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Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular i Tradicional 2017 BB  

 
 

««44  ¼¼»»  

MMeemmòòrriiaa  dd’’aaccttiivviittaattss  22001199  ddee   

AAssssoocciiaacciióó  ddee  FFeesstteess  ddee  llaa  PPllaaççaa  

CCoommiissssiióó  ddee  FFeesstteess  ddee  SSaanntt  RRoocc  ddee  BBaarrcceelloonnaa  

 
 

“plaçanovines i plaçanovins: per la memòria i la dignitat del barri de la Catedral” 

  



 
 

 
                                                                                  

                                                   

 
 

 

                                                                                                                
 

Premi  Ciutat de  Barcelona de Cultura Popular i Tradicional 2017 BB   

 
 

Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona 2008    

 

MEMÒRIA 2019  

 

Associació de Festes de la Plaça Nova,   

Comissions, seccions i colles de cultura popular i tradicional:  

   

1. Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona   

2. Secció de Projectes, Arxiu, Recerca i Memòria.   

3. Secció de Comunicació, Xarxes Socials, Imatge i Innovació  

4. Secció de les Colles de Cultura Popular  

Colla dels Gegants i nans de la Plaça Nova   

Colla del Bestiari Festiu (Àliga de la Ciutat, Víbria de Barcelona i Arpella del Barri Gòtic)   

Colla de Diables del Barri Gòtic   

Colla de Grallers La Pessigolla  

Grup de Tabalers Percúdium  

Secció Infantil de les colles de la Plaça Nova (gegantets Pippo i Gal•la i Petita Àliga Barcelonina)   

 

Total d’associats a 31/12/2019: 173 (138 socis adults i 35 socis infantils; 89 dones i nenes i 83 homes i nens). 

  

 
Junta de Govern:  

  
Presidència:   Francesc Xavier Cordomí i Fernández  

  
Vicepresidència primera:   Laura Gelabert i Blesa  

 
Vicepresidència segona:  Daniel Marín i Fàbregas 

  
Secretaria:   Esther Planas i Fosch 

  
Tresoreria:   Ivan Brell i López 

   
Comissió de Festes de Sant Roc:   Miquel Àngel Gelabert i Mas  

 
Projectes, Arxiu, Recerca i Memòria: Montserrat Castells i Tella i Anna Garcia i Garcia 
 
Comunicació, Xarxes Socials, Imatge i Innovació: Agnès Bartolomé i Garrich i Lluís Gelis i Codinach 

  
Regidoria de Vestuari:  Sílvia Sintes i Palmero  

    
Coordinació de les Colles de Cultura Popular: Joan Pérez i Tarrés  

   

  
 
 

 
 



 

11..  TToottaalliittaatt  dd’’aacctteess  ii  dd’’aaccttiivviittaattss  ddee  ll’’AAssssoocciiaacciióó  ii  ddee  lleess  sseevveess  sseecccciioonnss  

        DDeessccrriittss  ii  rreellaacciioonnaattss  ppeerr  mmeessooss    

   

 
GENER  

 
Dissabte 5. Vespre nit. Participació en l’arribada i visita dels Reis d’orient a l’Hospital matern-infantil de Sant 
Joan de Déu amb diferents membres de l’entitat com a patges reials.  
 
Divendres 11. Nit. Participació en la Inauguració del XXXIIè Festival Tradicionàrius amb  els grallers La 
Pessigolla en motiu del seu 35è aniversari.  
 
Dissabte 12. Matí. Participació en la Cercavila d'Inici de Festa Major del barri de Sant Antoni amb  els grallers 
La Pessigolla.  
 
Dissabte 12. Tarda vespre. Participació en el Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga amb els grallers 
La Pessigolla.  
 
Dijous 17, Mati. Realització de dues visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels 
Entremesos per a quaranta quatre nens i nenes de 4t de primària de l’escola Roser Capdevila de Terrassa a 
càrrec d’un monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 
 
Dissabte 19. Matí. Participació en el “Gegants per la Llibertat”  a l’esplanada davant del Centre Penitenciari 
Lledoners amb els Gegants Nous Roc i Laia.  
 
Dissabte 19. Matí. Participació a la Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona amb diversos 
genets i el portant de la Bandera de Santa Eulàlia. 
 
Dijous 24, a les 20,00 hores. Organització de la xerrada "Aureli Capmany, les festes de Barcelona i els Tres 
Tombs”, a la Sala d'Actes de La Casa dels Entremesos amb l’assistència de 16 persones. 
 
Diumenge 27. Matí. Participació en el Trobada de Gegants de Salou amb els grallers La Pessigolla2 
acompanyant els Gegants nous de les Borges Blanques.  
 
Dijous 31, a les 20,00 hores. Organització de la xerrada "El tractament de les cremades en els correfocs”, a la 
Sala d'Actes de La Casa dels Entremesos amb l’assistència de 160 persones. 
 
Al llarg del mes. Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora de 
les 430 Festes de Sant Roc. Dues sessions de treball de la Comissió de l’exposició "1938. El barri de Catedral 
sota les bombes". Cinc assajos dels grallers La Pessigolla. Dos assajos dels tabalers Percúdium. Dos assajos 
dels Balls de l’Àliga de la Ciutat. Celebració de l’any nou 2019 amb els membres de l’entitat. Feines de 
manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, 
comptabilitat, arxiu i secretaria.  
 
 
FEBRER  

 
Dimarts 5. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de  La Casa dels 
Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a un grup de vint-i-cinc nens i nenes de 1r 
de primària l’Escola Ramon Llull de Barcelona a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova. 
 
Dimecres 6. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de  La Casa dels 
Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a un grup de vint-i-cinc nens i nenes de 1r 
de primària l’Escola Ramon Llull de Barcelona a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova. 
 
Dijous 7. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de  La Casa dels 
Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a un grup de vint-i-cinc nens i nenes de 1r 
de primària l’Escola Ramon Llull de Barcelona a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova. 
 
Festes de Santa Eulàlia 
 
Del dissabte 2 al dissabte 9: Participació en l’Exposició «Gegantons de les colles de Barcelona», al Born CCM, 
amb els gegants infantils Pippo i Gal·la i l’Àliga Petita. 
 



Divendres 8. Tarda - vespre. Participació als Protocols de l’Àliga amb l’Àliga de la Ciutat fent Ball de l’Àliga i la 
Marxa d’entrada de l’Àliga a Santa Maria del Mar.  
 
Dissabte 9, Matí. Participació a la Ballada i Cercavila de Gegantets dels barris de la ciutat amb els gegants 
infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita i els grallers La Pessigolla i amb portadors per la Gegantona Laia.  
 
Dissabte 9, Vespre. Participació al Correfoc de Santa Eulàlia amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de 
Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium.  
 
Diumenge 10. Matí. Participació a la Matinades de grallers amb els grallers La Pessigolla.  
 
Diumenge 10. Matí. Participació al Seguici de Santa Eulàlia - XXXVII Trobada de Gegants de Ciutat Vella amb 
l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona (nova), els gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita, el nan Cu-
cut, els gegants nous Roc i Laia, els grallers La Pessigolla, els grallers Esparriots, portadors per la Gegantona 
Laia i el Penó de Santa Eulàlia, fent el Ball de Santa Eulàlia a la Baixada de Santa Eulàlia i a la plaça de Sant 
Jaume amb els Gegants nous i el Ball de l’Àliga a la plaça de Sant Jaume.  
 
Diumenge 10. tarda. Participació en la Cercavila i balls «Gegants de Corpus vs Gegants de Carnaval» amb 
portadors per als Gegants de la Casa de Caritat.  
 
Del diumenge 10 al dimarts 12.  Participació a l’exposició "Laies" al Palau de la Virreina amb la geganta nova 
Laia i la geganta infantil Gal·la.  
 
Dimarts 12.  Matí. Participació a la Col·locació del Penó de Santa Eulàlia i la Balladeta de la Laia amb 
portadors per la Gegantona Laia i el Penó de Santa Eulàlia. 
 
Dimarts 12.  Vespre. Participació a la Passejada de les Laies amb la geganta centenària Laieta, la geganta 
infantil Gal·la, la geganta nova Laia, els grallers Esparriots, portadors per la Gegantona Laia i per la geganta 
Borda de la Casa de Caritat o del Corpus i el Penó de Santa Eulàlia.  
 
Dijous 14. Tarda. Participació a la Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona, al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb l’Àliga de la Ciutat fent el Ball de l’Àliga i la Marxa d’entrada de l’Àliga.  
 
Dissabte 16. matí, Participació en la Ludoteca de La Casa dels Entremesos «Entre jocs i passejades Fes de 
geganter i balla amb els petits gegants Pippo i Gal·la», amb la participació de tres monitors de la Plaça Nova, 
els gegants infantils Pippo i Gal·la, i l’Àliga Petita, amb la participació de catorze nenes i nens.  
 
Dijous 22. Matí. Realització de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels 
Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a un grups de vint-i-cinc nens i nenes de 
1r de primària l’Escola La Salle Gràcia de Barcelona a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes de la 
Plaça Nova. 
 
Dijous 28. tarda. Participació en l’Arribo del Rei Carnestoltes i la Taronjada, del Carnaval de Barcelona 2019, 
amb portadors per als Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona. 
 
Al llarg del mes. Publicació del llibre de partitures «Percúdium» tercer volum de la col·lecció «Músiques de 
tabalers». Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora de les 
430 Festes de Sant Roc. Dues sessions de treball de la Comissió de l’exposició "1938. El barri de Catedral 
sota les bombes". Tres assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers Percúdium. Dos assajos 
dels Balls de l’Àliga de la Ciutat. Celebració de l’any nou 2019 amb els membres de l’entitat. Feines de 
manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, 
comptabilitat, arxiu i secretaria. 
 
 
MARÇ  

 
Divendres 1. Tarda. Participació en la Rua de Carnaval de l’escola Virolai Grimm del barri del Camp de l’Arpa 
de Barcelona amb els tabalers Percúdium. 
 
Dissabte 2. Tarda. Participació en la Rua de Carnaval del barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat amb 
els tabalers Percúdium. 
 
Dijous 7, a les 20,00 hores. Organització i realització de la presentació del llibre "Escultors de la festa” a la 
Sala d'Actes de La Casa dels Entremesos. 
 
Dimarts 12, a les 19,30 hores. Presència en la inauguració de l’exposició «Espai i Festa. La transformació 
festiva de l’espai urbà a les viles i als barris de Barcelona» a l’Espai Albert Musons – Fundació Festa Major de 
Gràcia, en la que s’ha col·laborat com a membre dels Grups de Recerca Local de Barcelona  .  
 



Dijous 14, a les 19,00 hores. Organització i realització de la presentació del llibre de partitures "Percúdium” i 
actuació dels tabalers Percúdium al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia.  
 
Dissabte 16. Tarda vespre. Participació en la processó teatralitzada de «L’arribada del legat de Roma» de les 
Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb l’Àliga de la Ciutat. 
 
Dissabte 16. Vespre. Participació en el Retaule de Sant Josep Oriol “Doctor Pa i Aigua” a la Basílica de Santa 
Maria del Pi amb l’Àliga de la Ciutat fent el seu ball. 
 
Diumenge 17, Mati. Organització i participació a la Cercavila i Concert de Primavera del 70è Aniversari del 
Museu Frederic Marès amb els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova, l’Àliga de la Ciutat i els 
grallers La Pessigolla.  
 
Divendres 22. Matí. Realització de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels 
Entremesos i un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a un grup de vint-i-cinc nens i nenes de 2n 
de primària del CEIP Mare de Déu de la Muntanya d’Esparraguera a càrrec dos monitors de l’Associació de 
Festes de la Plaça Nova. 
 
Dissabte 23. Matí. Participació en la «Passejada dels Oriols» de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi 
amb el Gegant nou Roc, el nan Cu-cut, el Gegant infantil Jordi i els grallers La Pessigolla. 
 
Del dissabte 23 al diumenge 31. Exposició de l’Arpella del Barri Gòtic i la Víbria de Barcelona al Centre 
d’Imatgeria Festiva del Poblenou. 
 
Diumenge 24. Matí. Participació en les Matinades de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els 
grallers La Pessigolla. 
 
Diumenge 24, Matí. Participació en la XXV Trobada de Gegants, Capgrossos, Bestiari i Balls Popular de les 
Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els Gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els Gegants 
infantils Jordi i Gal·la, l’Àliga Petita i els grallers La Pessigolla. 
 
Dimecres 27. Matí. Realització de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels 
Entremesos i un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a un grup de vint-i-cinc nens i nenes de P5 
del CEIP l’Olivera de Sant Cugat del Vallès a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 
 
Dimecres 27. Matí. Realització de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels 
Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a un grup de vint-i-cinc nens i nenes de 
P5 del CEIP l’Olivera de Sant Cugat del Vallès a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova. 
 
Dimecres 27. Vespre. Realització de l’Assemblea General Ordinària de sòcies i socis. 
 
Divendres 29. Matí. Organització i realització d’una visita guiada a La Casa dels Entremesos i una xerrada de 
cultura popular i tradicional per a divuit alumnes i una professora de Dinamització Cultural de la Fundació Pere 
Tarrés a càrrec del president de l’associació i el vocal de comunicació. 
 
Al llarg del mes. Dues reunions de Junta directiva. Una reunió de la Comissió organitzadora de les 430 Festes 
de Sant Roc. Quatre reunions de colles. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició “El Barri Perdut” al 
Centre Cívic Pati Llimona. Dues sessions de treball de l’exposició "1938. El barri de Catedral sota les 
bombes". Un assaig dels Balls de l’Àliga de la Ciutat. Tres assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre assajos 
dels tabalers Percúdium. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, 
xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.   
 
 
ABRIL  

 
Del dilluns 1 al diumenge 7. Participació a l’exposició de bestiari de foc del Bestiuari 2019 al Centre Cívic de 
Sant Martí amb l’Arpella del Barri Gòtic i la Víbria de Barcelona. 
 
Dijous 4, a les 20,00 hores. Organització i realització de la presentació del llibre de partitures «Percúdium», 
volum 3 de la col·lecció «Músiques de tabalers», a la Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos i actuació dels 
tabalers Percúdium i recepció dels convidats al pati de La Casa dels Entremesos, amb l’assistència de 44 
persones.  
 
Dijous 4. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a un grup de vint-i-cinc nenes i nens de P4 
del CEIP l’Olivera de Sant Cugat del Vallès a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 
 



Dimarts 23, Participació a l’estand de El Cep i la Nansa Edicions, al passeig de Sant Joan, per la signatura de 
llibres de la col·lecció «Grups Festius de Barcelona», en motiu de la Diada de Sant Jordi, amb la presència del 
nan Cu-cut de la Plaça Nova i de la Víbria de Barcelona. 
 
Dimarts 23, Participació a l’estand de venda de llibres de La Casa dels Entremesos, al passeig Lluís 
Companys, en motiu de la Diada de Sant Jordi, amb l’assistència de diversos voluntaris de la nostra entitat. 
 
Dissabte 27. Vespre. Participació a la III Trobada de Bèsties de Foc al Parc de l’Estació, a Caldes de Montbui, 
amb l’Arpella del Barri Gòtic i el grup de tabalers Percúdium. 
 
Al llarg del mes. Una reunió de Junta directiva. Una reunió de la Comissió organitzadora de les 430 Festes de 
Sant Roc. Tres reunions de colles. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició «El Barri Perdut» al 
Centre Cívic Pati Llimona. Quatre sessions de treball de l’exposició «1938. El barri de Catedral sota les 
bombes». Tres assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers Percúdium. Feines de 
manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, 
comptabilitat, arxiu i secretaria.  

  

 
MAIG  

 
Dissabte 4, Vespre. Participació a la IV Trobada de Percussió «Sagrejam», organitzat pel grup Sagresamba al 
barri de la Sagrera, amb el grup de tabalers Percúdium.  
 
