Festa Major del Putxet

del 26 de maig al 2 de juny de 2019
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SALUDA DEL
REGIDOR-PRESIDENT
Un any més, arriba una nova edició de l’esperada Festa Major del
Putxet. Un esdeveniment de primer ordre que serveix perquè veïns
i entitats facin barri i cultura, teixeixin complicitats i gaudeixin de
la festa. Seran moments per compartir, de sortir al carrer i de ser
solidaris. I el que cal fer en primera instància és fer un reconeixement
a l’Associació de veïns i amics del Putxet, per l’esforç organitzador
de les activitats i el compromís demostrat amb la comunitat. Les
administracions hi col·laborem, però segur que encara ho hauríem
de fer més. I agrair també les aportacions dels patrocinadors i
col·laboradors sense els quals no seria possible mantenir el programa
tal i com l’Associació d’amics i veïns l’ha plantejat.
Pels que som veïns del Putxet, la festa major és un esdeveniment que
esperem des de fa setmanes. Una festa que ha de fer compatibles el
divertiment i el descans; i un ús de l’espai públic que no exclogui a cap
veí, grup o família.
Una festa major amb una data d’inici, a més, coincident amb el procés
electoral al Parlament Europeu i als ajuntaments, el 26 de maig.
Com a regidor-president del Consell del Districte i també com a veí
del barri us desitjo salut i una bona Festa Major, amb activitats per a
tothom.

Jordi Martí i Galbis
Regidor-President del Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi
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SALUDA REGIDOR
El solstici d’estiu és a tocar i, com cada any per aquestes dates,
arriba la Festa Major del Putxet. Aquest any, a més de les activitats
tradicionals, ens porta una novetat, el cercavila de gegants, que
s’afegirà a la participació d’altres colles de cultura popular, com els
tabals o els diables, i al conjunt d’activitats que ja s’han fet tradició de
la nostra Festa Major, com el PutxeTapes, la botifarrada, el concert de
guitarra clàssica, el Vermut&Jazz o els focs d’artifici.
Les estones d’esbarjo i alegria que ens proporciona la Festa Major són
també un bon moment per enfortir la cohesió del barri i teixir xarxes
entre les entitats i el veïnat. El concert, el sopar o la botifarrada ens
permeten gaudir de l’espai públic, tot prenent la fresca i divertint-se
amb la companyia de familiars, amistats i veïns. Hem de tenir molt
present, però, que ho hem de fer amb respecte. Al programa hi ha
activitats per a tothom, i tothom les ha de poder gaudir amb plenitud.
No vull acabar sense agrair la col·laboració del teixit comercial i social
en aquesta celebració, així com la bona feina de l’Associació de Veïns
i Amics del Putxet, no només per l’organització de la Festa Major, sinó
també per la seva tasca diària per a la millora del barri i de la vida del
conjunt del veïnat.
Que tingueu una bona Festa Major!

Jaume Asens i Llodrà
Regidor del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
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SALUDA PRESIDENT
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DEL PUTXET
Benvolgut veïnat
Aquest any ha sigut un any mogut, sobretot pels temes polítics, però
també ha sigut un any aturat en allò referent a les inversions al nostre
Barri del Putxet.
Com sempre, la justificació és la manca de pressupostos.
Històricament, el Districte de Sarrià Sant Gervasi és el que rep
menys diners de l’Ajuntament Central, però és que el Putxet és el cul
del Districte, mai no hi ha calés i mai no hi ha les inversions que ens
haurien de tocar, i que volem, la prova és que fa més de 10 anys que
reclamem un Centre Cívic del Putxet a la finca Municipal del carrer
Manacor.
Però hi ha voluntat política per solucionar les mancances del nostre
Barri? Es la pregunta que ens fem
A pesar d’això, almenys, quan arriba el juny l’Associació de veïns i
amics del Putxet, en el seu projecte il·lusionant de millorar la cohesió
social del Barri, organitza la Festa Major del Putxet, per tenir unes
estones d’esbarjo i fer convivència entre nosaltres.
Per tant, és el moment de sortir, de conèixer llocs, de conèixer
botiguers de proximitat, de gaudir d’unes actuacions esperades i
desitjades, de compartir amb el veïnat, de donar suport, de participar,
sempre amb civisme, sempre orgullosos de la nostra identitat,
orgullosos del nostre Barri, que hem de millorar, és el moment de fer
Barri.
Gaudiu d’una bona Festa Major del Putxet !

