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La Burxa és un periòdic editat per un equip de redacció no professional 
que ens reunim setmanalment al CSA CanVies (carrer Jocs Florals, 42).
Si et vols posar en contacte amb nosaltres pots fer-ho mitjançant el 
correu electrònic (laburxa@gmail.com), el web (www.laburxa.cat) o els 
nostres perfi ls a Twitter (@laburxa), Facebook i SomSants.

No ens fem responsables dels articles d‘opinió.

Publicació bimestral.

Llicencia CREATIVE COMMONS RECONEIXEMENT- NO COMERCIAL.
Sou lliures de copiar, distribuir i comunicar  públicament l‘obra amb les 
condicions següents:
- Reconeixement: heu de reconèixer el crèdit de l‘obra de la manera 
especifi cada per l‘autor o llicenciador.
- No comercial: no podeu utilitzar aquesta obra per a fi nalitats comercials.
Per veure una còpia d‘aquesta llicència visiteu http://creativecommons.
org/licenses/by-nc/2.5/es/legalcode.ca o envieu una carta postal a Crea-
tive Commons, 559, Nathan Abbot Way, Standford, California 94305, 
USA.

Redacció

A l’estiu es viuen situacions que evidencien les contradiccions del barri. 
Per un costat, és el moment de màxima expansió d’un dels fenòmens que 
més mal està fent a la ciutat: el turisme de masses. Des d’inicis de juny la 
presència als nostres carrers de grups grans i petits de turistes altera la 
vida quotidiana. El traqueteig del so inconfusible de les maletes rodant per 
la vorera es converteix en habitual i les llengües d’altres punts d’Europa 
conquereixen les terrasses de les places més cèntriques del barri.

Alhora, el barri lluita per sobreviure i no defalleix en aquesta amarga batalla 
per la vida. Desgraciadament, els últims estius hem vist com en aquestes 
dates s’han produït violents desnonaments per part dels cossos policials. 
Aquests protegeixen la sempre sagrada voluntat de benefi ci econòmic 
del poder contra els drets més fonamentals de les no privilegiades. I, 
malgrat intentar aprofi tar l’estiu per trepitjar el dret a l’habitatge i la vida 
digna de forma silenciosa, el teixit combatiu de Sants tampoc descansa i 
resisteix. Mentre l’administració abandona les més necessitades, els espais 
d’autoorganització barrial assumeixen amb dignitat les seves competències 
de cures i cerca de llocs per viure.

També a l’estiu vivim una de les màximes expressions de la vida de barri: 
la festa major. Les veïnes són les protagonistes dels dies i les nits, sense 
oblidar tots els dies previs de feina de formiguetes per acabar guarnits. Així, 
un barri és constitueix com una comunitat. Que es coneix, s’ajuda, que acull 
i crea vincles fora de les lògiques mercantils. Fer festa major és fer barri. 
Carrers que passen a pertànyer a les seves veïnes, els cotxes no passen i les 
comissions engalanen i festegen. Una vida que creix i explosiona al barri. 
Oberta a totes. Una festa que ha de combatre contra l’aïllament constant 
que ens vol el capital. On tornen veïnes que han estat expulsades per 
l’especulació, però que mantenen fort el vincle comunitari. La participació a 
les festes és un acte de vida, de comunitat i resistència a la vegada.

Estiu de lluita,
vida i festa

Vine i participa amb la comunicació 
popular, combativa i de barri!

la fem entre totes... 

www.laburxa.org
laburxa@gmail.com 

Periòdic de comunicació 
popular de Sants i barris veïns
2.500 exemplars | Distribució gratuïta
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23.00 h Traca d’inici de Festa Major
23.05 h Orquestra Millenium

12.00 h Esmorzar de forquilla
17.30 h Sardanes amb la Nova del 

Vallès
21.00 h Sardinada
22.30 h Havaneres amb el grup 

Xarxa i rom cremat

12.00 h Festa de l’escuma
22.30 h Música a càrrec d’Eugenio

Alcolea
de baix

Alcolea
de dalt

24
DISSABTE

25
DIUMENGE

26
DILLUNS

27
DIMARTS

22.00 h Traca d’inici de Festa Major i 
cercavila

23.00 h Ball d’inauguració

De 10.00 a 21.00 h Fira artesanal
11.00 h Pintxo-pote
12.00 h Actuació Soul THE ROYAL 

MELON ORCHESTRA
23.00 h Discomòbil 80-90 DJ 

METXES

12.00 h Tallers infantils
14.00 h Botifarrada I concurs all i oli
21.30 h Sopar dels avis i de les 

àvies
23.00 h Havaneres La Ribera

10.00 h Esmorzar de veïns i veïnes
21.30 h Sopar de germanor

22.30 h Cocodrilo Club amb Albert 
Malla

Pregó, traca i gegants de Sants
17.30 h Jocs de taula per adults
23.00h Actuació de Aisha Fay 

(soul � nal R&B)
00.00 h Actuació Ismael González 

“Resilenciaour 19”

11.00 h Manualitats per a la 
canalla

17.00 h Discomòbil infantil i 
xocolatada

22.30 h    Actuació i Ball amb El 
Guateque

12.30 h Celebrem 20 anys de Festa 
Major

21.00 h Pica-pica per als socis i les 
sòcies

Casa
Gran
(Rosés)

21.00 h Traca d’inici de Festa Major 
i cercavila amb el Triangle 
de Sants

23.00 h Ball amb El Guateque
01.00 h Discomòbil vintage amb DJ 

Chus Soler

10.30 h Campionat de Remigio 
masculí i femení

11.00 h Concurs de dibuix
13.30 h Vermut per als socis i 

sòcies
17.30 h Jocs de taula
23.00 h Badulaque 80 (versions)