Dissabte 11. Matí. Participació a la «petita volteta al Borsí» a la plaça de la Verònica, dins de la Festa Major 
del Gòtic, amb els gegants infantils Pippo i Gal·la i l’Àliga Petita. 
 
Dissabte 11. Tot el dia. Participació a la Jornada Formativa sobre Gestió Associativa, adreçada a membres de 
juntes directives de les entitats federades a l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, amb dos 
membres de la nostra Junta directiva. 
 
Diumenge 12. Matí. Participació a la Cercavila de la Diada de les Festes de Sant Isidre de la Vila amb la Víbria 
de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i els Grallers La Pessigolla. 
 
Divendres 17. Matí. Participació a la Cercavila infantil de les Festes de Primavera del barri de Sant Just (dins 
de la Festa Major del Gòtic) amb els gegants infantils Pippo i Gal·la i l’Àliga Petita i els Grallers La Pessigolla. 
 
Dissabte 18. Tot el dia. Participació fent l’animació a les arribades de Puigcerdà de l’Ultra rail Cerdanya 2019 –
Curses de Muntanya- amb els tabalers Percúdium. 
 
Dissabte 18. Vespre-nit. Col·laboració amb La Nit dels Museus de La Casa dels Entremesos amb quatre 
voluntaris de la nostra entitat. 
 
Diumenge 19. Tot el dia. Participació fent l’animació a les arribades d’Alp de l’Ultra rail Cerdanya 2019 –Curses 
de Muntanya- amb els tabalers Percúdium. 
 
Dilluns 20. Matí. Organització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos amb atenció especial per a dos grups amb un total de catorze nenes i nens d’entre sis i dotze 
anys amb ceguesa i discapacitat visual del Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals CREDV-
CRE ONCE Barcelona i realització de la visita a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova. 
 
Dimarts 21. Matí. Realització de dues visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa 
dels Entremesos i dos Tallers de Diables de La Casa dels Entremesos per a dos grups de vint-i-cinc nenes i 
nens de 3r. de primària del Col·legi Jesús Salvador de Sabadell a càrrec tres monitors de l’Associació de 
Festes de la Plaça Nova. 
 
Dijous 23. Matí. Realització de dues visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa 
dels Entremesos i dos Tallers de Diables de La Casa dels Entremesos per a dos grups de vint-i-cinc nenes i 
nens de 4t. de primària del Col·legi Jesús Salvador de Sabadell a càrrec tres monitors de l’Associació de 
Festes de la Plaça Nova. 
 
Dissabte 25. Tarda. Participació a la  28ena Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell -Trobada de 
capgrossos, bestiari i altres elements- amb la Víbria de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic, l’Àliga Petita, el 
capgròs Cucudrilu i els Grallers La Pessigolla. 
 
Al llarg del mes. Una reunió de Junta directiva. Una reunió de la Comissió organitzadora de les 430 Festes de 
Sant Roc. Quatre reunions de colles. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició «El Barri Perdut» al 
Centre Cívic Pati Llimona. Sis sessions de treball de l’exposició «1938. El barri de Catedral sota les bombes». 
Cinc assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers Percúdium. Feines de manteniment de 



vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu 
i secretaria. 
   
 
JUNY  

 
Dissabte 1, Tot el dia . Participació a la jornada «La recerca local i el restabliment de la Barcelona democràtica, 
a El Born CCM, amb la intervenció dels nostre president a la taula rodona i debat «Festa i cultura popular». 
 
Dissabte 8, Tot el dia. Participació a la XX Trobada de Bèsties de Foc de Castelló, Aniversari dels Dracs 
Bessons, amb la Víbria de Barcelona (vella). 
 
De dijous 20 a diumenge 23, Participació a l’exposició del Seguici Popular a l’Ajuntament de Barcelona per la 
Festivitat de Corpus amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). 
 
Diumenge 23 . Participació a la Rebuda de la Flama del Canigó, a la plaça de Sant Jaume, amb l'Àliga de la 
Ciutat, i fent el Ball de l’Àliga. 
 
Diumenge 23. Participació a l’acte de repartiment dels Focs de Sant Joan (Rebuda de la Flama del Canigó) 
amb tres Diables del Barri Gòtic llençant pirotècnia des del terrat de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Diumenge 23 . Participació a la Processó de Corpus amb l'Àliga de la Ciutat,  la Víbria de Barcelona, els 
Gegants Centenaris o vells de Sant Roc de la Plaça Nova -Roc i Laieta, el nan Cu-cut i els grallers la 
Pessigolla. 
 
Diumenge 23. Participació a la Processó de Corpus amb l'Àliga de la Ciutat,  la Víbria de Barcelona, els 
Gegants Centenaris o vells de Sant Roc de la Plaça Nova -Roc i Laieta, el nan Cu-cut i els grallers la 
Pessigolla. 
 
Dijous 27. Matí. Realització de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per un grup de dotze nenes i nens del Casal 
Infantil La Sedeta de Barcelona a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 
 
Dijous 27. Matí. Realització de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per un grup de vint-i-cinc nenes i nens del 
Casal Infantil La Sedeta de Barcelona a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 
 
Dissabte 29, Tot el dia. Participació a la 75è aniversari dels Nanos i Gegants de Vinaròs, XXIX Trobada de 
Gegants i Nanos de Castelló de la Plana amb la Víbria de Barcelona (vella) amb 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. 
. 
Al llarg del mes. Celebració de la Revetlla de Sant Joan de La Casa dels Entremesos. Una reunió de Junta 
directiva. Dues reunions de la Comissió organitzadora de les 430 Festes de Sant Roc. Quatre reunions de 
colles. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició «El Barri Perdut» al Centre Cívic Pati Llimona. Nou 
sessions de treball de l’exposició «1938. El barri de Catedral sota les bombes». Quatre assajos dels grallers 
La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers Percúdium. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, 
magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.  
 
 
JULIOL  

 
Dimarts 9. Matí. Realització de tres visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i tallers de dibuix de La Casa dels Entremesos per a tres grups de nenes i nens del casal d ’estiu 
de l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de sis monitors de l’Associació de Festes de la 
Plaça Nova. 
 
Dimecres 10. Matí. Realització de dues visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa 
dels Entremesos i tallers de dibuix de La Casa dels Entremesos per a dos grups de nenes i nens del casal 
d’estiu de l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de quatre monitors de l’Associació de 
Festes de la Plaça Nova. 
 
Dijous 11. Matí. Realització de tres visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i tallers de dibuix de La Casa dels Entremesos per a tres grups de nenes i nens del casal d’estiu 
de l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de sis monitors de l’Associació de Festes de la 
Plaça Nova. 
 
Dissabte 13, Tot el dia . Participació en el 20è aniversari de la colla dels gegants del Carnaval de Solsona amb 
els Gegants nous, Roc i Laia, el nan Cu-cut, els Gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita, portadors per 
als Gegants Vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona i els grallers La Pessigolla. 



 
Diumenge 14, Matí. Participació a la XX Trobada de Gegants de la Festa Major del Raval amb els Gegants 
nous, Roc i Laia, el nan Cu-cut, la Geganta infantil Gal·la i els grallers La Pessigolla. 
 
Dimarts 16. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a un grup de nenes i nens del casal d’estiu 
de l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la 
Plaça Nova. 
 
Dimarts 16. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a un grup de nenes i nens del casal d’estiu de 
l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova. 
 
Dimecres 17. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a un grup de nenes i nens del casal d’estiu 
de l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la 
Plaça Nova. 
 
Dimecres 17. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a un grup de nenes i nens del casal d’estiu de 
l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova. 
 
Dijous 18. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a un grup de nenes i nens del casal d’estiu 
de l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la 
Plaça Nova. 
 
Dijous 18. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a un grup de nenes i nens del casal d’estiu de 
l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova. 
 
Dijous 18. Vespre. Inauguració de l’exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes. Les Festes de 
Sant Roc poc abans i poc després de la guerra» a La Casa dels Entremesos, amb l’assistència de 94 
persones. 
 
Divendres 19. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a un grup de nenes i nens del casal d’estiu 
de l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la 
Plaça Nova. 
 
Divendres 19. Matí. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a un grup de nenes i nens del casal d’estiu de 
l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova. 
 
Dissabte 20, Tarda. Participació en la Trobada Gegantera de l’Espluga de Francolí amb 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. 
 
Dissabte 20 i diumenge 21, Tot el dia. Estatge a l’Espluga de Francolí. 
 
Dissabte 27, Tarda. Participació en la 11a Trobada dels Gegants de Sant Jaume amb els Gegants nous, Roc i 
Laia, el nan Cu-cut, la Geganta infantil Gal·la, l’Àliga Petita i els grallers La Pessigolla. 
. 
Al llarg del mes. Exposició «1938. El barri de Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i 
poc després de la guerra» a La Casa dels Entremesos. Exposició «4¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc 
de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova» a La Casa dels Entremesos. Estatge de la 
Colla a l’Espluga de Francolí. Realització d'una entrevista per a Betevé. Realització d'una entrevista per a El 
Nacional.cat. Tres reunions de Junta directiva. Cinc reunions de la Comissió organitzadora de les 430 Festes 
de Sant Roc. Cinc reunions de colles. Dues sessions de treball de la Comissió de l’exposició «El Barri Perdut» 
al Centre Cívic Pati Llimona. Vuit sessions de treball de l’exposició «1938. El barri de Catedral sota les 
bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i poc després de la guerra». Cinc assajos de la Colla Infantil amb 
els balls del Pippo i la Gal·la i l’Àliga Petita. Cinc assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers 
Percúdium. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, 
atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.  
 
 



AGOST:  
 
Dissabte 17 d'agost. Tarda Participació a les 175 Festes de Sant Roc del Cos del Bou de Tarragona, en 
l'encontre dels Seguicis de Sant Roc de Barcelona i de Tarragona, amb tot el Seguici Tradicional de Sant Roc -
amb el Diable de Sant Roc, l’Àliga de la Ciutat, la nova Àliga petita, els gegants infantils, Pippo i Gal·la, el nan 
Cu-cut, els gegants centenaris, Roc i Laieta, la Bandera Verda de la Comissió i l'acompanyament musical de el 
flabiolaire Àngel Vallverdú, els Grallers So Nat i la Cobla Ciutat de Granollers.    

  

Organització, difusió, producció i realització de les   

430es Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova   
amb les activitats següents 
 
A La Casa dels Entremesos 
del 30 de juliol al 31 d’agost 
Exposició: «4 ¼ . 425  Anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona» 
del 13 d’agost de 2019 fins el 30 de gener de 2020 
Exposició: «1938. El barri de la Catedral sota les bombes» 
 
A la Plaça Nova i al carrer d’en Roca 
Del 14 al 17 d’agost 
 
Dimecres 14 d’agost 
10,00h   Fira d’artesania 
18,15h   Cercavila inaugural «En Cu-cut dalt del ruc»  
19,15h   Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc a càrrec de «veïnes del carrer d’en Roca» 
19,30h   Ballada de Sardanes, Cobla Ciutat de Granollers 
19,45h   Cucanya de la Plaça Nova 
22,30h   Ball amb Mashup Party Band 
 
Dijous 15 d’agost 
10,00h   Fira d’artesania a la plaça Nova 
11,00h   Fira d’art i d’artesania al carrer d’en Roca 
12,00h   Taller de collage per a nenes i nens al carrer d’en Roca 
17,30h   XXXVIII Trobada de Gegants a la plaça Nova i estrena de la nova Àliga petita 
18,00h   Cercavila de la XXXVIII Trobada de Gegants 
18,15h   Falcons de Barcelona 
19,00h   Final de la Cercavila i Balls de Gegants de la XXXVIII Trobada de Gegants   
19,15h   Xocolatada popular 
19,30h   Esbart Català de Dansaires i Cobla Ciutat de Cornellà 
22,00h   Cantada d'havaneres amb el grup Arjau i cremat de rom 
 
Divendres 16 d'agost Diada de Sant Roc 
09,30h   Gran Traca despertada 
09,40h   Seguici Tradicional de Sant Roc   
10,00h   Fira d’artesania a la plaça Nova 
10,15h   Ball de gegants al carrer d’en Roca 
10,30h   Missa Cantada a la Basílica del Pi. Benedicció de «Panellets», cant dels Goigs en llaor a Sant Roc i  
              veneració de la relíquia del sant 
11,00h   Fira d’art i d’artesania al carrer d’en Roca 
11,50h   Ball de l’Àliga de la Ciutat a la Catedral de Barcelona i davant de la capella de Sant Roc 
12,00h   Balls dels elements festius del Seguici en el pati del Palau Episcopal 
12,30h   Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió al Palau Episcopal. Ofrena floral a Sant Roc de la  
              Plaça Nova. Ball dels Gegants Centenaris de la Plaça Nova. Porró Llarg de la Plaça Nova 
13,00h   Tres Sardanes, Cobla Ciutat de Cornellà 
13,30h   Cucanya de la Plaça Nova 
17,30h   Festival infantil amb mag Xarrim Xarrim, Putxinel·lis amb la Cia. Sebastià Vergés amb «Els viatges   
              dels tres porquets» i llançament del globus del Capità Munyon 
19,00h   Concurs infantil de Dibuix. Jocs tradicionals, Cucanya de la Plaça Nova  
22,00h   Ball amb el xou «Cocodrilo Club» del DJ Albert Malla 
 
Dissabte 17 d'agost 
10,00h   Fira d'artesania 
11,00h   Art point, pintura col·lectiva de mural i llimonada i vermut al carrer d’en Roca 
12,00h   Cercavila de l’Arpella del Barri Gòtic i grallers La Pessigolla al carrer d’en Roca 
13:00h   Paella comunitària al carrer d’en Roca 
17,30h   La Festa del Gos: Mostra d'agility i tradicional «Salutació dels gossos a Sant Roc»  
19,00h   Taller infantil de diables 
20,00h   Entrega dels premis dels concursos de dibuix infantil i de Cucanya 
22,15h   «Va tocada» amb els tabalers Percúdium  



22,30h   XXXVI Correfoc de Sant Roc, amb els Diables de Caldes de Montbui, els Diables del Barri Gòtic, la 
Mulassa de Barcelona, la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Barri Gòtic 
23,10h   Castell de Focs, pirotècnia Igual 
23,20h   Ball amb la banda Nautilus 
Concurs d’instagram #430fmsantroc 
 
Participació en 430es Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova   
 
Dimecres 14 d’agost 
Participació en la Cercavila inaugural «En Cu-cut dalt del ruc» amb els capgròs Cu-cut i els Capgrossos de la 
Plaça Nova.  
 
Dijous 15 d’agost 
Participació en la XXXVIII Trobada i Ball de Gegants de la Plaça Nova amb els gegants nous -Roc i Laia, el 
nan Cu-cut, els gegants infantils -Pippo i Gal·la, la nova Àliga petita i els grallers La Pessigolla.  
 
Divendres 16 d'agost Diada de Sant Roc 
Participació en el Seguici Tradicional de Sant Roc amb el Diable de Sant Roc, l’Àliga de la Ciutat, la nova Àliga 
petita, els gegants infantils, Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut, els gegants centenaris, Roc i Laieta, la Bandera 
Verda de la Comissió i els grallers La Pessigolla. 
 
Dissabte 17 d'agost 
Participació en la Cercavila de l'Arpella al carrer d'en Roca amb l'Arpella del Barri Gòtic i els grallers La 
Pessigolla.  
 
Participació en la «Va Tocada» amb els tabalers Percúdium.  
 
Participació en el XXXVIè Correfoc de Sant Roc amb la Víbria de Barcelona (vella),els Diables del Barri Gòtic i 
els tabalers Percúdium.  
 
Exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes» a la Sala de ball de La Casa dels Entremesos. 
 
Exposició «4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça 
Nova» a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos.  
 
Visites lliures guiades a les exposicions: «4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat 
a festa popular de la plaça Nova» i «1938. El barri de la Catedral sota les bombes», dins de la programació de 
les 430 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova.  
 
