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Memòria d’activitats 2014 

Associació de Festes de la Plaça Nova  
Comissió de Festes de Sant Roc 

 
 

Seccions:  

1. Comissió de Festes de Sant Roc,  

2. Colla de Gegants i nans de la Plaça Nova,  

3. Colla del Bestiari Festiu (Àliga, Víbria i Arpella),  

4. Colla de Diables del Barri Gòtic,  

5. Colla de Grallers La Pessigolla,  

6. Grup de Tabalers Percúdim,  

7. Secció Infantil de les colles de la Plaça Nova.  

8. Secció d’Arxiu, Recerca i Comunicació.  

 

Total d’associats a 31/12/2013: 148 (126 socis adults i 22 socis infantils).  

 

Activitats realitzades per l’associació i totes les seves seccions l’any 2014: 

 

 

Gener: Participació amb el gegantets infantils Pippo i Gal·la a la campanya Gràcies Rei! 
Gràcies Reina! de recollida de joguines a La Casa dels Entremesos. Participació amb 
alguns membres de l’entitat a l’Arribada dels Reis d’Orient a l’Hospital de Sant Joan de Déu. 
Participació amb la Víbria nova a la Mostra de Bestiari Festiu i Tradicional de Catalunya a 
Mataró. Participació amb alguns genets de l’entitat a la Cavalcada dels Tres Tombs de Sant 
Antoni de Barcelona. Participació amb la Víbria nova a la Presentació del Basilisc de Mataró 
amb cercavila de foc i balls a Mataró. Restauració i pintats de l’Àliga nova, la Víbria vella, 
l’Arpella, el nan Cu-cut i els gegantets infantils Gal·la i Pippo. Tres reunions de la Comissió: 
“4 i ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova”. Dues reunions 
de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Tres assajos dels 
tabalers. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, 
xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria.  
 

Febrer: Festes de Santa Eulàlia: Participació amb els gegantets Pippo i Gal·la a la XI 

Mostra de gegantons infantils i d’escola al Pati Manning, participació amb l’Àliga de la Ciutat 

als Protocols de l’Àliga i Ball de l’Àliga a Santa Maria del Mar, participació amb geganters 

portadors de la gegantona Laia a la XI Trobada de Gegantons Infantils i d’Escola, 

participació amb la Petita Àliga Barcelonina, els gegantets infantils Pippo i Gal·la, els 

Grallers La Pessigolla i portadors de la gegantona Laia a la VII Ballada i Cercavila de 

Gegantons, participació amb els Grallers La Pessigolla a les Matinades de Santa Eulàlia, 

participació amb l’Àliga de la Ciutat, la Víbria (nova), el nan Cu-cut, els gegants nous Roc i 

Laia, els gegantets infantils Pippo i Gal·la, geganters portadors de la gegantona Laia i els 

grallers La Pessigolla al Seguici de Santa Eulàlia - XXXII Trobada de Gegants de Ciutat 

Vella i Balls de l’Àliga i de Santa Eulàlia, participació amb els Diables del Barri Gòtic, la 

Víbria (vella) i els tabalers Percúdium al Correfoc de Santa Eulàlia, participació amb l’Àliga 



de la Ciutat a la Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona i Ball de l’Àliga, 

participació amb les gegantes Laia (nova) i Laieta (centenària), geganters portadors de la 

gegantona Laia i grallers La Pessigolla a la Passejada de les Laies i Balls de Santa Eulàlia. 

Participació amb els Diables del Barri Gòtic i l’Arpella del Barri Gòtic a la gravació d’un 

anunci per a Microsoft. Participació amb portadors dels gegants de Carnaval “Rodanxó i 

Rodanxona” a l’Arribo del Rei Carnestoltes. Restauració i pintats de la Víbria nova, dels 

gegants nous Laia i Roc i del capgròs del Cu-cut. Sis reunions de la Comissió: “4 i ¼, 425 

anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova”. Dues reunions de Junta. 

Tres reunions de colles. Tres assajos dels grallers. Tres assajos dels tabalers. Dos assajos 

de balls de figures. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, 

comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria. 

