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www.plnova.cat santroc.plnova gegantsplnova gegantsplnova

#432fmsantroc

Aquesta programació està sotmesa 
als plans de contingència i els criteris 

generals per a la realització 
d’actes culturals adaptats 

a mesures preventives 
davant de la Covid-19.

Autor: Albert Caelles
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PÒRTIC

L’any passat, en plena pandèmia, celebràvem unes 431 Festes de Sant Roc singular-
ment curtes, gairebé simbòliques, concentrades en un sol dia i només amb els actes més 
tradicionals recollits al protocol festiu i suficients per a complir amb la renovació del vot 
de les plaçanovines i els plaçanovins a Sant Roc. Van ser unes festes intencionadament 
segures per al benestar i la salut dels veïns i les veïnes.  

És de justícia que, en cada una de les festes que poc a poc podem celebrar, agraïm i 
homenatgem a tots els col·lectius que estan fent front a l’epidèmia. Començant pel sec-
tor sanitari i farmacèutic que amb el seu esforç i dedicació fan suportable a la ciutadania 
aquesta crisi sanitària, social i personal -enguany farmacèutiques del barri hissaran la 
Bandera Heràldica de Sant Roc. I seguint per tots els àmbits professionals i laborals 
que estan patint la conseqüent crisi econòmica; des dels comerciants i botiguers que al 
nostre barri han estat tan perjudicats fins les diverses disciplines de la cultura; també de 
la popular i la festa.  

La cultura popular i la festa, pel nostre caràcter associatiu, ciutadà, cooperatiu, obert i 
voluntari -tant de les entitats com de la seva massa social-, tenim força d’actuació, de 
creació i de participació, però això en temps difícils -com ara la crisi sanitària actual amb 
un distanciament social prolongat- ens fa més febles i, els continus canvis i normatives, 
esgoten la nostra capacitat d’actuació. Ens sentim la darrera baula de la cadena de la 
cultura en el tracte amb les administracions i en el procés de recuperació.   

El patiment de la cultura popular i associativa i la difícil represa de la festa només el su-
perarem i l’aconseguirem tots plegats recuperant l’hàbit, la pràctica i la dinàmica i cele-
brant, responsablement, festes majors i activitats de tots els àmbits de la cultura popular i 
tradicional. I, des de les administracions, facilitant-nos tràmits, unificant criteris, recolzant 
iniciatives, acompanyant les entitats en les dificultats burocràtiques i funcionals i, com a 
objectiu polític, reforçant el múscul social de les xarxes comunitàries i associatives.

Arriben les 432 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova, celebrarem Sant 
Roc patró del barri i de la ciutat i protector contra pestes i epidèmies, i ho farem amb 
unes festes segures i encara una mica restringides. La batalla contra aquesta terrible 
pandèmia encara no ha estat guanyada i el món de la festa, les entitats, els festers..., 
superant el desgast i l’esgotament, serem novament responsables i curosos complint les 
mesures sanitàries i de seguretat i acceptant en tot moment les restriccions, perquè el 
primer objectiu és, com dèiem, el benestar i la salut de totes les ciutadanes i ciutadans. 

Ens hauria agradat fer la festa amb balls i cercaviles però encara no és possible. Ara bé, 
tindrem concerts, mostres de dansa, de balls de gegants i de foc amb diables i bèsties, 
castell de focs, havaneres, sardanes, espectacles i jocs infantils, nous actes com la cursa 
per a infants amb mobilitat reduïda, rutes i retransmissions, taules per prendre alguna 
cosa en bon veïnatge i, sobretot, renovarem el vot a Sant Roc i celebrarem tots i cadas-
cun dels actes tradicionals que singularitzen la nostra festa i el nostre barri.

Moltes gràcies, salut i bones festes.

Xavier Cordomí
president

Associació de Festes de la Plaça Nova
Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona
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• Totes les activitats es faran en espais tancats.

• En cadascun dels recintes hi haurà una entrada, un espai interior 
en què les taules i cadires estaran col·locades amb la distància de 
seguretat d’1,5 m o 2,5 m2, i estaran senyalitzats els recorreguts 
interiors i la zona de sortida.

• A l’entrada dels espais es mesurarà la temperatura a tots els 
assistents i serà obligatori l’ús de mascareta dins del recinte.

• En cada canvi d’activitat es desinfectaran tots els estris dels espais.