Construcció de la nova figura de l'Àliga petita a càrrec d'Àlex Jodar. 
 
Al llarg del mes: Una reunió de Junta. Una reunió de colles. Dues reunions de la Comissió organitzadora de 
les «430 Festes de Sant Roc». Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició «4 ¼. 425 anys de les 
Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova». Una sessió de treball de 
la Comissió de l’exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes». Una sessió de treball de la 
Comissió de l’exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral». Dos assajos de balls de 
gegants. Dos assajos de balls de gegants infantils. Dos assajos de balls de l’Àliga de la Ciutat. Dos assajos 
dels grallers La Pessigolla. Dos assajos dels tabalers Percúdium. Feines de manteniment de vestuari i 
d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i 
secretaria. 
 
 
SETEMBRE  

   
Dijous 5, tarda. Cerimònia de comiat del nostre company, soci i tresorer, José Luís Lleixà Prieto «Cinto» al 
tanatori de Les Corts, realitzant el Ball de l'Àliga de la Ciutat com a homenatge, amb l'Àliga de la Ciutat i els 
grallers La Pessigolla. 
 
Dimarts 10, tarda. Inauguració de l'exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral» al 
Centre Cívic Pati Llimona. 
 
Festes de La Mercè 
 
Del 14 al 24: Exposició del Seguici Popular al vestíbul de l'Ajuntament de Barcelona amb l’Àliga de la Ciutat i 
la Víbria de Barcelona (nova). 
  
Del 15 al 23: Exposició 19a Mostra de Gegants al Pati Manning del CCCB amb els Gegants Nous de la Plaça 
Nova -Roc i Laia-, el nan Cu-cut i els gegants infantils de la Plaça Nova -Pippo i Gal·la-. 
 



Del 17 al 24: Exposició de Dracs i Bèsties de Foc al Born Centre de Cultura i Memòria amb l’Arpella del Barri 
Gòtic i la Víbria de Barcelona (vella).  
 
Divendres 20, tarda vespre: Seguici inaugural i Toc d’inici. Participem amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de 
Barcelona (nova). 
 
Divendres 20, vespre Passejada de Bèsties. Participem amb l’Arpella del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona 
(nova)i els tabalers Percúdium. 
 
Dissabte 21, vespre: Correfoc de la Mercè. Participem amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona 
(vella) i els tabalers Percúdium. 
 
Dilluns 23, vespre: Xambanga de gegants. Participem amb els Gegants Nous de la Plaça Nova -Roc i Laia-, el 
nan Cu-cut, els gegants infantils de la Plaça Nova -Pippo i Gal·la- i els Grallers La Pessigolla. 
 
Dimarts 24, matí: Matinades de grallers. Participem amb els Grallers La Pessigolla. 
 
Dimarts 24, matí: Anada a ofici. Participem amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). 
 
Dimarts 24, matí: Seguici de la Mercè. Participem amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). 
 
Dimarts 24, matí: Ball de l’Àliga i els Gegants de la Ciutat. Participem amb l’Àliga de la Ciutat fent el seu ball 
protocol·lari. 
 
Dimarts 24, matí: Mostra de Balls. Participem amb els Gegants Nous de la Plaça Nova -Roc i Laia- fent el 
«Ball dels Gegants de la Plaça Nova – Ball de Santa Eulàlia» i els Grallers La Pessigolla. 
 
Dimarts 24, matí: Passada de nans i gegants. Participem amb els Gegants Nous de la Plaça Nova -Roc i Laia-
, el nan Cu-cut, els gegants infantils de la Plaça Nova -Pippo i Gal·la- i els Grallers La Pessigolla. 
 
Dimarts 24, tarda: Cavalcada de la Mercè. Participem amb l’Àliga de la Ciutat, els Gegants Nous de la Plaça 
Nova -Roc i Laia-, el nan Cu-cut, els gegants infantils de la Plaça Nova -Pippo i Gal·la-, l'Àliga Petita, els 
grallers La Pessigolla i els grallers Els Esparriots. L’Àliga de la Ciutat fent el seu ball protocol·lari. 
 
Dimecres 25, tarda. Visita guiada a l'exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral» al 
Centre Cívic Pati Llimona. 
 
Dissabte 28, tarda. Trobada d'Àligues de les festes de celebració dels 400 anys d'història de l'Àliga de La 
Bisbal d'Empordà. Participem amb l’Àliga de la Ciutat i els grallers Els Esparriots. 
 
Exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes» a la Sala de ball de La Casa dels Entremesos. 
 
Exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral» a les sales Montserrat Roig i Ruïnes del 
Centre Cívic Pati Llimona.  
 
Al llarg del mes. Dues reunions de Junta. Tres reunions de colles. Una reunió del jurat del concurs d’instagram 
#430fmsantroc. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de 
la Catedral». Reportatge i entrevista per a Betevé. Tres assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels 
tabalers Percúdium. Tres assajos del ball de l’Àliga. Dos assajos del Ball de la Víbria. Dos assajos del ball dels 
Gegants de la Plaça Nova. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, 
xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.  
 
 
OCTUBRE  

 
Dimecres 2. matí Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Sagrat Cor 
amb un monitor. 
 
Dimecres 2. matí Realització d'un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Sagrat Cor 
amb dos monitors. 
 
Dijous 3. matí Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Maristes Sants 
Les Corts amb un monitor. 
 
Dijous 3. matí Realització d'un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Maristes Sants 
Les Corts amb dos monitors. 
 
Divendres 4. matí Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Lavínia amb 
un monitor. 



 
Divendres 4, tarda. Participació en la Festa Major del Col·legi Lestonnac de Barcelona amb el gegants infantils 
Pippo i Gal·la, la Petita Àliga i un graller de La Pessigolla. 
 
Dissabte 5, matí. Participació en la Cercavila de Festa Major del barri de Canyelles amb els gegants nous Roc 
i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la Petita Àliga i els grallers La Pessigolla. 
 
Dissabte 5, tarda. Participació en el 15è aniversari del grup de tabalers Kabum, a la vila de Gràcia, amb els 
tabalers Percúdium. 
 
Diumenge 6, matí. Participació en la Cercavila de Festa Major de Les Corts amb l’Àliga de la Ciutat. 
 
Dimarts 8, matí. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Pia de Caldes 
de Montbui amb cinc monitors. 
 
Dimecres 9, matí. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Salesians de 
Sant Josep amb dos monitors. 
 
Dijous 10, matí. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per al Grup Antoni Crespo 
amb un monitor. 
 
Divendres 11, matí. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola La Mar 
Bella amb dos monitors. 
 
De dissabte 12 a dissabte 19. Participació en el projecte «Digitalització en 3D de Bestiari» de l'Agrupació del 
Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, a Vilafranca dels Penedès, amb l'Àliga de la Ciutat, l'Arpella del Barri 
Gòtic i la Víbria de Barcelona. 
 
Diumenge 13, vespre. Participació en el Correfoc de Festa Major del barri de Canyelles amb els Diables del 
Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. 
 
Dilluns 15, matí. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Carlit amb un 
monitor. 
 
Dilluns 15, matí. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola La Mar Bella 
amb dos monitors. 
 
Dijous 17, tarda. Visita guiada a l'exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral», al Centre 
Cívic Pati Llimona, Per a un grup de joves usuaris de Colectic Projectes Educatius. 
 
Dijous 17, tarda. Visita guiada a l'exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral», al Centre 
Cívic Pati Llimona, oberta a tot el públic 
 
Diumenge 20, tot el dia. Participació al «Barcelona Dibuixa», al Casal de Barri Pou de la Figuera, amb l'Arpella 
del Barri Gòtic. 
 
Dijous 24, matí, Realització d’una visita guiada a les exposicions de La Casa dels Entremesos per al Grup 
d’Activitats dels Dijous per a persones grans amb un monitor. 
 
Divendres 25, matí, Realització de dues visites guiades a les exposicions de La Casa dels Entremesos per a la 
Institució Montserrat amb quatre monitors. 
 
Dimarts 29, matí, Realització de dues visites guiades a les exposicions de La Casa dels Entremesos per a 
l'Escola Gravi amb tres monitors. 
 
Dimecres 30, matí, Realització de dues visites guiades a les exposicions de La Casa dels Entremesos per a 
l'Escola Gravi amb tres monitors. 
 
Dimecres 30. Vespre, Castanyada de la Colla, a La Casa dels Entremesos. 
 
Exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes, Sant Roc poc abans i poc després de la guerra» a la 
Sala de ball de La Casa dels Entremesos. 
 
Exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral» a les sales Ruïnes i Montserrat Roig del 
Centre Cívic Pati Llimona.  
 
Al llarg del mes. Dues reunions de Junta. Una reunió de la comissió de les 431 Festes de Sant Roc. Quatre 
reunions de colles. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el 
barri de la Catedral». Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. 



Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als 
mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria. 
 
 
NOVEMBRE:   
 
Dijous 7. Matí. Realització de la xerrada «1938. La construcció de refugis antiaeris durant la Guerra Civil» a 
càrrec de Josep Maria Contel, a La Casa dels Entremesos. 
 
Dissabte 9. Anada al Taller d'escultura Casserras de Solsona amb els Gegants nous -Roc i Laia-, els Gegants 
infantils -Pippo i Gal·la- i el nan Cu-cut per a la seva restauració. 
 
Dimarts 12. Matí. Realització d’una visita guiada a les exposicions de La Casa dels Entremesos per a un grup 
de persones grans de Barcelona amb un monitor de la nostra entitat. 
 
Dimarts 19. Matí. Realització de dos Tallers de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Sant Martí 
de Barcelona amb tres monitors de la nostra entitat. 
 
Dissabte 23. Matí. Participació en la 3a Trobada de Gegants de Sant Pere de les Puel·les amb l'Arpella del 
Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona, l'Àliga Petita i els grallers La Pessigolla. 
 
Dissabte 23. Matí. Realització d’una visita guiada a les exposicions de La Casa dels Entremesos per a un grup 
de persones grans de la Fundació Gestió i Suport de Badalona amb un monitor de la nostra entitat. 
 
Dissabte 23. Tarda. Participació en la Cercavila de cloenda de l'exposició «10 anys fent cultura» dels Mestres 
del Gai Saber, a l'Ateneu Fundació Iluro de Mataró amb els tabalers Percúdium. 
 
Dissabte 23 i diumenge 24. Realització i muntatge de l'exposició «Cavalcada de Reis 1900...», els vestits vells 
dels Reis, a La Casa dels Entremesos. 
 
Dissabte 23 i diumenge 24. Realització i muntatge de l'exposició «Figures populars i comercials dels Tres Reis 
d'Orient», de la col·lecció Xavier Cordomí, a La Casa dels Entremesos. 
 
Dimarts 26. Matí. Realització de tres Tallers de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola 
Dominiques de l'Ensenyament  de Barcelona amb cinc monitors de la nostra entitat. 
 
Dijous 28. Matí. Realització d’una visita guiada a les exposicions de La Casa dels Entremesos per a un grup 
de persones grans de Barcelona amb un monitor de la nostra entitat. 
 
Dijous 28. Vespre. Inauguració de les exposicions «Cavalcada de Reis 1900...» i «Figures populars i 
comercials dels Tres Reis d'Orient», en el marc de les inauguracions del «Nadal a La Casa dels Entremesos». 
 
Dissabte 30. Matí. Participació en la Cercavila de gegantons, capgrossos i altres elements infantils, de la 
Primera diada de Santa Caterina, amb l'Àliga Petita. 
 
Exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes, Sant Roc poc abans i poc després de la guerra» a la 
Sala de ball de La Casa dels Entremesos. 
 
Exposició «Cavalcada de Reis 1900...» , els vestits vells dels Reis a la sala d'Actes de La Casa dels 
Entremesos.  
 
Exposició «Figures populars i comercials dels Tres Reis d'Orient» al vestíbul de La Casa dels Entremesos. 
 
Al llarg del mes. Participació en la Campanya de recollida de joguines noves i llibres infantils «Coronat 
Col·laborant» comprant joguines noves. Dues reunions de Junta. Una reunió de la comissió de les 431 Festes 
de Sant Roc. Quatre reunions de colles. Sis sessions de treball de la Comissió de les exposicions «Cavalcada 
de Reis 1900...» i «Figures populars i comercials dels Tres Reis d'Orient». Quatre assajos dels grallers La 
Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Restauració de l'Arpella del Barri Gòtic a càrrec d'Àlex 
Jodar. Restauració dels Gegants nous -Roc i Laia-, els Gegants infantils -Pippo i Gal·la- i el nan Cu-cut a 
càrrec del Taller d'escultura Casserras de Solsona. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, 
magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria. 
 
 
DESEMBRE  

 
Diumenge 1. Matí. Participació en la Cercavila de Festa Major de Sant Andreu del Palomar – 30è aniversari 
dels Gegants Coloms amb l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona (nova) i els grallers La Pessigolla. 
 



Dimecres 4. Matí. Realització d’un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a alumnes de 6è de 
primària de l’escola Maristes La Immaculada de Barcelona amb dos monitors de la nostra entitat. 
 
Dimecres 4. Vespre. Realització de l’Assemblea General Extraordinària per a la renovació de la Junta de 
Govern de l’entitat. 
 
Dimecres 11. Vespre. Celebració de Nadal amb els socis i les sòcies de l’entitat. 
 
Dimecres 11. Vespre. Participació en la Campanya de recollida de joguines noves i llibres infantils «Coronat 
Col·laborant» amb l’aportació de joguines noves. 
 
Dijous 12. Vespre. Organització i realització de la tradicional xerrada de Santa Llúcia amb la conferència 
«Capgirant la història del pessebre» a càrrec d’Albert Dresaire Gaudí, del Col·lectiu pessebrista El Bou i la 
Mula, a la sala de Ball de La Casa dels Entremesos. 
 
Diumenge 22. Matí. Participació en la XXIIIª Mostra de Bestiari Festiu de Ploma de la Fira del Gall de 
Vilafranca del Penedès amb l'Arpella del Barri Gòtic. 
 
Dimarts 31. Matí. Organització de l’Arribada de l’Home dels Nassos a La Casa dels Entremesos.  
 
Dimarts 31. Matí. Participació en l’Arribada i desfilada de l’Home dels Nassos amb els tabalers Percúdium. 
 
Exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes, Sant Roc poc abans i poc després de la guerra» a la 
sala de Ball de La Casa dels Entremesos. 
 
Exposició «Cavalcada de Reis 1900...» , els vestits vells dels Reis a la sala d'Actes de La Casa dels 
Entremesos.  
 
Exposició «Figures populars i comercials dels Tres Reis d'Orient» al vestíbul de la primera planta de La Casa 
dels Entremesos. 
 
Al llarg del mes. Dues reunions de Junta. Una reunió de la comissió de les 431 Festes de Sant Roc. Tres 
reunions de colles. Tres assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers Restauració de l’Àliga 
de la Ciutat, la Víbria de Barcelona (vella) i la Víbria de Barcelona (nova) a càrrec del Taller d'escultura 
Casserras de Solsona. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, 
xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria. 

  

 
  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. PROGRAMES 
 
2.1. Projecte «4 ¼» (segles de Sant Roc de Barcelona) 

Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular i Tradicional 2017 

 

2.1.1. Exposició:  

«1938. EL BARRI DE LA CATEDRAL SOTA LES BOMBES. Les Festes de Sant Roc poc 
abans i poc després de la guerra» 
 

http://plnova.cat/exposicions/1938-barri-catedral-bombes/  

 
http://plnova.cat/wp-content/uploads/2019/07/1938_El-barri-de-la-Catedralx.pdf  
 
30 de gener de 1938, barri de la Catedral, Barcelona: «Del bombardeig d’aquell diumenge, només recordo que 
era ple de sang quan el pare em va trobar sota les runes. Vam intentar anar cap a la plaça de Sant Jaume, 
perquè allà hi havia un dispensari, i tot, des de la plaça Nova i el carrer del Bisbe, era ple de runes, de morts i 
de ferits, tot eren xiscles i crits... Vam tornar a casa, però ja no s’hi podia viure, i ens vam refugiar un temps a 
la rebotiga d’un comerç de gra de la plaça Nova. Vivíem feliços a la plaça Nova, al costat de la Catedral, però 
allà bombardejaven tant i tant... que vam haver de marxar del barri i anar a viure pels volts de la plaça 
Espanya. No vam voler però perdre mai el lligam amb el barri, hi tornàvem sovint després de la guerra, el meu 
pare es feia càrrec de la colla de nanos que anaven amb els gegants per les Festes de Sant Roc». 
 
