PROGRMA
DE DIVENDRES 11 A DIUMENGE 20 DE GENER DE 2013

DIVENDRES 11
A les 6 de la tarda
Xerrada: El mític Paral·lel
Lloc: Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver (Comte Borrell, 44-46)
Activitat gratuïta. Aforament limitat
A les 7 de la tarda
Passejada pel Paral·lel
Sortida des de la Biblioteca
Activitat gratuïta
A les 7 de la tarda
Inauguració de la IX Mostra de Pintura de l’Escola d’Adults Pere Calders
Realitzada per l’Aula de Pintura de l’escola
Lloc: CC Golferichs (Gran Via, 491)
A les 7 de la tarda
Novetat!!!
Xerrada: "Consumir menys i millor: Som energia"
S’acaba el petroli barat? Hem passat els límits que el planeta pot suportar? Podem
aturar l’escalfament del planeta? És possible consumir energia d’una altra manera?. A
càrrec de Manuel Adelantado i un membre de Som Energia.
Lloc: xarx@ntoni (Manso, 24-28 - interior d'illa Tres Tombs)
Activitat gratuïta
A les 8 del vespre
Correbars
Cinc consumicions (cervesa) i una tapa als bars del barri acompanyats pels Tabalers del
barri.
Preu del tiquet: 5 €. (Activitat per a majors de 18 anys)
Inici: Ateneu Layret (Villarroel, 49)
A les 9 del vespre
Novetat!!!
Concert 60è aniversari Agrupament Escolta i Guia Sant Antoni
Vine a celebrar el nostre 60è aniversari i a gaudir de 4 hores de música amb Mano’s
Rock, We Will Mushow You i Kumbes del Mambo!. Per a majors d’edat.
Lloc: Envelat
Preu: 3 €. Aforament limitat
A les 10 del vespre
Teatre: Toquem el dos!, de Pierre Palmade i Christophe Duthuron
Clip teatres
Dues dones, la Júlia i la Queta, toquen el dos dels seus respectius domicilis. S’enfaden,
riuen, discuteixen, i aprenen a estimar-se. La Júlia descobreix el sentiment de mare que

no va saber tenir. La Queta aprèn a ser lliure. Adaptació lliure al català i direcció: Enric
Vila
Lloc: Espai Escènic Tísner - CC Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Activitat gratuïta. Cal reservar entrada al telèfon 933248350

A les 10 del vespre
Teatre: Pel davant i pel darrera, de Michael Frayn
Un ritme trepidant barreja de farsa, alta comèdia i caos que narra en una doble ficció com un
grup de teatre “cutre” intenta muntar un vodevil “cutre”.
A càrrec de Maín Teatre
Lloc: Col·legi “Maria Auxiliadora” (Sepúlveda, 71)
Preu: 6 €

DISSABTE 12
A 2/4 de 10 del matí
IX Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava de la Festa Major de Sant Antoni
Es posarà a la venda una ampolla de cava Gomà commemorativa de la Festa Major
amb placa de plata al preu de 15 €.
Lloc: Comte d’Urgell, entre Tamarit i Floridablanca
Activitat gratuïta
A les 10 del matí
4a Trobada de col·leccionisme de la Festa Major de Sant Antoni
Trobada d’intercanvi de col·leccionistes de temàtiques diverses: punts de llibre, sotagots,
escuradents,
adhesius, calendaris de butxaca i d’altres.
Lloc: Interior d’illa Càndida Pérez (Comte Borrell, 44-46)
Activitat gratuïta
De les 10 del matí a les 2 del migdia
Novetat!!!
Taula informativa de Mans Unides
Vine a conèixer les activitats i projectes de Mans Unides, una ONG que fa més de 50
anys que lluita contra la fam i la pobresa al món.
Lloc: Jardinets de l’Alguer
De les 10 del matí a les 5 de la tarda
Jocs, debat i dinar per a tota la família
De 10 a 12 jocs infantils i activitats familiars. Xerrada sobre la crisi del deute. Vermut i
dinar, amb actuació musical de sobretaula.
Lloc: Envelat
Preu dinar: 10 €

De les 10 del matí a les 12 de la nit
Novetat!!!
Sant Antoni Patina 2013
Vine a patinar i gaudeix de l’espectacle!!! Aquest any amb activitats noves!!!
10 - 20 h: Competició Slopestyle (els millors patinadors del moment hauran de superar
obstacles i exhibir-se).
10 - 14 h: Campionat d’Hoquei Inline
18 - 20 h: Roller Berby
21 - 23.30 h: Roller Disco
Lloc: Ronda Sant Antoni
Activitat gratuïta

De 2/4 d’11 del matí a les 8 del vespre
Novetat!!!
1a Fira de cervesa artesana del barri de Sant Antoni
Degustació de diferents tipus de cerveses fetes artesanalment per productors de
Barcelona i Catalunya, i de menjar artesà - bio seguint el model del moviment “slow
food”. Durant tot el dia es punxaran barrils de cervesa feta pels següents cervesers: 08,
Espiga, Agullons, Zulogaarden, Holzbraü, Homo Sibaris, Almogaver, Glops, Reptilian i
Fort. A la tarda es faran xerrades dels diferents cervesers participants sobre les
propietats de la cervesa artesana, procés d’elaboració, tipus i varietats, etc.
Lloc: Avda. Mistral/Viladomat
Preu del got per les degustacions: 1,5 €
De les 11 del matí a les 7 de la tarda
Novetat!!!
Tastantoni 1.13
Descobreix aromes, gustos i tactes en un variat de vins, caves i menjars. Amb:
Mostra de vins i caves
Per a tastar diferents tipus de vins i caves i gaudir degustant-los amb els amics, la
família, ...
Preu: 5 € (copa i 3 degustacions) o 3 € (3 degustacions)
Tapa solidària
5 bars, 5 tapes. Un recorregut culinari per diferents bars del barri.
Preu del tiquet: 10 € (una part del tiquet es destinarà a una ONG del barri)
Concurs de caldos
Vine a cuinar un caldo. O vine a veure com el cuinen i si vols tastar-lo podràs adquirir un
tiquet solidari. Recull les bases a partir del 7 de gener a l’AAVV.
Lloc: Av. Mistral (Viladomat/Calàbria)

