00 h The Selva Band

DIMARTS 21
Actes unitaris
Festa d’aniversari del carrer Galileu
21.30 h Sopar de germanor

DIMECRES 22
11.00 h Activitats infantils
12.00 h Inscripcions al concurs de truites
17.30 h Mundial Futis i xocolatada
21.30 h Botifarrada (Tiquet)
22.00 h Masterclass de salsa
00.00 h Nit de salsa amb Piquete Afincao

DIJOUS 23
12:30 h Musclada (tiquet)
17:30 h Berenar dels avis i de les àvies
 (socis i sòcies)
19.00 h Cantada d’Havaneres amb el 

Grup Montjuic
21.00 h Montaditos By Galileu
22.30 h Cocodrilo Club

DIVENDRES 24
11.00 h Activitats infantils amb Tata Inti
13.30 h Concurs de truites
18.00 h Linedance amb Carme & Manel
21.00 h Montaditos by Galileu
23.30 h Sant Pau Rumba Band
00.30 h Rumba amb Oshum

DISSABTE 25
11.00 h Guerra d’aigua
14.30 h Fideuà (Tiquet)
17.00 h Tarda de jocs
23.00 h Orquestra Mala Vida
02:30 h Banda Mandanga
03.00 h Traca Fi de Festa

PROGRAMACIÓ DE CARRERS
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Escriu-nos a  
laburxa@gmail.com 

Anuncia’t 
a La Burxa! 
i col·labora amb la 

comunicació popular 
i autogestionada !

Guadiana
DISSABTE 18
22.00 h Traca d’inici de Festa Major
22.30 h Ball i animació amb Máquina 

Salsera

DIUMENGE 19
13.00 h Vermut musical
17.30 h Havaneres Mar Brava
23.00 h Concert amb The VIP band

DILLUNS 20
11.30 h Concurs de dibuix
23.00 h Concert amb Teva Meva

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIMECRES 22
12.00 h Tallers de reciclatge
21.00 h Hamburgueses
23.00 h Concert amb Blas Picón & The 

Junk Express

DIJOUS 23
10.30 h XVI Open internacional 

d’Escacs - Campionat a dobles
18.00 h Xocolatada
23.00 h Concert amb Son de la Rambla

DIVENDRES 24
11.30 h Tallers infantils de màscares
21.00 h Botifarrada popular
23.00 h Nit de rock amb Xnight i 

Motorpriest

DISSABTE 25
11.30 h Gran guerra d’aigua
17.30 h Country amb Triangle
20.30 h Sopar de germanor
23.00 h Rumba amb Sandunguera i 

Newitas
03.00 h Traca fi de Festa Major

Vallespir
de baix

DISSABTE 18
22.00 h Teatre Improshow
23.20 h Newitas (rumba)
00.50 h Som Caliu (rumba)

DIUMENGE 19
18.00 h Tarda Holi
20.00 h Màgia amb Pere Rafart
22.00 h Nit de rock: Originals 

68+Motorpriest

DILLUNS 20
14.00 h Arrossada solar popular
16.00 h Taller energètic
18.00 h Exhibició de ball del
 Casal de Cotxeres
22.00 h Sandunguera + Wagner PA & 

Brazuca Matraka

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIMECRES 22
18.00 h (Infantil-adult) – Xiula
22.30 h El Sobrino del Diablo
+ Pirat’s Sound Sistema + grup

DIJOUS 23
14.00 h Sardinada
Tarda de classes de Swing
20.00 h Titelles Cia. L’Estenedor teatre 

presenta Contarelles
Nit de punk: Ratpenat + MotorZombies

DIVENDRES 24
14.00 h Concurs de truites
22.00 h Resiliència + Subversa + 
Pupil•les

DISSABTE 25
14.00 h Botifarrada popular
19.00 h Tarda infantil amb en Wagner
22.30 h Luís Washington&co
 + La trocamba Matanuska

Vallespir
DISSABTE 18
21.00 h Donem la benvinguda a la festa 

amb la traca inicial
22.00 h Discomòbil

DIUMENGE 19
11.00 h Sardanes amb la Cobla Mediterrània
De 13.00 a 15.00 h Botifarrada.
 I després... jocs de taula!
20.00 h Actuació musical humorística 

amb el Sobrino del Diablo
22.30 h Masterclass de salsa
23.30 h Música en viu: Orquestra de Salsa

DILLUNS 20
Tot el dia Mercat al carrer
20.30 h Havaneres amb La Vella Lola
23.00 h Música en viu: Clàudia Cabero

DIMARTS 21
Actes unitaris
21.00 h Sopar de germanor: baixa la carma-

nyola i vine a sopar a la fresca. i després...

