Benvolguts amics i amigues,

Estimats veïns i veïnes,

Els esdeveniments importants a Gràcia passen molt de
pressa, encara recordo la Festa Major de l’any passat, i
ja tornem a ser-hi enguany.

Tornem a estar de festa major, una festa que feu
entre totes i tots. Aquesta celebració no seria
possible sense l’esforç i el treball conjunt que feu
les entitats veïnals, entitats comercials i altres
associacions del barri.

Una festa major, com no podria ser d’una altra manera,
plena d’actes i accions festives per al gaudi de tothom,
organitzades per tots els veïns i veïnes del barri del
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova.
Una festa que, no ens enganyem, es veu sotmesa a
la pressió de veure’s comparada amb una festa tan
important com la de la Vila, i que, tot i així, se’n surt, i
gràcies al vostre esforç constant i desinteressat, també
és un dels esdeveniments més importants de Gràcia.
Esforç que permet que el vostre barri, cada any,
no només gaudeixi de l’esbarjo de la festa, sinó
que contribueixi a la cohesió social i a refermar el
sentiment de pertinença al barri.
Molta força per a la Festa Major del Camp d’en Grassot!
Gerard Ardanuy
Regidor President
del Districte de Gràcia

Entre el 26 de juny i l’1 de juliol els carrers del barri
del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova s’ompliran
d’activitats diverses pensades per a tots els
públics. Vull fer una menció especial al caràcter
intergeneracional de la festa, que permet gaudir
d’activitats diverses: des de la dinamització musical
impulsada per agrupacions joves, fins a d’altres com
la mostra dels tallers de ball, havaneres i exposicions
impulsades per associacions de jubilats.
Enguany, la programació s’enriqueix, especialment,
amb noves propostes d’activitats com la Festa dels
Radars, programa comunitari adreçat a detectar i
prevenir situacions de risc de les persones grans,
i amb iniciatives de conscienciació per part de
les entitats per promoure unes festes lliures
d’agressions sexistes. Com veieu, impulsem una
festa on sobresurten els valors inclusius, d’igualtat
de gènere, participatius, etcètera.
Aquesta trobada anual és una oportunitat per fer-vos
més vostre el barri i, al mateix temps, passar-ho bé
en companyia de la família, els amics i les amigues...
Aquests dies sortiu al carrer i gaudiu de les activitats.
A totes i tots, us desitjo una bona festa major!
Eloi Badia
Regidor del Districte de Gràcia

Dilluns, 25 de juny
Plaça de la Sedeta
18.30 h. Taller “Sembra un hort a
casa. Plantes aromàtiques”
(90’) a càrrec de Tallers
Sembra Natura. Places
limitades. Cal inscripció
prèvia als telèfons del
centre cívic: 934 591 228 932 073 703 o presencial.
Organitza:
Centre cívic La Sedeta

Dimarts, 26 de juny
Plaça de la Sedeta
19 h. Mostra de Tallers de Ball.
Organitza:
Associació de Pensionistes
i Jubilats La Sedeta i Centre
cívic La Sedeta.

Dimecres, 27 de juny
Centre cívic
La Sedeta (porxo)
10 h. XI Campionat de Dòmino
de La Sedeta.
Organitza:
Centre cívic La Sedeta
i Associació de Comerciants
de Nova Travessera.

Centre cívic
La Sedeta (cafeteria)
19 h. Lliurament de trofeus del XI
Campionat de Dòmino.
Organitza:
Associació de Comerciants
de Nova Travessera i Centre
cívic La Sedeta.

Plaça de la Sedeta
22 h. Cinema a la fresca:
“Cantando bajo la lluvia”.
Dir: Stanley Donen i Gene
Kelly.
Protagonistes: Gene Kelly,
Donald O’Connor i Debbie
Reynolds /EUA/1952/
Castellà.
Enric Ros, professor del
taller “Anem al cinema”
del Centre cívic La Sedeta,
presentarà la pel·lícula.
Organitza:
Centre cívic La Sedeta.

Dijous, 28 de juny
Plaça de la Sedeta
19 h. Havaneres a càrrec del grup
Mar Salada i rom cremat.
Organitza:
Associació de Pensionistes
i Jubilats La Sedeta.

C/Grassot

(entre Indústria i Còrsega).
Tot el dia,
Guarniment del carrer.
22 h. Gran traca d’inici de Festa.
Organitza:
l’Associació de Veïns
de Camp d’En Grassot.