L’exposició és un homenatge a tots els veïns i veïnes, plaçanovins i plaçanovines, barcelonins i barcelonines, 
que van perdre la vida en els bombardejos feixistes que van atacar el barri i tota la ciutat entre 1937 i 1939 
però sobre tot els primers mesos de 1938, als ferits i a aquells que van perdre familiars i amics, als que van 
perdre la llar o el negoci, i a totes i tots els que van ser foragitats del barri i que lluny d’aquest tenen les Festes 
de Sant Roc com eficaç referència d’afermament del seu sentiment de pertinença a una comunitat... el barri de 
la Catedral, «el Barri Perdut». 
 
Del 18 de juliol de 2019 al 16 de febrer de 2020 (prorrogable), a la Casa dels Entremesos, l'Associació de 
Festes de la Plaça Nova exposa la nova exposició «1938. EL BARRI DE LA CATEDRAL SOTA LES BOMBES. 
Les Festes de Sant Roc poc abans i poc després de la guerra», amb imatges, texts i testimonis sobre el 
període de guerra al barri de la Catedral, especialment centrades en el bombardeig de 30 de gener de 1938, 
quan el barri va quedar destrossat, i de la vida quotidiana dels veïns i les veïnes en temps de guerra i en 
temps de festa; de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova -Festa patrimonial d'Interès Nacional- 
els cinc anys abans i els cinc després del conflicte. 
 
L'exposició és acompanyada d'un muntatge - instal·lació per la memòria i d'un altre d'audiovisual amb imatges 
dels bombardeigs aeris sobre la ciutat procedents de diversos documentals i que, centrats en el barri de la 
Catedral, hem titulat: «Quan sentia un xiulet, corria. Quan sentia una explosió corria. Sempre, sempre 
corria...». 
 
És tracta d’una exposició essencialment fotogràfica, documental i de testimonis de la vida quotidiana dels 
veïns i les veïnes, dels efectes de la guerra, del dolor i de la diàspora forçada, de la postguerra i la desaparició 
física d’un barri, del sentit de pertinença, i de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova i del barri 
de la Catedral com eines de cohesió, fins i tot, després del dol i la marxa forçada. L’exposició és compon per 
una cinquantena d'imatges en gran format, una vintena de frases de testimonis del barri de l’època, un 
audiovisual i altres elements expositius com ara: un muntatge amb diverses composicions i elements en 
memòria dels veïns morts en els bombardeigs, plafons corporis, plafons en tela, maquetes, figures en làtex, 
vitrines amb materials d'arxiu, vinils amb texts, que expliquen: la festa, la por, la fam, l’absència, el dolor, la 
resiliència, l’oblit i la memòria. 

 
L'exposició «1938.El barri de la Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i poc després 
de la guerra» s'emmarca dins el projecte «4¼». El «4¼» és un projecte divulgatiu per la memòria i la dignitat 
de la plaça Nova i del barri de la Catedral, distingit amb el Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular i 
Tradicional, que es desenvolupa durant cinc anys (2014 -2019) i que compren un cicle d’exposicions, 
audiovisuals i actes acadèmics. Tot i contenir aspectes ben diversos –les festes, els gegants, els comerços i 
els veïns, les fires de Nadal, les experiències viscudes, la quotidianitat, la guerra o la memòria popular- les 
exposicions versen, principalment, sobre la desaparició del barri de la Catedral i les conseqüències 
sociològiques que aquest fet tingué. Perquè la idea subjacent de tot el projecte és manifestar com, mitjançant 
elements cohesionadors i identitaris -la festa, les tradicions i la memòria, es pot mantenir el sentiment de 
pertinença a una comunitat i d’estima dels costums d’un col·lectiu. És el cas de la plaça Nova i de tot el barri 
de la Catedral, que, malgrat passar moments terribles com els bombardeigs, la desaparició de la trama 
urbana, la diàspora dels habitants, la transformació socioeconòmica i, actualment, la gentrificació de la zona, 

http://plnova.cat/exposicions/1938-barri-catedral-bombes/
http://plnova.cat/wp-content/uploads/2019/07/1938_El-barri-de-la-Catedralx.pdf


manté una identitat pròpia i un lligam extemporani entre veïns i ex veïns del que el seu màxim exponent són 
les Festes de Sant Roc.  
 
Amb el projecte «4¼», en motiu dels 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova, l'any 
2014 l’Associació de Festes de la Plaça Nova iniciava un procés de recerca i recuperació de la història i de la 
memòria de la plaça i del barri de la Catedral que s'ha materialitzat en sis grans exposicions produïdes durant 
els darrers cinc anys: «4¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular», 
«El Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral», «Mirades de gegant, 110 anys dels Gegants de Sant 
Roc de la Plaça Nova», «Perquè avui és Santa Llúcia... Pels volts de la Plaça Nova...», «La Festa Viscuda. 
Sant Roc 1884-1983» i «1938.El barri de la Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i 
poc després de la guerra», i altres dues menors «4¼ Testimonis: la festa viscuda» i «Gòtic, veritats i 
mentides». Totes aquestes exposicions han estat acompanyades de diversos audiovisuals, actes acadèmics -
conferències, taules rodones i presentacions- i d’activitats lúdiques i divulgatives adreçades als infants. Amb: 
«1938.El barri de la Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i poc després de la guerra» 
es clou el «4¼». 
 
El treball, realitzat per la secció de Projectes, Arxiu i Recerca de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, ha 
estat reconegut amb el Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular i Tradicional: «El jurat del premi, 
integrat per Ester Estela (presidenta), Raül Sanchis, Amadeu Carbó i Jesús Ventura, ha atorgat, per 
unanimitat, la distinció de Cultura popular i tradicional, a l’Associació de Festes de la Plaça Nova pel projecte 
«4 ¼ – 425 anys de les Festes de Sant Roc a Barcelona»; per la qualitat i l’originalitat de les seves 
exposicions realitzades, pels treballs de recerca i documentació duts a terme i pel que representa per la 
recuperació i salvaguarda de la memòria col·lectiva d’un barri perdut». 
 
ARGUMENT EXPOSITIU 
 
1.El barri de la Catedral i la Festa de Sant Roc poc abans de la guerra 
 
El barri de la Catedral era el centre oficial de la ciutat. Polítics, funcionaris i capellans, institucions i 
organismes, feien les seves esperades funcions i també vivien les tensions lògiques dels moments de canvi. 
Però el barri era molt més. Des de feia sis-cents anys era un poble vital, amb veïnes i veïns i molts 
comerciants, que vivia la seva vida corrent i que gaudia de moments extraordinaris: la festa. 
 
Les Festes de Sant Roc, el primer terç del segle xx, van experimentar una brillant segona edat d’or. Sense 
alterar el seu esperit popular de veïnat, d’arreu de la ciutat baixava al barri una autèntica riuada de gent per a 
viure-les amb intensitat. Malgrat que a partir de 1930 les festes eren una mica més magres, a l’inici de 1936 es 
preparava, per l’agost, un Sant Roc excepcional. 
 
2. El barri en temps de guerra 
 
Aquell any, 1936, el país patia temps convulsos dels que el barri de la Catedral no se n‘escava. Tensions i 
enfrontaments, violència desfermada que amb l’aixecament militar contra la legalitat popular del govern de la 
República i de la Generalitat ens portaria al desastre. Les llambordes apilades ompliren els carrers del barri de 
barricades i la tranquil·la quotidianitat del veïnat era violentada.  
 
Aquell mateix any, malgrat que la Comissió de Festes ho tenia tot a punt i que Antoni de Paula Rigau tenia el 
cartell de la festa gairebé acabat, no es van celebrar les Festes de Sant Roc. Encara no feia un mes que havia 
esclatat la Guerra Civil i el barri i tota la ciutat vivien amb incertesa els diferents moments sagnants que se 
succeïen. El barri, durant tres anys, va patir una nova i tràgica epidèmia: la guerra. 
 
3. Les bombes 
 
El diumenge 30 de gener de 1938, a les nou del matí, un esquadró d’avions Savoia-Marchetti SM 79 de 
l’aviació legionària italiana, aliada de l’exèrcit franquista, va bombardejar la ciutat afectant fatalment el barri de 
la Catedral. A les onze i vint del matí, un segon i criminal bombardeig va tornar a afligir el barri i va atacar fins i 
tot els serveis d’urgència i sanitaris que havien acudit a socórrer els ferits.  
 
El bombardeig va castigar dramàticament el barri de la Catedral. Es van ensorrar o malmetre edificis de les 
places Nova i de Sant Felip Neri, dels carrers de la Corríbia, del Bou de la Plaça Nova, dels Capellans, dels 
Sagristans, dels Arcs, dels Boters, de la Palla, de Montjuïc del Bisbe, de Sant Domènec... i més enllà. Aquell 
matí les bombes van deixar dos-cents deu ciutadans morts i més d’un centenar de ferits, molts dels quals -en 
dies posteriors- moririen.  
 
Les bombes sobre la ciutat van caure atroçment durant mesos i els bombardeigs indiscriminats no s’aturarien 
fins l’entrada de les tropes franquistes el 26 de gener de 1939. Més de vint edificis del barri de la Catedral 
havien quedat destruïts o seriosament afectats i molts dels veïns i veïnes que van sobreviure a les bombes es 
van veure obligats a deixar casa seva i marxar del barri.  
 
4. El barri de la Catedral i la Festa de Sant Roc poc després de la guerra 



 
Després de la guerra, tot aprofitant els efectes dels bombardeigs, es va demolir les zones afectades del barri. 
L’enderroc de cases durant l’obertura de l’avinguda de la Catedral, lentament, va fer desaparèixer els carrers 
de la Corríbia, del Bou de la Plaça Nova i de Sallent, i va transformar significativament la resta de carrers i 
places. L’enderroc va representar la lenta agonia del barri i la diàspora de més de mil set-cents veïns i veïnes. 
 
Les Festes de Sant Roc es van reprendrem a la fi de la guerra, el mateix 1939, amb l’esperit de mantenir la 
tradició i la cohesió del barri. La misèria de la postguerra però quedava clarament reflectida en la programació 
de la  festa i en la vida trista del veïnat. Aleshores la Comissió de Festes encara no era conscient, tal com no 
ho era gran part de la població, de l’abast de la victòria feixista i de les seves terribles conseqüències.  
 
5. Memorial 
 
La composició mostra la part desapareguda de la plaça Nova, la placeta, just els edificis que donaven a 
l’embocadura dels carrers de la Corríbia i del Bou de la plaça Nova, edificis afectats pel bombardeig del 30 de 
gener de 1938, edificis i carrers avui desapareguts sota l’avinguda de la Catedral. Totes les persones que 
surten a la imatge són d’esquena, com marxant, marxant però sense acabar de marxar... esperits errants d’un 
barri perdut.   
Aquesta exposició és un homenatge als plaçanovins i les plaçanovines, comerciants, treballadors i 
treballadores, a les persones que en aquell moment passaven pels nostres carrers i places i a totes les que el 
nostre barri acollia en aquelles dates terribles; poble innocent castigat sota les bombes; morts, ferits, 
expropiats amb la vida destrossada. «L’esperit plaçanoví però és manté ferm i la memòria per tots ells i elles 
no s’extingirà mai». 
 
Projeccions (audiovisual de muntatge propi):  
«Quan sentia un xiulet, corria. Quan sentia una explosió corria. Sempre, sempre corria...» 
 
 
FITXA TÈCNICA I MATERIALS 
 
1 tela Polycril Opac impresa digitalment de 3 x 3,8 m. 
3 teles Polycril Opac impreses digitalment de 3,5 x 2,8 m. 
1 tela Polycril Opac impresa digitalment de 4 x 4 m. 
1 tela Polycril Opac impresa digitalment de 0,60 x 2,8 m. 
1 tela Polycril Opac impresa digitalment de 0,71 x 2,8 m. 
1 tela Polycril Opac impresa digitalment de 0,99 x 2,8 m. 
1 tela Polycril Opac impresa digitalment de 1,56 x 2,8 m. 
2 teles Polycril Opac impresa digitalment de 1,05 x 3,8 m. 
1 plafó niu d’abella de 3 x 2,80 m. amb peanya posterior 
4 plafons niu d’abella de 1 x 1,70m. amb peanya posterior 
9 metres quadrats de vinil de tall per instal·lar a vidre + metacrilat de 0,50 x 4m. 
1 lona de balcó de 3,45 x 1,50 m. 
1 vinil imprès amb efecte mirall de 178 x 60 cm 
3 vinils de terra laminat antilliscant 
1 vinil de terra laminat antilliscant de 0,80 x 0,50 m. 
2 roller’s impresos digitalment + estructures noves: 
Un d'introducció de 1 x 2 m. i un l’altre amb els crèdits de 0,50 x 2 m. 
Restauració manual de la maqueta de "El Barri Perdut" 
Diverses reproduccions en làtex 
Dos cubs expositius amb documentació de l'AFPN 
Audiovisual «Quan sentia un xiulet, corria. Quan sentia una explosió corria. Sempre, sempre corria...» 
Un moble i una pantalla per l'audiovisual «Quan sentia un xiulet, corria. Quan sentia una explosió corria. 
Sempre, sempre corria...» 
Vitrina expositiva amb materials de l'AFPN 
200 targetons impresos digitalment de 21 x 10 cm. en estucat mat de 300 grs. 
2.000 catàlegs format tancat 21,5 x 21,5 cm de 20 planes + 4 de cobertes.  Cobertes en estucat mat de 3oo 
grs. laminada mat una cara i l’interior de 150 grs. 
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22..11..22..  AAllttrreess  aaccttiivviittaattss  ii  aacctteess  ppaarraall··lleellss  ddeell  pprroojjeeccttee  44  ¼¼  
Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular i Tradicional 2017 

 
Activitats paral·leles a l'exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant 
Roc poc abans i poc després de la guerra» 
 
Exposicions  
 
Del 30 de juliol de 2019 al 16 de febrer de 2020, a La Casa dels Entremesos, exposició: «1938. El barri de la 
Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i poc després de la guerra»  
 
Del 30 de juliol al 31 d’agost, a La Casa dels Entremesos, exposició: «425 anys de les Festes de Sant Roc a 
Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova»  
 
Del 10 de setembre al 31 d’octubre, a la sala d’exposicions del Centre Cívic Pati Llimona, exposició: «El Barri 
Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral» 
 
Commemoracions 
 
El 30 de gener, en el marc de les celebracions del «4¼» es va commemorar el 81è aniversari dels 
bombardejos del barri de la Catedral homenatjant els 210 veïns morts i els milers de plaçanovins i 
plaçanovines desplaçats del barri.  
 
Inauguracions 
 
El 18 de juliol va ser inaugurada l’exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes. Les Festes de 
Sant Roc poc abans i poc després de la guerra» a La Casa dels Entremesos, amb l’assistència de 95 
persones. 
 
El 10 de setembre va ser inaugurada l’exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral» al 
Centre Cívic Pati Llimona, amb l’assistència de 34 persones. 
 