A les 11 del matí
17è Concurs Fotogràfic Popular del barri de Sant Antoni
Les fotografies es poden realitzar durant tota la Festa Major i la inscripció és gratuïta. Hi
ha tres temes sobre els quals es poden presentar fotografies: Sant Antoni de nit;
l’activitat comercial al barri: el comerç és vida; la Festa Major 2013. Cada participant pot
presentar un màxim de 3 fotografies. Ànims i bona feina!
L'últim dia d'admissió de fotografies és el 1 de febrer de 2013. Podeu consultar les bases
al web www.golferichs.org
Inscripcions: el 12 de gener a l’AV de Sant Antoni (Av. Mistral, 30), d’11 a 14 h, i del
dilluns 14 al divendres 18 de gener, de 17 a 20 h, a l’Espai de Fotografia Francesc
Català-Roca (Gran Via, 491).
A les 11 del matí
Mostra dels participants a la Cercavila
Lloc: Av. Mistral/Rocafort
A 2/4 de 12 del migdia
Cercavila d’inici i benvinguda a la Festa Major, amb la participació del grup “Pep
Callau i els Pepsicolen”, la comparsa de l’Escola Ferran Sunyer, els Capgrossos de l’AV
de Sant Antoni —el Joan Isard, el Sampietro i el Planella—, la Porca de Sant Antoni, els
Tabalers de Sant Antoni Toca’l 2, l’Escola Núria Dansa, els Trabucs de Sant Antoni i
diferents colles de gegants.
Recorregut: Av. Mistral - Rocafort/ Calàbria / Floridablanca / Villarroel / Tamarit /
Jardinets de l’Alguer.
A la 1 del migdia
Pregó de Festa Major
A càrrec de “Els rumberos de Sant Antoni”: el tio Toni i Joni Tarradellas
Lloc: Jardinets de l’Alguer
Amb interpretació a la llengua de signes catalana
A les 5 de la tarda
Novetat!!!
Invasió subtil del passatge Pere Calders
Accions, lectures, testimonis, records..., de Pere Calders al barri de Sant Antoni
Lloc: Passatge de Pere Calders (els dos trams)
Activitat gratuïta
De les 5 de la tarda a les 8 del vespre
Novetat!!!
Fira de jocs infantils 60è aniversari AEiG St Antoni
Vine a gaudir de 3 hores d’activitats i jocs infantils i per a tota la família. Vine a descobrir
els jocs més divertits i originals i descobreix una nova manera de gaudir del lleure.
Lloc: Avda Mistral (davant de la “soci”)
Activitat gratuïta
A les 6 de la tarda
El circ torna a l’Olympia

Capítol 2: Alícia al país de les meravelles. Actuació d’Alícia Vallès, Abel Alem, el
pallasso Aureli i la ballarina Aida Gil.
Lloc: Espai Escènic Tísner – Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Preu: 2 €. Venda anticipada el dimecres 9 de gener de 18 a 20 h al Racó de Cultura
(Viladomat, 75)
A les 6 de la tarda
Novetat!!!
Danses aragoneses
Lloc: Auditori de l’ONCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 400)
Activitat gratuïta. Aforament limitat
De les 6 de la tarda a les 9 del vespre
Novetat!!!
Concert del 1r concurs de maquetes del barri de Sant Antoni
Els tres grups més votats del concurs de projectes musicals del barri tocaran per a tots
vosaltres.
Lloc: Interior d’illa Tres Tombs (Manso, 24-28)
Activitat gratuïta
A 2/4 de 7 de la tarda
IV Trobada de Percussió Solidària
Tabalada de diversos grups de percussió que recorreran el barri a ritme de tabals, fins
arribar als Jardinets de l’Alguer, on hi haurà una mostra de diverses ONGs. Vine i
contagia't del seu ritme!.
Inici: Ronda de Sant Antoni/Sepúlveda. Final: Jardinets de l’Alguer (a les 9 del vespre)
Recorregut: Ronda Sant Antoni – Floridablanca – Villaroel – Tamarit - Av.Mistral
(Jardinets de l'Alguer)
A les 7 de la tarda
Novetat!!!
Actuació Grup de Gaites
A càrrec del Centre Asturià de Barcelona
Lloc: Casa de Castilla - La Mancha (Marquès de Campo Sagrado, 5-7)
Activitat gratuïta
A les 9 del vespre
Teatre: Políticament incorrecte
Un ministre del govern planeja passar la nit amb una diputada de l’oposició. El
descobriment d’un cos atrapat a una finestra desencadena una sèrie de situacions
compromeses. A càrrec de la Cia Interruptus.
Lloc: Espai Escènic Tísner – Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Preu: 5 €. Aforament limitat
A les 9 del vespre
IX Sant Antoni Reggae Splash
Lloc: Envelat
Preu: 8 €. Venda anticipada el dimecres 9 de gener de 18 a 20 h al Racó de Cultura
(Viladomat, 75)

Aforament limitat
A les 10 del vespre
Teatre: Pel davant i pel darrera, de Michael Frayn
Un ritme trepidant barreja de farsa, alta comèdia i caos que narra en una doble ficció com un
grup de teatre “cutre” intenta muntar un vodevil “cutre”.
A càrrec de Maín Teatre
Lloc: Col·legi “Maria Auxiliadora” (Sepúlveda, 71)
Preu: 6 €

DIUMENGE 13
A 2/4 de 10 del matí
Trabucada
Un gran despertar amb els Trabucs de Sant Antoni, Trabucs de Sant Andreu,
Trabucaires de Gràcia, Trabucaires de l’Hospitalet i trabucaires de Santa Coloma.
Recorregut: Avda Mistral – Entença fins Vilamarí / Floridablanca / Avda Mistral fins
Calàbria / Floridablanca / Borrell / Tamarit / Jardinets de l’Alguer.
De les 10 del matí a les 3 de la tarda
Novetat!!!
Sant Antoni Patina 2013
Vine a patinar i gaudeix de l’espectacle!!! Aquest any amb activitats noves!!!
10 -14 h: Competició Blade Cross (4 contra 4, qui arriba primer superant obstacles!!)
10 -14 h: Ball amb Patins, Hoquei, Jocs per nens amb patins, Freestyle Infantil, Cons.
12 h: Ruta pels carrers del barri
Lloc: Ronda Sant Antoni
Activitat gratuïta
De les 10 del matí a les 5 de la tarda
4a edició del Torneig de futbol sala Tribut a Amunike!
Participa a la 4a edició del torneig de futbol sala per excel.lència de les festes!. Equips
de mínim 5 persones. Format lliguetes + eliminatòries. A partir de 16 anys. Inscripcions
limitades a: amunikelegends@gmail.com. Premi d’un pernil per als guanyadors.
Lloc: Pistes del Parc de l’Escorxador
Preu: 1 € per jugador
A les 11 del matí
Concurs de gossos
Que els teus amos t’hi apuntin, un premi pots guanyar!. No importa si ets de raça o no,
sigues obedient, àgil, simpàtic!.
Lloc: Av. Mistral (Vilamarí/Llançà)
Activitat gratuïta.

A les 11 del matí

Novetat!!!