DIMECRES 22
10.00 - 13.00 h Animació musical infantil
17.00 h Berenar dels avis i de les àvies
17.00 h Actuació: danses del món
22.00 h Cocodrilo club

DIJOUS 23
10.00 - 13.00 h Activitats infantils i en 

família
De 17.00 a 19.00 h Seguim l’animació 

infantil, amb berenar inclòs!
22.00 h Música en viu: Willy and The 

Poorboys
0.00 h Música en viu: Rock the Night

DIVENDRES 24
16.00 h Festa dels animalets
21.30 h Música en viu: Evil Rosebud
23.00 h Discomòbil

DISSABTE 25
11.00 h Animació musical infantil
15.00 h Arrossada popular
22.00h Música en viu: Sumbats els Marinus
23.45 h Música en viu: Motorpriest
01.30 h Música en viu: We exist even dead
03.00 h Acomiadem la festa amb la traca 

final

·Festa·Major·de·sants·2018·

Valladolid
DISSABTE 18
22.30 h Ball amb el Duo Celeste

DIUMENGE 19
11.00 h Traca d’inici de Festa Major
11.30 h Sardanes amb la colla La Principal 

del Llobregat
13.00 h Vermut i pica-pica per als socis i 

sòcies
22.30 h Ball amb el Duo Mediterráneo

DILLUNS 20
12.30 h Concurs d’allioli
13.00 h Botifarrada
22.30 h Havaneres i rom cremat amb 

Montjuïc + Discomòbil

DIMARTS 21
Actes unitaris
21.30 h Sopar de germanor

DIMECRES 22
11.00 h Taller per a infants: cordes 

dirigides a càrrec del bomber
José Alcaraz
18.00 h Homenatge a la gent gran amb el 

show de The Bastard Family. Berenar per 
als avis i àvies i socis i sòcies

21.30 h Rumba catalana amb 
Sandunguera + Discomòbil

DIJOUS 23
18.15 h Sessió de ioga per a totes les edats
19.00 h Zumba en família
19.30 h Xocolatada
23.00 h Discomòbil a càrrec de DJ Robert

DIVENDRES 24
11.30 h Concurs de truites
12.30 h Sardinada
Tarda-nit de pop-rock
20.00 h Las Menores (versions, pop-rock i 

latin ska)
22.00 h La Banda de Panda (rumba 

bastarda)
00.00 h Ràdio 75 (versions de rock)

DISSABTE 25
12.00 h Lliurament de premis populars de 

guarniment de carrers,
organitzat per Sants 3 Ràdio
20.00 h Tarda-nit de salsa/bachata a 

càrrec del DJ Animador
Deyvis kimbara
23.00 h Orquestra amb el grup Celeste
02.30 h Traca i fi de festa i confeti



agost de 2018         2226   Programa Festa Major

Rossend Arús
DISSABTE 18
21.00 h The Crabtones (soulfunk)
22.30 h De la Carmela (flamenc, son, 

boleros i jazz)
00.30 h El Sonido de Veldá (salsa brava, 

cúmbia i bugalú )

DIUMENGE 19
14.00 h Paellada i fideuà popular al 

caloret de la plaça Ibèria
11.30 h Poetada gratinada 
 (Titelles L’Estenedor Teatre)
18.30 h Taller de rimes per a noies i nois
21.00 h Pinan450F (rap)
22.30 h Machete en boca (hip-hop 

combatiu i feminista)
00.30 h Dj Jahzzman Selecta + DJ Brutus 

(dance-hall, hip hop, reggae)

DILLUNS 20
14.00 h Paellada i Fideuà popular al 

caloret de la plaça Ibèria
21.00 h Green Buds (punk-rock)
22.30 h Gallina (indie-rock)
00.00 h Mourn (rock alternatiu i 

punk-rock)