Visites guiades a les exposicions realitzades en diades especials 
 
El 18 de maig, Visites guiades en motiu de la Nit dels Museus 
L’1 i el 2 de juny, Visites guiades en motiu del Dia de l'Associacionisme Cultural (DASC) 
Els 14, 15, 16 i 17 d'agost, Visites guiades en motiu de les 430 Festes de Sant Roc 
 
Taules rodones, conferències i presentacions 
 
El 7 de novembre. Conferència «La construcció de refugis antiaeris durant la Guerra Civil a la ciutat de 
Barcelona», a càrrec de Josep Maria Contel, especialista en refugis, acte en el marc de l’exposició «1938. El 
barri de la Catedral sota les bombes, Sant Roc poc abans i poc després de la guerra» i del «4¼». Amb 
l’assistència de 24 persones. 
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El 30 de gener. Taula Rodona «Memòria de l938. El barri de la Catedral sota les bombes», a càrrec de 
Judit Pujadó, escriptora, Enric H. March, historiador, i Joan Planas, veí i testimoni dels bombardeigs. Acte en el 
marc de l’exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i poc 
després de la guerra» i del «4¼». Amb l’assistència de 17 persones. 
 
Publicacions 
 
Publicació del catàleg «1938. El barri de la Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans 
i poc després de la guerra», en el marc del «4¼». 
 
 
Altres activitats del «4¼» 
 
Exposicions 
 
Del 28 de novembre de 2019 al 2 de febrer de 2020, a la sala d’actes de La Casa dels Entremesos, exposició: 
«Cavalcada de Reis 1900...». Mostra de vestits antics de reis i patges de la Cavalcada de Barcelona. 
 
Del 28 de novembre de 2019 al 2 de febrer de 2020, al vestíbul de la sala d’actes de La Casa dels 
Entremesos, exposició: «Figures populars i comercials dels Tres Reis d’Orient».  
 
Inauguracions 
 
El 28 de novembre. Inauguració de les exposicions  «Cavalcada de Reis 1900...» i «Figures populars i 
comercials dels Tres Reis d'Orient», en el marc del «Nadal a La Casa dels Entremesos» i del «4¼». Amb 
l’assistència de 165 persones.  
 
Taules rodones, conferències i presentacions 
 
El 24 de gener, conferència i taula rodona «Aureli Capmany, les festes a Barcelona i els Tres Tombs». En 
el marc del «4¼», l’Any Aureli Capmany i de les Festes de Sant Antoni. Amb l’assistència de 16 persones. 
 
El 31 de gener. Xerrada divulgativa «El tractament de les cremades en correfocs». En el marc del «4¼», i 
de les Festes de Santa Eulàlia. Amb l’assistència de 52 persones. 
 
El 7 de març. Presentació del llibre «Escultors de la Festa», en el marc del «4¼». Amb l’assistència de 57 
persones. 
 
El 7 d’abril. Presentació del llibre de partitures «Percúdium», vol.3 de la col·lecció «Músiques de tabalers», en 
el marc del «4¼». Amb l’assistència de 44 persones.  
 
El 14 d’agost. Presentació de les 430 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova i visita guiada i 
comentada a les exposicions temporals de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, a La Casa dels 
Entremesos. Amb l’assistència de 54 persones. 

 

El 12 de desembre. Conferència «Capgirant la història del pessebre», en el marc de la Fira de Santa Llúcia i 
del «4¼». Amb l’assistència de 17 persones. 
 
Publicacions 
 
Publicació del llibre de partitures «Percúdium», vol.3 de la col·lecció «Músiques de tabalers», Coeditat amb el 
Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), en el marc del «4¼». 
 
Campanyes solidàries 
 
Del 29 de novembre de 2018 al 4 de gener de 2019 Campanya «Cap infant fora de joc!». Campanya de 
recollida de joguines i llibres infantils, per a La Casa dels Entremesos i l’Ajuda. 
 
5 de gener participació en «Els Reis d’Orient a Sant Joan de Déu». Entrega de joguines a les nenes i nens 
hospitalitzats, d’urgències i de l’hospital de dia. 
 
Del 13 al 17 d’agost: Campanya «Per Sant Roc menjar per tothom». Campanya de capta d’Aliments per a 
Càrites. 
 
Del 28 de novembre de 2019 al 3 de gener de 2020 Campanya «Corona’t col·laborant!». Campanya de 
recollida de joguines i llibres infantils, per a La Casa dels Entremesos i l’Ajuda. 
 
Activitats escolars i infantils 
 



16 de febrer. Taller i jocs, ludoteca «Fes de geganter i balla amb els gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga 
Petita de la Plaça Nova» a La Casa dels Entremesos. Amb l’assistència de 14 nenes i nens 
 
Al llarg de tot l’any S’han realitzat 62 tallers escolars i visites de La Casa dels Entremesos amb monitors 
de la nostra entitat a diversos cursos de diferents escoles: 
41 Tallers escolars de Gegants 
11 Tallers escolars de Diables 
11 Visites guiades a la imatgeria festiva per a escoles 
Amb l’assistència de 1.550 nenes i nens. 
 

  

  

2.2.1. Tradicions quatricentenàries del barri de la Catedral (Gòtic) per les 
Festes de Sant Roc de Barcelona 

Declarades Festa Patrimonial d’Interès Nacional i catalogades festa votiva Patrimoni Festiu de Catalunya 

 
Barcelona, commocionada per les constants plagues de pesta dels segles XIV, XV i XVI, l’any 1519 va 
declarar sant Roc patró de la ciutat. El Consell de Cent barceloní l’any 1563 va fer el vot de ciutat a sant Roc, 
vot renovat l’any 1569, amb el compromís de celebrar la seva festa amb seguici corporatiu, missa pròpia a 
Santa Eulàlia del Camp i altres solemnitats. L’any 1589, els veïns del barri de la Catedral de Barcelona, en 
agraïment per haver estat preservats de la terrible pesta bubònica d’aquell any, van constituir la Confraria de 
Sant Roch de la Plassa Nova i, des d’aquell mateix any, van celebrar festes en el seu honor. Així naixien unes 
celebracions que perdurarien fins als nostres dies i que han esdevingut la festa patronal i popular de carrer 
més antiga de la ciutat. Els veïns i els comerciants de la plaça Nova —centre vital, comercial i social del barri 
de la Catedral— i del seu barri seguirien i enriquirien aquesta tradició al llarg de quatre segles i un quart, 
constituïts en Comissió de Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, malgrat que haurien de superar tota mena 
de dificultats i conflictes, fins i tot la pràctica destrucció del barri i l’obligada diàspora de molts dels veïns, 
després del bombardeig de 1938 i de la reforma del barri que es va prolongar fins l’any 1958. Superada la 
transformació urbanística del barri i les seves dramàtiques conseqüències, les Festes de Sant Roc entren al 
segle XXI com una de les tradicions barcelonines més antigues i singulars de Ciutat Vella i de tota Barcelona.  
 
Les Festes de Sant Roc, celebrades a la plaça Nova i carrers de l’entorn des del 1589, han fixat una 
programació en la qual els actes tradicionals incorporats a la celebració durant més de quatre-cents anys són 
l’eix vertebrador de la litúrgia festiva. La festa actual té aquest doble vessant de tradició barcelonina, patrimoni 
de la ciutat, i de festa popular del barri que durant quatre segles i quart ha estat la Vilanova dels Arcs, el barri 
de la Catedral i el Barri Gòtic. D’aquesta manera la celebració reiterativa de la tradició es configura amb un 
seguit d’activitats que són les que singularitzen Sant Roc de Barcelona. La festa es celebra durant quatre, cinc 
o sis dies de la setmana que inclogui la diada de Sant Roc (16 d’agost), incloent-hi el cap de setmana i la 
diada de la Mare de Déu d’agost (15 d’agost). La festa protocol·litzada segueix un esquema reiteratiu: el 
primer dia de les celebracions s’inicia amb la tradicional cercavila inaugural pel barri: en Cu-cut dalt del ruc, i 
segueix amb la Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc, tot seguit comença a funcionar la centenària 
Cucanya de la Plaça Nova i s’inicia la ballada de sardanes. El dia 15, dia de la Mare de Déu d’Agost, la tarda 
és reservada per a la Trobada i Ball de Gegants. També el dia 15 o bé el 17 d’agost, segons el calendari, és el 
dia de celebració de la Festa del Gos.  La diada de sant Roc, 16 d’agost, comença de bon matí, amb la Gran 
Tronada Despertada, tot seguit s’inicia el Seguici de Sant Roc, segueix la solemne missa cantada amb la 
benedicció dels Panellets de Sant Roc, la veneració de la relíquia del sant i el cant dels Goigs a llaor de sant 
Roc a la Basílica de Santa Maria del Pi, continua amb la tradicional visita i els balls d’honor dels elements del 
seguici al Palau Episcopal i la col·locació de la Bandera Verda a la balconada principal del Palau, l’ofrena floral 
a la imatge de sant Roc de la plaça Nova, el Ball del Centenari dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova, 
els balls de la resta dels elements festius del Seguici, el Porró Llarg, la Cucanya de la Plaça Nova i la ballada 
de sardanes. El darrer dia de la festa, durant la mitja part del festival infantil, és el moment de l’enlairament del 
Gran Globus del Capità Munyon. També el darrer dia de la festa, al vespre, és el dia del Correfoc i del 
tradicional Castell de Focs, que és instal•lat a l’avinguda de la Catedral. La resta de la festa s’estructura al 
voltant d’activitats participatives, col·laboracions d’altres entitats i espectacles: la fira d’artesania, els balls de 
tarda i els balls de nit, els concerts de grups emergents, la cantada d’havaneres amb el cremat de rom, el 
concurs infantil de dibuix, la tarda de jocs, els jocs tradicionals i populars de carrer —curses de sacs i de l’ou i 
la cullera, trencar l’ou i la Cucanya de la Plaça Nova—, el taller de diables infantils, les exhibicions 
d’ensinistrament caní, la Festa Catalana amb grups de cultura popular com ara falcons, balls de gitanes, balls 
de bastons, moixigangues, etc., el festival infantil amb màgia, pallassos i titelles, les actuacions de l’Esbart 
Català de Dansaires, les sardanes o la Va Tocada, que precedeix el correfoc.  
  

- En Cu-cut dalt del ruc i la Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc 

Les Festes de Sant Roc cada any s’inicien amb la cercavila anomenada «En Cu-cut dalt del ruc». En Cu-cut, 
un capgròs plaçanoví amb una tradició que es remunta al 1907, hi participa en aquesta cercavila com a 
protagonista en dues versions del personatge, el nan Cu-cut i el capgròs Cu-cut. Aquest darrer ho fa muntat en 
un ase –com ja ho feia des de 1910-. Els acompanyen la resta de capgrossos de la plaça Nova i una formació 
musical. La cercavila, habitualment, recorre la plaça Nova, els carrers dels Arcs, Cucurulla, Portaferrissa, la 
Rambla, Cardenal Casañas, les places del Pi i de sant Josep Oriol i els carrers del Pi, Boters i la plaça Nova. 



Quan finalitza la cercavila, les Festes de Sant Roc s’inauguren oficialment amb la Hissada de la Bandera 
Heràldica de Sant Roc a càrrec d’alguna personalitat destacada del barri o del districte. La Bandera Heràldica 
és l’ensenya del barri que va ser dissenya el 1906 pel veí Antoni de Paula Rigau. La Hissada de la Bandera 
Heràldica és la manera singular de fer el pregó de les Festes de Sant Roc. La persona escollida hissa 
solemnement la bandera amb l’acompanyament musical d’una fanfara de la plaça Nova i tot seguit pronuncia 
el discurs inaugural. 
 
- Matí de Sant Roc 

La diada de sant Roc és el dia més important de les Festes, el matí és totalment estructurat segons un 
protocol rigorós i uns rituals totalment consolidats. El Matí de Sant Roc també és el moment de la festa quan 
apareixen tots els elements propis d’aquesta i distintius del barri. El Matí de Sant Roc s’estructura de la 
següent manera: 
 
- Gran Tronada Despertada;  
Fa més de cent cinquanta anys una gran traca desperta el veïnat anunciat la diada de sant Roc. Fa uns 
quants anys la Tronada Despertada s’iniciava a les set del matí, actualment però s’endega a dos quarts de 
deu del matí. Diversos pirotècnics han encès la Gran Tronada Despertada, el més destacat va ser Dionís 
Estapé, pirotècnic i veí del barri, qui ho va fer fins a la seva mort. Actualment la Tronada Despertada, que té 
dos-cents metres de llargada, l’encenen els membres de l’associació de festes. 
 
- Seguici de Sant Roc 

Després d’espetegar la Gran Tronada Despertada comença el Seguici Tradicional de Sant Roc –el Seguici en 
diferents formats i amb diversos recorreguts es realitza des de l’any 1589-. Actualment el Seguici és integrat 
per: el Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires, l’Àliga de la Ciutat i el Lleó de 
Barcelona, els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova -Roc i Laieta-, el nan Cu-cut, els gegantets 
infantils Pippo i Gal·la, els grallers La Pessigolla, la Bandera Verda de la Comissió de Festes, una cobla i 
veïns, exveïns i simpatitzants del barri. El Seguici s’adreça a la Basílica de Santa Maria del Pi tot recorrent 
l’avinguda de la Catedral i els carrers de Joaquim Pou, dels Sagristans, dels Capellans, dels Arcs, de 
Cucurulla, dels Boters, de la Palla, del Cardenal Casañas i d’en Roca. En aquest carrer es fa la salutació a la 
imatge de sant Roc que hi és instal•lada en una fornícula. El Seguici continua pels carrers de la Portaferrissa i 
de Petritxol fins la plaça del Pi i entrant a la Basílica de Santa Maria del Pi.  
 
- Ofici, goigs, relíquia i panellets  
Després de l’entrada solemne a la basílica de Santa Maria del Pi de veïns, exveïns i simpatitzants portant la 
Bandera Verda de la Comissió de Festes i amb l’acompanyament musical de l’orgue de la Basílica, a l’altar 
major se celebra la solemne missa cantada. La Bandera Verda és col·locada en un lateral del presbiteri al 
costat de la imatge de sant Roc donada per la Comissió de Festes a la parròquia; totes dues presideixen la 
cerimònia. L’ofici acaba amb la benedicció dels Panellets de Sant Roc, que són distribuïts entre els assistents, 
la veneració de la relíquia del sant i el cant dels Goigs a llaor de sant Roc. 
   

- Balls del Seguici al Palau Episcopal 
Almenys des de l’any 1794, acabada la cerimònia a la Basílica de Santa maria del Pi i reprès el Seguici pels 
carrers del Pi, dels Boters, la plaça Nova, l’avinguda de la Catedral, el pla de la Seu i el carrer de Santa Llúcia, 
es fa la tradicional visita al Palau Episcopal. Arribats al Palau tenen lloc la rebuda del Seguici per part del 
senyor bisbe, o algun delegat seu i, al pati del Palau, es realitzen els balls d’honor dels elements del Seguici 
amb l’ordre següent: l’Àliga de la Ciutat, els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova, els gegantets 
infantils Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut, el Lleó de Barcelona, els bastoners de l’Esbart Català de Dansaires i el 
Diable de Sant Roc. 
   

- Col·locació de la Bandera Verda al Palau Episcopal 
L’any 1903 la Comissió de Festes va acordar confeccionar una nova bandera del barri, que va ser coneguda 
—i encara ho és— com la Bandera Verda. La bandera va ser anomenada d’aquesta manera pel color de la 
tela de seda i dels seus serrells i bordons. La Bandera Verda va ser brodada amb fil d’or i amb el lema «Festes 
de Sant Roch Plassa Nova 1903». El pal de la bandera, de més de quatre metres d’alçada, és coronat per una 
imatge daurada de sant Roc obra del metal·lista M. Gelabert. Des d’aleshores la Bandera Verda va desfilar en 
el Seguici, portada pels membres més joves de la Comissió de Festes al costat de les banderes dels 
Bastaixos i de la ciutat. De la mateixa manera que la diada de Sant Roc la Bandera dels Bastaixos, els segles 
XVIII i XIX, era col·locada en un lloc d’honor de la plaça Nova, la Bandera Verda, després del Seguici i dels 
balls al pati del Palau Episcopal a càrrec dels diferents elements de la imatgeria festiva del barri, és col·locada 
—com a privilegi secular dels veïns— a la balconada principal d’aquest palau, on presideix la festa. La 
Col•locació de la Bandera Verda és observada i aplaudida per la gernació congregada a la plaça. 
   

