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Tot a punt per a la Festa Major del Poble-sec  

Del 16 al 24 de juliol  

L’actriu Yolanda Ramos, serà l’encarregada d’obrir les festes, amb el pregó. L’ actriu barcelonina va 
començar la seva carrera com a vedette del Molino. Ha participat en espectacles de la companyia El 
Terrat i La Cubana. Als darrers anys ha destacat en papers com a Homo Zapping  i de presentadora 
al programa “El intermedio”. L’any 2009 va col·laborar al programa d’humor  “Saturday Night Live” de 
Cuatro.  Una de les seves darreres interpretacions ha estat a “La escobilla nacional” i aviat 
s’estrenarà a Antena 3 la comèdia “Señoras...que” on la Yolanda hi intervé. El pregó serà el dissabte 
16 de juliol  a les 13 h a la  plaça Bella Dorita (davant del Molino).   

Dins del programa de la Festa Major hi ha programades unes visites al refugi 307, refugi antiaeri de 
la guerra civil espanyola. Serà els dies 23 i 24 de juliol. Són visites guiades cada 30 minuts entre les 
11 i les 14 h. L’entrada és gratuïta.  

Als carrers del Poble-sec, veureu balcons i aparadors guarnits, en el marc del concurs que s’ha orga-
nitzat. Les inscripcions es podran formalitzar fins el 13 de juliol a través de l’adreça electrònica: bal-
consguarnitsdelpoblesec@yahoo.es. També durant la festa major, als aparadors del barri hi haurà 
exposats treballs dels artesans del barri.   

La imatge del cartell d’enguany és obra de Núria Matheu, llicenciada en Belles Arts i veïna del Poble-
nou, que va ser la guanyadora de la 14a edició del concurs de cartells de la Festa Major del Poble-
sec. El dia 18 de juny, durant la Mostra d’Entitats del Poble-sec, va rebre el premi de 850 euros. 

 
A partir del 6 de juliol trobareu la informació de totes les activitats de la festa major del Poble-sec a la 
web del Districte: www.bcn.cat/sants-montjuic 

 
 

 

La Cuina del món 

Els dies 8 i 9 de juliol al c. Blai (entre Poeta Cabanyes i Nou de la Rambla) 

Per vuitè  any consecutiu, tornen a engegar els fogons de la Cuina del món per delectar-nos de 
nou amb delícies culinàries d’arreu del món.  

La cuina del món és un projecte sociocultural iniciativa del Districte de Sants-Montjuïc que ges-
tiona la Coordinadora d’entitats del Poble-sec a través de Poble-sec per a tothom, organització 
que treballa mitjançant diferents projectes socials per afavorir la convivència al barri del Poble-
sec. 

Des del mes d’abril, una trentena d’alumnes de tots els continents, molts d’ells veïns i veïnes 
del Poble-sec, han estat participant en un curs de tècniques de cuina cada dissabte al Centre 
Cívic el Sortidor. Aquest curs culmina amb la preparació d’aquesta mostra gastronòmica que és 
la cuina del món, on aquests alumnes ens conviden a gaudir, a través de la gastronomia, d’un 
esbós de la seva cultura d’origen.  
 
Hi ha activitats especialment adreçades als infants. Hi trobareu també un taller de cuina que 
s’anomena Minixefs i a més, contes per a la interculturalitat i la convivència.  
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:balconsguarnitsdelpoblesec@yahoo.es
mailto:balconsguarnitsdelpoblesec@yahoo.es
http://www.bcn.cat/sants-montjuic
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Programació 
 
De 21.00 a 22.30 h 
Mostra i degustació de plats d’arreu del món 
Àfrica subsahariana, El Magrib, Amèrica Llatina, Àsia i Europa 
 
De 18.30 a 20. 30 h  
Minixefs Taller de cuina per a infants en col·laboració amb el projecte A Taula 
Contes per la interculturalitat i la convivència en col·laboració amb l’Associació Sociocultural La 
Formiga 
 
 

 

Festa major a dos barris de la Marina 
 
Els barris de Sant Cristòfol i d’Eduard Aunós celebren la festa major durant el mes de 
juliol  