DIMARTS 21
Actes unitaris
21.30h Sopar de veïnes i veïns al carrer

DIMECRES 22
11.00 h Espai de joc amb Tata Inti 

(ludoteca al carrer)
16.00 h 5è campionat de mus
21.00 h Blue bloody Blades (blues-folk)
22.30 h The Flat Pack (blues, country, 

rockabilly, bluegrass, swing..)
00.00 h A Contra blues (blues)

DIJOUS 23
20.30 h Suákata (dance-hall i ritmes 

afrocaribenys des de Bogotà)
22.00 h Adala (reggae)
00.00 h TOP A TOP ReggaeNights amb 

RebelmadiaqSound

DIVENDRES 24
14.00 h Paellada i fideuà popular al 

caloret de la plaça Ibèria
19.00 h Ada Van (rock)
21.00 h Brighton64 (indie-pop)
23.00h Carmencita Calavera (rock granadí)
01.00 h DJ Unclu Garrot (soul, ska, funky, 

rocksteady)

DISSABTE 25
14.00 h Paellada i fideuà popular al 

caloret de la plaça Ibèria
18.30 h Gimcana fotogràfica. Busquem 

racons del barri i resseguim la seva 
història (activitat coorganitzada amb la 
Comissió de Festes del c. Papin).

19.30h Xarim Aresté (rock d’autor des de Flix)
20.30 h Lliurament de premis de la 

Gimcana fotogràfica (al c. Papin)
21.30 h Lansbury (folk)
23.30 h The Tiki Phantoms (rock surfer)
01.00 h DJ Luis LeNuit (indie-pop i 

british-pop)

Finlàndia
DISSABTE 18
21.00 h Traca d’inici de Festa Major
22.00 h Sopar del Frankfurt
0.30 h - 03.00h Nit de rumba amb Oshun

DIUMENGE 19
09.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Guerra d’aigua per a totes les edats
14.00 h Vermut de festa major (socis i sòcies)
18.00 h Taller de circ amb La Sala
21.00 h Sopar de barquetes (de pagament)
23.00 h - 02.00 h Ball amb Dj Xanga 

(música dels 70’s, 80’s i 90’s)

DILLUNS 20
09.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Jocs infantils amb l’Esplai Sant Medir
13.30 h Concurs d’amanides: vine a 

sorprendre’ns
14.00 h Vermut (socis i sòcies)
14.30 h Dinar d’amanides (lliure)
18.00 h Titelles L’Estenedor presenta 

Contarelles
21.00 h Sopar lliure
22.00 h Nit de teatre amb Improshow
23.30 h - 02.00h Nit de festa amb DJ Sendo

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIMECRES 22
09.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Futbol torneig Antics Tallers Manel 

a Maristes de Sants
13.30 h Vermut (per a socis del carrer)
14.30 h Baixem a dinar al carrer (dinar lliure)
18.00 h Sardanes amb la Cobla Jovenívola
22.00h - 02.00h Havaneres amb el Grup 

Port Bo

DIJOUS 23
09.30 h Esmorzar lliure
11.00 h Jocs infantils amb l’Esplai Sant Medir
14.00 h Vermut (socis i sòcies)
17.00 h Xocolatada infantil
18.30 h Xicana: una gran pallassa
20.00 h Concurs de pizzes: dolces, salades, 

originals...
21.30 h Sopar italià (lliure)
22.00h - 02.00h Nit de festa amb PD 

Membrillos

DIVENDRES 24
09.30 h Esmorzar lliure
10.00 h Ofrena tradicional a Sant Bartomeu
11.30 h Per a totes les edats: guerra d’aigua
13.30 h Vermut (socis i sòcies)
14.30h Fideuà (de pagament, prèvia inscripció)
18.00 h Discoteca infantil amb ball de 

disfresses selvàtiques amb DJ Carlos 
Bayona & DJ Mara

21.30 h Sopar de les dones (de pagament)
23.30h - 03.00h Música i ball amb DJ Xanga

DISSABTE 25
9.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Jocs: trenquem l’olla (per a nens i 

nenes socis i sòcies)
14.00 h Botifarrada (per a persones sòcies 

i família)
18.00 h Taller de circ a càrrec de La Sala
21.30 h Sopar de germanor
23.00 h Ball amb Orquestra Xarop de nit