10.00 h Jocs infantils
12.30 h Guerra d’escuma
21.00h Actuació dels alumnes 

de l’escola GRÀCIA 
FLAMENCA

23.00 h Dantuvi (Rumba)

21.00 h Sopar de germanor
Plaça
La Farga

Finlàndia
21.00 h Traca d’inici de Festa Major
22.00 h Sopar del Frankfurt
23.30 h Nit de Ska i Rock amb Despit
01.00 h PD Pink� or

Galileu

21.30 h Traca d’inici de Festa Major
21.30 h Sopar de montaditos a la 

barra de la Comissió
23.30 h  Grillone’s Band (Rock)
01.30 h Beat Road (Blues i Rock)

11.00 h Esmorzar infantil
12.00 h  Guerra d’aigua
21.00 h Sardinada (cal tiquet)
21.30 h Masterclass de Salsa amb 

Chucho Díaz
23.00 h Nit de salsa amb Piquete 

A� ncao

11.00 h Esmorzar infantil
11.30 h Pinta al carrer i treu l’artista que tens dins
12:00 h Inscripció concurs de truites
19.00 h Zumba amb Fabio
22.00 h Croquetéame (barra de la comissió)
23.00 h DJ Xanga

·FESTA·MAJOR·DE·SANTS·2019·

9.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Guerra d’aigua per a petits i 

grans
14.00 h Vermut (per socis i sòcies)
18.00 h Taller de circ a càrrec de La 

Sala
21.00 h Sopar de barquetes 

(pagament)
23.00 h Ball amb DJ Xanga (Música 

dels 70’s, 80’s i 90’s)

9.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Torneig de Futbol Antics Tallers 

Manel a Maristes de Sants
14.00 h Vermut (per socis i sòcies)
14.30 h Dinar al carrer. Avui tots i totes 

cuinem per a tothom
18.00 h  Taller de joc i moviment lliure amb Tata 

Inti (infants de 0-6 anys)
21.00 h Sopar lliure
22.00 h Nit de teatre amb Improshow
23.30 h Nit de festa amb DJ Sendo

4    Programació de carrers
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14.30 h Gran Paella Popular
22.00 h Música jove 8STRINGS I THE 

COCONUTS

12.00 h Jocs de química a càrrec del Parc 
Cientí� c de Barcelona

14.00 h Música i montaditos
18.00 h Xocolatada per a la mainada
18.30 h Animació infantil
20.00 h Sopar de Frankfurt
22.00 h Cool Cat Combo (Swing)

12.00 h Conta-Contes amb La Inexplicable
14.00 h Degustació de patates a la Riojana
16.00 h Lauzeta (Folk)
19.00 h Temps de zumba
23.00 h Orquestra Royal Dance

14.00 h Concurs de truites
23.00 h Orquestra The Show Time
03.00 h Traca i �  de Festa Major

28
DIMECRES

29
DIJOUS

30
DIVENDRES

31
DISSABTE

10.00 h Jocs infantils
14.00 h Sardinada
23.00 h Nit de Punk amb Revenja I Rude 

Pride

14.00 h Fideuà
18.00 h Jocs infantils tradicionals
23.00 h Litus-3 (Rock)

12.00 h Festa Holi i guerra d’aigua
17.30 h Berenar infantil
18.00 h Actuació infantil Kids play
23.00 h Track’s bar (Rock)

12.00 h Concurs de truites, canapès i tapes
13.30 h Vermut de �  de Festa Major
17:00 h Jocs per nens Miko Savico
19.00 h Country
23.00 h DJ Metxes amb MariKarmen Free PD
2:30 h Fi de Festa Traca catalana i 

Baketomba percussió

18.00 h Havaneres amb Grup Montjuïc
22.30 h Ball amb Remember Music Show

17.30 h    Jocs de taula per adults
22.30 h    Ball amb El Guateque i Santi 

Carulla

17.30 h Festa Holi i Eurocopa Futis 12è 
aniversari

22.30 h Festa remember 90’s. La Ruta 
del Bakalao amb Ricardo F, DJ  
residente de Chasis

14.30 h Dinar de gala
17.30 h    Jocs de taula per adults
22.30 h Ball amb la Discomòbil
 d’Uri Ferré

10.30 h Campionat de Parxís sènior
11.00 h Concurs de plastilina
17.30 h Berenar dels avis i les àvies i Ball 

de tarda amb La Montecarlo
23.00 h Orquestra La Montecarlo

10.30 h Tallers infantils
14.30 h Gran Mongetada tradicional
17.30 h Jocs de Taula
23.00 h Los 80 Principales

11.30 h Guerra d’aigua
17.00 h Xocolatada tradicional Farguera
18.00 h Mag Xurret
20.00 h Masterclass ZUMBA FRESTYLE DANCE
23.00 h Discomòbil

9.30 h Cursa Atlètica solidària a càrrec de 
Corresolidaris (inscripcions 5€)

11.00 h Entrega de premis
14.30 h   Gran Paella a càrrec de Paelles Pepito
18.00 h Sardanes La Principal de Llobregat
23.00 h Mala vida (Pop-Rock)
03.00 h Traca de �  de Festa Major

9.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Matí de Jocs de taula per a petits i 

grans amb Kinuma
13.30 h Vermut (socis i sòcies del carrer)
14.30 h Baixem a dinar al carrer (lliure)
18.00 h Sardanes amb la Cobla Jovenívola
22.00 h Havaneres amb Port Bo