Del 2 al 10 de juliol el barri de Sant Cristòfol celebrarà les seves festes patronals, com cada any co-
mençarà amb el partit de futbol-sala per a veterans, el concurs de pesca i el sopar d’entitats. Hi ha 
activitats per a tots els gustos i edats: música, animació infantil, balls, activitats esportives, la tradicio-
nal benedicció de cotxes en honor al patró i enguany tancarà la festa l’orquestra Blue Maresme i la 
traca final al pati de l’institut Lluís Domenech i Muntaner. A partir del 27 de juny trobareu tot el pro-
grama a la pàgina web del Districte www.bcn.cat/sants-montjuic. 

El barri d’Eduard Aunós celebrarà les seves festes, del 15 al 17 de juliol. Destaca la processó a la 
Verge del Carme el diumenge 17 a partir de les 7 de la tarda. Per conèixer tota la programació, 
consulteu la web del Districte a partir del 7 de juliol. 

 

Activitats d’estiu a la Marina 
 
Els centres cívics de la Casa del Rellotge i la Cadena han  programat diverses activitats culturals per 
les tardes de juliol.  
Espectacles per a tota la família: "Nova vida amb Josep i Maria" un espectacle de circ i pallassos a 
càrrec de la cia. Los Galindos pel dimecres 13 de juliol, i "Revolució" espectacle d'animació a càrrec 
de la cia. Pentina el gat, el dimecres 27 de juliol. Els dos espectacles són al parc de Can Sabaté a les 
19 h i són gratuïts.  
Divendres en escena a la Sala Pepita Casanellas, programa dos espectacles. El primer serà l'1 de 
juliol a les 20 h: "Chansons d'amour o la resposta al problema de l'existència humana", un espectacle 
de dansa a càrrec de la cia. Mercè Boronat. I el divendres 15 de juliol a les 21 h: "El Divan", especta-
cle de comèdia a càrrec de la companyia Kamaleonik. Els dos espectacles són gratuïts.  
La Casa del Rellotge ens ofereix dues pel·lícules per veure a la fresca "3 metros sobre el cielo" (di-
jous 7 de juliol) i "Robin Hood" (dijous 21 de juliol). Les dues pel·lícules es podran veure als jardins de 
Can Farrero a les 10 del vespre i l'entrada és lliure. 
 
Us recordem també que fins el dia 29 de juny estan obertes les inscripcions per als cursos i tallers 
que es duran a terme el mes de juliol. Per a més informació: www.bcn.cat/sants-montjuic. 
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Activitats d’estiu al Sortidor 
 
El centre cívic el Sortidor organitza cursos i tallers intensius per al mes de juliol. Hi haurà tallers de 
hatta ioga, massatges, txi-kung, comunicar-se sense por, italià, anglès, fotografia, balls, astronomia, 
sopes d’estiu i jocs de teatre per a nens i nenes de 5 a 8 anys, entre d’altres. El període d'inscripci-
ons està obert fins el 30 de juny.  
 
També s’ha programat dues pel·lícules, en commemoració del 80 anys de la fi de la Guerra civils 
Espanyaola. A totes dues sessions hi haurà full de sala i presentador. 
 
Dijous 7 de juliol a les 20 h: “Laya Films – Noticiaris independents A” 
Dijous 14 de juliol a les 20 h: “Fuego en España“ 
 
L’entrada a aquestes pel·lícules és gratuït, però l’aforament és limitat. Aquests films han estat cedits 
per Filmoteca de Catalunya. 
 
I el dimecres 13 de juliol està previst fer un itinerari panoràmic des de Montjuïc a càrrec de Maria  
Vallverdú  i Maite Garcia de MATERIAbcn. Serà de 18 a 20 h i el preu és de 5 euros.  
 