Plaça
La Farga

DISSABTE 18
21.00 h Traca i Cercavila amb el Triangle 

de Sants
23.00 h Mala vida (pop-rock espanyol 

dels 80)
01.00 h Discoteca mòbil amb Eugeni 

Carrió

DIUMENGE 19
10.30 h Campionat de remigi masculí i 

femení
11.00 h Concurs de dibuix
13.30 h Vermut (socis i sòcies)
18.30 h V Trobada country
23.00h Discoteca Cocodrilo Club amb 

Albert Malla

DILLUNS 20
10.00 h Tallers per a totes les edats de 

xapes, pinta cares, dibuix i
bijuteria. A càrrec de Divermax
13.00 h Guerra d’escuma
17.00 h Jocs de taula
23.00 h Rumba amb Newitas
01.00 h Discomòbil amb Eugeni Carrió

DIMARTS 21
Actes unitaris
21.00 h Sopar de germanor i jocs de taula

DIMECRES 22
10.30 h Campionat de parxís sènior
11.00 h Concurs de plastilina
17.30 h Berenar dels avis i de les àvies i 

ball de tarda amb La Montecarlo
23.00 h Orquestra La Montecarlo

DIJOUS 23
11.00 h Tallers infantils
14.30 h Gran mongetada tradicional
17.30 h Jocs de taula
23.00 h Black&White (components de 

L80 Principales)
01.00 h Discomòbil amb Eugeni Carrió

DIVENDRES 24
10.30 h Campionat de parxís junior
12.00 h Guerra d’aigua
17.00 h Xocolatada tradicional
18.00 h Actuació del mag Xurret
23.00 h Discomòbil amb Eugeni Carrió

DISSABTE 25
09.30 h Cursa atlètica
11.00 h Entrega de premis
14.30 h Gran paella a càrrec de Paelles 

Pepito
18.00 h Sardanes amb La Principal del 

Llobregat
23.00 h El Guateque
Traca i fi de festa amb sorpresa!

Robrenyo

DISSABTE 18
23.00 h Ball amb Remember Music 

Show

DIUMENGE 19
13.00 h Vermut
22.00 h Cinema a la fresca amb 

crispetes
24.00 h Discomòbil Festival Sound

DILLUNS 21
12.00 h Festa de l’escuma
14.00 h Botifarrada popular
23.00 h Orquestra Krater

DIMARTS 21
Actes unitaris

DIMECRES 22
Durant tot el dia hi haurà activitats 

patrocinades per Ae Àrea Educació

DIJOUS 23
18.00 h Xocolatada infantil
20.00 h Grup d’havaneres i rom 

cremat
23.00 h Discomòbil Festival Sound

DIVENDRES 24
14.00 h Sardinada popular
23.00 h Discomòbil Festival Sound

DISSABTE 25
14.00 h Aperitiu fi de festes
22.00 h Traca fi de festes
23.00 h Disco cocodrilo



222   agost de 2018 

Encara no tens 
la samarreta de 

la Burxa?

Vine a buscar-la a
La Ciutat Invisible
Carrer de Riego 35

Ja pots triar la teva:
n’hi ha 4 de diferents !

Programa Festa Major   7

Castellers de Sants
DISSABTE 18
19.30 h Pregó a l’Espanya Industrial
20.30 h Traca d’inici de la Festa Major (davant de Cal Borinot)
20.35 h Txaranga amb Banda Patilla
22.30 h Concerts al carrer amb Playman (versions), ball de 

gralles amb Canya d’or (redescobreix la gralla amb cançons 
actuals) i PD

23.00 - 03.00 h Infostand d’Energy Control
 (Punt d’informació sobre drogues amb assessorament i 

materials preventius)

DIUMENGE 19
12.00 h Concurs de paelles
16.30 h Campionat de bitlles catalanes i de pilota valenciana
18.30 h Concert amb Marcel Marimon
21.15 h Cinema a la fresca: Les Aventures de Tadeo Jones 2*
23.00 h Concert amb DJ Send0 (PD)*

DILLUNS 20
18.00 h Tarda infantil: traca de globus, xocolatada i animació a 

càrrec de Jaume Barri
20.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Mag Pota
22.30 h Concerts amb Trast (mestissatge)
 + Sense Sal (pop folk festiu)*

DIMARTS 21
18.30 h Circ al carrer amb Capgirats
20.00 h Havaneres i rom cremat a càrrec de Xicranda
22.30 h Concerts amb Tres de Pego (PDS)
 + Seguirem (tribut a Obrint Pas)*