9.30 h Esmorzar d’anxoves
11.30 h  Taller infantil de cuina freda amb 

Semproniana
14.00 h  Vermut (per als socis i sòcies)
14.30 h Dinar d’amanides (lliure)
17.00 h Xocolatada infantil
18.30 h  Xicana (pallassa)
21.00 h  Sopar de pizzes (lliure)
22.00 h  Concert de la Coral N’Clau Vocal
23.00 h Nit de Festa amb PD Se Lia Membrillo

9.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Guerra d’aigua per a petits i grans
13.30 h Vermut (per als socis i sòcies)
14.30 h Fideuà (pagament i prèvia inscripció)
18.00 h Titelles Dandy presenta Els 

animalets del bosc
21.30 h Sopar de les dones (pagament)
23.30 h Ball amb DJ Xanga

9.30 h Esmorzar lliure
11.30 h  Trenquem l’olla (per a nens i nenes 

socis i sòcies)
14.00 h  Botifarrada (socis i 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 l’Orquestra Guateque
03.00 h Traca i �  de Festa Major

11.00 h Esmorzar infantil
11.30 h Màgia al carrer
17.30 h Sardanes amb la Cobla Ciutat de 

Terrassa
21.00 h Botifarrada (cal tiquet)
22.00 h DJ Devi

12.00 h Concurs de truites
13.00 h Vermut al carrer: musclada a la barra 

de la comissió
18.00 h Berenar per als nens i nenes grans a 

càrrec de Súper Carn (socis i sòcies)
19.30 h Havaneres amb el Grup Montjuic
21.00 h Montaditos (barra de la comissió)
23.30 h  Nit de rumba amb Dantuvi
00.30 h Oshun (Rumba)

11.00 h  Esmorzar infantil
11.30 h Animació infantil amb Tata Inti
18.00 h Ball en línia amb Carme&Manel
18.30 h Salsitxada popular
21.00 h Montaditos (barra de la comissió)
22.00 h Cocodrilo club amb Albert Malla

11.30 h Esmorzar infantil
12.00 h Guerra d’aigua
14.00 h Vermut de �  de festa i la Nostra 

gran Fideuà by Sonii
20.00 h Espases lluminàries
23.00 h Fugados d’Alcatraz
02.45 h Tabalers de les Corts
03.00 h Traca i �  de Festa Major

P r o g r a m a c i ó   d e    c a r r e r s
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Papin

Robrenyo
21.00 h Traca d’inici de Festa Major
23.00 h Ball amb The Flaming 

Shakers (tribut als Beatles) 
i The Sur� n Burritos 
(versions de Rock’n’roll)

18.30 h Micro obert MC Battle
23.00 h Discomòbil amb Eudald 

Selva

11.00 h Activitat infantil
18.00 h Micro obert
20.00 h Soper de Germanor
23.00 h Rumbes i discomòbil

21.00 h Sopar de germanor
23.00 h Nit de Ska i Reggae amb 

The Sybarites i PD

11.00 h Traca d’Inici + Tabalers 
amb Bufons del Foc

13.00 h Vermut per a socis i sòcies
17.30 h Festa de l’escuma
21.00 h Sopar veïnal: avui portem 

Pizzes
22.30 h Nit electrònica:Dubcat i PD

11.30 h Juguem al carrer (activitat 
per a infants)

21.00 h Sopar veïnal (avui truites)
22:30 h Nit petarda amb 

Marikarmen Free PD

21.00 h Sopar veïnal: sopem al 
PalauSagunt

22.30 h Ball amb el Duo Celeste

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 les sòcies
22.30 h Ball amb el Dúo 

Mediterráneo

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

amb Blauet 
00.00 h Discomòbil

21.30 h Sopar de germanorValladolid

Vallespir
23.00 h Discomòbil 11.00 h Traca d’inici de Festa Major

11.30 h Ballada de Country
13.30 h Botifarrada i jocs de taula
18.00 h Telewawachilili (Folk)
22.00 h Evil Rosebud (Blues, Swing 

i Rockabilly)
00.00h Nautilus

Tot el dia Mercat al carrer
18.00 h Teatre amb Improtropia
23.00 h Havaneres amb el grup 

Port-Bo

21.00 h Sopar de germanor: 
baixa la carmanyola i 
vine a sopar a la fresca. I 
després... jocs de taula!

Vallespir 
de baix

22.00 h ImproBarcelona (teatre)
23.15 h Resiliència (rap 

manlleuenc)
00.45 h La Màlaga Essència 

Rumbera (rumba de Sants)

22.00 h Traca d’inici de Festa Major
22.05 h Tabalers de Sants
23.30 h Nit de ball amb The VIP 

band

13.00 h Vermut musical amb 
Vladimir

17.30 h Havaneres MAR BRAVA
23.00 h Concert amb Son de la 

Rambla

11.30 h Concurs de dibuix
23.00 h Bcn Soulrait (Soul) i 

Deceleratrix (Disco-funk)
21:00h Sopar de Germanor Guadiana

20:00 Traca d’inici de Festa 
Major. Jefas del Ritme!

22:00 Mancha ‘e plátano (bomba 
porto-riquenya). 

23:00 Madame Baiao (forró 
brasiler).

00:30 Dj Xuli. Música negra, R&B, 
Soul, Funk i Disco 70-80s

24
DISSABTE

25
DIUMENGE

26
DILLUNS

27
DIMARTS

12.00 h Activitats infantils
14.00 h Dinar de Paella solar, ecològica 

i vegana
18.00 h Tarda de classes de Salsa amb 

U-Dance
21.00 h El Sobrino del Diablo
22.30 h The Sick Boys (Rock’n’Roll de 

Sants)
00.00h MariKarmen Free PD

17.30 h Mostra de ball en línia a 
càrrec del Casal de Cotxeres 
de Sants

18.30 h Mighty Vidz (Sound 
systema del barri i MC’s)

12:00 Vermut musical amb Marina 
Tuset, jazz en acústic

17:00 La Carpa de Tata Inti. Espai de 
joc creatiu per a infants de 0 a 6 
anys

22:00 Sisterhoods. Espectacle poètic i 
musical.