• Hi haurà servei de lavabos pels assistents que s’aniran desinfectant 
cada tres hores de servei.

• Només es podrà consumir a les taules de l’espai destinat al bar. 
Procureu ocupar les taules només durant el temps de consumició.

MESURES
COVID-19

Autora: Esther Planas
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Divendres 13 d’agost

10.00 h Fira d’artesania
 Fins a les 21.00 hores a l’avinguda de la Catedral.

18.30 h «En Cu-cut dalt del ruc»
Amb el capgròs Cu-cut muntant un ase, els capgrossos de la plaça 
Nova i els grallers La Pessigolla.

19.00 h Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc
A càrrec de farmacèutiques del barri.

Amb la hissada de la bandera s’inauguraran oficialment les Festes 
de Sant Roc 2021.

19.10 h Sardanes
A càrrec de la Cobla Ciutat de Granollers.

19.15 h Cucanya de la Plaça Nova
Al llarg de les Festes: 45è Concurs de Cucanya.

21.30 h Concert
Amb el grup: Karaoke’s Band.

 
 
Venda dels tradicionals Panellets de Sant Roc; els ninots de goma dels 
gegants Roc i Laia, del nan Cu-cut, de l’Àliga de la Ciutat i de la Víbria 

de Barcelona; les samarretes de les Festes de la Plaça Nova, 
dels Gegants i del Cu-cut de la Plaça Nova, dels Diables 

del Barri Gòtic, de l’Àliga de Barcelona, de la Víbria de 
Barcelona, de l’Arpella del Barri Gòtic, dels Grallers La Pessigolla, de 
la Cucanya; bosses, anells, punts de llibres, pins, postals, adhesius, 

estampes… els goigs en llaor a sant Roc, les auques de la Plaça Nova 
i dels cent anys dels Gegants de la Plaça Nova, i els llibres: 600 anys 

de Plaça Nova, de Josep M. Garrut, i El Barri Perdut. La plaça Nova i el 
barri de la Catedral, 4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona, 
de vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova, Mirades de gegant, 

Perquè avui és Santa Llúcia… pels volts de la plaça Nova… i La festa 
viscuda. Sant Roc, 1884 - 1983, de Xavier Cordomí.

Al llarg 
de les 
Festes



6

Renovada! A La Casa dels 
Entremesos, en horari d’obertura.

Una gran mostra que, a partir 
de l’arxiu de l’entitat, explica 
la historia de la festa des de 
l’any 1519, quan Barcelona va 
proclamar Sant Roc, patró.

Al llarg 
de les 
Festes

425 anys de 
les  Festes 
de Sant Roc 
a Barcelona

De vot de ciutat a festa popular 
de la plaça Nova

Exposició
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Dissabte 14 d’agost

10.00 h 1a Cursa infantil adaptada al Gòtic
Més informació i inscripcions al web plnova.cat. 

  Fira d’artesania
 Fins a les 21.00 hores a l’avinguda de la Catedral.

18.00 h Concurs infantil de dibuix
Podran participar-hi nenes i nens de 2 a 14 anys.
Tema: Festes de Sant Roc. 

  Jocs tradicionals i Cucanya 

Podrem jugar a jocs com les curses de sacs, trencar l’olla i, tot 
seguit... a passar la centenària Cucanya de la Plaça Nova!

 La Festa del Gos: tradicional salutació 
 del gos a Sant Roc

Amb els gossos del barri que hi vulguin participar.

21.30 h Concert
Amb l’orquestra Aquarium.
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• Llaunes de tonyina
• Tomàquet triturat
• Sucs
• Arròs
• Pasta
• Oli
• Llegums cuits en pots de vidre

Quins aliments pots portar?

Diocesana de Barcelona

A bene�ci de

On els pots lliurar?

La Casa dels Entremesos
(Pl. De les Beates, 2)

FES SOLIDÀRIES
LES FESTES DE
SANT ROC

Organitza:

3 -14 AGOST

10.00H - 13.00H
16.00H - 19.00H

dt-ds:

11.00H - 14.00Hdg:

Participa a la recollida de 
productes de primera necessitat 
per a Càritas Barcelona
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Diumenge 15 d’agost 

10.00 h Fira d’Artesania
 Fins a les 21.00 hores a l’avinguda de la Catedral.