 

Març: Participació del grup de percussió Percúdium a la Rua de Carnaval de Montornès del 

Vallès. Participació amb la Petita Àliga Barcelonina i l’Arpella del Barri Gòtic al Carnaval de 

l’Escola Ferran Sunyer del barri de Sant. Antoni. Participació amb els grallers La Pessigolla i 

amb portadors dels gegants de Carnaval “Rodanxó i Rodanxona”a la Cavalcada del Rei 

Carnestoltes i a la Batalla Campal de La Taronjada. Participació amb els gegants nous Roc 

i Laia, el nan Cu-cut, tres capgrossos i els grallers La Pessigolla al Museu Marítim en una 

recepció/sopar de professionals holandesos per a WOW Caufape Bordera, S.L / Global 

Events Group. Participació a la Trobada d’Oriols de la Festa de Sant Josep Oriol amb els 

gegant nou Roc, el nan Cu-cut i el gegantet Pippo. Participació a la Trobada de Gegants de 

les Festa de Sant Josep Oriol amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets 

Pippo i Gal·la, la Petita Àliga Barcelonina i els grallers La Pessigolla. Participació a la Festa 

de Santa Madrona al Raval sud amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els 

gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla –supès per pluja-. Catorze reunions de 

la Comissió: “4 i ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova”.Una 

reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Cinc assajos dels 

tabalers. Un assaig de balls de figures. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, 

magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria. 

 

Abril: Participació a la Cercavila inaugural del Dia del Graller de Vilafranca del Penedès 

amb l’Àliga de la Ciutat. Participació al Dia del Graller de Vilafranca del Penedès amb els 

grallers La Pessigolla. Participació al Master de Percussió de La Casa dels Entremesos 

amb tres músics. Catorze reunions de la Comissió: “4 i ¼, 425 anys de les Festes de Sant 

Roc de Barcelona a la Plaça Nova”. Dues reunions de la Comissió de Festes de Sant Roc. 

Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Tres assajos 

dels tabalers. Un assaig de balls de figures. Feines de manteniment de vestuari i 

d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i 

secretaria.  

 

Maig: Participació a la IX Trobada de Gegants a Gràcia amb els gegants nous Roc i Laia, el 

nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla i participació al Vè. 

Concurs de Balls de Gegants de la Vila de Gràcia amb els gegants nous Roc i Laia i els 

grallers La Pessigolla aconseguint el Primer Premi. Participació al Taller de Gegants dins 



l’Entre Jocs i Passejades: “Com és un gegant per dins?” a La Casa dels Entremesos amb 

els gegantets Pippo i Gal·la. Participació a la Trobada de Gegants de la Barceloneta amb 

els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La 

Pessigolla. Dinou reunions de la Comissió “4 i ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de 

Barcelona a la Plaça Nova”. Tres reunions de la Comissió de Festes de Sant Roc. Una 

reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Quatre assajos 

dels tabalers. Un assaig de balls de figures. Feines de manteniment de vestuari i 

d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i 

secretaria. 

 

Juny: Participació a la processó commemorativa del Tricentenari del bombardeig del barri 

del Pi amb l'Àliga de la Ciutat i el grup de percussió Percúdium. Participació a la 

manifestació cercavila Som Escola al passeig Lluís Companys (Arc de Triomf) amb els 

gegantets Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut i la Víbria de Barcelona (nova). Participació a 

l’Exposició del Seguici Popular a l’Ajuntament amb l'Àliga de la Ciutat i  la Víbria de 

Barcelona (nova). Participació a la Processó del Corpus amb l'Àliga de la Ciutat, la Víbria 

(nova), els Gegants Centenaris Roc i Laieta, en Cu-cut i els grallers La Pessigolla. 

Participació a la Rebuda de la Flama del Canigó amb l'Àliga de la Ciutat. Participació a la 

Trobada de Gegants del Casc Antic amb els gegants nous Roc i Laia i el nan Cu-cut. 

Participació al XXVè Correfoc de Sant Joan Despí amb els tabalers Percúdium. Catorze 

reunions de la Comissió “4 i ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça 

Nova”. Tres reunions de la Comissió de Festes de Sant Roc. Una reunió de Junta. Quatre 

reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Quatre assajos dels tabalers. Un assaig de 

balls de figures. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i 

imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria.  