17:00 Trobada i intercanvi de mares i nens i 
nenes lactants.

18:00 ‘On és la sargantana?’ amb La Cuca 
Viu. De 0 a 6 anys.

19:00 Contes (in)explicables. Sessió de 
contes per a infants de 3 a 103 anys

21.00  Primera sessió: Documental ‘Belén, 
la reina del quitiplà’ d’Adriana Vila 
Guevara. 

23:00  Segona sessió: Cinema mut amb 
música en directe. ‘Coney Island’ i 
‘One week’ de Buster Keaton.

21:00   Sopar de germanor al 
carrer!

6    Programació de carrers
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11.00 h Activitat infantil
13.00 h Botifarrada Popular (5€)
23.00 h Música dels 70’s, 80’s i 90’s

11.00 h Activitat infantil (� nal i entrega de 
premis)

17.00 h Gimcana
19.00 h Xocolatada
23.00 h Ball amb Funkontenko

De 10.00 a 21.00 h Fira
21.00 h Traca i �  de Festa Major

11.30 h Crea el teu instrument (infantil)
17.30 h Acte dels 25 anys: bufem espelmes!
19.00 h Havaneres amb el grup Xarxa(hi 

haurà rom cremat amb tiquet)
21.00 h Botifarrada popular (cal comprar 

tiquets)
23.00 h    Nit jove amb PD Pinki� or

11.30 h Farem un trencadís Feminista 
(activitat infantil)

17.30 h Concurs de dolçes (hi haurà 
premi)

19.00 h Monòleg: Parlem les dones
21.00 h Fideuà popular (cal comprar 

tiquets)
22.30 h Nit feminista amb Celia Decibelia i 

PD Madures

11.30 h Taller infantil amb fang
17.00 h La Cia. Cámara de Teatro ens 

explica el conte El � amenc i la 
tortuga

18.00 h    Xocolatada infantil
21.00 h Sopar de Frankfurts (cal comprar 

tiquets)
23.00 h Nit LGTBI + festa Allioli

11.30 h Jocs d’aigua (activitat infantil)
12.30 h Vermut musical amb Miguel 

Aranda (cal comprar tiquets)
16.00 h Jocs de taula amb l’Associació 

Lúdica Club Silmaril
19.00 h Tarda coral amb N’Clau vocal
21.00 h Sopar de gala veïnal
23.00 h Nit de gala: concert de versions 

amb Clotildes
03.00 h    Traca de �  de Festa Major

18.00 h    Homenatge a la gent gran amb el 
show de “Els Capdevila”

21:30h Rumba catalana amb la 
sandunguera i discomobil

D’11 a 13.00 h Animació TATA INTI
17.00 h Berenar dels avis i de les àvies
17.00 h Danses del món
22.00 h Keloidrop (Rock alternatiu)
00.00 h Los 80 Principales (música en viu)

De 10 a 13.00 h Prepareu els més petits 
(i no tant petits) per una bona 
guerra d’aigua, amb esmorzar 
inclòs!

18.00 h Sardanes amb la Cobla 
Mediterrània

23.00 h Malavida (Pop-Rock)

De 10 a 13.00 h Animació infantil
16.00 h Festa dels animalets
23.00 h Discomòbil

15.00 h Arrossada popular i jocs de taula
22.30 h Mama Patxanga (música mestissa)
00.30 h Dantuvi (Rumba)
03.00 h Traca de Fi de Festa

18.30 h Cia. L’Estenedor Teatre
19.30 h Tarda de màgia a càrrec d’en Pere 

Rafart i en Joaquin Matas
22.15 h Pirat’s Sound Sistema i Nyabingy 

sound (Sound sistema de Sants i 
Barcelona)

12.00 h Activitats infantils
14.00 h Sardinada popular
18.30 h Xiula (música per petits i grans)
21.30 h WIWI ROCK BAND
22.30 h El Diluvi (música mestissa des del 

País Valencià)
00.30 h Rocking Horses (Hard Rock)

13.30 h Concurs de Truites
22.00 h Ratpenat (Punk santsenc)
23.40 h Commando 9mm (Punk 

madrileny)
01.30 h Insershow (versions Punk)

12.00 h Activitats infantils
14.00 h Botifarrada popular
21.30 h La mirada violeta(Tarda de poesia 

i música feminista)
22.40 h El Putu Nota (Hip-hop de Cornellà 

i Sants)
00.00h Som Caliu (Rumba de Sants)
01.45 h La Trocamba Matanusca (so 

balcànic des del País Valencià)

12.00 h Tallers infantils de Màscares
17.30 h Taller de piñatas
21.00 h Hamburgueses
23.00 h Concert amb Blas Picón ‘S THREE 

TIMES LOSERS

10.30 h XVII Open internacional d’Escacs – 
Campionat a dobles

18.00 h Danses populars mexicanes
23.00 h Concert de Sandunguera

11.30 h Tallers de reciclatge
18.00 h Xocolatada (pintar cares)
21.00 h Botifarrada popular
22.30 h Nit de rock amb Black Smoke, 

Xnight i Motorpriest

12.00 h Gran guerra d’aigua
18:00 h Masterclass de Zumba
20.30 h Sopar mexicà amb tacos
23.00 h Rumba amb Newitas i Rumba 

Tarumba
03.00 h Traca �  de Festa Major

10:30 Descobrim Montjuïc: De l’Expo del 
29 als Jocs del 92. Ruta històrica a 
càrrec de Patrimonis Invisibles. Punt 
de trobada: Torres Venecianes de la 
Plaça d’Espanya

17:00 Fet a mà. Fil i agulla, ganxet i boixets. 
Mostra i exhibició de puntes de coixí 
amb les Puntaires de l’Orfeó; taller de 
patchwork i crochet granny amb Va 
de Texans i Tricochet. A partir de 10 
anys.