- L’Ofrena floral, els  Balls del Seguici i el Ball dels Gegants Centenaris a plaça  
De tornada a la plaça, i després de la salutació, per part de tots els elements del Seguici, a la imatge del sant 
que és instal·lada en una fornícula a la plaça es fa l’ofrena floral a la imatge de sant Roc de la plaça Nova. Tot 
seguit es fa el Ball del Centenari dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova en versió per a cobla del mestre 
Jordi León i, a continuació, els balls de la resta dels elements festius del Seguici. Tot seguit, es produeix 
l’aparició del Porró Llarg, que, com passa des de l’any 1830, roman tot el dia a la plaça Nova perquè en begui 



un rajolí de vi bo tot aquell que pugui aixecar el seu llarguíssim galet. Tot seguit comença a funcionar la 
Cucanya de la Plaça Nova. El matí de la diada del sant finalitza amb la ballada de sardanes.  
 
- El Porró Llarg  
L’any 1830 es va incorporar a les Festes de Sant Roc un nou element que esdevindria tot un símbol de la 
plaça Nova i que, com a tradició de les Festes, ha perdurat fins als nostres dies: el Porró Llarg. Aquest porró el 
va portar des de Mataró, es diu que a peu perquè no es trenqués, la veïna Caterina de Morató quan, l’any 
1830, va fer estada a la capital del Maresme i, tot visitant una fàbrica de vidre, va encarregar una peça per a la 
celebració de les Festes de Sant Roc de Barcelona que fos única i ben singular. El porró, d’anomenada al barri 
i conegut per les seves dimensions com a Porró Llarg, és de vidre clar finíssim i amb unes ratlles blanques en 
forma d’espiral; té una longitud de setanta-cinc centímetres des del galet fins al broc gros, que en dificulta el 
beure i que, encara avui, és una gran atracció de la festa. Del Porró Llarg només es pot beure la diada de sant 
Roc quan, després del Seguici, apareix i roman tot el dia a la plaça Nova perquè en begui tot aquell que pugui 
aixecar el seu llarguíssim galet. 
 
- Els Panellets de sant Roc 

L’any 1884 es va iniciar una altra de les tradicions de les Festes de Sant Roc que han perdurat fins als nostres 
dies: els Panellets de Sant Roc. Aquest dolç de recepta secreta i de gran anomenada arreu es va instituir en 
record del panet que, segons diu la llegenda, el gos del forner de la plaça Nova duia a sant Roc mentre aquest 
va romandre malalt a la nostra ciutat. Els Panellets de Sant Roc al llarg dels anys han estat confeccionats per 
diferents forners i pastissers del barri. Els Panellets de Sant Roc són beneïts en l’ofici del sant i, després, són 
degustats acompanyats d’un rajolí de vi del Porró Llarg. Els Panellets de Sant Roc només es poden adquirir 
durant els dies de la festa. La diada de sant Roc es poden aconseguir gratuïtament després de ser beneïts en 
l’ofici del sant a la Basílica de Santa Maria del Pi. 
 
- La Cucanya de la plaça Nova 

Per les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, l’any 1884, la Comissió de Festes va complementar els 
tradicionals jocs de sortija amb la primera cucanya del barri de la Catedral. Aquesta cucanya era un aparell 
singular que pertanyia a l’Ajuntament de Sarrià. Va ser utilitzada fins l’any 1901, quan la cucanya es va 
malmetre. Aleshores la Comissió de Festes va pensar de bastir una de nova, original i pròpia per al barri. L’any 
1904 en Francesc Llorens, fuster i antiquari del carrer del Bou de la Plaça Nova i membre de la Comissió de 
Festes, va construir la nova cucanya per a la plaça Nova que actualment encara és la mateixa que apareix per 
les Festes de Sant Roc. La Cucanya de la Plaça Nova ha esdevingut ritual i principal atracció de les nenes i 
els nens del barri de la Catedral, i fins i tot d’algun adult, durant generacions. És una peça única i diferent de la 
resta de cucanyes anomenades de pal. De cucanyes de pal en podem trobar de dos tipus: verticals i 
horitzontals. La de la plaça Nova podria ser considerada de les horitzontals, però es diferencia de les restants 
tant per la seva forma com pel mateix joc. En el joc de passar la Cucanya un noi o una noia puja pel pal lateral 
i es col·loca en el pal travesser assegut amb les cames a cada banda de la cucanya, reposa els peus sobre 
dues de les cordes i amb les mans s’agafa a les altres dues. Mentre dura aquesta operació d’acomodament a 
la cucanya, un cucanyaire -que és com s’anomena al membre de l’associació que vetlla pel joc- manté ferm el 
pal travesser, ja que, com que els eixos estan enllardats, la tendència del pal és de girar molt ràpidament pel 
mateix pes del nen o de la nena. Una vegada assegurat damunt la cucanya, el participant ha d’avançar pel pal 
assegut, ajudant-se tot estirant les cordes, i ha d’arribar fins a l’altre extrem sense que giri la cucanya. En 
arribar a l’altre pal, l’ha de tocar amb un petit cop de cap, girar sobre el travesser i repetir l’operació en sentit 
contrari. El participant, si ho aconsegueix, s’agafarà fermament a la cucanya amb els braços i les cames i el 
cucanyaire el farà girar tres vegades. Tot seguit es deixarà caure. En arribar a terra rebrà un petit obsequi com 
a premi. En cas que la cucanya giri abans d’aconseguir passar-la, el participant o bé cau o, si s’agafa, sempre 
queda cap per avall. Aleshores se’l fa girar tantes voltes com vulgui el cucanyaire o com reclamin els que s’ho 
miren... i a tornar-ho a provar!. La Cucanya de la Plaça Nova funciona tots els dies de les Festes de Sant Roc. 
 
- Els jocs tradicionals 

A part de la Cucanya per les Festes de Sant Roc els jocs populars de carrer han estat presents, almenys, des 
de les celebracions del segle XVIII. Una publicació del 1860 recull els jocs de sortija que es celebraven a la 
plaça Nova per les Festes de Sant Roc. Actualment els jocs tradicionals tenen reservada, almenys, una tarda 
de la festa. A part de la Cucanya, que funciona tots els dies de la festa, la tarda de jocs es realitza amb jocs 
com: trencar l’olla, curses de sacs i de l’ou i la cullera, la sortija, la xocolata i el melindro, la poma i la farina, 
l’espardenya o estirar la corda. 
 
- La Festa del Gos 

L’any 1973, per les Festes de Sant Roc, es va organitzar el Retrobament del Gos amb Sant Roc. Aquella va 
ser la primera edició de la Salutació del Gos a Sant Roc, organitzada amb la col·laboració de la Reial Societat 
Canina de Catalunya, amb exhibicions canines de gossos ensinistrats i la presentació de gossos del barri com 
a protagonistes. Aquesta activitat ha arribat fins als nostres dies amb el nom de Festa del Gos com una de les 
activitats més tradicionals de la festa actual. La Festa del Gos se celebra en remembrança de la llegenda del 
sant occità i el gos barceloní i de la dita "Per l’agost, després de Sant Roc, sant gos". La Festa del Gos actual 
es celebra pel matí o per la tarda del dia 15 o bé del dia 17 d’agost, segons el calendari. La Festa del Gos te 
dues parts ben diferenciades, una de primera amb la tradicional salutació dels gossos del barri a sant Roc, i 
una de segona amb una exhibició d’ensinistrament caní. 
 



- El Globus del Capità Munyon 

Una de les tradicions infantils més arrelades per les Festes de Sant Roc del tombant del segle XIX al XX, al 
costat dels focs japonesos —inofensius coets que llancen joguines per a la quitxalla—, era l’enlairament de 
globus aerostàtics, bombes o montgolfiers. L’any 1909 va néixer el costum d’enlairar un globus de grans 
proporcions que va ser conegut com el Gran Globus del Capità Munyon, i aquesta activitat ha esdevingut una 
de les tradicions singulars de les Festes de Sant Roc actuals. Aquest globus de paper, inflat per l’escalfament 
amb una flama produïda per la combustió d’una bola de cotó mullada d’alcohol, va durar fins ben entrats els 
anys vuitanta del segle passat. La tradició es va recuperar l’any 1997 amb globus de gas heli i amb noves 
singularitats: ara el globus cada any pren la forma d’algun personatge escollit per la seva condició negativa 
durant l’any, i el dissenya i el construeix un membre de l’Associació de Festes. L’enlairament del globus 
representa el llançament dels mals averanys i dels fets o dels personatges destructius de l’any, mentre les 
nenes i els nens criden: Fora!, fora!, fora!, fora el Capità Munyon!. L’enlairament del Globus del Capità Munyon 
es realitza a la mitja part del festival infantil del dia de sant Roc o del darrer dia de la festa. 
 
- La Trobada i Ball de Gegants 

Des de l’any 1982, amb el bateig dels Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova, la festa celebra la 
Trobada i Ball de Gegants. La Trobada es realitza la tarda del dia 15 d’agost i hi participen, com a amfitrions, 
els Gegants Nous de la Plaça Nova, els Gegants Infantils de la Plaça Nova, el nan Cu-cut i els grallers La 
Pessigolla i, com a convidats, totes les colles de Ciutat Vella i alguna altra de la resta país. La Trobada 
s’estructura de la manera següent: la plantada, la cercavila –habitualment per la plaça Nova, els carrers dels 
Arcs, Cucurulla, Portaferrissa, la Rambla, Cardenal Casañas, places del Pi i de sant Josep Oriol i carrers del 
Pi, Boters i plaça Nova-, la ballada de gegants, la xocolatada popular i el ball de tarda amb música tradicional 
per a tothom que clou la Trobada. 
 
- Els Titelles 

Des de la segona meitat del segle XIX les Festes de Sant Roc programen sessions de titelles tradicionals 
catalans. D’aquella època les més prestigioses eren les del titellaire Juli Pi. En Juli Pi va donar a la Comissió 
de Festes un dels seus guinyols amb la inscripció "Plaça Nova". Aquest teatrí seria el mateix que s’utilitzaria 
per les festes fins a la dècada dels anys cinquanta del segle passat. Altres titellaires destacats han actuat al 
llarg del segle XX: Jaume Anglès, Miquel Casals, Joan Flotats, Taylor o la nissaga de titellaires Vergés, entre 
altres. Actualment la sessió de titelles tradicionals catalans es programa la tarda de la diada de sant Roc o la 
tarda del darrer dia de la festa. 
 
- El Correfoc  
Amb el naixement dels Diables del Barri Gòtic, l’any 1984 s’inicia el costum de fer correfocs per les Festes de 
Sant Roc. Actualment el Correfoc de Sant Roc es celebra la nit del darrer dia la festa, normalment diumenge o 
la diada de sant Roc, i abans del tradicional Castell de Focs. Al Correfoc, que és precedit per una tabalada a la 
mateixa plaça i a càrrec del grup de percussió de la plaça Nova Percúdium, hi participen els grups de foc de la 
plaça Nova: els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Barri Gòtic i, segons l’any, algun 
altre grup de foc de Ciutat Vella o de la resta del país. El Correfoc s’inicia a la plaça Nova i, normalment, 
recorre els carrers de la Palla, Banys Nous, baixada de Santa Eulàlia, Sant Sever, carrer i plaça de Sant Felip 
Neri, carrers de Montjuïc del Bisbe, Bisbe i clou a la plaça Nova amb el lluïment de foc de tots els participants 
donant pas a l’encesa del Castell de Focs d’artifici.  
 
- El Castell de Focs 

Un dels actes més tradicionals i esperats de les Festes de Sant Roc són els Castells de Focs d’artifici que es 
realitzen a la plaça Nova des de mitjan segle XIX, uns dels castells d’artifici de barri més populars i antics de la 
ciutat. Prestigiosos pirotècnics, com ara Domingo Morgades, Dionís Estapé o Màrius Igual, han confeccionat al 
llarg de més de cent seixanta anys els Castells de Focs de Sant Roc a la plaça Nova. Des de l’obertura de 
l’avinguda de la Catedral -1958- el Castell de Focs s’instal•la en aquest espai. Son molt tradicionals de Sant 
Roc, a part dels focs i coets d’elevació, els tradicionals focs de terra: ventalls, rodes i, sobretot, els rètols 
pirotècnics amb, segons l’any, diferents elements al•legòrics de la festa. El Castells de Focs d’artifici de Sant 
Roc són endegats el darrer dia de la festa per la nit, el diumenge o la diada de Sant Roc, i com a cloenda de 
les Festes de Sant Roc.   
 
- La imatgeria festiva 

Els elements d’imatgeria festiva de la plaça Nova i del barri de la Catedral, imprescindibles a les Festes de 
Sant Roc són: els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova: Laieta i Roc, els Gegants nous de la 
Plaça Nova: Laia i Roc, el nan Cu-cut, els gegantets infantils de la Plaça Nova: Pippo i Gal•la, els capgrossos 
de la Plaça Nova: en Tano, en Beco, en Cu-cut, en Tano petit, el cocodril, el negret, en Groutxo, en Harpo i lo 
Pelat, i el bestiari festiu i/o de foc: l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i la Petita 
Àliga barcelonina. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

2.2.2. El programa del «4 ¼» 429 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça 
Nova  
     Declarades Festa Patrimonial d’Interès Nacional i catalogada festa votiva Patrimoni Festiu de Catalunya 

 
A La Casa dels Entremesos 
del 30 de juliol al 31 d’agost 
Exposició: «4 ¼ . 425  Anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona» 
del 13 d’agost de 2019 fins el 30 de gener de 2020 
Exposició: «1938. El barri de la Catedral sota les bombes» 
 
A la Plaça Nova i al carrer d’en Roca 
Del 14 al 17 d’agost 
 
Dimecres 14 d’agost 
10,00h   Fira d’artesania 
18,15h   Cercavila inaugural «En Cu-cut dalt del ruc»  
19,15h   Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc a càrrec de «veïnes del carrer d’en Roca» 
19,30h   Ballada de Sardanes, Cobla Ciutat de Granollers 
19,45h   Cucanya de la Plaça Nova 
22,30h   Ball amb Mashup Party Band 
 
Dijous 15 d’agost 
10,00h   Fira d’artesania a la plaça Nova 
11,00h   Fira d’art i d’artesania al carrer d’en Roca 
12,00h   Taller de collage per a nenes i nens al carrer d’en Roca 
17,30h   XXXVIII Trobada de Gegants a la plaça Nova i estrena de la nova Àliga petita 
18,00h   Cercavila de la XXXVIII Trobada de Gegants 
18,15h   Falcons de Barcelona 
19,00h   Final de la Cercavila i Balls de Gegants de la XXXVIII Trobada de Gegants   
19,15h   Xocolatada popular 
19,30h   Esbart Català de Dansaires i Cobla Ciutat de Cornellà 
22,00h   Cantada d'havaneres amb el grup Arjau i cremat de rom 
 
Divendres 16 d'agost Diada de Sant Roc 
09,30h   Gran Traca despertada 
09,40h   Seguici Tradicional de Sant Roc   
10,00h   Fira d’artesania a la plaça Nova 
10,15h   Ball de gegants al carrer d’en Roca 
10,30h   Missa Cantada a la Basílica del Pi. Benedicció de «Panellets», cant dels Goigs en llaor a Sant Roc i  
              veneració de la relíquia del sant 
11,00h   Fira d’art i d’artesania al carrer d’en Roca 
11,50h   Ball de l’Àliga de la Ciutat a la Catedral de Barcelona i davant de la capella de Sant Roc 
12,00h   Balls dels elements festius del Seguici en el pati del Palau Episcopal 
12,30h   Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió al Palau Episcopal. Ofrena floral a Sant Roc de la  
              Plaça Nova. Ball dels Gegants Centenaris de la Plaça Nova. Porró Llarg de la Plaça Nova 
13,00h   Tres Sardanes, Cobla Ciutat de Cornellà 
13,30h   Cucanya de la Plaça Nova 
17,30h   Festival infantil amb mag Xarrim Xarrim, Putxinel·lis amb la Cia. Sebastià Vergés amb «Els viatges dels   
              tres porquets» i llançament del globus del Capità Munyon 
19,00h   Concurs infantil de Dibuix. Jocs tradicionals, Cucanya de la Plaça Nova  
22,00h   Ball amb el xou «Cocodrilo Club» del DJ Albert Malla 
 
Dissabte 17 d'agost 
10,00h   Fira d'artesania 
11,00h   Art point, pintura col·lectiva de mural i llimonada i vermut al carrer d’en Roca 
12,00h   Cercavila de l’Arpella del Barri Gòtic i grallers La Pessigolla al carrer d’en Roca 
13:00h   Paella comunitària al carrer d’en Roca 
17,30h   La Festa del Gos: Mostra d'agility i tradicional «Salutació dels gossos a Sant Roc»  
19,00h   Taller infantil de diables 
2200,,0000hh      EEnnttrreeggaa  ddeellss  pprreemmiiss  ddeellss  ccoonnccuurrssooss  ddee  ddiibbuuiixx  iinnffaannttiill  ii  ddee  CCuuccaannyyaa  
22,15h   «Va tocada» amb els tabalers Percúdium  
22,30h   XXXVI Correfoc de Sant Roc, amb els Diables de Caldes de Montbui, els Diables del Barri Gòtic, la 
Mulassa de Barcelona, la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Barri Gòtic 
23,10h   Castell de Focs, pirotècnia Igual 
23,20h   Ball amb la banda Nautilus 

 
Concurs d’instagram #430fmsantroc 
 
Estimació d’assistència de públic al llarg de les festes. 38.000 persones.   