DIMECRES 22
12.00 h Vermut tropical
17.00 h Narracontes: Tocar el cel amb la mà a càrrec
 d’Anna Ariño (autora) i Georgina Gonzàlez (il·lustradora)
18.30 h Taller de castells per a menuts i grans
19.30 h Assaig casteller al carrer
21.00 h Sopar de germanor*
23.00 h Concert amb Miquel del Roig (cantautor)*

DIJOUS 23
17.00 h Tarda de Catan i altres jocs de taula
19.30 h Concert a càrrec de CCS (folk)
22.00 h Concerts amb Ovella Xao (música festiva) i
 Strombers (patxanga simfònica)*
22.00 - 2.00 h Infostand d’Energy Control*

DIVENDRES 24
10.00 h Pilar d’ofrena a Sant Bartomeu a l’església de Santa aria 

de Sants
12.00 h Vermut musical a càrrec d’en Cesc i tast de croquetes
17.30 h Tarda de poesia a càrrec de Notes en Versaleta
18.30 h Teatre d’improvisació a càrrec d’Impro con Limón
20.00 h Assaig casteller al carrer
23.00 h Concerts amb Pachawa Sound (mestissatge)
 + Auxili (reggae) + Bemba Saoco (cúmbia electrònica)*
22.00 - 02.00 h Infostand d’Energy Control

DISSABTE 25
10.00 h Torneig de botifarra
12.30 h Vermut & Jazz a càrrec de Red Coffee Jazz Trio
14.00 h Botifarrada popular
16.00 h Jocs de taula castellers
18.00 h Actuació castellera a la plaça de Bonet i Muixí
18.30 h Pilar caminant des de plaça de Bonet i Muixí fins a Cal 

Borinot
19.30 h Olimpíades borinotes*
22.00 h Concerts amb JoKB (camaleònic), Pepet i Marieta
(patxanga) i PlanB (DJ freestyle)*
23.00 - 03.00 h Infostand d’Energy Control

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

Papin
DISSABTE 18
20.00 h Traca d’inici de Festa Major
21.00 a 02.00 Puro Traqueteo vol.2 (cúmbia, reggae, salsa, 

dancehall i altres ritmes afrotropicals), amb els
 PD Rebelmadiaq, Wiggle Yard i Fire Warriors. Ball, bon 

menjar i cultura sound system al cor de Sants!

DIUMENGE 19
16.00 h Tallers de gelats ecològics, a càrrec de Rosa Pérez
17.00 h La carpa de Tati inti. De 0 a 6 anys
22.00 h Papallones de l’ombra, antologia poètica de 

Feliu Formosa. Recitaran Feliu Formosa i Cesca Piñón, 
acompanyats per Joan Alavedra a l’acordió.

DILLUNS 20
18.00 h Espectacle familiar Nyam Nyam amb Cia. 

D’aquídallà. De 0 a 3 anys
19.00 h Contacontes amb Irma Borges amb la col·lab-

oració de La Inexplicable. Per a infants de 5 a 9 anys
22.00 h Cinema a la fresca amb música en directe. Curts 

La mentada de la llorona i Les dones sàvies de Sant 
Cosme i el film Armas al hombro de Charles Chaplin, 
amb l’acompanyament al teclat de Gonçal Perales. 
Patrocinat per Vinarres

DIMARTS 21
Actes unitaris
21.00 Sopar de germanor

DIMECRES 22
12.00 h Ruta per la Revolta de Quintes a Sants, a càrrec 

de Patrimonis Invisibles. Descobrirem a peu els espais i 
personatges més emblemàtics d’aquesta revolta popular.

18.00 h Taller de circ amb La Colombina. Acrobàcies, 
equilibres i malabars per a nens i nenes a partir dels 3 anys

20.00h Nit d’improvisació a càrrec de la
 Companyia Improtopia.
22.00 h Música de Festa Major amb Solistes de la Costa

DIJOUS 23
17.00 h Taller de serigrafia amb Col·lectiva Mar. Porta la 

teva samarreta o la teva bossa i estampa-la!
18.00 h Conversa amb el Sindicat de Manters i Col·lectiva 

Mar per conèixer els seus projectes. Es podran comprar 
productes top manta i bosses mar.

19.00 h Blackup (ritmes africans i caribenys)
21.30 h Ballada de swing amb música en directe a càrrec 

de Scaramouche.