20:00 Música i danses andines amb Napay i 
Salay Bolivia 

22:00 Nit de swing amb Scaramouche. 

28
DIMECRES

29
DIJOUS

30
DIVENDRES

31
DISSABTE

12:00  5è aniversari de la 
recuperació de la Festa 
Major al Carrer Papin. Vine a 
celebrar-ho amb nosaltres!

19:00 OYE POLO. Monòleg d’Ana 
Polo i Oye Sherman (Maria 
Rovira) � lles il·legítimes de 
Bertín Osborne, com tots 
els assistents.

22:00  Havaneres amb Pirats pel 
mar. Hi haurà cremat

17:00  Tallers per a infants de 5 a 10 anys, 
amb La Companyia Klan Karakol. 
Hi haurà maquillatge, globo� exia, 
estels...i més sorpreses!

20:00  Taller de rap per a joves amb Tesa. 
Aprendrem a rimar, improvisar i 
compondre una cançó de rap

22:30  Tesa. Rap des d’Almussafes, 
feminista, honest i rural.

00:00  De Carajillos. Còctel de cançons 
desde la cúmbia al reggae, 
passant per la rumba. Lletres 
sobre la vida quotidiana i art del 
carrer

11:30 6a edició de la Batalla Ninja: Sants Porpra 
Sants Ocre. Aquesta activitat es farà a Can 
Mantega

17:00 Sants Niggurath. Una tarda de jocs de 
taula per descobrir tot un món de jocs 
més enllà de l’oca i del parxís

22:00  Abel qué Pasa. Des dels 90 que porten el 
punk als escenaris, ara tornen per seguir 
fent-nos ballar amb la mateixa intensitat

00:00  Sonidera Garbanza (riddims de dancehall 
jamaicà sobre els que el Garbanzo canta 
la seva cosa) i Cosita Seria Sistema de 
Sonido (Laura Sales -Ladyfest BCN- i 
Garbanzo punxen ritmes calents fets 
fonamentalment per dones)

02:00 Traca � nal de Festes

18.15 h Sessió de Ioga per a petits i 
grans

19.00 h Zumba en Familia
19.30 h Xocolatada
20.30 h Concert acustic Lil Bonzai 

rumba-brasil
23.00 h Discomòbil amb DJ Robert

12.30 h    Sardinada
21.00 h    La banda de Panda (Rumba 

Bastarda)
00.00 h    Ràdio 75 (versions Rock)

12.00 h Lliurament dels Premis populars de 
guarniment de carrers (Sants 3 Ràdio)

20.00 h Tarda-nit de Salsa/Bachata a càrrec 
del DJ animador Deyvis Kimbara

23.00 h Orquestra Celeste
02.30 h Traca de �  de Festa Major i confeti

Programació de carrers    7
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Del 19 al 31 d’agost

Exposició  «Espai i Festa»
 La mostra «Espai i Festa. 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 en motiu de festes populars.

 Lloc: La Lleialtat Santsenca

Inauguració:  dilluns 19 d’agost a les 19h
 Piscolabis i copa de cava per celebrar el compte 

enrere per la Festa Major de Sants 2019.
 Obert a tothom

Dimarts 27 d’agost

19h-00h  «Per Festa Major sopem al carreró» - Sopar popular 
a la fresca 
La Lleialtat posa l’aigua i el vi; el menjar per 
compartir corre a càrrec dels assistents

 Lloc: carrer Dalmau
 Obert a tothom

19h-20h «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. 
Visita adaptada per a persones sordes amb intèrpret 
de llengua de signes catalana

 A càrrec de Trama Cultura i de Més Accés.  
 Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a 

inscripcio@lleialtat.cat. Places limitades. 

Divendres 30 d’agost 

11h-14.30h i 18h-1am - La Lleialtat a la fresca!

 Per Festa Major, la Lleialtat surt al carrer amb 
concerts, circ i acrobàcies, cant i dansa, jocs de taula i 
estratègia, muixerangues, videojocs amb Snap!Arcade 
i molt bon rotllo! Tot acustiodat per la barra del cafè 
cooperatiu de la Lleialtat.

11h-12h Ball en línia amb el grup Gontrafer
13h-14.30h Vermut musical amb De Carajillos (rumba, cúmbia, 

reggae i ska)
18h-18.30h Mostra de cant i dansa a càrrec del grup d’artistes 

orientals
18.30h-19h Balls bolivians a càrrec de l’Espíritu de Santa Cruz de 

la Sierra
19h-19.30h Balls peruans a càrrec de New Generation
19.30h-20h Muixerangues a càrrec de la Muixeranga de 

Barcelona
20h-20.30h Presentació Snap!Arcade a càrrec de Lleialtec i el Col.

lectiu d’Artistes de Sants
20.30h-22h Actuació de la Jam de l’Hortet (jam folk 

comunitària)
22h-23h Circ amb Kerol (malabars i beatbox)
23.30h-1am Concert a càrrec de Sandunguera (rumba catalana)