17.00 h 40a Trobada i ball de gegants 

Mostra i Balls amb els gegants del Pi, del Raval, de la Barceloneta, 
del Casc Antic, de Sant Pere de les Puel·les, de Sant Jaume, del 
carrer de la Princesa, i els amfitrions de la Plaça Nova: els gegants 
nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, 
l’Àliga Petita i els grallers La Pessigolla.

19.00 h Actuació del degà dels esbarts de Catalunya

Esbart Català de Dansaires
Amb l’acompanyament musical de la Cobla Ciutat de Cornellà.
Mestra de Dansa: Anna Bigas. 
Regidoria i Vestuari: Montserrat Garrich, Joana Duch i Xavier Olària. 
Direcció Musical: Joan Gómez.
Direcció Artística: Secció Tècnico-Etnogràfico-Folklòrica. 

21.30 h Cantada d’havaneres
Amb el grup: Cavall Bernat.

Aquí fem festa tot l’any !!!
•  Vols ser de la Colla infantil de la plaça Nova? 
  T’oferim els Gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga petita          
•  Vols portar bestiari? T’oferim l’Àliga de la Ciutat, 
 la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Gòtic     
• Vols portar gegants, nans i capgrossos?
 T’oferim el Roc, la Laia i el Cu-cut, 
 els gegants centenaris, els gegants nous i el nan 
 de la Plaça Nova i el seus deu capgrossos     
•  Vols fer de diable? T’oferim els Diables del Barri Gòtic.     
• Vols fer sonar la gralla o el tabal? T’oferim 
 els Grallers la Pessigolla i els tabalers Percúdium

VINE A VEURE’NS els dimecres no festius de 21 a 23 h.

Associació de Festes 
de la Plaça Nova

e-mail: 
info@plnova.cat

Plaça de les Beates, 2
(La Casa dels 
Entremesos)
3a planta
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Al llarg 
de les 
Festes

LDO Arturo Lasmarias Palos

365 DIES AMB TU
Oberta 365 dies de 9 h a 22 h

Av. Catedral 1. Barcelona
93 301 81 27

catedral.farmacia@gmail.com
@farmacia_catedral

T. 93 461 95 89

La ruta del panellet
Ajuda als nostres gegants 
Roc, Laia, Pippo i Gal·la i al 
Nan Cu-cut a trobar els seus 
complements amagats pels 
comerços del barri i podràs 
tastar el dolç típic de les 
festes que tant ens agrada.

Si en vols saber més, 
consulta el nostre web.
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Dilluns 16 d’agost, FESTIVITAT DE SANT ROC      

9.30 h   Mostra del Seguici Tradicional de Sant Roc
El Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart Català de 
Dansaires, l’Àliga de la Ciutat, el Lleó de Barcelona, el nan Cu-cut, 
els gegants infantils de la Plaça Nova i l’Àliga Petita, els Gegants 
Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova, la Bandera Verda de la 
Comissió de Festes de Sant Roc i la Cobla Ciutat de Cornellà.

10.00 h Gran Traca Despertada 

 Fira d’Artesania
Fins a les 15.00 hores a l’avinguda de la Catedral.

Repic de campanes, avís de missa.

10.30 h A l’Altar Major de la Basílica de Santa Maria del Pi, 

Renovació del vot a Sant Roc
Entrada del Seguici de Sant Roc. Solemne Missa Cantada.   
Ofrena amb el ball dels Gegants centenaris de Sant Roc de la 
plaça Nova. Benedicció dels «Panellets de Sant Roc», Cant del 
Goig en llaor a Sant Roc i veneració a la Relíquia del Sant.

11.30 h Repic de campanes, tocs de festa, a càrrec dels 
Campaners de la Basílica de Santa Maria del Pi   
i endegament de morters des del campanar.

11.45 h Ball de l’Àliga de la Ciutat a la Catedral de Barcelona, 
davant de la capella de Sant Roc. 
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12.00 h Recepció i balls del Seguici de Sant Roc 
al Palau Episcopal

12.30 h Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió  
al balcó del Palau Episcopal 
Antiga tradició i privilegi de les Festes de Sant Roc que podrà ser 
seguida des de la Plaça Nova.

  Ofrena floral a Sant Roc de la Plaça Nova 

Els nens i les nenes de l’Associació faran l’ofrena a la imatge de 
Sant Roc de la Plaça Nova i el gos de color blau cel.