Divendres, 29 de juny
Plaça de la Sedeta
Matí Gimcana inclusiva.
Memori i Joc “Tomba els
prejudicis”. Pesca i creació
d’un mural d’emocions.
Activitats de caire lúdic per
sensibilitzar als infants a
càrrec del Servei Prelaboral
de Gràcia i el Servei de
Rehabilitació de Joves.
Organitza:
Fundació Joia

Plaça de la Sedeta
La Grassonada 2018.
17.30 h. Taller de Salsa.
18.30 h. Concert amb Grassot Latin
Combo.
Organitza: Grassonets
del Camp i APC Gràcia.
21 h. Concerts de música.
Alison Darwin
(rok alternatiu)
i Lost Gecko (influències
Artic Monkeys).
Organitza:
Coordinadora d’activitats
de grups de rock La Sedeta.
21 h. Gran Correfoc de festa
major a càrrec de les colles
de cultura de Gràcia.
Recorregut:
Passatge Llavallol /
Indústria - Sicília - Sant
Antoni Maria Claret - Bailén.
Organitza:
Colles de cultura de Gràcia,
Associació Comerciants
Bailén, Associació veïns
Camp d’En Grassot.

Centre cívic La Sedeta
(Sala polivalent local
d’Entitats)
17.30 h. Espectacle infantil de
Titelles “La Formiga Pipa”.
CIA LA CLOSCA.
Adaptat per a nenes i nens
amb discapacitat auditiva
Espectacle gratuït.
Organitza:
Associació d’Amics i
Amigues de la Sedeta.

Centre cívic
La Sedeta (porxo)
21.30 h. Sopar de carmanyola.
Organitza:
Associació d’Amics i
Amigues de la Sedeta.

Passeig de Sant Joan
15 h. Recepció pintors al XVIIIè
Concurs de Pintura.
17 h. a 18è.Concurs-exposició de
21 h. pintura al Passeig de Sant
Joan.
(d’ Indústria a Provença).
Organitza:
Associació de Veïns i Amics
del Passeig de Sant Joan.

INFORMACIÓ TABALADA-CORREFOC
RECOMANACIONS I PRECAUCIONS

TABALADA

CORREFOC

19.30 h.

21 h.

Recorregut:
c. Indústria entre c. Bailèn
i passatge Llavallol.

Recorregut:
Passatge Llavallol / Indústria - Sicília
- Sant Antoni Maria Claret - Bailén.

de Gràcia

• Amb nens, mireu de seguir la festa
des d’una distància prudencial i
agafats de les mans.

• Portar un barret que cobreixi tot
el cap i tapar-se el clatell amb un
mocador de cotó.

• No llençar aigua durant el correfoc
per la perillositat que representa.

• Portar el calçat adequat (esportiu, de
muntanya, etc.).

Sant Antoni M. Claret
Sicília

Plaça
de la Sedeta

Ptge. Llavallol

Ptge. d’Alió

AL

N

FI

Indústria

• Portar roba de cotó, preferiblement
vella, amb mànigues i pantalons
llargs.

• Protegir-se els ulls.

Grassot

Bailèn

Passeig Sant Joan

Travessera

PARTICIPANTS

IN
IC

Roger de Flor

I

Nàpols

Passeig Sant Joan

Bailèn

Jardins
d’Antoni
Puigvert

Còrsega

• Tenir cura de tapar-se les orelles
per disminuir els sorolls de les
explosions pirotècniques.

• L’organització adverteix a les
persones amb problemes de
sensibilitat auditiva, en especial la
gent gran i els infants, que adoptin
mesures de precaució.

VEÏNAT I COMERCIANTS

• Obeir les indicacions dels serveis
d’ordre públic i de sanitat.

• Retirar tots els vehicles dels carrers
de l’itinerari.

• Respectar les figures de foc,

• Abaixar els portals metàl·lics o
persianes en els edificis que en
disposin.

els seus portadors i els músics.
• Adoptar una actitud correcta amb
els diables i no obstaculitzar-los el
pas.
• Assabentar-se abans de l’inici del
correfoc dels punts d’assistència
sanitària.

• Ptge Llavallol, Indústria, Sicília, Sant Antoni M. Claret, restaran tallats al 		
trànsit durant el recorregut del correfoc.

• En el cas de sofrir cremades,
dirigir-se immediatament als punts
d’assistència sanitària.