West Side Story
Per La Careta Teatre de Ripollet. Musical dirigit per Jenny Silvente
Lloc: Envelat
Activitat gratuïta
De les 11 del matí a les 2 del migdia
Inflable per a infants
Lloc: Borrell/Manso (davant Biblioteca)
Activitat gratuïta
De les 11 del matí a les 2 del migdia
Novetat!!!
1r MiniTroc: Mercat d'intercanvi sense diners d'articles i coneixements de la
maternitat i la infància (menors 12 anys)
Peücs que estan com nous, coixins de lactància que ja no et fan servei, el llit de baranes
ha quedat petit, vols compartir experiències sobre lactància, t'has cansat de les joguines
de sempre, fas els trencaclosques amb els ulls tancats, t'has après tots els còmics de
memòria i t'agradaria canviar-los per uns de “nous”...?, doncs al MiniTroc tindràs
l'oportunitat de fer-ho!! Vine i intercanvia! Amb confiança i sense diners.
Lloc: Jardins dels Tres Tombs (entrada per Manso, 28, i per Calàbria, 6)
Activitat gratuïta.
De les 11 del matí a les 5 de la tarda
Taula informativa de Xarx@ntoni - Xarxa Comunitària de Sant Antoni
Si tens ganes de fer coses per millorar el teu barri, vine a conèixer-nos. A xarx@ntoni
necessitem gent com tu!
Lloc: Jardins dels Tres Tombs (entrada per Manso, 28, i per Calàbria, 6)
De 11 a 12 del migdia
Novetat!!!
Taller de henna i mostra de danses de la Índia
Lloc: Jardinets de l’Alguer
Activitat gratuïta
A les 12 del migdia
26è Aniversari de l’Esbart Sagrat Cor
Danses catalanes a càrrec dels Esbarts Premià, Monistrol i Gualba
Lloc: Auditori de l’ONCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 400)
Activitat gratuïta. Aforament limitat.
A les 12 del migdia
Ballada de sardanes
Cobla Lluïsos. Es tocaran 8 sardanes. La cinquena serà d’exhibició per les 14 colles
participants i les altres 7 seran per ballar tothom.
Lloc: Comte Borrell/Marquès de Campo Sagrado
De les 12 a la 1 del migdia

Exhibició de zumba, fit-pilates, taekwondo infantil i adult i capoeira
Lloc: Jardinets de l’Alguer
Activitat gratuïta
A la 1 del migdia
Mostra de dansa
A càrrec d’Escola Núria Dansa
Lloc: Jardinets de l’Alguer
Activitat gratuïta

Novetat!!!

A la 1 del migdia
Tracy Sirés & Victor Oller
Concert de Folk i Jazz
Lloc: Envelat
Activitat gratuïta

Novetat!!!

De les 2 del migdia a les 6 de la tarda
Novetat!!!
Cloenda del 10è aniversari de xarx@ntoni: fideuà popular i concert de “Les
Filomenes”! Un espectacle filomenal!
Xarx@ntoni hem fet 10 anys i ho hem celebrat al llarg de l'any, ara arriba l'hora de cloure
la celebració i encarar el futur amb forces renovades!. Vine i fes-te sentir!. La fideuà se
servirà a les 14.30 h
Tiquet: 3 €
Lloc: Interior d'illa Tres Tombs (Manso, 24-28)
De les 5 de la tarda a les 9 del vespre
Install Party de Programari Lliure
Qui t'ha dit que copiar és delicte? Vine amb el teu ordinador (si no és portàtil només cal
la torre) i instal·larem junts tot el programari lliure que necessitis per casa o la feina. Hi
haurà pica-pica i altres sorpreses. Per a més informació www.xarxantoni.net
Lloc: Òmnia xarx@ntoni - Interior d’illa Tres Tombs (Manso, 24-28)
Activitat gratuïta
A les 6 de la tarda
Teatre: Pel davant i pel darrera, de Michael Frayn
Un ritme trepidant barreja de farsa, alta comèdia i caos que narra en una doble ficció com un
grup de teatre “cutre” intenta muntar un vodevil “cutre”.
A càrrec de Maín Teatre
Lloc: Col·legi “Maria Auxiliadora” (Sepúlveda, 71)
Preu: 6 €
A les 6 de la tarda
El Vaixell dels somnis
L’Església Evangèlica ofereix una festa infantil amb pallassos, jocs, cançons
Lloc: Església Evangèlica (Av. Mistral, 85-87)
Activitat gratuïta

A les 6 de la tarda
Teatre: Políticament incorrecte
Un ministre del govern planeja passar la nit amb una diputada de l’oposició. El
descobriment d’un cos atrapat a una finestra desencadena una sèrie de situacions
compromeses. A càrrec de la Cia Interruptus.
Lloc: Espai Escènic Tísner – Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Preu: 5 €. Aforament limitat
A les 6 de la tarda
Twocats (pel gospel) en concert!
Vine a gaudir d’aquest emocionant concert!!
No es vendrà cap entrada el mateix dia de l’actuació. Venda anticipada d’entrades el
dimecres 9 de gener, de 18.30h a 20.30h, al Racó de la Cultura (Viladomat, 75).
Preu: 6 euros (a partir de 5 anys) i 3 euros (de 2 a 5 anys).
Aforament limitat. Auditori cedit per l’ONCE gratuïtament, l’import de l’entrada es destina
a les despeses d’organització de l’acte.
A les 7 de la tarda
Novetat!!!
ProjectA presenta: Solos de teatrals de memòria històrica
Després de mesos d'investigació i treball, el grup de teatre social Projecta obre la seva
sala d'assaig i comparteix una selecció de microhistòries per fer memòria de fets que no
hauríem d'oblidar. Un teatre íntim on el públic i els actors comparteixen el mateix espai.
Demana la teva invitació a xarx@ntoni del 7 a l'11 de gener.
Lloc: Xarx@ntoni - Interior d’illa Tres Tombs (Manso, 24-28)
Activitat gratuïta. Aforament limitat
A les 7 de la tarda
Cantada d’havaneres i cremat
Lloc: Envelat
Preu: 5 € (inclou el cremat)
A 2/4 de 8 del vespre
Teatre: Milagro en casa de los López
A càrrec del grup de teatre “Dulcinea” de la CCLM de Barcelona. Direcció: Ramos Pros
Lloc: Casa de Castilla - La Mancha (Marquès de Campo Sagrado, 5-7)
Activitat gratuïta

DILLUNS 14
De 5 a 7 de la tarda
Novetat!!!
Taller obert i exhibició de hip hop
A càrrec dels alumnes del CC Cotxeres Borrell
Lloc: Envelat
Activitat gratuïta

A les 6 de la tarda
Novetat!!!
La mar i l'ona
Espectacle de dansa inspirat en les il·lustracions del llibre L'onada, de Suzy Lee. A
càrrec de Margherita Bergamo. Per a majors de 4 anys.
Lloc: Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver (Comte Borrell, 44-46)
Activitat gratuïta. Aforament limitat
A les 6 de la tarda
Cinema per a tothom
Projecció d’una pel·lícula per a infants de 4 a 12 anys. Els infants han d’anar
acompanyats d’un adult durant l’activitat.
Lloc: Espai Escènic Tísner – CC Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Activitat gratuïta
A 2/4 de 7 de la tarda
Novetat!!!
Taller d'ElMeuHortetUrbà.cat
Curs bàsic d'iniciació a l'hort impartit per ElMeuHortetUrbà.cat. Inicia't en l'art de cultivar
l'hort, bé al teu balcó o bé a Hortantoni, l'hort urbà comunitari del barri.
Lloc: Xarx@ntoni - Interior d’illa Tres Tombs (Manso, 24-28)
Activitat gratuïta
A les 7 de la tarda
Novetat!!!
Xerrada informativa. L’Antiga Once
Un nou espai per al barri: educació, cultura i veïnatge. Un projecte a construir entre tots i
totes. A càrrec de la Comissió Calàbria 66.
Lloc: Racó de Cultura (Viladomat, 75)
De 7 de la tarda a les 11 de la nit
Novetat!!!
Jam Session
Una sessió única on músics i grups compartiran escenari, interactuant entre ells i
fusionant estils i personalitats.
Lloc: Envelat
Consumició obligatòria