 Ball del Centenari dels Gegants de Sant Roc 
de la Plaça Nova
En versió per a cobla del mestre Jordi León, 
amb la Cobla Ciutat de Cornellà.

 Mostra del “Porró Llarg”
Com ho fa des de l’any 1830, el “Porró Llarg”, ple de bon vi, 
romandrà tot el dia a la plaça Nova. 

 Mostra dels elements del Seguici de Sant Roc 

 Tres sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà

 Cucanya de la Plaça Nova

18.00 h Putxinel·lis tradicionals catalans 
Amb Titelles Vergés amb l’obra: «La Caputxeta i el follet 
ecologista».  

19.00 h Enlairament del Globus del Capità Munyon

19.15 h Cucanya de la Plaça Nova

Dilluns 16 d’agost, FESTIVITAT DE SANT ROC  



13

22.00 h “Va tocada” amb Percúdium
 A l’avinguda de la Catedral.

22.15 h 37è Correfoc
Amb la Víbria de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i els Diables 
del Barri Gòtic.

Mostra de foc estàtica a l’avinguda de la Catedral.

22.45 h CASTELL DE FOCS
A càrrec de Pirotècnia Estadella a l’avinguda de la Catedral.

Autor: Albert Caelles @albertcaelles. Foto guanyadora del concurs d’Instagram 2020.
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Pengeu fotografies i participeu en el concurs d’Instagram

#432fmsantroc, 

podreu optar a guanyar un sopar!

Si hi voleu participar, seguiu aquests tres punts!

1. Les imatges que pengis al teu perfil, han de mostrar al món 
les 432 Festes de Sant Roc.

2. És necessari que la publicació inclogui l’etiqueta #432fmsantroc 
i sigueu seguidors dels @gegantsplnova.

3. El termini per participar és des de divendres 13 d’agost a les 17 h 
fins dimarts 17 d’agost a les 24 h. 

La foto guanyadora i les finalistes seran escollides pels membres de 
l’Associació de Festes de la plaça Nova i es donaran a conèixer durant 
la primera quinzena de setembre.

Molta sort!
Consulteu la resta de bases al web www.plnova.cat.

Concurs Instagram

432

Al llarg 
de les 
Festes

Autora: Esther Planas  @ishtaplf Autor: Albert Caelles @albertcaelles
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Volem agrair als comerciants del barri 
que sempre han donat suport a les Festes de Sant Roc i
desitgem que ben aviat tots plegats superem aquest moments 
difícils per al comerç motivats per la crisi de la COVID-19

Aigües de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Amics dels Gegants del Pi

Amigues i Amics del Campanar 
de Santa Maria del Pi

Arquebisbat de Barcelona

Arxiu Històric de la Ciutat

Barcelona Energia

Barna Centre

Càritas Barcelona

Col·legi Oficial d’Arquitectes 
de Catalunya

Diputació de Barcelona

Esbart Català de Dansaires

Federació d’Entitats de 
Cultura Popular i Tradicional 
de Barcelona Vella

Generalitat de Catalunya

Guàrdia Urbana de Barcelona

Institut de Cultura de Barcelona

La Casa dels Entremesos

Museu Frederic Marès

Parròquia de Santa Maria del Pi

Seu Catedral de Barcelona

Aquiles, Col·leccionisme i antiguitats
Baron Antiquaris, Antiguitats
Bilbao Berria, Cuina basca
Can Boada, Fotografia
Casa Fargas, Bomboneria
Casa Fèlix, Merceria
Casa Jornet, Mobles
Castelló, Farmàcia
Catedral, Farmàcia
Catedral, Tabacs
Chocolat Box, Gelats, dolços 
i xocolata

El Café d’en Víctor, Restaurant
Rubén Torres, Productes i objectes 
amb històries autèntiques
La Pineda, Xarcuteria
Mayné, Tabacs
Olga de Sandoval Sarrias, 
Antiguitats
San Roman, Xurreria
Santa Clara, Pastisseria
Tokobongo, Instruments musicals
Tutusaus, Òptiques

El nostre agraïment a les institucions i entitats

i a tots els veïns i les veïnes 
i els ex veïns i les ex veïnes del barri



Amb el suport de:

Organitza:

Amb la col·laboració:

Adherida a:

Federació d’Entitats de 
Cultura Popular i Tradicional 
de Barcelona Vella  
i La Casa dels Entremesos