 Lloc: Plaça Bonet i Muixí
 Obert a tothom

PROGRAMA FESTA MAJOR
-  S a n t s  2 0 1 9  -

L L E I A L T A T
S A N T S E N C A

8    Programació de la Lleialtat Santsenca
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No tolerarem cap 
agressió masclista a les festes de Sants
Espai Feminista de Sants 

E stem fartes d’agressions masclistes: d’insults, d’invasió de l’espai, de tocaments no desitjats, de comentaris sexuals, de violacions. Totes n’hem patit al llarg de la nostra vida i és durant les festes quan, aprofi tant l’aglomeració de gent i el consum d’alcohol, s’intensifi quen i fi ns i tot es poden veure com a normals. 
Nosaltres diem que no, que ja n’hi ha prou! Que volem viure unes festes majors en llibertat, sense por. Que volem gaudir de la festa, ballar i riure sense preocupar-nos per si patirem cap agressió. Per això, cridem ben fort que volem un Sants feminista, combatiu i lliure d’agressions masclistes! Perquè si ens toquen a una, responem totes juntes.

Les dones sortirem al carrer. Vine a la manifestació nocturna que des de l’Assemblea del Barri de Sants i l’Espai Feminista de Sants hem convocat. Serà la vigilia de l’inici de les festes majors, diven-dres 23 d’agost a les 20.30 a plaça de Sants quan, vestides de negre i cridant ben fort, farem que tots els agressors ho tinguin ben clar: que a Sants, ni ara per festes ni mai, són benvinguts. Siguem-ne cinc-centes, siguem-ne mil, juntes farem nostra la nit!
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Dissabte 24
10:00 h Pilar a Sant Bartomeu 
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 Quatre vents (redescobreix la 

gralla amb cançons actuals) i PD

Diumenge 25
12:00 h Concurs de paelles 
16:30 h Campionat de bitlles catalanes 
17:00 h Tarda de jocs de taula
19:30h Concert amb Morena
21:15 h Cinema a la fresca: Spiderman: un nou univers
23:00 h Concert al carrer amb DJ Send0 (PD)

Dilluns 26
18:00 h Titelles
20:00 h Havaneres i rom cremat a càrrec de Xicranda
22:30 h Concerts amb Homes Lludriga (Rap) i Adala & The same song Band (Reggae)*

Dimarts 27
18:00 h Tarda infantil amb traca de globus
18:15 h Xocolatada
18:30 h Animació i festa de l’espuma a càrrec de Jaume Barri
22:30 h Concerts amb Ojo de Buen cubero (Mestissatge) i Seguirem (tribut a Obrint Pas)*

Programació de Festa Major 2019 dels
Castellers de Sants

Escriu-nos a  
laburxa@gmail.com 

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

popular, combativa i de barri

Dimecres 28
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 Concerts amb Miquel del Roig (cantautot) i PD Coronitas*

Dijous 29
17:30 h Tarda de Catan i altres jocs de taula
19:30 h Olimpiades Borinotes (Gincama)
22:00 h Concerts amb EAM (Rap i Rock) i Smoking Souls (Rock)*

DivenDres 30
18:00 h Tarda de poesia amb Miquel Albero
18:30 h Concert amb Elia Riudavets (cantautora) 
20:00 h Assaig casteller al carrer
23:00 h Concerts amb Segonamà (Rock fusió) i Albercoks (Rock 

Disney)*

Dissabte 31
10:00 h Torneig de botifarra 
12:00 h Vermut & Jazz, a càrrec de Red Coffee Jazz Trio
12:30 h Tast de croquetes
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 Concert de tarda amb Pascual & els Desnatats
22:00 h Concerts amb Cronopios (Hip hop - Funk), Atupa (Rap) i 

PlanB (DJ freestyle)*

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

Més informació a:
Web: borinots.cat/festamajor
Twitter: twitter.com/borinots
Facebook: facebook.com/borinots
Instagram: instagram.com/borinots

10    Programació dels Castellers de Sants
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HUMOR
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AVUI FA 20 ANYS

Què passava al barri fa 20 anys? 
Revisem l’hemeroteca per recordar la portada del 
número 18 de La Burxa del mes de setembre de 1.999

AVUI FA 20 ANYS
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MÚSICA

DEBAT

Compost per Aitor Estan (veu i guitarra), Pau Tudela (guitarra), Patri Montava (bateria) 
i Saül Sempere (baix), d’Alfafara i Banyeres de Mariola, comencen a tocar el 2010 i tres 
anys després publiquen el primer videoclip, El Secret, així com el primer treball «No és 
cap simulacre». El 2015 publiquen el segon disc, «Sendes Salvatges» i el 2016 versionen 

en valencià la cançó de Vetusta Morla Copenhague. El 2018 surt el tercer treball, «Lluita» on 
parlen d’aquella batalla que emprèn cada individu des que s’aixeca de bon matí fins que se’n 
va a dormir. Una lluita contra les injustícies quotidianes, l’esclavitud dels estereotips o els 
simples mecanismes que fan previsible l’actual ‘sistema de vida’ establert.

Inèrcia ja ens va acompanyar al nostre carrer el 2017, el primer any de festes alternatives 
descentralitzades, omplint el Carrer Muntadas de gom a gom. Enguany tornen el 24 d’agost 
i estem segures que tampoc ens defraudràn. Un inici de festa major de luxe que continuarà 
amb el concert dels mítics Insershow.

Concert d’Inèrcia. Dissabte el 24/08 al carrer Muntadas

Des de la revolució industrial i amb el focus principal a la producció de béns, la 
precarietat laboral és un problema contra el qual les classes treballadores han 
anat lluitant. Amb el pas del temps, des del capitalisme s’han anat generant noves 
formes de consum que, al seu torn, originen noves formes de producció i de serveis. 