• Grassot, Nàpols, Roger de Flor i Pg. Sant Joan es veuran afectats amb talls 		
intermitents durant el pas del correfoc.

• En cas de perill, seguir les
instruccions dels organitzadors.

• Protegir els vidres de les finestres,
portes i aparadors amb cartrons
gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors
dels habitatges i locals.
• No llençar aigua als participants ni
als espectadors del correfoc per a
perillositat que representa.

Gràcies per vostra col·laboració.

C/Grassot

(entre Indústria i Còrsega)
22 h. Gran “sopar de gala”
de Festa Major.
Tots al carrer a sopar!!!
Tindrem truita de patates,
un bon plat d’embotits
ibèrics, acompanyat del pa
de pagès amb tomàquet, vi,
aigua i postres.
Preu tiquet: 10 €
Venda anticipada de tiquets:
Reformes Ferpo c. Sant
Antoni Maria Claret, 55 i
Carnisseria lack c.Roger de
Flor, 259.
22:30 h. Ball de Sant Pere a càrrec
d’en Joan.
Música de tots els temps
i per a tothom.

C/Bailèn
18:30 h. Actuació Ball Country
El Casalet.
19:45 h. Tabalada de les Colles
de cultura de Gràcia.
Recorregut:
C/ Indústria entre Bailén
i passatge Llavallol.
20 h. Concert de grups
a 23 h. i cantautors emergents:
Oriol Casals, Bolskan i
Melting State
21 h. Sopar Fideuà
23 h. Final Recorregut Correfoc
23.15 h. DJ David. FM per a fer ballar
a 2.00 h. tots els públics.
Organitza:
Associació de comerciants
del carrer Bailén.

Dissabte, 30 de juny
Pati Escola La Sedeta
11 h. a Torneig Futbol Sala 4x4
13.30 h. Torneig Voleibol 4x4
Premi al guanyador.
Inscripció d’equips oberta.
Si no tens equip te’l trobem!
Organitza:
GDCA Joves i APC Gràcia

Plaça de la Sedeta
11 h. Taller infantil dirigit pels
Grassonets del Camp.
Els teus fills/es estan
convidats a participar-hi
i experimentar amb la pintura.
11.30 h. Exhibició de Graffiti
amb els artistes convidats
d’art urbà Mario, Bru, Ada
i Ana (tot el dia).
13.30 h. Guerra d’aigua.
17 h. Inici Taller de Criquet.
21 h. a Concerts amb els grups
1.00 h. Mi primer yo i Enterrats,
i batalla de Pd Fructifer Soul
i Pd Kivis.
Organitza:
Grassonets del Camp
i APC Gràcia.

Centre cívic La Sedeta
17.30 h. Visita guiada.
“La Sedeta, de fàbrica
a equipament. Més de
100 anys d’història”, a
càrrec de Carolina Chifoni,
historiadora. Visita gratuïta.
Organitza:
Associació d’Amics
i Amigues de la Sedeta.

Centre cívic La Sedeta
(Sala polivalent local
d’Entitat)
19 h. Refrigeri gratuït pels
participants en la visita
guiada.
Organitza:
Associació d’Amics
i Amigues de la Sedeta.

Passeig de Sant Joan
10 h. a Botigues al carrer.
22 h. (Davant del Monument
a Anselm Clavé.)
17 h. a 18è. Concurs - exposició
21 h. de pintura al Passeig de
Sant Joan.
(d’Indústria a Provença)
18 h. Cercavila de gegants,
gegantons i colles
graelleres al Passeig de
Sant Joan que ballaran
a les estàtues del Passeig.
La gegantona del Camp d’en
Grassot la Bruixa Violeta,
convida a les altres colles.
Inici: Passeig Sant Joan/
Travessera de Gràcia fins
al C/ Mallorca i tornar.
Co-organitzat amb Eric
Forés, veí del Camp d’en
Grassot.
Organitza:
Associació de Veïns i Amics
del Passeig de Sant Joan.

C/Grassot

(entre Indústria i Còrsega)
9.30 h. IX Milla Camp d’en Grassot.
(per a totes les edats).
Sortida:
Grassot/Indústria.
Inscripcions:
CEM Claror (Sardenya,333).
www.claror.cat
Organitza:
Associació de Veïns del
Camp d’En Grassot i Claror,
més que fitness!
Col·laboren:
Associació Superacció.
13 h. Gran Vermut de Festa Major,
per un preu simbòlic de
2 € Vermut, patates
i olives.
14.30 h. Gran paellada d’arròs.
Oferim un plat de paella,
gambots per avorrir, postres,
vi i aigua, tot això només per
15 € per persona. Servei
a taula inclòs. Els tiquets és
vendran, al bar de la Junta.
Som-hi!!! Tots al carrer
a dinar!!!.
17 h. Xocolatada infantil.
17.30 h. Jocs infantils.
Tallers i música que
divertiran a tots i totes.

