FESTA

del 17
uny
al 26 j
2022

del
Besòs
i del
Maresme
Som barri. Som totes.
Som Maresme. Som Besòs

FESTA
El Besòs i el Maresme
del 17 al 26 de juny
La música, la festa, la conversa, el color,
i tantes altres coses, són els que omplen
de vida els carrers i les places d’un
barri. I tot plegat ho fem les persones
que hi vivim. Ho fem, i ho gaudim. Ho
pensem, i ho compartim. Perquè el
veïnat som totes i cadascuna de les
persones que formen part del barri, i
és durant la Festa Major que fem palès
l’esperit que ens mou i ens commou.
En un dels períodes més difícils que
moltes i molts de nosaltres podem tenir
present, hem hagut de posposar les
festes durant dos anys. La prioritat era
combatre la desfeta del confinament
i de la pandèmia i la festa va sofrir les
limitacions que imposava la realitat.
Dificultats que no han estat fàcils, però
que hem superat.
Enguany la llum es tornarà a apoderar
dels carrers, una llum que sorgirà de la
nostra alegria per tornar a compartir
espais i vivències per fer que els espais
de totes i tots tornin a ser l’escenari
de la benvinguda més bonica a l’estiu.
Sant Martí som un Districte cultural
i obert a les entitats i a les persones,
i per això la Festa Major és un dels
grans eixos vertebradors dels barris.

Hi destaca el Besòs i el Maresme, i ens
hi retrobarem amb música, amb dansa,
amb jocs, amb espais compartits,
amb àpats comunitaris, amb festa
per a tothom, per a totes les edats.
Reivindicant els espais, reivindicant el
futur.
El veïnat del Besòs i el Maresme es
reconeix per la fortalesa de la seva
gent, que construeix i fa construir el
seu barri cada dia sense que hi càpiga
la possibilitat del defalliment. La ferma
aposta per aquest veïnat ha comportat
millores molt significatives com ho és
la campanya de regeneració urbana,
que molt aviat començarà a fer-se
visible amb l’inici d’obres a la primera
de les finques que es rehabilitaran.
I també ho és amb projectes com la
urbanització del carrer Xavier Nogués,
la rehabilitació del Menjador Social
Gregal o la nova Sala Carlos Díaz, entre
d’altres projectes que es faran realitat
ben aviat.
I ara és temps de gaudir del barri,
i fer festa. Gràcies a totes les persones i
entitats que la feu possible.
Bona festa al Besòs i el Maresme!

David Escudé
Regidor del Districte
de Sant Martí
Sílvia López
Consellera del Besòs i
el Maresme

Bones
Festes!

Divendres
17 de juny
Pregó de Festa Major

A càrrec de la Fundació Pere Mitjans.
Rambla Prim / Ferrer Bassa
A les 18 h
Org: Comissió de Festes
del Besòs i el Maresme

Jocs musicals i berenar solidari
Diversos jocs amb
acompanyament musical i premis.
Rambla Prim / Ferrer Bassa
A les 19 h
Org: Esplai Monmacor

Sopar popular de Festa Major

Sopar de carmanyola. S’ha de portar
el menjar i els coberts i alguna cosa
per compartir.
Rambla Prim / Ferrer Bassa
A les 20 h
Org: Comissió de Festes del Besòs i el Maresme

Concert grup “Remember”

Concert de Dj i grup de versions dels
70, 80 i 90.
Rambla Prim / Ferrer Bassa
A les 21 h
Org: AVV El Besòs

Dissabte
18 de juny
Gimcana històrica pel
Sud-Oest del Besòs

Ruta històrica pel barri.
Cal inscripció prèvia (a la biblioteca).
Punt de sortida, rbla. Prim, 87
A les 10:30 h
Org; Biblioteca Ramon d’Alòs – Moner

Jocs de taula

Espai de convivència de l’AVV
A les 19 h
Davant rbla. Prim, 45
Org: AVV Barri del Maresme

Tú sí que vales

Concurs de talents del veïnat del barri
A les 18 h
Rambla Prim / Pujades
Org: Centre Cívic del Besòs i el Maresme, Pla Comunitari del Besòs i el Maresme, Assoc. d’Arts Escèniques
per a Joves i Dinamització Juvenil Besòs – Maresme.