		

Francesc Ribera
President Associació de veïns i amics del Putxet
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Festa Major del Putxet
Diumenge 26 de MAIG
a les 11:30 h
Plaça Narcisa Freixas
Tennis Barcino

BALL de SARDANES
Colles Sardanistes Veteranes
amb la Cobla CATÀNIA
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Festa Major del Putxet
Dijous 30 de MAIG a les 20:00 h
Mirador dels Jardins Mercè Rodoreda - La Costa, 84

CANÇONS
D’UNA VIDA
amb el
Cantant-Tenor
SAM

2
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FESTA MAJOR
d e l 2 6 de MA IG
Dia

26 de Maig

Diumenge

27de Maig
al 10 de Juny

Del

Dia

31 de Maig

20:00 h

1 de Juny

10:30 h

Dissabte

Dia

Veure adreces

20:00 h

Divendres

Dia

Plaça Narcisa Freixas
Tennis Barcino

30 de Maig
Dijous

Dia

11:30 h

1 de Juny

Dissabte

Mirador dels Jardins
Mercè Rodoreda
La Costa, 84

Mirador dels Jardins
Mercè Rodoreda
La Costa, 84

Placeta Espai Putxet
Marmellà, 13

13:00 h
Jardins de Portolà
Portolà, 6

BALL de SARDANES
Colles Sardanistes Veteranes
amb la COBLA CATÀNIA
PutxeTapeS

Canya + Tapa

CANÇONS D’UNA VIDA
amb el Cantant-Tenor SAM

HAVANERES amb rom cremat
amb el Grup XARXA
COUNTRY per a TOTHOM
amb LINEA DANCE
Col·laboració de l’Espai Putxet

VERMUT & JAZZ
amb SABINA WUITT TRIO

Organitza: Associació de Veïns i A

Barcelona 08023 - Tel. 6693061
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DEL PUTXET
al 2 de J UN Y
Dia

1 de Juny

Dissabte

Dia

20:00 h

1 de Juny

21:00 h

1 de Juny

22:30 h

2 de Juny

12:00 h

Dissabte

Dia

Dissabte

Dia

Diumenge

Dia

C/ Pàdua fins Lesseps

1 de Juny

Dissabte

Dia

18:00 h

2 de Juny

Diumenge

Plaça Lesseps
Església Josepets

Parc del Putxet
P. dels Jocs Infantils

Parc del Putxet
P. dels Jocs Infantils

Jardins Elvira Farreras
Manacor, 17

20:00 h
Jardins de Portolà
Portolà, 6

CERCAVILA GEGANTERA
amb “MANEL” Gegantó del Putxet
acompanyat per els Músics de l’Àliga de Gràcia,
els Gegants de Sarrià i els Tabalers TIMBALYS

FOCS D’ARTIFICI ESTÀTICS
amb la colla de DIABLESSES i DIABLES
de SARRIÀ
SOPAR POPULAR DE FESTA MAJOR
“BOTIFARRADA”
BALL DE FESTA MAJOR
amb l’Orquestra COSTA BLANCA
FESTA INFANTIL
amb DESASTROSUS CIRKUS
i taller de PINTACARES

CONCERT DE GUITARRA CLÀSSICA
amb Mario Cuéllar i Montse Mitjans

Amics del Putxet, carrer Marmellà, 13 (“Espai Putxet”)
164 - avputxet@hotmail.com - www.avputxet.org
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Festa Major del Putxet
Divendres 31 de MAIG
a les 20:00 h
Mirador dels Jardins Mercè Rodoreda
La Costa, 84

HAVANERES amb rom cremat
amb el Grup XARXA
degustació de rom
cremat gratuït
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Festa Major del Putxet
Dissabte 1 de JUNY a les 10:30 h
Placeta Espai Putxet - Marmellà 13

COUNTRY per a TOTHOM
amb LINEA DANCE
amb la col·laboració de l’Espai Putxet

Dissabte 1 de JUNY a les 13:00 h
Jardins de Portolà - Portolà, 6

VERMUT & JAZZ
amb SABINA WUITT TRIO
Degustació vermut gratuït

4

16

Festa Major del Putxet
Dissabte 1 de JUNY
a les 18:00 h
Circuit carrer Pàdua fins a Lesseps

CERCAVILA GEGANTERA
amb “MANEL” Gegantó del Putxet
acompanyat per els Músics de l’Àliga de Gràcia,
els Gegants de Sarrià i els Tabalers TIMBALYS
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Festa Major del Putxet
Dissabte 1 de JUNY
a les 20:00 h
Plaça Lesseps (costat Josepets)

FOCS D’ARTIFICI ESTÀTICS
amb la colla Diablesses i Diables
de Sarrià
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Festa Major del Putxet
Dissabte 1 de JUNY
a partir de les 21:00 h
Parc del Putxet - Plaça Jocs Infantils

SOPAR POPULAR DE FESTA MAJOR
“BOTIFARRADA”
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Festa Major del Putxet
Diumenge 2 de JUNY a les 12:00 h
Jardins Elvira Farreras, carrer Manacor 17

FESTA INFANTIL
amb DESASTROSUS CIRKUS
i taller de PINTACARES

Diumenge 2 de JUNY a les 20:00 h
Jardins de Portolà - Portolà, 6

CONCERT DE GUITARRA CLÀSSICA
amb
Mario Cuéllar i
Montse Mitjans

9

22

Coberta:
Villa Matilde, Portolà 6
Montserrat Calbet Pons