DIVENDRES 24
17.00h Demostració i pràctica de tai-txi taoista a càrrec de 

l’Associació de Tai-txi Taoista
18.30 h Gimcana fotogràfica, coorganitzada amb la 

Comissió de FM de Rossend Arús. Pregunta’ns per 
conèixer-ne les bases! Inici al carrer Rossend Arús

22.00 h Yacine (electromediterrània amb sonoritats dels 
ports d’Alger, Marsella, o Barcelona)

00.00h La Golden Beat (funk, soul, disco)

DISSABTE 25
11.30 h 5a edició de la batalla Ninja Sants Porpra vs Sants 

Ocre.
Aquesta activitat es farà a Can Mantega
19.00h Tast de vins catalans a càrrec de Vinarres.
 Inscripcions a la barra i a Vinarres (c. Sant Medir 36). Preu 2€
22.00 h Concert dels Espectres que presenten el disc 

“Romàntic Bruixot”
00.00 h Pirates Rumbersions (versions rumberes de tota 

la vida i hits de la nostra història musical)
02.00 h Traca de fi de Festa Major

Sagunt
DISSABTE 18
21.00 h Sopar de germanor
23.30 h Nit de música amb DJ 

Marikarmen Free

DIUMENGE 19
11.00 h Traca d’ inici de Festa Major
Tabalada
13.00 h Vermut per als socis i sòcies (hi 

col·labora La Bodegueta de Sants)
17.30 h Festa de l’escuma
21.00 h Sopar de germanor: avui... sopar 

groc
22.30 h Cinema a la fresca: La llamada 

(2017)

DILLUNS 20
11.30 h Taller infantil: danses
19.30 h Anem a recollir el premi al parc 

de l’Espanya Industrial
21.30 h Sopar de germanor: avui... truites
22.30 h Sons del barri: Rocky Canela i 

Mandruka

DIMARTS 21
Actes unitaris
21.00 h Sopar de germanor: avui... 

mengem al bosc

DIMECRES 22
11.30 h Activitat infantil: taller amb fang
17.30 h Espectacle musical amb titelles El 

fantàstic màgic d’Oz a
càrrec de Titelles Vergés
18.30 h Xocolatada infantil
21.00 h Sopar de germanor: avui... coques 

de recapte
22.30 h Sons del barri: Pocket balls + Back 

to the Beat Band

DIJOUS 23
11.30 h Taller infantil: jocs de cucanya
17.30 h Jocs de taula 
 amb Sants - Niggurath
21.00 h Fideuà (gratuïta per a socis i 

sòcies - 8 € no socis o sòcies)
23.00 h Havaneres amb Xarxa (rom 

cremat gratuït pels socis/es)

DIVENDRES 24
11.30 h Activitat infantil: jocs d’aigua (cal 

portar banyador)
18.00 h Concurs de dolços (hi ha premi)
21.00 h Botifarrada (gratuïta per a
socis i sòcies - 8 € no socis o sòcies)
23.30 h Nit de cabaret:
 Ballet Elidance + Gilda Love + La gran 

Chantal i en acabar... Dj

DISSABTE 25
11.00 h Activitat infantil amb Tata Inti 

(joc creatiu per a infants de 0 a 6 anys)
11.00 h Jocs de taula 
 amb l’Associació Lúdica Club Silmaril
14.00 h Hora del vermut -tiquets a la 

barra- (col·laboració de Vinarres)
21.00 h Sopar de germanor
23.30 h Nit de concert amb Crazy Hat

la fem entre totes... participa !

www.laburxa.org
La Burxa és un periòdic editat per un equip de redacció no professional 
que ens reunim dimarts a les 20h al CSA Can Vies (Jocs Florals, 42). 
No ens fem responsables dels articles d‘opinió.
Publicació mensual.

Periòdic de comunicació  
popular de Sants i barris veïns
3.000 exemplars | Distribució gratuïta

Escriu-nos a  
laburxa@gmail.com 
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Vermut Informatiu
Dissabte 15 de setembre a les 12h
Can Vies (Jocs Florals 42)

Vols conèixer com 
funciona La Burxa  ?

Vine i participa !

www.laburxa.org 
laburxa@gmail.com

Robrenyo
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1. Roser Benavent (Calaix de la Vergonya)
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