22 h. X Concurs Gastronòmic
de Postres.
Participació:
Tothom que ho vulgui.
Lliurament:
Abans del Gran Sopar.
Lloc:
Barra de bar de la Junta.
Lliurament de Premis:
En el descans del Gran Ball
de Festa Major.
Jurat:
Membres de la Junta i dos
veïns/es del Camp d’en
Grassot.
22 h. Gran botifarrada
Festa Major 2018.
Baixeu tots al carrer
i sopem tots plegats!!!
La botifarrada anirà
acompanyada de patata al
caliu, pebrot escalivat i all
i oli, i el pa de pagès de la
nostra terra.
Preu tiquet: 6 €
(Llesca del nostre pa,
botifarra, patata al caliu,
pebrot escalivat, all i oli
i postres) No inclou la beguda.
22.30 h. Gran Ball Festa Major 2018.
A càrrec de La Gramola
60’s 80’s i del meravellosos
Cridens-Tribut
Organitza:
Associació de Veïns Camp
d’En Grassot.

C/Bailèn
12 h. Espectacle Infantil:
Capitán Galáktico.

13 h. Vermut i grup musical
de Swing i Blues Howling
Moon Quartet.
14 h. Paella.

#B

16 h. Bingo regal.
18.30 h. Actuació musical vocal.
21.30 h. Actuació de grup
d’Habaneres i sopar
amb butifarrada.
23 h. Actuació de l’Orquestra
Aquarium, ball per a tots
els públics.
2.00 h. Fi de Festa.
Organitza:
Associació de comerciants
del carrer Bailén.

Sant Antoni Maria Claret

(entre Passeig de Sant Joan
i Nàpols).
Activitats durant tot el dia:
Handbol Claret.
Tallers Jumping Clay.
Taller de Circ.
Taller de bombolles.
Inflables.
Gelatada.
Tallers dels Castells de Gràcia.
Tallers de Manualitats.
Tallers de l’Associació
Catalana d´aficionats de
l’Il·lusionisme (Màgia).
Activitats al matí:
Tallers dels Mossos d’esquadra.
Festa de l’escuma.
Activitats a la tarda:
Tallers de futbol
Club Esportiu Europa.
Festa de l’escuma.

#compartimbcnw
Acabat el ball, a escampar la boira!
NO ENS TORTURIS,
VOLEM DORMIR!

ww.compartim.barcelona
Per festes, tothom al carrer!
BON ROTLLO,
DISBAUXA I SENY!
Hi ha més vàters públics
dels que et penses.
NO AIGUALEIXIS LA FESTA.

TOLERÀNCIA ZERO
a les actituds masclistes.
Vigila amb els petards...
NO JUGUIS AMB FOC!

22 h. Cinema a la Fresca
Organitza:
Associació Claret Comerç
Serveis.

Sant Antoni Maria Claret
(entre Sicília i Sardenya)
10 h. Matinades.
11.30 h. a Exhibició del Dir Claret.
13 h.
17.30 h. a Bingo regal.
20.30 h.
Actuació musical.
Durant tot el dia: botigues
al carrer i jocs infantils.
Organitza:
Associació de Comerciants
Nova Travessera-Claret
de Baix.

Diumenge, 1 de juliol
Plaça de la Sedeta
19.30 h. Ball amb DJ de SwingCats.
20 h. Concert amb el grup
“Three Cool Cats” (1a part).
21 h. Ball amb DJ de SwingCats.
21.30 h. Concert amb “Three Cool
Cats” (2a part).
22.30 h. Ball amb DJ de SwingCats.
23 h. Fi de festa
Organitza:
SwingCats i Centre ctívic
La Sedeta.