DIMARTS 15
De 5 de la tarda a 10 de la nit
Novetat!!!
Cucajocs - Tarda de jocs de taula
Porta el teu joc o juga amb els nostres. Prova els jocs de rol o fes un parxís de tota la
vida. Els jocs t’esperen!
Lloc: Envelat
Activitat gratuïta
A les 6 de la tarda

Teatre Musical: Que bonica és Barcelona!
El Grup de Teatre de l’Espai Gent Gran Sant Antoni, presenta un homenatge a la
Barcelona de la seva joventut i maduresa, als seus barris, a les seves gents i als seus
esdeveniments més importants. Gaudireu d’un recull de cançons dedicades a la ciutat i
recordareu les veus de grans artistes, tant de la nostra terra, com nacionals i
internacionals. En l’entreacte, els Mags Jordi i Ferran, oferiran una actuació de màgia.
Lloc: Espai Escènic Tísner – Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Activitat gratuïta amb entrada. Recollida d’entrades a l’Espai Sant Antoni (Borrell, 44) el
dimarts 8 de gener de 11 a 13 h i de 17 a 19 h.
A les 7 de la tarda
Broadway: història del teatre musical a través de les seves cançons
Proposta escènica de petit format. A càrrec de Laia Cagigal, veu i Publio Delgado,
guitarra
Lloc: Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver (Comte Borrell, 44-46)
Activitat gratuïta. Aforament limitat
A les 7 de la tarda
Conferència: Com aprendre a mobilitzar a la gent gran, sense fer-se mal un mateix ni a
l’altre
A càrrec de Griselda Ginesta i Eduard Plazas
Lloc: Racó de Cultura (Viladomat, 75)

DIMECRES 16
A les 5 de la tarda
Gran Ball per a la Gent Gran de Sant Antoni
Lloc: Envelat
Activitat gratuïta. Aforament limitat
A 2/4 de 6 de la tarda
Novetat!!!
Visita guiada als centres de culte del barri de Sant Antoni
El grup de diàleg interreligiós us convida a visitar els centres de culte de les diferents
religions presents al barri de Sant Antoni.
Punt de trobada: Xarx@ntoni - Interior d’illa Tres Tombs (Manso, 24-28)
Activitat gratuïta
A les 6 de la tarda
Classe oberta de gospel
Cantarem espirituals, himnes i cançons populars per alliberar la veu i divertir-nos.
Lloc: Espai Escènic Tísner – Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Activitat gratuïta
A 2/4 de 7 de la tarda

Pinyata
Veniu, us hi esperem! Estireu les cintes ben fort i de moltes llaminadures, regals i
sorpreses gaudireu!
Lloc: Floridablanca (entre Calàbria i Rocafort)
Activitat gratuïta per a infants de 2 i 3 anys
A 2/4 de 7 de la tarda
Xocolatada per a infants
Lloc: Floridablanca, 41 (entre Calàbria i Rocafort)
Activitat gratuïta
A 2/4 de 7 de la tarda
Club de lectura de Gènere Negre
Comentaran el llibre Tienes que contarlo, de José Sanclemente. Comptarem amb la
presència de l’autor.
Lloc: Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver (Comte Borrell, 44-46)
Activitat gratuïta. Aforament limitat
A les 7 de la tarda
Novetat!!!
Classe oberta de charleston
Vine a ballar charleston i gaudeix del seu estil dinàmic, espectacular i divertit que tant
s'identifica amb els "bojos anys 20".
Lloc: Espai Escènic Tísner – Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Activitat gratuïta
A les 8 del vespre
Novetat!!!
Assaig obert de ProjectA - teatre social
Vine a fer teatre amb nosaltres! Obrim les portes perquè passis una bona estona deixant
anar el cos i obrint el cor. Volem posar el nostre gra de sorra a aquest món fent teatre al
carrer i et convidem a que ho facis amb nosaltres.
Lloc: Xarx@ntoni - Interior d’illa Tres Tombs (Manso, 24-28)
Activitat gratuïta per a majors de 18 anys
DIJOUS 17
A les 11 del matí
Benedicció dels animals
Lloc: Escola Pia Sant Antoni (Ronda de Sant Pau, 72)
De 5 a 8 de la tarda
Marató de poesia
Lectura continuada de poesia
Lloc: Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver (Comte Borrell, 44-46)
Activitat gratuïta
A les 6 de la tarda
Novetat!!!
Teatre fòrum: Mustafà és al replà

Interpretada per la companyia de teatre social Forn de Teatre Pa’tothom i dirigida per
Jordi Forcadas. En una comunitat de veïns ens trobem amb un problema que afecta a
tots. Malgrat una convivència normal, sorgiran conflictes i afloraran actituds carregades
de prejudicis i estereotips envers l’altre que s’agreugen amb els rumors. Debat posterior
amb el públic i cerca de solucions al problema plantejat.
Lloc: Espai Escènic Tísner – Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Activitat gratuïta
A les 7 del vespre
Presentació del llibre “Sis discursos del New Deal. Hi ha una altra manera de sortir de
la crisi”
Amb Alfons Barceló, economista, Pep Sala, President de l’AV Sant Antoni, Josep M.
Gómez, portaveu a l’Eixample de IC-V i Joan R. Riera, editor i portaveu a l’Eixample del
PSC.
Lloc: Racó de la Cultura (Viladomat, 75)
A les 9 del vespre
Sopar de Festa Major
(places limitades i numerades)
Lloc: Envelat
Preu: 20 €
Venda de tiquets: AV del barri de Sant Antoni (Av. Mistral, 30), de dilluns 7 a dilluns 14
de gener, de 18 a 20h.

DIVENDRES 18
De 5 a 8 de la tarda.
Ludoteca infantil (de 0 a 12 anys)
Ludoteca oberta al barri. Amb un espai simbòlic, jocs de taula i tallers. Els infants han
d’anar acompanyats d’un adult.
Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Activitat gratuïta
De 5 a 7 de la tarda
Novetat!!!
Portes obertes de la seu del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i taller “La força
de les Paraules. Camins de Comunicació”
Participa en un taller en el que treballarem amb la força de les paraules per comunicar i
escoltar els missatges que volem transmetre i ens transmeten qui ens envolta en la
nostra vida quotidiana.
Lloc: Col·legi de Pedagogs de Catalunya (Av. Mistral, 20 bis, entl.1a)
Activitat gratuïta
A 2/4 de 6 de la tarda
Novetat!!!
La rifa del PORC (Panera d'Obsequis Regalats pels Cansaladers)

