
Plafons fotogràfi cs
Vinil opac mate fi xat sobre eboard de 16 mm de gruix, 
acabats amb elements al dors per penjar

Mides:
11 panells de 148 x 177 cm amb un element troquelat, 2 panells de 148 x 148 cm,
1 panell de 65 x 148 cm, 1 panell de 105 x 148 cm i 1 panell de 62 x 148 cm

Fitxa tècnica dels elements de l’exposició





1 plafó troquelat 

191 x 129 cm

110 anys dels Gegants 
de Sant Roc de la Plaça Nova

110 anys dels Gegants 
de Sant Roc de la Plaça Nova

L’ exposició «Mirades de gegant, 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova», em-
marcada en els actes de celebració de 4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelo-

na, aporta una visió de la història dels primers gegants barcelonins pertanyents a una entitat 
veïnal, els gegants en actiu, amb les figures originals i amb una activitat ininterrompuda, 

més antics de la ciutat de Barcelona.
 

Una visió dels diferents aspectes socials, 
veïnals, festius, comercials i urbanístics 

del barri de la Catedral durant cent deu 
anys mirats des de la presència o des 
de l’absència dels seus gegants.

Unes mirades que volen transme-
tre l’esperit dels plaçanovins i les 
plaçanovines, que, com a col·lec-
tiu veïnal resistent, mitjançant el 

seu patrimoni cultural, les fes-
tes tradicionals, la imatgeria 

festiva, els gegants Roc i 
Laieta, com a elements 
cohesionadors i identita-
ris, mantenen l’esperit, 
el sentiment i l’orgull de 
pertinença.

Els Gegants de Sant Roc 
de la Plaça Nova, 1906. 

Arxiu de l’AFPN.

L’exposició «Mirades de gegant, 110 anys dels Gegants de Sant Roc 
de la Plaça Nova» narra, des d’un vessant fotogràfic, el pas dels 
cent deu anys per la societat de Barcelona a través de la mirada 
dels nostres gegants, Roc i Laieta.

Cent deu anys sempre presents en les nostres festes, en els 
moments més foscos i en els més esplèndids. Des del 1906, amb 
tots els qui van fer possible la seva existència, fins a les noves 
generacions que volen seguir al seu costat. Amb tots nosaltres… 
Sempre… Mirant…

Anna Garcia i Montserrat Castells
Comissàries de l’exposició

1 roller automuntable 
amb la imatge de l’exposició 

100 x 200 cm muntat  (roller plegat: mida 
embalatge 108x13x13 cm)

1 plafó introductori amb un element 
troquelat 

148 x 230 cm



Catàleg de 20 planes amb el recull fotogràfi c 
de l’exposició  

Format tancat 21 x 21 cm
110 anys dels Gegants 
de Sant Roc de la Plaça Nova

Plafó fi xat sobre eboard de 16 mm de gruix  

202 x 75 cm

Audiovisual “MIRADES DE GEGANT” 
de 10 minuts, de Josuè Consuegra



Vitrina de 3 m x  5 m amb bijuteria, flors i 
guarniments originals, vestits originals de 
1966 i original del disseny dels vestits de 1955.

Dues vitrines de de 0,40 x 1,70 m amb braços 
del gegant, part de la corona de la geganta i 
altres complements originals de 1906.



Plafó de crèdits vinil opac mate fixat sobre eboard de 16 mm de gruix, 
acabats amb elements al dors per penjar  

187 x 115 cm