Passeig de Sant Joan
17 h. a 18è. Concurs - exposició
19 h. de pintura al Passeig de
Sant Joan (d’Indústria a
Provença).
18 h. a Festa intergeneracional
19.30 h. del projecte Radars.
Davant monument Clavé.
Xocolatada i actuacions
musicals a càrrec de la
Coral The Safinats i el grup
musical Jam Rumbera.
Organitzen:
Associació veïns i amics del
Passeig Sant Joan i Projecte
Radars.
19.30 h. Lliurament de premis del
XVIII Concurs de Pintura.
Davant del Monument
a Anselm Clavé.
20.30 h. Ballada swing amb Maníac’s
band & classe oberta amb
Swing Maníac’s.
22.15 h. Band duck: grup de rockrock alternatiu.
Organitza:
Associació de veïns i amics
passeig Sant Joan i escola
Swing Maniacs.

C/Grassot

(entre Indústria i Còrsega)
11.30 h. Pregó a càrrec de Enric
Bosch Moya.
Secretari del Comité de
Direcció de La Fundació
Festa Major de Gràcia.

12 h. Trobada Castellera Camp
d’en Grassot.
Lloc: Indústria.
(Roger de Flor-Nàpols)
- Castellers de la Vila
de Gràcia.
- Castellers de Sabadell.
- Castellers de Lleida.
14.30 h. Sardinada. Aquest any
tindrem la sardina més
fresca que mai !!! L’hem
portat directament de Sant
Esteve de les Roures!!!.
Preu tiquet: 1 €
18 h. Des guarniment del carrer.
22 h. Gran Traca Fi de Festa.

Dissabte, 7 de juliol
Mercat de l’Estrella

Carrer de Pi i Margall, 73.
11 h. a
12 h.
i
12 h. a
13h.

Taller familiar de liquats
casolans.
Activitat de 3 € per
participant que es
bescanviarà al moment amb
vals de compra per al mateix
Mercat Estrella.
Organitza:
Associació de concessionaris
del Mercat Estrella.

Exposicions al
Centre cívic La Sedeta
Mostra dels Graffiti realitzats
al taller de la Festa Jove del
Camp d’en Grassot l’any 2017
i fotografies d’aquest procés
creatiu.
Espai d’exposicions,
del 20 de juny al 12 de juliol.
Horari:
de dilluns a divendres de
9 a 13.30 i de 16 a 20.30 h /
dissabtes: de 10 a 13.30 h.
Organitza:
Centre cívic La Sedeta,
Grassonets del Camp
i APC Gràcia.
Exposició de treballs fets
per alumnes dels tallers de
l’Associació de Pensionistes
i Jubilats La Sedeta i del Centre
cívic La Sedeta.
Sala d’actes,
del 26 al 29 de juny,
d’11 a 13 i de 17 a 20 h.
Inauguració:
dimarts 26 de juny, a les 17.30 h.
Organitza:
Associació de Pensionistes
i Jubilats La Sedeta i Centre
cívic La Sedeta.

Organitza:
Comissió de Festa Major del Barri
del Camp d’en Grassot-Gràcia Nova.
• APC Educadors de carrer.
• Associació de Veïns del Camp d’en Grassot.
• Associació de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan.
• Associació d’Amics i Amigues de La Sedeta.
• Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta.
• Associació Claret Comerç Serveis.
• Associació de Comerciants del carrer Bailèn.
• Associació de Comerciants Nova Travessera.
• Associació Cultural l’Independent de Gràcia.
• Associació Can Roger.
• Associació de concessionaris del Mercat de l’Estrella.
• Associació Joves Grassonets del Camp.
• Associació de Comerciants Nova Travessera-Claret de Baix.
• CE Europa.
• Centre cívic La Sedeta.
• Cafeteria centre cívic La Sedeta.
• Coordinadora d’activitats de grups de rock La Sedeta.
• Colles de cultura de Gràcia: Vella de Gràcia, Malèfica del Coll,
Diabòlica de Gràcia i Drac de Gràcia.
• Castellers de la Vila de Gràcia.
• Fundació i Claror, més que fitness!.
• Fundació Joia.
• Mercat de l’Estrella.
• Projecte Radars.
• Serveis Socials Grassot.

Col·laboren:
• Associació Superacció.
• Bad Prototype.
• Castellers de Lleida.
• Castellers de Sabadell.
• Coral The Safinats.
• Enric Forés-Bruixa Violeta.
• Escola La Sedeta.
• Institut La Sedeta.
• Jam Rumbera.
• PD Barri.
• SwingCats.
• Swing Maniacs.
• The Rayberis.

ajuntament.barcelona.cat/gracia
@Bcn_Gracia

@districtegracia
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