El 1802, per recollir diners per l’Hospital de Sant Llàtzer (al portal de Sant Antoni, ara
l'Escola Pia), es feia la rifa del porc. Al setembre es compraven porquets que fins al dia
de Sant Antoni anaven pels carrers menjant el que els veïns els donaven, amb un
encarregat que venia bitllets de loteria i a vegades amb alguns músics. 111 anys
després torna La rifa del PORC. Per la compra d'articles de xarcuteria i cansaladeria
s’obtindran números per la rifa del PORC. El sorteig es farà a les 18.30 h a la porta
principal del mercat provisional. Només se sortejaran els números dels presents.
Lloc: Mercat de Sant Antoni provisional (Rda St Antoni / Urgell)
Activitat gratuïta
A les 7 de la tarda
Novetat!!!
Xerrada: Consumir menys i millor: Som el que mengem
D’on ve el que mengem? Són sans els aliments industrials? Per a nosaltres, per al medi
ambient, per als qui els produeixen? Hi ha possibilitats de menjar d’una altra manera?
Xerrada a càrrec de Xavier Montagut i Xavier Montanyès de la Xarxa de Consum
Solidari.
Lloc: Xarx@ntoni - Interior d'illa Tres Tombs (Manso, 24-28)
Activitat gratuïta
A 2/4 de 8 del vespre
Teatre: Un Déu Ferotge, de Yasmina Reza
A càrrec del grup de teatre Egar show de l’Associació Artística de cecs i deficients
visuals de Catalunya, format per actors cecs i deficients visuals i actors vidents. Una
obra on dos nens s’han barallat. Els pares es troben per parlar del tema, posar-se
d’acord sobre què fer... però el que havia de ser una conversa formal i també cordial, va
agafant un caire agre a mida que van sortint els tarannàs de cadascun. Un final
sorprenent, per inesperat, tanca tota possibilitat d’entesa.
Aquesta obra estarà audiodescrita per a persones cegues i deficients visuals.
Lloc: Auditori ONCE Catalunya (Gran Via de les Corts Catalanes, 400)
Activitat gratuïta. Aforament limitat
A 2/4 de 8 del vespre
Conferència: Característiques d’una família saludable
A càrrec de Victor Mirón i Cesca Planagumà i presentada per l’Església Evangèlica
Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Activitat gratuïta
A 2/4 de 9 del vespre
16è Sopar jove
Ja són setze anys marcant la festa! Sopar a preu popular i concerts
Lloc: Envelat
Preu: 3 € i concert gratuït. Aforament limitat
A les 10 del vespre

Teatre: Del XIX al XX. 4 clàssics: Rusiñol, Sagarra, Espriu, Oliver
A càrrec del grup de teatre El Triangle. Per celebrar els 30 anys de teatre al barri i a
Catalunya recuperem 4 obres curtes d’autors de casa.
Lloc: Teatre dels Salesians (Rocafort, 42)
Preu: 5 € - preu especial 30è aniversari
Venda anticipada d’entrades els dimecres 9 i 16 de gener al Racó de la Cultura
(Viladomat, 75), de 18 a 20 h.

DISSABTE 19
De les 10 del matí a la 1 del migdia
Novetat!!!
Activitats per a infants de 0-3 anys
Enfilem taps de plàstic: fem collarets amb taps de plàstic
Experimentació amb pells de mandarines
Pinta amb escombres i raspalls (cal que els infants portin roba que es pugui embrutar)
Lloc: Avda Mistral / Viladomat
Activitat gratuïta
De les 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia
Torneig Open Futbol Botons
Torneig professional del joc de futbol de botons i taller per a tots aquells que en vulguin
aprendre
Lloc: Avda Mistral / Viladomat
Activitat gratuïta
De les 10 del matí a les 2 del migdia
Novetat!!!
Taula informativa de Mans Unides
Vine a conèixer les activitats i projectes de Mans Unides, una ONG que fa més de 50
anys que lluita contra la fam i la pobresa al món.
Lloc: Jardinets de l’Alguer
De les 10 del matí a les 8 del vespre
Fira del Corredor
Lloc: Escola Ferran Sunyer (Viladomat, 2-8)
A 2/4 d’11 del matí
Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni a Barcelona
Benedicció dels Tres Tombs i animals davant de l’Escola Pia de Sant Antoni (Rda. De
Sant Pau, 72)
Lloc de trobada: Av. Mistral/Calàbria
Recorregut: Calàbria / Floridablanca / Comte Borrell / Parlament / Ronda de Sant Pau /
Comte d’Urgell / Floridablanca / Ronda de Sant Antoni / Plaça Universitat / Pelai /
Rambla (descendent) / Colom / Rambla (ascendent) / Ferran / Plaça de Sant Jaume.
De 11 del matí a 1 del migdia

Novetat!!!

Tallers infantils d'expressió plàstica per Créixer i Crear
Posa una cara, posa una emoció!: dissenya diferents expressions facials damunt d’un
globus ple de farina.
La maraca personalitzada: fes un personatge que alhora és una maraca amb material
reciclat.
Per a infants de 3 a 12 anys
Lloc: Interior d’illa Tres Tombs (Manso, 24-28)
Activitat gratuïta
A les 11 del matí
Novetat!!!
Ioga en família
Amb aquesta activitat, pares i fills, aprendran a respirar i moure’s junts treballant la
sensibilitat cap els altres. Cal que l’infant vingui amb el pare o la mare.
Lloc: CEM Aiguajoc (Comte Borrell, 21-33)
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al mateix centre

De les 11 del matí a la 1 del migdia
XVII Trobada de Puntaires
Lloc: Jardinets de l’Alguer
De les 11 del matí a les 2 del migdia
Gaudim Junts de nou!
Admiraràs i ballaràs danses del món. La Comissió de Convivència de xarx@ntoni
organitza un Gaudim Junts renovat. Vine amb ganes d'aprendre i de ballar!
Lloc: Envelat
De les 11 del matí a les 2 del migdia
Taula informativa de Xarx@ntoni - Xarxa Comunitària de Sant Antoni
Si tens ganes de fer coses per millorar el teu barri, vine a coneixe'ns. A xarx@ntoni
necessitem gent com tu!
Lloc: Av. Mistral (davant de l’Envelat)
A 2/4 de 12 del migdia
Xocolatada popular i vermut
Després de la Cavalcada dels Tres Tombs, vine a esmorzar al carrer amb els veïns i
amics. A partir de dos quarts de dotze, xocolatada popular. Posteriorment, i a mesura
que avanci el matí, arriba l’hora del vermut!
Lloc: Ateneu Francesc Layret (Villarroel, 49)
A les 12 del migdia
Concurs de paelles
Novetat!!!
Sempre has pensat que la teva paella és la més bona del barri?. Comprova-ho!.
Participa al concurs, amb diversitat de premis i amb un jurat “expert”. Bases disponibles
a l’AAVV, al CSO La Carboneria i a la web www.laotracarboneria.net.
Lloc: Avda. Mistral (Rocafort/Calàbria)

Activitat gratuïta
A 1/4 de 1 del migdia
Novetat!!!
Aquatraining
Dinamització de l’entrenament dins de l’aigua amb els diferents d’estils de natació per fer
una sessió divertida.
Lloc: CEM Aiguajoc (Comte Borrell, 21-33)
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al mateix centre
De 2/4 de 4 a les 5 de la tarda
Novetat!!!
Quinto de sobretaula
No et quedis a casa mirant la tele!. Baixa al carrer, participa del quinto i guanya els
premis més ecològics de les festes.
Lloc: Envelat
Preu: 0,50 € el cartró
A les 4 de la tarda
Novetat!!!
Presentació ONG del barri de Sant Antoni - De Veí a Veí
Presentació dels seus projectes actuals i de futur. Trobada amb els representants dels
comerços, entitats i institucions del nostre barri.
Lloc: Racó de Cultura (Viladomat, 75)