  

  
 
 

Descripció de la celebració de les Festes de Sant Roc 2019,  edició 430:  
 
Les Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova són les festes veïnals més antigues de Barcelona però 
també són la Festa Major del barri de la Catedral (Festa Major del Barri Gòtic), per tradició, trajectòria, 
antiguitat i consolidació popular, que el 2019 han arribat a la 430 edició, 4 segles i ¼ + 5, amb actes singulars, 
tradicionals i únics molts amb més de cent, dos-cents i quatre-cents anys a la ciutat: en Cu-cut dalt del ruc 
(com a cercavila inaugural), la Hissada de la Bandera Heràldica (com a pregó singular de la festa), la Cucanya 
de la Plaça Nova -element únic del seu gènere del 1884- amb 115 anys de tradició, l’actual encara és la 
mateixa de l’any 1904-, el Porró Llarg -des de l'any 1830, el Globus del Capità Munyon -des de l'any 1910, els 
Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova -de l'any 1906, el nan Cu-cut amb una tradició des de l'any 
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 –conegut almenys des de l'any 1563- amb tots els elements festius, la renovació del vot al sant amb 
l’ofici major, el cant dels goigs, l’ofrena dels panellets de sant Roc i la veneració de la relíquia dels sant, els 
balls del Seguici al Palau Episcopal, la Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió (1903), acte que es 
celebra almenys des del 1789, els Panellets de Sant Roc -dolç tradicional de la festa des de l'any 1884, la 
Festa del Gos -en record del gos del sant, balls i sintonies que li són pròpies i que, alhora, són un important 
patrimoni de tota la ciutat.  
 
La programació del 2019, ha respectat l’ordenació dels actes protocol·litzats, s’ha estructurat de la manera 
següent. El primer dia, dimecres 14 d’agost, la cercavila inaugural en Cu-cut dalt del ruc, com és tradició, va 
voltar tot el barri anunciant la festa. Tot seguit la Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc, i els 
parlaments d’autoritats i de veïns destacats que, aquest any va ser càrrec de les veïnes del carrer d’en Roca. 
Tot seguit va ser el torn de la ballada inaugural de Sardanes, a càrrec de la Cobla Ciutat de Granollers. Per la 
nit, la banda Mashup Party Band es va encarregar del primer ball de la festa major.  
 
El dia següent, dijous 15 d’agost, és el de la Mare de Déu d’agost i es va celebrar la tradicional Trobada i Ball 
de Gegants, que va arribar a la XXXVIII edició, on els gegants nous de la Plaça Nova (Laia i Roc) el nan Cu-
cut i els gegantets infantils (Pippo i Gal·la) van ser els protagonistes i els amfitrions dels altres gegants vinguts 
d’arreu; durant la cercavila de gegants, a la plaça Nova hi va haver l’actuació dels Falcons de Barcelona. 
Finalitzada la cercavila de gegants amb els balls de tots els participants, va ser el moment de la Xocolatada 
popular, elaborada per veïnes del barri. La diada va seguir amb un altre clàssic de la festa, la ballada de 
l’Esbart Català de Dansaires –enguany arriba a la setanta-unena  edició, l’esbart serà acompanyat 
musicalment per la Cobla Ciutat de Cornellà. Per finalitzar la jornada, pel vespre, hi haver la Cantada 
d’havaneres a càrrec del grup Arjau i a la mitja part es van repartir més de dues-centes degustacions del 
tradicional cremat de rom. 
 
El moment àlgid de la celebració, com és tradicional, va arribar amb el matí la diada de Sant Roc, dijous 16 
d’agost. De bon matí la Gran Traca Despertada va despertar el barri, tot seguit s’inicià el Seguici Tradicional 
de Sant Roc (acte celebrat des del 1589). El Seguici va ser integrat per: el Diable de Sant Roc, els bastoners 
de l’E.C.D. amb flabiolaire Joan Gómez, l’Àliga de la Ciutat, els grallers La Pessigolla, el Lleó de Barcelona, 
els grallers del Pi, els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova amb flabiolaire Àngel Vallverdú, el 
nan Cu-cut, els Gegants Infantils de la Plaça Nova Pippo i Gal·la i l’Àliga Petita, la Cobla Ciutat de Cornellà, la 
Bandera Verda de la Comissió i els veïns i veïnes i els ex veïns i ex veïnes, que recorrent els carrers del barri 
van arribar a la Basílica del Pi on es celebrarà renovar el Vot a Sant Roc amb la Missa Major Cantada, la 
Benedicció dels “Panellets”, el cant dels Goigs en llaor a Sant Roc i la veneració de la relíquia del sant. 
Finalitzada la cerimònia es va reprendre el Seguici fins el la Catedral de Barcelona on l’Àliga de la Ciutat va 
realitzar el seu ball davant de la capella de Sant Roc. El Seguici va continuar fins el Palau Episcopal on, al pati 
del Palau,  es van celebrar els Balls dels elements del Seguici i , quan el Seguici va tornar a la plaça Nova, es 
va procedir a l’antiquíssim privilegi de la Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió al balcó principal del 
Palau (tradició celebrada des del 1794) – balcó que dona a la plaça Nova- des on la bandera va presidir la 
festa. Tot segui, a la plaça, es va procedir a l’Ofrena floral a la imatge de Sant Roc de la Plaça Nova (Sant Roc 
de la Plaça Nova i el seu gos de color blau cel) a càrrec dels nens i les nenes de les colles de Cultura Popular 
de la Plaça Nova i, a continuació, el Ball dels Gegants Centenaris de la Plaça Nova en versió per a cobla del 
mestre Jordi León. Tot seguit com és tradicional va aparèixer el Porró Llarg de la Plaça Nova (del 1830), que 
ple de bon vi va restar a la plaça tot el dia per a que begués tot aquell que va poder aixecar el seu llarguíssim 
galet. El matí va finalitzar amb l’audició de Tres Sardanes, a càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà, i la 
Cucanya de la Plaça Nova que va tornar a funcionar.  
 
Per la tarda de la Diada de Sant Roc es va celebrar el festival infantil, amb la màgia de Xarrin Xarrin i els 
titelles tradicionals catalans (presents a la festa des del 1884) a càrrec de Vergés i, a continuació, es va 
procedir a l’antiga tradició (des de 1910) de l’enlairament del Globus del Capità Munyon. Aquest gran globus, 
dissenyat cada any per un membre de la comissió, representa un personatge o un fet negatiu de l’any, que és 
llençat pels nens i les nens del barri per allunyar els mals averanys. La tarda va continuar amb el Concurs 
infantil de dibuix i els jocs tradicionals de carrer, amb un circuït de jocs com els de l’Ou i la cullera, la Cursa de 



sacs, l’Espardenya, la Sortija, les Birles o els Tupins per finalitzar tot passant la Cucanya de la Plaça Nova. 
Per la nit, el xou «Cocodrilo Club» del DJ Albert Malla, va ser l’encarregat del segon ball de festa major. 
  
El dia següent de Sant Roc -el darrer de la festa d’aquest any- dissabte 17 d’agost, va ser el dia de la 
tradicional de La Festa del Gos. La celebració és dedicada als gossos del barri i recorda la llegenda de quan 
Sant Roc, passant per Barcelona, després de guarir el barri de la pesta, ell mateix va emmalaltí i només un 
gos del barri el va cuidar portant-li un pa cada dia i llepant-li les nafres; quan Sant Roc va marxar de Barcelona 
ho va fer acompanyat del gos plaçanoví. L’acte va constar de dues parts; una primera dedicada a l’exhibició 
d’habilitats de gossos ensinistrats a càrrec del Club d’Agility Ciutat Comtal, i una segona, la Salutació del gos a 
Sant Roc -que enguany va arribar a la quaranta-sisena edició- com a homenatge als gossos del barri. Tot 
seguit per començar la nit de foc es van realitzar els tallers infantils de diables. Ja fosc va tenir lloc la “Va 
tocada”, tabalada a càrrec del grup de percussió plaçanoví Percúdium i, tot seguit, el XXXVII Correfoc de Sant 
Roc amb la participació de les colles convidades: la Satànica de Sant Andreu i el Senglar de l’Espluga de 
Francolí i les colles plaçanovines amfitriones: la Víbria de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i els Diables del 
Barri Gòtic. El Correfoc de Sant Roc, dels més antics de la ciutat, té un gran renom, sobretot pel fet de recorre 
carrers petits –que fan que sigui un espectacle fascinant-. El Correfoc va cloure amb el tradicional Castell de 
Focs (des del 1880) –aquest any a càrrec de Pirotècnia Estalella- i que va donar pas al darrer ball de festa 
major amb la banda Nautilus, que van cloure les festes a la plaça Nova. 
 
Enguany el carrer d'en Roca es va incorporar a la festa amb un seguit d'activitats al llarg dels quatre dies: “en 
Cu-cut dalt del ruc” pel carrer d’en Roca, la Fira d’art, el Taller de collage per a nens, el Ball de Gegants al 
carrer d’en Roca, l’Art point de pintura col·lectiva d’un mural, la Llimonada-vermut al carrer, la cercavila i balls 
de l’Arpella del Barri Gòtic i els Grallers La Pessigolla i el Dinar comunitari al carrer . 
 
A més a més, a l’avinguda de la Catedral, a tocar de la plaça Nova, tots els dies de la festa, de nou dels matí a 
nou del vespre, va tenir lloc la Fira d’artesania de Sant Roc, amb més d’una vintena de parades amb 
productes artesanals de fusta, teixits, terrissa, ceràmica, joguines, llaminadures i aliments naturals. 
 
Per altra part. Com sempre, hi va haver la tradicional parada de la Comissió de Festes amb productes 
plaçanovins i del barri de la Catedral, entre altres els famosos i tradicionals Panellets de Sant Roc -que només 
poden ser trobats i degustats per aquestes diades, així com els diferents productes i publicacions de 
l’associació com ara miniatures, auques, llibres i altres elements de la celebració del “4 ¼”.  
 
Durant les Festes de Sant Roc es va poder participar en el sisè concurs fotogràfic d’instagram #430fmsantroc, 
amb tres premis que van aconseguir tres dels més de cent participants al concurs.  
 
També durant les Festes, a La Casa dels Entremesos, es van poder visitar dues exposicions que són 
emmarcades dins el projecte “4 ¼”, la reposició “425 Anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de 
ciutat a festa popular a la plaça Nova” i la nova producció d’aquest cicle commemoratiu “1938. El barri de la 
Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i poc després de la guerra”.  
 
Per últim, cal ressenyar que per Sant Roc les Colles de Cultura Popular de la Plaça Nova van tenir una 
presència destacada. Això és d’aquesta manera des del 1982 quan l’Associació de Festes de la Plaça Nova va 
iniciar tot un moviment juvenil que, mitjançant la cultura popular i tradicional, va dinamitzar el barri. Primer els 
geganters i els grallers, (1982) després els diables, i els tabalers, (1984)  després els portadors de bestiari: 
Àliga, Víbria i Arpella (1989) i per últim la secció infantil, (2005),  fins als 173 membres entre 3 i 98 anys, com a 
moviment associatiu per al foment i difusió de la cultura popular i tradicional catalana, barcelonina i 
plaçanovina.  
 
L’estimació d’assistència de públic al llarg de totes les festes és de 38.000 persones. 

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

  
  

2.3. Activitats de les colles de cultura popular i tradicional de la plaça 
nova: geganters, grallers, bestiari, diables, tabalers, infantils i jocs 
tradicionals  
 
 
Des de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, entitat amb activitats des de l'any 1589, com a eina de foment 
de la cultura popular, tradicional i festiva, incentiva l'activitat de dones i homes, noies i nois, nenes i nens del 
barri i de tota mena de procedències mitjançant les seves diferents seccions: La Comissió de Festes, des del 
1829 (hereva de la Confraria de Sant Roch de la Plassa Nova de la Seu Catedral, del 1589, i del Gremi de 
Bastaixos de la Plassa Nova, des de l'any 1640); la colla de Gegants i nans, amb els Gegants Centenaris 
(1906), el nan Cu-cut (1907) i els gegants nous (1992); els Grallers La Pessigolla, des del 1983; els Diables i 
Tabalers del Barri Gòtic, des del 1984; els portadors de Bestiari amb l'Àliga de la Ciutat (1989), la Víbria de 
Barcelona (1993) i l'Arpella del Barri Gòtic (1999). El col·lectiu s'amplia amb la secció infantil l'any 2005 amb 
l’Àliga Petita de Barcelona, el gegant infantil Pippo (2007) i la geganta infantil Gal•la (2012). Amb 174 socis en 
actiu i moltíssims col·laboradors, del barri i de la resta de la ciutat, l'Associació aquest any ha celebrat el 429 
anys d'activitat amb un seguit d'actuacions, les habituals de cada secció i altres d'especials, en motiu de 
commemoració del «4 ¼» segles i com a continuïtat de la celebració dels 425 anys de Sant Roc de Barcelona 
i de les seves tradicions més que centenàries. 
 
Les activitats habituals i puntuals, programades, sol·licitades en col·laboracions i intercanvis de les diferents 
Colles de les Cultures Popular i seccions i comissions de l’Associació es realitzen en trobades, festes i 
celebracions d’arreu de la ciutat, del país i més enllà i amb activitats, tallers i visites a La Casa dels 
Entremesos.  
 
Les principals activitats realitzades durant l’any 2019 han estat :  
 
 
GENER:   
 
Coorganització i participació en l’arribada i visita dels Reis d’orient a l’Hospital matern-infantil de Sant Joan de 
Déu amb diferents membres de l’entitat com a patges reials. Participació en la Inauguració del XXXIIè Festival 
Tradicionàrius amb  els grallers La Pessigolla en motiu del seu 35è aniversari. Participació en la Cercavila 
d'Inici de Festa Major del barri de Sant Antoni amb  els grallers La Pessigolla. Participació en el Seguici de les 
Basíliques de la Barcelona Antiga amb els grallers La Pessigolla. Realització de dues visites guiades a 
l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels Entremesos per a quaranta quatre nens i nenes de 4t de 
primària de l’escola Roser Capdevila de Terrassa a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova. Participació en el “Gegants per la Llibertat” a l’esplanada davant del Centre Penitenciari Lledoners amb 
els Gegants Nous Roc i Laia. Participació a la Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona amb 
diversos genets i el portant de la Bandera de Santa Eulàlia. Organització de la xerrada "Aureli Capmany, les 
festes de Barcelona i els Tres Tombs”, a la Sala d'Actes de La Casa dels Entremesos amb l’assistència de 16 
persones. Participació en el Trobada de Gegants de Salou amb els grallers La Pessigolla2 acompanyant els 
Gegants nous de les Borges Blanques. Organització de la xerrada "El tractament de les cremades en els 
correfocs”, a la Sala d'Actes de La Casa dels Entremesos amb l’assistència de 160 persones.  
 