 

Juliol: Participació a la Trobada de Bestiari del Festival Undarius de Cultura Popular i 

Tradicional de Girona amb l'Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Participació a 

la III Timbalada Ganxona de Sant Feliu de Guixols amb els Tabalers Percúdium. 

Participació a la Trobada de Gegants del Centenari dels Gegants de Viserta a Monistrol de 

Montserrat amb els gegants centenaris Roc i Laieta i els grallers La Pessigolla. Participació 

a la Trobada de Gegants del Centenaris dels Gegants de Viserta a Monistrol de Montserrat 

amb geganters portant i fent el ball dels Gegants Vells de la Casa de Caritat o del Carnaval 

de Barcelona. Participació a la Trobada de Gegants del Raval amb els gegants nous Roc i 

Laia, el nan Cu-cut, els gegantets infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla. 

Participació amb l’Àliga de la Ciutat a la sessió fotogràfica Àligues de Catalunya per al 

calendari de la Fundació Mas Albornà al Monestir de Poblet. Inauguració de l’exposició: 4 

¼.  425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça 

Nova i presentació del llibre, del mateix nom, de Xavier Cordomí a La Casa dels 

Entremesos, amb 274 assistents. Restauració de la imatge de Sant Roc (s. XVI) instal·lada 

a la fornícula de la plaça Nova. Restauració de la Cucanya de la Plaça Nova (rèplica) 

instal·lada a La Casa dels Entremesos. Vuit reunions i sessions de treball de la Comissió “4 

i ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova”. Tres reunions i 

cinc sessions de treball de la Comissió de Festes de Sant Roc. Una reunió de Junta. Cinc 



reunions de colles. Cinc assajos dels grallers. Cinc assajos dels tabalers. Quatre assajos de 

balls de l’Àliga. Dos assajos de balls de gegantons infantils. Feines de manteniment de 

vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i 

secretaria.  

 

Agost: Organització de les 425 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova amb els següents 

actes: Fira d’artesania, Cercavila inaugural: “En Cu-cut dalt del ruc”, amb la participació de 

nans i capgrossos i el grup de música Percúdium i Metall, Hissada de la Bandera Heràldica 

de Sant Roc i Parlaments d’inici de la Festa, Ballada de Sardanes, amb la Cobla Popular, 

Cucanya de la Plaça Nova, Cantada d’Havaneres amb el grup Barcarola amb cremat de 

rom, Concurs infantil de dibuix, Tarda de jocs populars i tradicionals, Taller infantil de 

diables, Concert de Festa Major amb La Banddarra i The Bombins, XXXIII Trobada i Ball de 

Gegants: Cercavila i balls de gegants, nans i capgrossos, Xocolatada popular, Ball de tarda 

amb La Canya Borda, Ball de nit amb La Morena, Gran Traca despertada, Seguici 

Tradicional de Sant Roc, amb el Diable de Sant Roc, l’Àliga de la Ciutat i el Lleó  de 

Barcelona, els Gegants Centenaris de la Plaça Nova, el nan Cu-cut, els grallers La 

Pessigolla, la Cobla Ciutat de Cornellà, el Penó de Sant Roc i els veïns del barri, Missa 

Cantada a la Basílica del Pi, Benedicció dels “Panellets” i cant dels Goigs en llaor a Sant 

Roc, Col·locació de la Bandera  de la Comissió al Palau Episcopal i Balls del Seguici, 

Ofrena floral a la imatge de Sant Roc de la Plaça Nova i Balls del Seguici, Ball dels Gegants 

Centenaris de la Plaça Nova en versió per a cobla de Jordi León, “Porró Llarg” de la Plaça 

Nova, Ballada de Sardanes, amb la Cobla Ciutat de Cornellà, XXXXII Festa del Gos: 

Exhibició canina amb el Club d’Agility Ciutat Comtal i Salutació dels gossos del barri a Sant 