A les 5 de la tarda
Santantonitza’t jugant!
Activitat dirigida a nens i nenes de 6 a 14 anys. Gimcana mitjançant la qual els infants
descobriran els llocs més emblemàtics del barri.
Lloc: Avda Mistral (Entença/Vilamarí)
Activitat gratuïta
A les 6 de la tarda
X Trobada de corals 1
Amb la participació de la Coral Contrapunt, Coral La Vinya de Sants, Coral Virgen de la
Fuensanta, Coral d’Àsia i Coral de la Federació Farmacèutica de Barcelona.
Lloc: Auditori de l’ONCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 400)
Preu: 2 €. Cal retirar les entrades els dimecres 9 i 16 de gener de 18 a 20h al Racó de
Cultura (Viladomat, 75). No es vendrà cap entrada el mateix dia de l’actuació. Auditori
cedit per l’ONCE gratuïtament, l’import de l’entrada es destina a les despeses
d’organització de l’acte.
A les 6 de la tarda
Teatre Musical: Que bonica és Barcelona!
El Grup de Teatre de l’Espai Gent Gran Sant Antoni, presenta un homenatge a la
Barcelona de la seva joventut i maduresa, als seus barris, a les seves gents i als seus
esdeveniments més importants. Gaudireu d’un recull de cançons dedicades a la ciutat i

recordareu les veus de grans artistes, tant de la nostra terra, com nacionals i
internacionals. En l’entreacte, els Mags Jordi i Ferran, oferiran una actuació de màgia.
Lloc: Espai Escènic Tísner – Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Activitat gratuïta amb entrada. Recollida d’entrades a l’Espai Sant Antoni (Borrell, 44) el
dimarts 8 de gener de 11 a 13 h i de 17 a 19 h.
A les 7 de la tarda
Celebració de l’Eucaristia de Festa Major
Els membres de les comunitats cristianes del barri de Sant Antoni es reuniran a l’envelat
per participar en la celebració solemne de l’eucaristia, que ja és tradicional a la Festa
Major.
Lloc: Envelat
A les 7 de la tarda
Novetat!!!
Totiferra Sound Festival
La festa dels esplais i caus continua fins la nit de la mà del cau Sant Ferran i l’esplai
Totikap, amb un festival de música amb menjar i beure a preus populars. Amb Asterix in
Jamaica, Extra-t rastes i Yes we Kant. Aviseu als pares que aquesta nit arribeu tard a
casa, us hi esperem!
Lloc: Marquès de Campo Sagrado
Activitat gratuïta
A 2/4 de 8 del vespre
Actuació del grup de dansa “Lo Cierzo” del Centre Aragonès a Barcelona
Lloc: Casa de Castilla-La Mancha (Marquès de Campo Sagrado, 5-7)
Activitat gratuïta
A 3/4 de 8 del vespre
Correfoc infantil
Tens ganes de veure com cremem el barri? Vine a divertir-te amb els Trapelles al
correfoc infantil del barri. Et semblarà que ets a l’infern!
Recorregut: Jardinets de l’Alguer, Calàbria, Floridablanca, Borrell, Tamarit, Jardinets de
l’Alguer
I recorda: si no et vols socarrimar, cal que et posis roba de cotó, un mocador al coll, un
barret i sabates còmodes.
A 2/4 de 9 del vespre
Novetat!!!
Vell Combo
Concert de jazz amb Clara Valdasquín, Jordi Partal, Víctor Oller i Andreu Pitarch
Lloc: Espai Escènic Tísner – Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Activitat gratuïta
A 3/4 de 9 del vespre
Novetat!!!
Teatre: Aquí no paga ni déu, de Darìo Fò

Comèdia d’embolics que gira al voltant de dues parelles de classe treballadora que, com
la resta de veïns, tenen problemes per arribar a final de mes. Una excel·lent teràpia
antiestrès. A càrrec del grup La Matraka de l’Escola Pia Sant Antoni.
Lloc: Auditori de l’ONCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 400)
Preu: 5 €. Cal retirar les entrades els dimecres 9 i 16 de gener de 18 a 20h al Racó de
Cultura (Viladomat, 75). No es vendrà cap entrada el mateix dia de l’actuació. Auditori
cedit per l’ONCE gratuïtament, l’import de l’entrada es destina a les despeses
d’organització de l’acte.
A les 11 de la nit
Ball de Festa Major
Lloc: Envelat
Entrada: 3 €
Aforament limitat

DIUMENGE 20
A les 8 del matí
Matinades de Festa Major
La música de les gralles sonarà, un any més, pels carrers del barri, recordant-nos que
avui hi haurà la sortida del Seguici popular del barri de Sant Antoni.
Sortida: Escola Ferran Sunyer
A 2/4 de 10 del matí
35a Cursa Popular del barri de Sant Antoni (10 Km)
Cursa atlètica de 10 Km oberta a tothom pels carrers del barri
Llocs d'inscripció: Esportiu Rocafort (Floridablanca, 41), Runnersworld (Pg. García Faria,
25 - Vila Olímpica), Deportes Atletas - D. Catalan (Carretera de la Bordeta, 7), i en línia
a: www.cursasantantoni.cat i www.championchip.cat. Les inscripcions es tancaran en
arribar a 3600 participants.
Preu: amb xip de propietat 14 €; amb xip de lloguer 16 €; milla alevins, infantils i cadets 2
€; cursa benjamins i pre-benjamins gratuït.
A 2/4 d’11 del matí
Raval’s Band i Raval’s Simfònica
Corals Infantils, Raval’s Band i Raval’s Simfònica de l’Escola de Músics JPC
Lloc: Auditori de l’ONCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 400)
Activitat gratuïta. Aforament limitat
A les 11 del matí
Country, vine i balla amb nosaltres
Tan sols et fan falta ganes de bellugar les cames i de ballar les danses en línia.
Lloc: Av. Mistral (Calàbria/Rocafort)
Activitat gratuïta per a totes les edats