Concert Jam Session

Grups musicals més DJ’s
A les 22 h
Rambla Prim (entre Gran Via de les
Corts Catalanes i Pere IV)
Org: Assemblea de Joves del Besòs i el Maresme

Diumenge
19 de juny
Portes obertes al Museu
de les Ciències Naturals

S’hi podran visitar les exposicions
Planeta Vida, (in)visibles i (o)cultes,
i Terrat Viu.
De 10 a 20 h
Org: Museu de Ciències Naturals

Cercavila gegant

Amb les colles del Poblenou, de Sant
Martí i del Besòs i el Maresme
A les 11 h
Recorregut: Alfons el Magnànim /
Ferrer Bassa, Llull, Maresme, Cristóbal
de Moura i tornada al punt d’inici.
Org: Colla Gegantera del Besòs i la Maresma

Niu de ciència familiar

Per a famílies amb infants entre 0 i 6
anys. Entrada gratuïta. Reserva de places el mateix dia a la taquilla del Museu.
De 10 a 20 h
Org: Museu de Ciències Naturals

Entre llums i ombres

Per a tots els públics (infants a partir de
7 anys). Entrada gratuïta. Reserva de places el mateix dia a la taquilla del Museu.
Des de les 10 h
(6 sessions de 45 minuts).
Org: Museu de Ciències Naturals

Jocs de taula

Espai de convivència de l’AVV
A les 19 h
Davant rbla. Prim, 45
Org: AVV Barri del Maresme

Coral Les Veus
de la Virreina

Concert de cant coral
A les 19 h
Rambla Prim / Ferrer Bassa
Org: AVV El Besòs

Dilluns
20 de juny
Quizás, quizás, quizás
Teatre
A les 18.30 h
Centre Cívic del Besòs i el Maresme
Org: Assoc de Dones Àmbar - Prim

Dimecres
22 de juny
Espectacle de dansa

Mostra de Dansa espanyola amb el
grup Retahila de Somnis
A les 18 h
Rambla Prim / Ferrer Bassa
Org: AVV El Besòs

Jocs de taula

Mostra de joguines, espectacle i
xocolatada
A les 18 h
Jardins Pepita Uriz i Pi
(darrera del Casal de Barri Besòs)
Org: Cepaim, Martinet Solidari i
AVV Barri del Maresme

Músika al barri
Concert

A les 20 h
Rambla Prim / Ferrer Bassa
Org: Centre Cívic del Besòs i del Maresme

Dijous
23 de juny
Revetlla de Sant Joan
A les 18 h
Casal de Barri Besòs
Org: Comissió de Festes
del Besòs i el Maresme

Divendres
24 de juny
Jocs de taula
Espai de convivència de l’AVV
A les 19 h
Davant rbla. Prim, 45
Org: AVV Barri del Maresme

Dissabte
25 de juny
Record a les víctimes
de la covid-19

Ofrena de flors i un discurs
davant el Mural.
A les 12 h
Rambla Prim, 72
Org: AVV Barri del Maresme

Homenatge a la Gent Gran
Berenar popular per la gent gran i
actuacions. Inscripcions, a l’AVV
Barri del Maresme.
A les 19 h
Plaça del Maresme
Org: AVV Barri del Maresme

Diumenge
26 de juny
Concert de fi de festa

Amb l’actuació de Nick June
A les 20 h
Plaça del Maresme
Org: AVV Barri del Maresme

Castell de focs artificials
A càrrec de Foks de l’Avern
A les 24 h
Plaça del Maresme
Org: Comissió de Festes del Besòs i el Maresme

Entitats
organitzadores:

Hi col·laboren:

Assemblea de Joves
del Besòs i el Maresme

Biblioteca Ramon
d'Alòs – Moner

Assoc. de Dones
Àmbar - Prim

Centre Cívic del Besòs
i el Maresme

Assoc. d’Arts
Escèniques per a Joves

Dinamització Juvenil
del Besòs i el Maresme

AVV Barri del Maresme

Fundació Pere Mitjans

AVV El Besòs

Museu de Ciències
Naturals de Barcelona

Colla Gegantera del
Besòs i la Maresma
Comissió de Festes
del Besòs i el Maresme
Esplai Monmacor
Fund. Cepaim
Martinet Solidari

Pla Comunitari del
Besòs i el Maresme

Més informació a:
@BCN_SantMarti
BCNSantMarti
barcelona.cat/santmarti

ja.cat/FMBesosMaresme22