Roc,  “La Festa Catalana”: amb els Falcons de Vallbona d’Anoia, els Falcons de Barcelona i 

els Gegants de la Plaça Nova: Roc i Laia i amb el nan Cu-cut. Ball amb el show Cocodrilo 

Club del DJ  Albert Malla, Festival infantil: Màgia amb el mag Xarrin Xarrin, Putxinel·lis amb 

Titelles Vergés, llançament del globus del Capità Munyon i entrega dels premis dels 

concursos de dibuix i de Cucanya i Pallassos amb el grup l’Arlequí, Actuació de l’Esbart 

Català de Dansaires, “Va Tocada”  amb Percúdium, XXXI Correfoc de Sant Roc i Castell de 

Focs d’artifici. Participació al Seguici inaugural “en Cu-cut dalt del ruc” amb el Cu-cut, 

capgrossos i grallers La Pessigolla. Participació a la XXXIII Trobada de Gegants de la Plaça 

Nova amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els 

grallers La Pessigolla. Participació al Seguici de Sant Roc amb l'Àliga de la Ciutat, els 

gegants centenaris Roc i Laieta, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La 

Pessigolla. Participació a la catorzena sessió de la Festa Catalana amb els gegants nous 

Roc i Laia, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla. Participació a la “Va Tocada” amb els 

Tabalers Percúdium. Participació al Correfoc de Sant Roc amb els Diables del Barri Gòtic, 

la Víbria de Barcelona vella, l’Arpella del Barri Gòtic els Tabalers Percúdium. Exposició: 4 ¼  

425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça 

Nova. A La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates 2 de Barcelona. Exposició de l’Àliga 

de la Ciutat al Museu Comarcal de Manresa, Via de Sant Ignasi, 36-40 de Manresa. 

Participació al Seguici de Festa Major i Balls a Manresa amb l'Àliga de la Ciutat. Tres 

reunions i cinc sessions de treball de la Comissió de Festes de Sant Roc. Una reunió de 

Junta. Tres reunions de colles. Tres assajos dels grallers. Tres assajos dels tabalers. Tres 



assajos de balls de la diferent imatgeria. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, 

magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria.  

 

Activitats específiques de les 425 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. “4 segles i ¼”: 

El projecte s'ha realitzat en la seva totalitat i segons el previst. Les Festes de Sant Roc de 

Barcelona a la Plaça Nova del Barri Gòtic se celebren, al menys, des del 1589, són les 

festes veïnals més antigues de Barcelona. Són la Festa Major del Barri Gòtic, per tradició, 

trajectòria, antiguitat i consolidació popular, enguany arriben als quatre segles i un quart, a 

la 425 edició, amb actes singulars, tradicionals i únics a la ciutat: El Cu-cut dalt del ruc (com 

a cercavila inaugural), l'hissada de la bandera heràldica del barri (com a pregó singular de 

la festa), la Cucanya de la Plaça Nova (element únic del seu gènere del 1884) amb 111 

anys de tradició, el Porró-llarg de l'any 1830, el Globus del Capità Munyón des del 1910, els 

Gegants centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova (1906), el nan Cu-cut amb una tradició 

del 1907, el bestiari del barri: l'Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona i l'Arpella del Barri 

Gòtic, el Seguici de Sant Roc des de 1789 amb tots els elements festius, la bandera de la 

Comissió, els Panellets de Sant Roc (dolç tradicional de la festa), la Festa del Gos (en 

record del gos del sant), balls i sintonies pròpies que són un important patrimoni de la ciutat, 

entre altres. A més com a qualsevol altra festa popular també hi ha tota mena d'actes 

lúdico-festius per a totes les franges d'edat: sardanes, cercaviles, balls: folk, rock, rumba 

catalana, orquestra de festa major, DJ, -de nit i de tarda-, tallers i jocs, concursos, 

havaneres, espai per a grups joves i emergents, pallassos, titelles tradicionals catalans, 

màgia, la XXXIII trobada de gegants de tota Ciutat Vella, actuacions d'esbarts, falcons i 

castellers, el tradicional Correfoc de Sant Roc que arriba a la seva 31 edició. Amb la 

participació de totes les seccions de l'entitat i veïns del barri. Amb el següent programat 

completat: DIMECRES 13 D’AGOST: 10,00h. Fira d’artesania – 18,30h. Cercavila inaugural 

en Cu-cut dalt del ruc - 19,15h. Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc - 19,30h. 