Per a més informació: Centre Cívic el Sortidor. Tel.  934 434 311 
 

 
Obres de remodelació dels carrers de Sant Baltasar, de la Riera de Tena, 
Bonaventura Pollés, Pomar i Sallent   
 
El 27 de juny comença la primera fase  
 
Els treballs consistiran en la renovació del paviment, tant a la calçada com a les voreres, incloent 
l'execució d'un nou col·lector al tram de Bonaventura Pollés entre Burgos i Andalusia, soterrament de 
línies aèries, nova xarxa d'enllumenat públic, així com nou arbrat. Es mantindrà la secció actual a tots 
els carrers però convertint-los en carrers de plataforma única. Els treballs es realitzaran en tres fases 
amb tall de trànsit de vehicles excepte per a veïns, guals i serveis, mantenint en tot moment pas per 
una de les voreres.  
El dilluns 27 de juny comença la primera fase de les obres amb la urbanització dels carrers de la Rie-
ra de Tena fins al carrer d'Andalusia, del carrer de Sant Baltasar i del carrer Pomar. Aquesta primera 
fase finalitzarà la darrera setmana d'agost. La segona fase es durà a terme durant el mes de setem-
bre amb treballs al tram de Riera de Tena entre els carrers d'Andalusia i Súria. La tercera fase tindrà 
lloc al carrer de Bonaventura Pollés d'octubre a desembre.  
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Agenda 
 

DATA HORA LLOC ACTIVITAT OBSERVACIONS 

Dies 1 i 2  Casa del Mig Festival Visual Brasil 2011 Activitat gratuïta 

Dia 1 20 h. Sala Pepita 
Casanellas 

Divendres en escena: “Chan-
sons d’amour o la resposta al 
problema de l’existència hu-
mana”, a càrrec de la Cia. Mer-
cè Boronat 

Activitat gratuïta 

Dia 1 20 h. Sala Pepita 
Casanellas 

Inauguració de l’exposició i 
lliurament de premis del con-
curs de fotografia “Foto Ba-
canal” 

 

Fins al dia 
2 

 Cotxeres de 
Sants 

Exposició: “Tallers”. Mostra 
dels tallers d’expressió plàstica 

 

Del dia 2 
al 10 

 Barri de Sant 
Cristòfol 

Festa Major de Sant Cristòfol  

Fins al dia 
3 

 Casinet 
d’Hostafrancs 

Exposició: “Tallers”. Mostra 
dels tallers d’expressió plàstica 

 

Del dia 5 
al 23 

 Cotxeres de 
Sants 

Exposició: “La nuesa del nu”, 
d’Alons Artero. 

 

Del dia 5 
al 24 

 Casinet 
d’Hostafrancs 

Exposició: “25 anys de dansa 
al Casinet” 

 

Dia 6 22 h. Casa del Mig Cinema a la fresca: “Fantástico 
Sr. Fox” 

 

Del dia 6 
al 23 

 Casa del Mig Exposició: “El Punt t’ho ense-
nya” 

 

Dia 7 20 h. El Sortidor Sessions de Filmoteca: Laya 
Films – Noticiaris Indepen-
dents A 

Activitat gratuïta 

Dia 7 22 h. Cotxeres de 
Sants 

Cinema a la fresca: “Cinc mi-
nuts de glòria” 

Activitat gratuïta 

Dia 7 22 h. Jardins de Can 
Farrero 

Cinema a la fresca: “3 metros 
sobre el cielo” 

Activitat gratuïta 

Dies 8 i 9 18 h. Carrer Blai A Taula! A peu de carrer: “La 
cuina del mon” 

 

Dia 13 18 h. El Sortidor Itinerari: Petita gran ciutat, 
Panoràmica des de Montjuïc 

Preu 5€ 

Dia 13 19 h. Parc de Can 
Sabaté 

Terrassa d’estiu: “Nova vida 
amb Josep i Maria”, a càrrec 
de la Cia. Los Galindos. 

Espectacle per a 
tota la família. Acti-
vitat gratuïta 

Dia 13 22 h. Casa del Mig Cinema a la fresca: “Com en-
sinistrar un drac” 

 

Dia 14 20 h. El Sortidor Sessions de Filmoteca: “Fuego Activitat gratuïta 
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en España” 

Dia 14 22 h. Cotxeres de 
Sants 

Cinema a la fresca: Pa negre Activitat gratuïta 

Dia 15 21 h. Sala Pepita 
Casanellas 

Divendres en escena: “El Di-
ván”, a càrrec de la Cia. Kama-
leonik 

Activitat gratuïta 

Del dia 15 
al 17 

 Eduard Aunós Festa Major Eduard Aunós  

Dia 16 9.30 h. Casinet 
d’Hostafrancs 

Fira del Col·leccionisme i In-
tercanvi de Plaques de Cava 

  

Del dia 16 
al 24 

 Poble-sec Festa Major del Poble-sec  

Dia 16 11 h. El Sortidor A Taula! Tasta l’estiu: 
L’albergínia 

Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prè-
via. 