Avui dia podem observar com el sistema capitalista està reconvertint la realitat creant noves 
formes de precarietat laboral.

Dins d’aquesta problemàtica cada vegada més creixent, ens trobem que els moviments 
sindicals que un dia van néixer amb la finalitat de protegir i assegurar els drets de les 
persones treballadores, d’alguna forma, tal com estan plantejats actualment, no estan respo-
nent a les necessitats emergents d’alguns col·lectius concrets, per la qual cosa ens trobem 
amb el naixement de noves estructures sindicals, persones que no estan organitzades en un 
sindicat de classe però que posseeixen un sentiment i una perspectiva de classe, amb l’ob-
jectiu de poder donar solució a les diferents problemàtiques a les quals han de fer front.

Des de la CGT proposem un debat on persones representants de diferents col·lectius de 
treballadores i treballadors afectats exposin les principals lluites que s’estan duent a terme, 
de la mateixa manera en què ens anem endinsant en la visió que tenen sobre el sindicalisme; 
temes com per què han decidit conformar grups de lluita a part, les carències que poden 
presentar els diferents grups sindicals ja existents vers aquestes qüestions o la necessitat d’or-
ganitzar-se, ens donaran una nova perspectiva que ens ajudarà a comprendre millor aquesta 
realitat que ens envolta.

Debat: Lluita sindical a l’actualitat. Dimecres 28/08 a les 18:00h al carrer Burgos

Des de la mateixa València arriben el terratrèmol musical que més està donant que 
parlar les últimes dates. La Prima, Sam i la Charly donen veu a aquest col·lectiu a 
través del seu rap visceral i combatiu. Tres veus, tres estils i comptant amb el gran 
Falso Ídolo com a productor i Dj en directe.

Les Machete van començar l’estiu del 2016 a realitzar els seus primers concerts juntes, però 
és al 2018 amb el seu disc “A Machete Voy” quan comencen a sortir fora de València per parti-
cipar a festes i festivals de diferents punts de l’estat.

Aquestes festes de Sants les podreu gaudir en concert a partir de les 22h el dia 30 d’agost a 
l’Espanya Industrial.

Concert de Machete en Boca. Divendres 30/08 a les 22h al parc de l’Espanya Industrial

Inèrcia

Lluita sindical
en l’actualitat

Machete en Boca
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CSA Can Vies 
C/ Jocs Florals, 40

Assembea: dimecres a les 19h
Kfeta: dimarts i dijous de 18h a 
22h
https://canvies.barrisants.org
canvies@gmail.com
@SomCanVies

Acció Llibertària de Sants
Adherida a la Federació Anarquista 
de Catalunya (FAC)
Dimecres a les 19.30h a Can Vies
acciollibertariasants@riseup.net
@AccLlibSants

La Guerxa
Espai de salut
Dilluns a les 20h
@LaGuerxa
espaisalutcanvies@gmail.com

Negres Tempestes
Col·lectiu llibertari per l’alliberament 
dels pobles
http://negrestempestes.cat
negrestempestes@gmail.com

La Burxa
Periòdic de comunicació popular
http://laburxa.org
laburxa@gmail.com

Casal Independentista   
de Sants
C/ Muntadas, 24
Dilluns a divendres, 18h  - 23h
https://cis-jaumecompte.cat
contacte@cis-jaumecompte.cat

Arran Sants
Organització juvenil de l’esquerra 
independentista
http://arran.cat/
sants@arran.cat
@ArranSants

Colla Bastonera
Grup de cultura popular
https://collabastonerasants.
wordpress.com
collabastonerasants@gmail.com

Endavant Sants
Organització Socialista 
d’Alliberament Nacional
http://www.endavant.org
expansio@endavant.org

Punt d’Informació Laboral
Assessorament laboral
COS Barcelonès
Dilluns de 18:30h a 21h

Centre Social   de Sants
C/ Olzinelles, 30

Associació de veïns I veïnes de Sants
Dilluns a divendres de 10h a 13h i 
de 18h a 21h
www.centresocialdesants.org 
csocialsants@gmail.com

Assemblea Salvem Les 
Pensions
Espai de defensa del sistema Públic de 
pensions
Dimecres de 18:30h a 20:30h
salvemlespensions.wordpress.com
salvemlespensions@gmail.com
@Salvemlespensions

Casal de Joves de Sants
C/ Alcolea cantonada 
C/ Violant d’Hongria

@casaljovesants
casaljovesants.wordpress.com
casaljovesants@gmail.com

La Lleialtat Santenca
C/ Olzinelles, 31

Espai per a usos veïnals cooperatius i 
de cultura popular.
https://www.lleialtat.cat/
info@lleialtat.cat

Esplais i Caus de Sants-Montjuïc
Federació de les entitats de lleure del 
Districte

Sants-Niggurath
Associació lúdica dedicada als jocs de 
taula, rol, estratègia i simulació
sants.niggurath@gmail.com

Òmnium Sants-Montjuïc
Secció Local d’Òmnium
santsmontjuic@omnium.cat

Teatre dels Borinots
Grup de teatre dels Castellers de Sants

Set d’Escenari Teatral
Associació cultural dedicada a les arts 
escèniques
grupset@hotmail.com

Donar veu a la Memòria
Projecte teatral i de memòria de 
l’Institut Lluís Vives

Col·lectiu d’Artistes de Sants
Grup que aplega artistes de diverses 
disciplines de Sants
col.lectiuartistesdesants@hotmail.
com

Col·lectiu d’Artistes Orientals
Associació cultural xinesa

Coral La Vinya

Stop Mare Mortum Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta
Grup en defensa dels drets de les 
persones refugiades

Sindicat de Llogateres
Sindicat en defensa del dret a 
l’habitatge i un lloguer assequible, 
estable, segur i digne.
sindicatdellogateres@gmail.com

Trama
Cooperativa de dinamització cultural i 
la sensibilització social
trama@trama.coop

Escaneja el codi QR i 
entra al nostre mapa de 

distribució!