Ballada de Sardanes amb la Cobla Popular – 19,30h. Cucanya de la Plaça Nova – 22,00h. 

Cantada d’havaneres amb el grup la Barcarola, amb cremat de rom. DIJOUS 14 D’AGOST: 

10,00h. Fira d’artesania – 17,00h. Concurs infantil de Dibuix – 17,30h. Tarda de jocs 

populars i tradicionals – 19,00h. Tallers de diables Infantils – 22, 30h. Nit de ball: La 

Banddarra, (23,55h.) The Bombins.  DIVENDRES 15 D’AGOST: 10,00h. Fira d’artesania – 

17,30h. XXXIII Trobada i Ball de Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova – 19,15h. Ball de 

Tarda amb La Canya Borda – 19,30h. Xocolatada popular – 20,00h. Cucanya - 22,00h. Ball 

de Nit amb La Morena. DISSABTE 16 D’AGOST, DIADA DE SANT ROC: 9,30h. Gran traca 

despertada – 9,45h. Seguici tradicional de Sant Roc – 10,00h. Fira d’artesania – 10,30h. 

Missa Solemne a la Basílica del Pi, Cant dels Goigs i Benedicció de Panellets – 12,00h. 

Col·locació de la Bandera Verda al Palau Episcopal - Ofrena floral a Sant Roc de la plaça 

Nova - Balls del Seguici - Ball del Centenari dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova - 

Porró Llarg –  12,15h. Ballada de Sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà – 13,00h. 

Cucanya –– 17,30h. La Festa del Gos: Proves i exhibicions  d’ensinistrament caní amb Club 

d’Agility Ciutat Comtal i (19,00h.) XXXXII Tradicional Salutació del Gos a Sant Roc – 

19,30h. La Festa Catalana amb: Falcons de Vallbona d’Anoia, Falcons de Barcelona i 

Gegants de la Plaça Nova. DIUMENGE 17 D’AGOST: 10,00h. Fira d’artesania – 17,30h. 

Festival infantil: Mag Xarrin Xarrin, Titelles Vergés, el Globus del Capità Munyón, Pallassos 



l’Arlequí – 19,45h. Cucanya –  20,30h. Esbart Català de Dansaires. – 22,00h. Va tocada 

amb Percúdium- 22,15h. *Correfoc de Sant Roc amb els diables del Barri Gòtic i la Víbria de 

Barcelona - 22,45h. Castell de Focs. 

 

Setembre: Exposició: 4 ¼ . 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat 

a festa popular a la plaça Nova. A La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates 2 de 

Barcelona. Exposició de l’Àliga de la Ciutat (nova) a l’Ajuntament de Cardona, plaça de la 

Fira sense número. Exposició “La Senyora de la festa”, Àligues Festives dels Països 

Catalana, al Museu de Reus, plaça de la Llibertat 13, amb l’Àliga de la Ciutat (vella). 

Participació amb Víbria de Barcelona (nova) a la sessió fotogràfica Bestiari de Catalunya a 

la plaça de les Beates per al calendari de la Fundació Mas Albornà. Participació al 

DansaPlaça a Sitges amb portadors balladors de la gegantona Laia i els grallers La 

Pessigolla. Participació al Correfoc a Caldes d'Estrac "Caldetes" amb els Diables del Barri 

Gòtic i els tabalers Percúdium. Participació a la Trobada de Gegants i als actes del 

Tricentenari de la Festa Major de Cardona amb l'Àliga de la Ciutat (nova) i els Ministrers de 

la Ciutat. Festes de la Mercè: Participació a l’Exposició del Seguici Popular de Barcelona al 

Palau de la Virreina amb l’Àliga de la Ciutat (vella) i la Víbria de Barcelona (nova). 