A les 11 del matí
Concentració dels grups de cultura popular que formen el Seguici del barri de
Sant Antoni
Els diversos grups que formen el Seguici del barri de Sant Antoni es troben per sortir tots
junts en cercavila. Amb la presentació del tercer lliurament dels retallables del Seguici.
Lloc: Rda. de Sant Pau / Sant Antoni Abat
A 2/4 de 12 del migdia
Cercavila del Seguici del barri de Sant Antoni
El Seguici del barri de Sant Antoni aplega els grups i figures de cultura popular del barri.
Acompanyats amb les seves músiques, passejaran i ballaran: els gegants del barri –el
Tonet i la Rita–; la Porca; els gegantons del Mercat –el Sisquet, la Rosa, el Mingu i
l'Amador–; els capgrossos de l’AAVV –el Joan Isard, el Sampietro i el Planella–; els
gegants i gegantons de les Colònies Jordi Turull –en Cisco, la Pineta, en Tano i
l’Estiveta–, els Castellers del Poble Sec, els Trabucs de Sant Antoni i la Colla de Xamfrà.
En cas de pluja, es farà una mostra de balls al pati cobert de l'Escola Pia.
Recorregut: Comte d’Urgell / Tamarit / Calàbria / Jardinets de l’Alguer (mostra final de
balls).
De 2/4 de 12 del migdia a les 4 de la tarda
Novetat!!!
La Cursa més Curta del Barri! I altres activitats ...
Has començat l’any proposant-te mantenir un ritme de vida sa i equilibrat?. Tant si és
així com si no ho és, vine a participar de La Cursa més Curta del Barri i d’una gimkana
per adults!. A la 1 del migdia iniciarem el taller de cuina de l’”Abuela” i un dinar popular.
Lloc: Marqués de Campo Sagrado (Borrell/Rda Sant Pau)
Activitat gratuïta
A les 12 del migdia
IV Concurs de Pastissos “Memorial Xavier Bonastre”
Podeu recollir les bases del 11 al 19 de gener a la Pastisseria Bonastre, la Pastisseria
Calderon, al Tonkabar i a l’AV del barri de Sant Antoni.
Lloc: Jardinets de l’Alguer
Inscripció gratuïta
A 2/4 de 1 del migdia
3r Concurs de truites de patates
Porta la teva truita de casa. Mínim 8 ous. La més bona tindrà premi. Les truites
presentades seran part del dinar popular que es farà al mateix lloc.
Lloc: Marqués de Campo Sagrado (Borrell/Rda Sant Pau)
Activitat gratuïta
A les 5 de la tarda
Espectacle familiar: Heidi, a càrrec de Magatzem d’Ars. Teatre amb cançons i titelles
La Heidi és una nena que viu feliç a les muntanyes amb el seu avi, el seu amic Pedro i
els animalets, però la seva tieta Dete l'enganya per anar a viure a la ciutat, on hi farà una

bona amiga: la Clara. Després de fer-li la vida impossible a la senyoreta Rottenmeyer,
tornaran a les muntanyes, on acabaran vivint feliços i envoltats de naturalesa.
Edat recomanada: de 2 a 7 anys
Espectacle dotat amb mesures d'accessibilitat per a infants amb discapacitat auditiva i
visual: interpretació en llengua de signes, servei d’argumentació anticipativa i
subtitulació, servei d'audiodescripció i servei d'acompanyament en visita tàctil.
Lloc: Envelat
Activitat gratuïta
A les 6 de la tarda
X Trobada de corals 2
Amb l’Orfeó Barcelonès, la Coral Som, l’Actea Cor Femení, la Coral Casal Sant Antoni i
la Coral Xaragall.
Lloc: Auditori de l’ONCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 400)
Preu: 2 €. Cal retirar les entrades els dimecres 9 i 16 de gener de 18 a 20 h al Racó de
Cultura (Viladomat, 75). No es vendrà cap entrada el mateix dia de l’actuació. Auditori
cedit per l’ONCE gratuïtament, l’import de l’entrada es destina a les despeses
d’organització de l’acte.
A les 6 de la tarda
Teatre: Del XIX al XX. 4 clàssics: Rusiñol, Sagarra, Espriu, Oliver
A càrrec del grup de teatre El Triangle. Per celebrar els 30 anys de teatre al barri i a
Catalunya recuperem 4 obres curtes d’autors de casa.
Lloc: Teatre dels Salesians (Rocafort, 42)
Preu: 5 € - preu especial 30è aniversari
Venda anticipada d’entrades els dimecres 9 i 16 de gener al Racó de la Cultura
(Viladomat, 75), de 18 a 20 h.
A les 6 de la tarda
Tabalada infernal
El grup de percussió Toca'l 2 organitza la tabalada que dona lloc al correfoc que dur a
terme la colla de diables de Sant Antoni i les seves colles convidades, per tal de crear
ambient i despertar els diables.
Inici: Jardinets de l’Alguer
A 2/4 de 8 del vespre
Actuació musical de la “Rondalla de Pulso y Pua San Saturio”
Lloc: Casa de Castilla-La Mancha (Marquès de Campo Sagrado, 5-7)
Activitat gratuïta
A les 7 de la tarda
Correfoc Infernal
Un cop més la colla de Diables de Sant Antoni organitza el correfoc pels carrers del
barri, junt amb altres colles convidades. Vine i participa a cremar els nostres carrers.
Recorregut: Jardinets de l’Alguer – Calabria – Sepúlveda - Rocafort – Floridablanca –
Viladomat – Jardinets de l’Alguer

Altres activitats
Concurs del Cartell Anunciador de la Festa Major de Sant Antoni 2014
El concurs de cartells inclou un concurs específic per a infants de 6 a 12 anys.
Per participar-hi, tant al concurs per a adults com al concurs infantil, podeu recollir les
bases al Centre Cívic Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491), de dilluns a
divendres de 10 a 20 h i a l’Associació de Veïns de Sant Antoni, de dilluns a divendres,
de 17.30 a 20.30 h o consultar el web www.golferichs.org.
Els cartells cal lliurar-los al Centre Cívic Golferichs abans del 1 de febrer de 2013. Les
obres presentades s’exposaran al Centre, del 28 de febrer al 16 de març, de dilluns a
divendres, de 17.30 a 21.30 h.
Premi del concurs d’adults: 350 € i un sopar per a dues persones al Restaurant Racó de
l’Agüir i publicació de la proposta guanyadora com a imatge anunciadora de la Festa
Major 2014.
Premi del concurs infantil: publicació de la proposta guanyadora com a imatge d’algun
acte infantil de la Festa Major 2014.
Del 11 al 19 de gener
IX Mostra de Pintura de l’Escola d’Adults Pere Calders
Realitzada per l’Aula de Pintura de l’escola
Lloc: Centre Cívic Golferichs (Gran Via, 491)
De dilluns a divendres, de 10 a 22 h, i dissabtes, de 10 a 14 h
Del 12 al 18 de gener
Assajos oberts dels geganters i exposició dels gegants del barri al vestíbul de
l'Escola Pia
Els gegants del barri, els gegantons del Mercat i els de les Colònies Jordi Turull estaran
exposats al vestíbul de l'Escola Pia durant totes les festes perquè qui vulgui els pugui
visitar. Durant aquesta setmana els geganters assajaran als patis de l'escola, si voleu
venir a provar-los (a partir de 9 anys) podeu contactar al 934452292 (xarx@ntoni) i a
info@xarxantoni.net.
Lloc: Escola Pia Sant Antoni (Ronda de Sant Pau, 72)
Activitat gratuïta
Del 11 al 27 de gener
Fira d’atraccions
Vine i gaudeix de la fira. Aquest any continuem tenint atraccions per a petits, joves i
grans.
Lloc: Floridablanca (Entença/Rocafort)
Dies 12, 13, 19 i 20 de gener
Fira de productes artesans
Lloc: Comte d’Urgell (Rda. de Sant Antoni/Tamarit)

Del 8 al 30 de gener
Novetat!!!
Exposició de soldadets de plom
De diverses èpoques i de diferents àmbits geogràfics. Organitzada per Manel Ortega i
Ricard Martí, col·leccionistes.
Lloc: Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver (Comte Borrell, 44-46)
Horari: dimarts, dijous i dissabtes, de 10h a 14h; dilluns, dimarts, dijous i divendres, de
16 a 20:30 h; dimecres, de 10 a 20:30 h.
Activitat gratuïta
Del 12 al 20 de gener
Fira Artesanal Sant ARToni
Fira de joves artesans de Barcelona i rodalies que participen a la Festa Major per
apropar l’artesania al carrer a preus populars.
Lloc: Sopar Jove, Torneig Amunike i altres espais

NOTA:
L’envelat estarà situat a l’Av. Mistral, entre Calàbria i Rocafort, i estarà equipat amb
calefacció, servei de bar i lavabos adaptats.
La Comissió Organitzadora es reserva el dret de fer canvis en aquest programa, si
calgués, per causes de força major.