Assemblea Groga de Sants
Assemblea de la comunitat 
educativa.
 assembleagrogasants.blogspot .com
 assembleagrogasants@gmail.com
@AssGrogaSants

Castellers de Sants
Assajos dimarts i divendres.
borinots@borinots.cat
Local d’assaig: Escola Jaume I.
C/ Comtes de Bell-lloc, 86

Cooperativa de Consum 
Panxa Contenta
Grup de consum crític
Dijous de 19h a 22h
panxacontenta.wordpress.com
coope.espai.obert@gmail.com

Fem Front al Turisme a Sants
Comissió de l’ABS per afrontar la 
massificació turística a Sants
http://frontturisme.sants.org
frontturisme@sants.org

Grup d’Habitatge de Sants
Col•lectiu pel suport mutú davant les 
problemàtiques d’habitatge
Diumenges a les 16h
facebook.com/GrupHabitatgeSants
Pl. Joan Corrades 

Hortet de La Farga
Carrer Noguera Pallaresa 27, 
persiana metàl·lica
Estiu: diumenges a la tarda
Hivern: diumenges al matí
hortetdelafarga@gmail.com

La Troca
Escola Comunitària de Formació 
Permanent als barris de Sants.
https://latrocasants.org
hola@latrocasants.org 
espaicofope@gmail.com
C/ Olzinelles, 31

La PAH
Plataforma d’afectats per la hipoteca.
Acollida i Assessorament 
col•lectiu: dilluns 18h
Per confirmar Assemblea de PAH 
Barcelona dimarts 18h
(atenció a estudiants: dilluns a les 
17:oo al local)
apahdebarcelona@gmail.com
c/ Leiva, 44

Sants. TV
Televisió comunitària de Sants
http://sants.tv
contacte@sants.tv

Universitat Lliure a Sants
http://sants.unilliure.cat
unilliure@gmail.com

Vols saber on pots 
trobar la Burxa?

Can Batlló
C/ Constitució, 19
C/ 11 de juny de 2011

Espai veïnal autogestionat
Dilluns a dijous: 10h - 13h / 18h - 
21h 
Divendres: 10h - 13h / 18h - 22h
Dissabtes: 10h - 21h
https://www.canbatllo.org/
@CanBatllo

Centre de Documentació dels 
Moviments Socials
Arxiu de documentació dels 
moviments socials
Dilluns, dimarts i dijous de 
17h-19h
http://arxiu.laciutatinvisible.coop/
arxiudelaciutat@gmail.com

Espai Arts
Col•lectiu d’artistes
Dijous de 10:30h a 13h
@ArtsCanBatlló

Espai Comunitari de     
Formació Permanent
Projecte d’educació de persones 
adultes. En construcció col.lectiva.

Fusteria Col·lectiva
Taller de fusteria comunitaria
Taller obert: dilluns de 10h a 13h i 
de 16h a 19h
Taller comunitari: dimarts de 10h 
a 13h i de 16h a 19h

La Nau
Espai familiar
Actualment tancat per obres 
d’acondicionament pel fred
lanauespaifamiliar@gmail.com
@La_Nau

Malabaristes InExtremis
Taller de malabars
Dimecres de 18h a 20:45h

Rocòdrom
Dilluns, dimecres i divendres, 18h - 21h
Neteja col•lectiva: dimarts de 18h - 21h
Dones escaladores: dimecres 10h- 13h

Taller Col·lectiu 
d’Infrastructures
Taller d’infraestructures col•lectiu
Dimecres de 10h a 13h i dissabte 
de 10h a 14h

Taller Obert de Mobilitat
Espai d’autoreparació de vehicles
Dimecres i dijous de 17h a 20h
Divendres 10h-13h

Horta Alliberada
C/ de Càceres, 15

Projecte comunitari d’hort urbà
Assemblea dimarts 20h

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 !
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Salvador 
Seguí
(C. Burgos)
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Balbina Pi
(C. Violant d’Hongria / 
Alcolea)

Francesc 
Layret
(C. Muntadas)

Parc de 
l’Espanya 
Industrial

Teresa 
Claramunt
(C. Càceres)

Roser 
Benavent
(Calaix de la Vergonya, 
Pl. Sants)

ESPAIS DE LA FESTA MAJOR ALTERNATIVA DE SANTS

1. Roser Benavent (Calaix de la Vergonya, Pl. Sants)
2. Teresa Claramunt (C. Càceres)
3. Francesc Layret (C. Muntadas)
4. Balbina Pi (C. Violant d’Hongria / Alcolea)
5. Salvador Seguí (C. Burgos)
6. Parc de l’Espanya Industrial

LLEGENDA DE CARRERS
1. Carrer Alcolea de baix
2. Carrer Alcolea de dalt
3. Carrer Casa gran Rosés
4. Plaça La Farga
5. Carrer Finlàndia
6. Carrer Galileu
7. Carrer Guadiana
8. Carrer Papin

9.  Carrer Robrenyo
10. Carrer Sagunt
11. Carrer Valladolid
12. Carrer Vallespir
13. Carrer Vallespir de baix
14. Carrer dels Comtes de Bell-Lloc  

(Castellers de Sants)
15. Plaça Bonet i Muixí (La Lleialtat)

Mapa de Carrers i dels espais de la
Festa Major Alternativa de Sants

16    Mapa de festes
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