Participació a l’Exposició del Bestiari de Foc a l’Ajuntament de Barcelona amb l’Arpella del 

Barri Gòtic i la Víbria de Barcelona (vella). Participació a l’Exposició de Gegants de 

Barcelona de Barcelona al Museu Marítim amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut i 

els gegantets Pippo i Gal·la. Participació al Seguici inaugural i Toc d'Inici amb l’Àliga de la 

Ciutat (nova) i la Víbria de Barcelona (nova). Participació a la Passejada de Bèsties amb 

l’Arpella del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona (nova) i els tabalers Percúdium. Participació 

al Correfoc amb els Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Participació a la 

Xambanga amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i 

els grallers La Pessigolla. Participació a les Matinades amb els grallers La Pessigolla. 

Participació a l’Anada a Ofici amb l’Àliga de la Ciutat (nova). Participació al Seguici 

d'autoritats amb l’Àliga de la Ciutat (nova) i la Víbria de Barcelona (nova). Participació a la 

XXI Mostra de Balls de Gegants amb els gegants nous Roc i Laia i els grallers La Pessigolla 

realitzant el “Ball de Santa Eulàlia”. Participació al Passada de Nans i Gegants amb els 

gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La 

Pessigolla. Participació a la Cavalcada amb l’Àliga de la Ciutat (nova), els gegants nous 

Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla, (acte 

suspès per risc de pluja). Participació a l’estrena del gegantet Mustafà petit del Pi amb els 

gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla. Participació a la 34a. Fira de Calella i 

l’Alt Maresme en motiu de les celebracions del Tricentenari amb l'Àliga de la Ciutat (nova) i 

els Ministrers de la Ciutat. Participació Mostra i Trobada – Ballada d’Àligues Festives de 

Catalunya, cloenda del Tricentenari, a Reus amb l'Àliga de la Ciutat (nova) i els Ministrers 

de la Ciutat. Una reunió de Junta. Tres reunions de colles. Tres assajos dels grallers. Tres 

assajos dels tabalers. Tres assajos de balls de la diferent imatgeria. Feines de manteniment 

de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, 

arxiu i secretaria. 

 



Octubre: Participació a la desfilada i balls del Seguici de Festa Major de Les Corts amb 

l’Àliga de la Ciutat (nova). Participació a la Trobada de Gegants del 50è Aniversari dels 

Gegants de Caldes de Montbui amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els 

gegantets infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla. Participació a la primera 

Trobada de Bèsties Infantils del Barcelonès al Poblenou amb la Petita Àliga Barcelonina. 

Participació a la Ludoteca infantil de La Casa dels Entremesos “Entre Jocs i Passejades, 

Baixem al infern!”, Taller de Diables amb els Diables del Barri Gòtic. Organització de la 

“Xerrada del dijous” de La Casa dels Entremesos amb la conferència d’Àngel Vallverdú: 

“Qui era en Mataporcs?. Flabiolaires a la plaça Nova”, programada en el marc de les 

celebracions del: 4¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. Exposició: “4 ¼  425 

anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova”, 

a La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates 2 de Barcelona. Participació a l’Exposició 

“La Senyora de la festa”, Àligues Festives dels Països Catalana, al Museu de Reus, plaça 

de la Llibertat 13, amb l’Àliga de la Ciutat (vella). Participació a l’Exposició de “Bèsties 

Infantils del Barcelonès” al Centre d’Imatgeria Festiva del Poblenou amb la Petita Àliga 

Barcelonina. Una reunió de Junta. Tres reunions de Comissió de Festes. Cinc reunions de 

colles. Cinc assajos dels grallers. Quatre assajos dels tabalers. Dos assajos del ball de 

l’Àliga. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, 

xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria.  

