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CONEIXEMENT DE L’ENTORN 

 

1. El nostre barri, que ara és en festa major, forma part de la ciutat de Barcelona, però no 
sempre ha estat així. 

Durant segles ha estat un municipi separat de la ciutat, que en un moment de gran expansió 
urbana, social i econòmica va annexionar el nostre poble i molts d’altres pobles del Pla, com Les 
Corts de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles o Sant Martí de Provençals, etc. 

Que saps en quin any va esdevenir això? 

a) El 1714 ran de la derrota davant del Borbó  

b) El 1898 quan l’Exposició Universal 

c) El 1897 en plena Revolució industrial i en plena Renaixença 

d) El 1929 amb l’altra Exposició Universal 

e) El 1939 per la victòria de "l’Alçamiento" 

 

2. Al barri d’Hostafrancs i ha un carrer que té per nom oficial ‘carrer del Moianès’ però que és 
conegut popularment com a ‘Carrer del Gall’. 

Que saps per què se li diu així? 

a) Perquè hi havia hagut molts galliners 

b) Perquè un veí era de Morón i hi tenia un ‘gallo’  

c) Perquè hi havia un escorxador d’aviram 

d) Perquè baixant, a l’esquerra, hi ha una font amb una rajola que té pintat un pollastre 

e) Perquè els antics hostafranquins adoraven el déu ‘Poll’ 

 

3. Tenim un carrer anomenat del Sant Crist per una capelleta encastada en una façana que en 
contenia una imatge que al seu temps era molt venerada pel veïnat. 

Series capaç de dir-ne el número de finca al qual correspon? 

a) El núm. 3 

b) El núm. 14 

c) El núm. 15 

d) El núm. 99 

e) El núm. 40
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4. Sants sempre ha estat un poble socialment molt actiu i constituïa un veritable bullidor 
d’iniciatives obreres i polítiques fins a l’extrem que a l’any 1918 S’hi celebrà l’anomenat Congrés 
de Sants que fou molt i molt important. 

Saps què fou el Congrés de Sants? 

a) Una reunió d’ocellaires vinguts d’arreu d’Europa 

b) Un congrés en què s’aprovà definitivament la jornada laboral de 8 hores 

c) Un festival de música lleugera que inspirà el de San Remo d’Itàlia 

d) Una trobada de treballadors del metall  

e) Una assemblea de gent de teatre 

 

5. La vida cívica i social a Sants sempre ha estat molt important, de manera que, encara avui 
dia, hi ha un reguitzell d’entitats que al capdavall ens configuren la idiosincràsia col·lectiva. 

Tu sabries dir quines són les dues entitats cíviques, recreatives, culturals i esportives més 

antigues de Sants actives i amb vigoria actualment? 

a) L’Orfeó de Sants i el Club Ciclista Excursionista 

b) L’Associació d’acordionistes i La Vinya de Sants 

c) La Casa d’Almeria i Sant Medir 

d) El Centre Catòlic i la Societat Coral La Floresta 

e) El Club d’Enganxalls i la Unió Excursionista de Catalunya 

 

6. L’Esport a Sants sempre ha tingut molt de predicament, especialment el ciclisme, fins a 
l’extrem que de Sants en deien ‘el poble de les bicicletes’. 

Per cert, que la Volta ciclista a Catalunya s’organitza des de Sants. 

No saps pas quina entitat l’organitza? 

a) La Unió Esportiva de Sants 

b) La Casa d’Almeria   

c) El Club ciclista de Sants 

d) L’Orfeó Atlàntida 

e) La Societat d’Aigües Ter-Llobregat   
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7. Que saps per què redimonis a la gent de Sants ens deien - i encara ara de vegades se’ls escapa 

de dir-nos-ho - "Esguerrats cap a Sants"? 

a) Perquè el senyor Baró va esguerrar tots els veïns amb un bastó 

b) Perquè fetillers i guaridors (‘curanderos’) van ser trets de la ciutat i van anar a raure a 

Sants, que era el poble més proper 

c) Perquè als carrers hi havia sots, la gent hi queia i s’esguerraven 

d) Perquè les famílies tenien el costum d’esguerrar l’hereu 

e) Perquè hi havia una pubilla rica a qui agradaven els esguerrats, i els xicots per 

enamorar-la, s’esguerraven. 

 

8. La Festa Major que ara celebrem, en principi es fa en honor d’un Sant que és el patró de la 
Vila.  

Saps quin Sant festegem per la Festa Major? 

 a) St. Joan i St. Pere 

 b) St. Miquel 

 c) St- Bartomeu 

d) St. Deguixi 

 e) St. Sispot 

 

9. El Sindicat ‘Comissions Obreres’ va ser definitivament constituït a Sants, just aquest any 
2016 en fa cinquanta, als locals d’una institució que ha estat i és emblemàtica i representativa 
en molts d’aspectes. 

Que tens idea de quina institució estem parlant? 

a) La Cooperativa ‘La Nova Obrera’ 

b) La Cooperativa ‘La Solidaritat Santsenca’ 

c) ‘La Puntual’   

d) La Parròquia de Sant Medir 

e) ‘L’Obrero dels romanços’ 
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10. El 1931 es va fundar el partit Esquerra Republicana de Catalunya als locals de l’entitat 
"Foment Republicà", l’edifici del qual encara existeix avui dia. 

Ets capaç de dir a quin carrer va ser això? 

a) A la Carretera 

b) Al carrer de Riego 

c) Al carrer de Cros 

d) Al carrer de Vallespir 

e) A la Plaça d’Osca 

 

 - - - - - - - - - - - - - 

 

La Delegació Territorial de l’ANC de Sants-Montjuïc, amb l’ànim de facilitar l’arrelament al 
territori on desenvolupes les teves activitats, t’ofereix aquest petit test per tal que puguis 
autoavaluar-te de com estàs de coneixements d’història i d’alguna que altra curiositat d’aquest 
nostre estimadíssim poble. 

Si t’hi atreveixes: ENDAVANT!  

Encercla la lletra de les respostes que creguis correctes. 

* Si les saps totes 10 et declararem santsenc de Primera Especialíssima. 

* Si en saps 9 o 8 santsenc de Primera Especial 

* Si en saps 7 o 6 santsenc de Primera  

* En cas que en sàpigues 5, seràs declarat santsenc de Segona 

* Si només en saps 4 santsenc Psè... 

* Si en saps 3 o 2 et direm santsenc que Necessita Millorar 

* Si només en saps una o no cap, xiularem i farem veure que no ho hem 
vist però t’aconsellarem que repeteixis curs o una cosa semblant. 

 

Bromes apart, trobaràs les respostes correctes en aquest mateix paper de cap per avall. 

 

Sants, Festa Major 2016 

ANC Sants-Montjuïc  

 