Dia 21 22 h Jardins de Can 
Farrero 

Cinema a la fresca: “Robin Ho-
od” 

Activitat gratuïta 

Dia 21 22 h. Cotxeres de 
Sants 

Cinema a la fresca: “Amador” 
(v.o. castellà) 

Activitat gratuïta 

Dia 27 19 h. Parc de Can 
Sabaté 

Terrassa d’estiu: “Revolució”, 
a càrrec de la Cia Pentina el gat 

Espectacle per a 
tota la família. Acti-
vitat gratuïta 
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Adreces 
 
Seu del Districte de Sants-Montjuïc 
Creu Coberta 104 
 

Oficina d’Atenció al Ciutadà Dte. Sants-
Montjuïc 
Creu Coberta 104, planta baixa 
 

Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Marina 
Pg. de la Zona Franca, 185-219 (entrada  per 
Foneria, 19) 
 

Equipaments culturals 
 

Cotxeres de Sants 
Sants, 79-81 
Tel. 932 918 701 
  
Casinet d’Hostafrancs 
Rector Triadó, 53 
Tel. 934 230 440 
 

El Sortidor 
Plaça del Sortidor, 12 
Tel. 934 434 311 
 
Casa del Rellotge 
Pg. de la Zona Franca, 116 
(entrada pel jardins de can Farrero) 
Tel. 934 322 489 
 
La Cadena 
Mare de Deu de Port, 397 
Tel. 933 313 498  
 
Sala Pepita Casanellas 
Foneria, 19 
Tel. 932 563 730   
 
Centre cívic Font de la Guatlla 
Rabí Rubén, 22 
Tel. 934 248 506 
 
Espai per a joves 12@16 
c. Concòrdia, 16 
Tel. 933 299 918 
 
Punt d’informació juvenil: el Punt 
Muntadas,  5  - Parc de l’Espanya Industrial 
Tel. 932 914 254  
 
Punt Multimèdia Casa del Mig 
Muntadas, 5 – Parc de l’Espanya Industrial 
Tel. 932 914 262 

 

Punt Multimèdia la Marina 
Casal de barri la Vinya 
Alts Forns, 87 
Tel. 933 317 194 
 

La Bàscula musical  
c. Foc, 128 
Tel. 934 224 300 
 

 

Casals de gent gran 
 

Casal de gent gran Cotxeres de Sants 
Pas Fructuós Gelabert s/n 
Tel. 932 563 960 
Casal de gent gran Poble-sec 
Pl. del Sortidor, 12 1a planta 
Tel. 932 5640254 i 934 434 311 
Casal de gent gran La Capa 
c. dels Alts Forns, 82-86 
Tel. 934 216 976 
Casal de gent gran Sant Cristòfol 
c. del Bronze, 5 
Tel. 933 312 997 
Espai de gent gran El Polvorí 
c. de Guadalquivir, 2 baixos 
Tel. 933 327 805   
 

Biblioteques 
 

Biblioteca Vapor Vell 
Ptge. Vapor Vell, s/n 
Tel. 934 097 231 
Biblioteca Poble-sec Francesc Boix 
Blai, 34 
Tel. 934 430 105 
Biblioteca Francesc Candel 
Amnistia Internacional, 10 
Tel. 933 325 375 

 

Ludoteques 
 
Ludoteca Casa dels Colors 
Alts Forns 82, baixos 
Tel. 932 233 456 
Ludoteca Olzinelles 
c. Constitució, 2-8 
Tel. 933 315 037 
Ludoteca Poble-sec 
Pl. del Sortidor, 12 
Tel. 932 564 286  

 