 

Novembre: Cerimònia d’entrega de les Medalles d’Honor de la Ciutat de Barcelona, al Saló 

de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, Medalla d’Honor a l’Associació de Festes de la Plaça 

Nova per la seva trajectòria de 425 anys de celebració de les Festes de Sant Roc de 

Barcelona a la plaça Nova. Cerimònia dels Premis BEST de l’Agrupació del Bestiari Festiu i 

Popular de Catalunya a El Born Centre Cultural, premi al millor projecte de conservació o 

recuperació de tradicions a l’Associació de Festes de la Plaça Nova pel treball dut a terme 

al llarg de 425 anys per mantenir, recuperar, reviure i dinamitzar les Festes de Sant Roc de 

Barcelona a la plaça Nova. Participació a la cerimònia d’inauguració del Congrés Mundial 

de les Ciutats Educadores al Palau de Congressos de Montjuïc amb l'Àliga de la Ciutat i 

Ministrers de la Ciutat. Participació a la cercavila tabaler i lluïments de percussió del 10è. 

Aniversari del grup de percussió Kabum al barri de Gràcia amb el grup de percussió 

Percudium. Participació a la XXII Trobada de Gegants i VI Mostra de Grups Folklòrics a 

Sant Climent de Llobregat amb els Grallers La Pessigolla i amb portadors i balladors dels 

Gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona. Participació al Festivitas 

Bestiarum de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya a El Born Centre 

Cultural amb l’Àliga de la Ciutat. Participació al Esclat Andreuenc de la Festa Major de Sant 

Andreu del Palomar a la plaça Orfila amb balladors i portadors dels gegants vells de la Casa 

de Caritat o del Carnaval i els gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus (suspès per 

pluja). Participació a la Trobada de Gegants de Sant Andreu del Palomar amb portadors 

dels gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval i els gegants nous de la Casa de 

Caritat o del Corpus i els Grallers La Pessigolla (suspès per pluja). Conferència: 

“Flabiolaires i gegants a la plaça Nova de Barcelona” d’Àngel Vallverdú, al Casal d’avis 

d’Arbúcies, en el marc de les “30a Festa del Flabiol”  i dins les celebracions del: 4¼.  425 

anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. Exposició: “4 ¼.  425 anys de Festes de Sant Roc 



a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova”, a La Casa dels Entremesos, 

plaça de les Beates 2 de Barcelona. Participació a l’Exposició “La Senyora de la festa”, 

Àligues Festives dels Països Catalana, al Museu de Reus, plaça de la Llibertat 13, amb 

l’Àliga de la Ciutat (vella. Una reunió de Junta. Dues reunions de Comissió de Festes. 

Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Tres assajos dels tabalers. Un 

assaig de balls. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i 

imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria. 

 

Desembre: Participació a la Fira de Santa Llúcia amb la Carassa (conjunta amb tota la 

Coordinadora de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella de Barcelona) amb portadors / 

llançadors de caramels i els grallers La Pessigolla. Participació al Posa’t la gorra, per a 

l’AFANOC, al Parc de la Ciutadella amb el nan Cu-cut, els gegantets infantils Pippo i Gal·la i 

grallers La Pessigolla. Participació a la cinquena sortida de la Carassa amb portadors / 

llançadors de caramels i els grallers La Pessigolla. Participació a la cercavila inaugural dels 

Specials Olympics, de l’avinguda Diagonal al Camp Nou, amb el grup de percussió 

Percúdium. Participació a la XVIII Mostra de Bestiari de Ploma, a la Fira del Gall de 

Vilafranca del Penedès, amb la Petita Àliga Barcelonina i Grallers La Pessigolla. 

Participació a l’aparició, desfilada i concert de l’Home dels Nassos de Barcelona i de 

l’associació Arca de Noè amb el grup de percussió Percúdium. Exposició fotogràfica: “La 

Festa Viscuda”, en el marc de les celebracions del 425 anys de Festes de Sant Roc a 

Barcelona, a la Sala de Ball de La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates 2 de 

Barcelona. Encàrrec de creació de les noves corones de l’Àliga de la Ciutat (la nova i la 

vella) al Taller Lacedemon S.L. de Caravaca de la Cruz (Múrcia). Participació a la 

campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos: Gràcies Rei! Gràcies 

Reina amb els gegantets infantils Pippo i Gal·la. Celebració del Nadal de l’entitat. Una 

reunió de Junta. Tres reunions de colles. Tres assajos dels grallers. Quatre assajos dels 

tabalers. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, 

xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria.  

 

 

Barcelona, 31 de desembre de 2014  

 

 

 

 
 