Comissió de Festa Major 2013
AEiG Sant Ferran, AEiG Sant Antoni Abat, AEiG Pau Claris, Àgora Llar d’Infants, AMPA
Escola Ferran Sunyer, Assemblea de Joves de Sant Antoni, Associació d’Encantistes del
Mercat de Sant Antoni, Associació Catalana de Col·leccionistes, Associació Pro Teatre
Talia Olympia, Associació Sukhami, Ateneu Francesc Layret, Atlètic Club Esport i
Natura, Barcelona Futbol Botons Associació, Bar Prize, Biblioteca Sant Antoni – Joan
Oliver, Casa de Castilla - La Mancha, Casal infantil Cotxeres Borrell, Centre Aragonès
de Barcelona, Centre Cívic Cotxeres Borrell, Centre Cívic Golferichs, Centre de Dia de
Sant Antoni, Centre de Serveis Socials Sant Antoni, CEM Aiguajoc, Cia. Interruptus,
Comissió Calàbria 66, Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Comissió d’homenatge a
Pere Calders, Comissió Mini Troc, Comunitats cristianes del barri de Sant Antoni,
Convergència i Unió, Coral Xaragall, CSO La Carboneria, De veí a veí, Diables i Porca
del barri de Sant Antoni, Edicions Els Llums, El Troc, Esbart Sagrat Cor, Escola
Artmúsic, Escola d’Adults Pere Calders, Escola Ferran Sunyer, Escola Oficial de
Patinatge Inline - Associació Patinatge Urbà, Escola Núria Dansa, Església Evangèlica,
Espai de Gent Gran de Sant Antoni, Espai de fotografia Francesc Català-Roca, Esplai
Totikap, Esplai Centre Juvenil La Nivaira, Foment Excursionista de Barcelona, Gimnàs
Esportiu Rocafort, Grup de teatre El Triangle, La Matraka, Maín Teatre, Mans Unides,
ONCE Catalunya, Parròquia Preciosíssima Sang i Parròquia Sant Domènech,
Pastisseria Bonastre, Penya Barcelonista de l'Eixample "Can Conesa", Penya
Barcelonista Sant Antoni, PB Col·leccionistes Plaques de Cava, Poemes al Nas de la
Lluna, Puntaires de Sant Antoni, Sant Antoni Comerç (SAC), Sant ARToni, Tallers Joan

Lairisa, Tastantoni 1.13, Toca’l 2 - Tabalers de Sant Antoni, Trabucs de Sant Antoni,
Trapelles de Sant Antoni, Twocats (pel gospel), Xarx@ntoni - Xarxa Comunitària de Sant
Antoni.

COORDINA L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE SANT ANTONI
Col·laboracions
Ajuntament de Barcelona - Consell Municipal del Districte de l’Eixample, AMPA Escola
Pia Sant Antoni, AMPA Joan Miró, Amunike Foundation, Aneto, Anna Subirats Embotits,
Assemblea de barri de Sant Antoni, Associació Artística de Cecs i Deficients Visuals de
Catalunya, Associació Cre-Cre, Associació de Concessionaris del Mercat de Sant
Antoni, Associació de Patinadors de Barcelona, Associació Pablo Neruda, Associació de
Swing de Barcelona, Art de Vins, Associació Esportiva de l’Eixample, Autoservei
Xarcuteria Navarro, Babàlia, Bacallaneria Vallhonrat, Ballets de Catalunya, Bar Calders,
Bar Celler de l’Estevet, Bar Els Sortidors, Bar La Resistència, Barcelona Roller Dance,
BBVA, Benzinera Ubach, Breu Teatre Estratègic, Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”, Casal de Joves Calassanç, Castellers del Poble-sec, Cava Angel
Gustà, Cava Berdié, Cava Gomà, Celler Florida, Cereria Abella, Cervesa Moritz,
Championchip, CJ Serveis, Coca Cola, Colla Gegantera del Barri de Sant Antoni,
Comissió de Cultura Popular i Tradicions de Xarx@ntoni, Confeccions El Rellotge, CPC
Associació Col·leccionistes Plaques de Cava, Club Masala Bollywood, Deportes Atleta’s,
ElMeuHortetUrbà.cat, El Museu de L’Embotit, El Periódico, Embotits Bosch i Casal,
Entrevins, Escola Oficial de Patinatge Inline de BCN, Escola Pia Sant Antoni, Estudi
Fotogràfic Xavier Garcia, Federació Catalana de Patinatge, Font D’or, Formatges
Teodoro García – TGT, Forn Padró, Foto Rondas, Fundació F.C. Barcelona, Fundació
Privada Vella Terra, Gasca – Moda Home, Granja El Niu, Gremi de Firaires de
Barcelona, Gremi de Pastissers de Barcelona, Grup Pascual, Guàrdia Urbana del
Districte de l’Eixample, HyperWheels, Inercia.com, K2 Skate, La Era del Caos, Les
Filomenes, Lolita Taperia, Magda Flor, Marisc Closca’s, Masclans – Artesans del
bacallà, Mercat de Sant Antoni, Mossos d’Esquadra, Mundo Deportivo, Nacex, Papa
Sven, Papereria Mistral, Partit Popular de Catalunya, Pastisseria Bonastre, Pastisseria
Calderon, Pastisseria Lys, Powersilde, Quirotema, Racó de l’Agüir, Roda d’Espectacles
Infantils als Barris, Rollerblade, Ron Negrita Bardinet, RunnersWorld, Salesians
Rocafort, Servei Català de Trànsit, SMP, Som Energia, Soria Natural, Sport, Taberna de
Mastia “Can Conesa”, Tonka Bar, The New Urban Concept, Totalparty, TrocaSec,
Ungravity, Unnim, Voluntaris 2000, Xamfrà - Centre d’arts escèniques, Xarxa BCN
AntiRUMORS, Xarxa de Consum Solidari.

El nostre agraïment a tots els botiguers i botigueres del barri que col·laboren i donen
suport a tots els actes de la Festa Major 2013.
Podeu consultar el programa de Festa Major a:
www.barrisantantoni.info, http://festamajor.xarxantoni.net i www.portalsantantoni.net

associacioveins@barrisantantoni.info