 
FEBRER:   
 
Participació en les Festes de Santa Eulàlia: Participació en l’Exposició «Gegantons de les colles de 
Barcelona», al Born CCM, amb els gegants infantils Pippo i Gal·la i l’Àliga Petita. Participació en els Protocols 
de l’Àliga amb l’Àliga de la Ciutat. Ball de l’Àliga i Marxa d’entrada de l’Àliga a Santa Maria del Mar. 
Participació en la Cercavila de la Trobada de Gegantons amb els gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita 
barcelonina i els grallers La Pessigolla i amb portadors per la Gegantona Laia de Barcelona. Participació en el 
Correfoc de Santa Eulàlia amb els Diables del Barri Gòtic, Víbria de Barcelona (vella) i tabalers Percúdium. 
Participació en les Matinades de grallers amb els grallers La Pessigolla. Participació en el Seguici de Santa 
Eulàlia – XXXVII Trobada de Gegants de Ciutat Vella i amb l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona (nova) 
els gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita barcelonina, el nan Cu-cut, els gegants nous Roc i Laia, els 
grallers La Pessigolla, els grallers Esparriots i portadors per la Gegantona Laia de Barcelona i del Penó de 
Santa Eulàlia i fent el Ball de Santa Eulàlia a la Baixada de Santa Eulàlia i a la plaça de sant Jaume amb els 
Gegants Nous de la Plaça Nova i el Ball de l’Àliga a la plaça de Sant Jaume. Participació en la Cercavila i balls 



«Gegants de Corpus vs Gegants de Carnaval» amb portadors per als Gegants de la Casa de Caritat. 
Participació a l’Exposició «Laies», al Palau de la Virreina, amb la geganta nova Laia i la geganta infantil Gal·la. 
Participació en la Col·locació del Penó de Santa Eulàlia i la Balladeta de la Laia amb portadors per la 
Gegantona Laia de Barcelona i del Penó de Santa Eulàlia. Participació en la Passejada de les Laies amb la 
geganta infantil Gal·la, la geganta vella Laieta, la geganta nova Laia, els grallers Esparriots i portadors per la 
Gegantona Laia de Barcelona i del Penó de Santa Eulàlia, fent el Ball de Santa Eulàlia a la baixada de Santa 
Eulàlia i a la plaça de Sant Jaume amb la geganta vella Laieta i la geganta nova Laia. Participació en la 
Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
l’Àliga de la Ciutat fent el Ball de l’Àliga i la Marxa d’entrada de l’Àliga. Participació en la Ludoteca de La Casa 
dels Entremesos «Entre jocs i passejades Fes de geganter i balla amb els petits gegants Pippo i Gal·la», amb 
la participació de tres monitors de la Plaça Nova, els gegants infantils Pippo i Gal·la, i l’Àliga Petita, amb la 
participació de catorze nenes i nens. Realització de tres visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria de  
La Casa dels Entremesos i tres Tallers de Gegants de La Casa dels Entremesos per a tres grups de setanta 
quatre nens i nenes de 1r de primària l’Escola Ramon Llull de Barcelona a càrrec de tres monitors de 
l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Realització de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria 
de La Casa dels Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a un grups de vint-i-cinc 
nens i nenes de 1r de primària l’Escola La Salle Gràcia de Barcelona a càrrec dos monitors de l’Associació de 
Festes de la Plaça Nova. Participació en l’Arribo del Rei Carnestoltes i la Taronjada, del Carnaval de 
Barcelona 2019, amb portadors per als Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona. 
Publicació del llibre de partitures «Percúdium» tercer volum de la col·lecció «Músiques de tabalers». 
 
 
MARÇ:    
 
Participació en la Rua de Carnaval de l’escola Virolai Grimm del barri del Camp de l’Arpa de Barcelona amb 
els tabalers Percúdium. Participació en la Rua de Carnaval del barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat 
amb els tabalers Percúdium. Organització i realització de la presentació del llibre «Escultors de la festa» a la 
Sala d'Actes de La Casa dels Entremesos, amb l’assistència de 57 persones. Presència en la inauguració de 
l’exposició «Espai i Festa. La transformació festiva de l’espai urbà a les viles i als barris de Barcelona» a 
l’Espai Albert Musons – Fundació Festa Major de Gràcia, en la que s’ha col·laborat com a membre dels Grups 
de Recerca Local de Barcelona. Organització i realització de la presentació del llibre de partitures 
«Percúdium» i actuació dels tabalers Percúdium al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia. Participació en la 
processó de «L’arribada del legat de Roma» de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb l’Àliga de 
la Ciutat. Participació en el Retaule de Sant Josep Oriol «Doctor Pa i Aigua» a la Basílica de Santa Maria del 
Pi amb l’Àliga de la Ciutat fent el seu ball. Organització i participació a la Cercavila i Concert de Primavera del 
70è Aniversari del Museu Frederic Marès amb els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova, l’Àliga 
de la Ciutat i els grallers La Pessigolla. Realització de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria 
de La Casa dels Entremesos i un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a un grup de vint-i-cinc 
nens i nenes de 2n de primària del CEIP Mare de Déu de la Muntanya d’Esparraguera a càrrec dos monitors 
de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Participació en la «Passejada dels Oriols» de les Festes de Sant 
Josep Oriol del barri del Pi amb el Gegant nou Roc, el nan Cu-cut, el Gegant infantil Jordi i els grallers La 
Pessigolla. Participació en les Matinades de grallers de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els 
grallers La Pessigolla. Participació en la XXV Trobada de Gegants, Capgrossos, Bestiari i Balls Popular de les 
Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els Gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els Gegants 
infantils Jordi i Gal·la, l’Àliga Petita i els grallers La Pessigolla. Realització de d’una visita guiada a l’exposició 
permanent d’imatgeria de La Casa dels Entremesos i un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a 
un grup de vint-i-cinc nens i nenes de P5 del CEIP l’Olivera de Sant Cugat del Vallès a càrrec dos monitors de 
l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Realització de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria 
de La Casa dels Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a un grup de vint-i-cinc 
nens i nenes de P5 del CEIP l’Olivera de Sant Cugat del Vallès a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes 
de la Plaça Nova. Organització i realització d’una visita guiada a La Casa dels Entremesos i una xerrada de 
cultura popular i tradicional per a divuit alumnes i una professora de Dinamització Cultural de la Fundació Pere 
Tarrés a càrrec del president de l’associació i el vocal de comunicació. Exposició de l’Arpella del Barri Gòtic i la 
Víbria de Barcelona al Centre d’Imatgeria Festiva del Poblenou. 
 
 
ABRIL:   
 
Participació a l’exposició de bèsties de foc del Bestiuari 2019 al Centre Cívic de Sant Martí amb l’Arpella del 
Barri Gòtic i la Víbria de Barcelona. Organització i realització de la presentació del llibre de partitures 
«Percúdium» volum 3 de la col·lecció «Músiques de tabalers» a la Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos i 
actuació del grup de tabalers Percúdium i recepció dels convidats al pati de La Casa dels Entremesos, amb 
l’assistència de 44 persones. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La 
Casa dels Entremesos i un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a un grup de vint-i-cinc nenes i 
nens de P4 del CEIP l’Olivera de Sant Cugat del Vallès a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes de la 
Plaça Nova. Participació a l’estand de El Cep i la Nansa Edicions, al passeig de Sant Joan, per la signatura de 
llibres de la col·lecció «Grups Festius de Barcelona» en motiu de la Diada de Sant Jordi, amb la presència del 
nan Cu-cut de la Plaça Nova i de la Víbria de Barcelona. Participació a l’estand de venda de llibres de La Casa 
dels Entremesos, al passeig Lluís Companys, en motiu de la Diada de Sant Jordi amb l’assistència de diversos 



voluntaris de la nostra entitat. Participació a la III Trobada de Bèsties de Foc al Parc de l’Estació, a Caldes de 
Montbui, amb l’Arpella del Barri Gòtic i el grup de tabalers Percúdium. 
 
 
MAIG:   
 
Participació a la IV Trobada de Percussió «Sagrejam», organitzat pel grup Sagresamba al barri de la Sagrera, 
amb el grup de tabalers Percúdium. Participació a la «petita volteta al Borsí» a la plaça de la Verònica, dins de 
la Festa Major del Gòtic, amb els gegants infantils Pippo i Gal·la i l’Àliga Petita. Participació a la Jornada 
Formativa sobre Gestió Associativa, adreçada a membres de juntes directives de les entitats federades a 
l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, amb dos membres de la nostra Junta directiva. 
Participació a la Cercavila de la Diada de les Festes de Sant Isidre de la Vila amb la Víbria de Barcelona, 
l’Arpella del Barri Gòtic i els Grallers La Pessigolla. Participació a la Cercavila infantil de les Festes de 
Primavera del barri de Sant Just (dins de la Festa Major del Gòtic) amb els gegants infantils Pippo i Gal·la i 
l’Àliga Petita i els Grallers La Pessigolla. Participació fent l’animació a les arribades de Puigcerdà de l’Ultra rail 
Cerdanya 2019 –Curses de Muntanya- amb els tabalers Percúdium. Col·laboració amb La Nit dels Museus de 
La Casa dels Entremesos amb quatre voluntaris de la nostra entitat. Participació fent l’animació a les arribades 
d’Alp de l’Ultra rail Cerdanya 2019 –Curses de Muntanya- amb els tabalers Percúdium. Organització d’una 
visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos amb atenció especial 
per a dos grups amb un total de catorze nenes i nens d’entre sis i dotze anys amb ceguesa i discapacitat 
visual del Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals CREDV-CRE ONCE Barcelona i 
realització de la visita a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Realització de dues 
visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos i dos Tallers de 
Diables de La Casa dels Entremesos per a dos grups de vint-i-cinc nenes i nens de 3r. de primària del Col·legi 
Jesús Salvador de Sabadell a càrrec tres monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Realització de 
dues visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos i dos Tallers de 
Diables de La Casa dels Entremesos per a dos grups de vint-i-cinc nenes i nens de 4t. de primària del Col·legi 
Jesús Salvador de Sabadell a càrrec tres monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Participació a 
la  28ena Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell -Trobada de capgrossos, bestiari i altres 
elements- amb la Víbria de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic, l’Àliga Petita, el capgròs Cucudrilu i els Grallers 
La Pessigolla. 
 
JUNY:   
 
Participació a la jornada «La recerca local i el restabliment de la Barcelona democràtica, a El Born CCM, amb 
la intervenció dels nostre president a la taula rodona i debat «Festa i cultura popular». Participació a la XX 
Trobada de Bèsties de Foc de Castelló, Aniversari dels Dracs Bessons, amb la Víbria de Barcelona (vella). 
Participació a l’exposició del Seguici Popular a l’Ajuntament de Barcelona per la Festivitat de Corpus amb 
l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Participació a la Rebuda de la Flama del Canigó, a la plaça 
de Sant Jaume, amb l'Àliga de la Ciutat, i fent el Ball de l’Àliga. Participació a l’acte de repartiment dels Focs 
de Sant Joan (Rebuda de la Flama del Canigó) amb tres Diables del Barri Gòtic llençant pirotècnia des del 
terrat de l’Ajuntament de Barcelona. Participació a la Processó de Corpus amb l'Àliga de la Ciutat,  la Víbria de 
Barcelona, els Gegants Centenaris o vells de Sant Roc de la Plaça Nova -Roc i Laieta, el nan Cu-cut i els 
grallers la Pessigolla. Participació a la Processó de Corpus amb l'Àliga de la Ciutat,  la Víbria de Barcelona, els 
Gegants Centenaris o vells de Sant Roc de la Plaça Nova -Roc i Laieta, el nan Cu-cut i els grallers la 
Pessigolla. Realització de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels 
Entremesos i un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per un grup de dotze nenes i nens del Casal 
Infantil La Sedeta de Barcelona a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Realització 
de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos i un Taller de 
Gegants de La Casa dels Entremesos per un grup de vint-i-cinc nenes i nens del Casal Infantil La Sedeta de 
Barcelona a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Participació a la 75è 
aniversari dels Nanos i Gegants de Vinaròs, XXIX Trobada de Gegants i Nanos de Castelló de la Plana, amb 
la Víbria de Barcelona (vella) amb 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. Celebració de la Revetlla de Sant Joan de La Casa dels 
Entremesos.  
 
 
JULIOL:   
 
Participació en el 20è aniversari de la Colla dels Gegants del Carnaval de Solsona amb els Gegants nous, Roc 
i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils, Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita, portadors per als Gegants Vells de la 
Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona i els grallers La Pessigolla. Participació a la Cercavila -Trobada 
de Gegants- de la Festa Major del Raval amb els Gegants nous, Roc i Laia, el nan Cu-cut, la geganta infantil 
Gal·la i els grallers La Pessigolla. Participació en la Trobada Gegantera de l’Espluga de Francolí amb 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. Participació en la XI Trobada dels Gegants de Sant Jaume amb els Gegants nous, Roc i Laia, el 
nan Cu-cut, la geganta infantil Gal·la, l’Àliga Petita i els grallers La Pessigolla. Inauguració de l’exposició 
«1938. El barri de la Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i poc després de la 
guerra», a La Casa dels Entremesos, amb l’assistència de 94 persones. Realització de nou visites guiades a 



l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos i tallers de dibuix de La Casa dels 
Entremesos per a nou grups de nenes i nens del casal d’estiu de l’Associació Esportiva l’Eixample de 
Barcelona a càrrec de divuit monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Realització de quatre Tallers 
de Gegants de La Casa dels Entremesos i quatre visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria festiva 
de La Casa dels Entremesos per a quatre grups de nenes i nens del casal d’estiu de l’Associació Esportiva 
l’Eixample de Barcelona a càrrec de vuit monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Realització de 
quatre Tallers de Diables de La Casa dels Entremesos i quatre visites guiades a l’exposició permanent 
d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos per a quatre grups de nenes i nens del casal d’estiu de 
l’Associació Esportiva l’Eixample de Barcelona a càrrec de vuit monitors de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova. Exposició «1938. El barri de Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i poc 
després de la guerra» a La Casa dels Entremesos. Exposició «4¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de 
Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova» a La Casa dels Entremesos. Estatge de la Colla a 
l’Espluga de Francolí. Realització d'una entrevista per a Betevé. Realització d'una entrevista per a El 
Nacional.cat. 
 
 
AGOST:   
 
Participació en l'encontre dels Seguicis de Sant Roc de Barcelona i de Tarragona, a les 175es Festes de Sant 
Roc del Cos del Bou de Tarragona, amb tot el Seguici Tradicional de Sant Roc: el Diable de Sant Roc, l’Àliga 
de la Ciutat, la nova Àliga petita, els gegants infantils, Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut, els gegants centenaris, 
Roc i Laieta, la Bandera Verda de la Comissió i l'acompanyament musical del flabiolaire Àngel Vallverdú, els 
Grallers So Na t i la Cobla Ciutat de Granollers. Participació a les 430es Festes de Sant Roc de Barcelona a la 
plaça Nova: Participació en la Cercavila inaugural «En Cu-cut dalt del ruc» amb els capgròs Cu-cut i els 
Capgrossos de la Plaça Nova. Participació en la XXXVIII Trobada i Ball de Gegants de la Plaça Nova amb els 
gegants nous, Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils -Pippo i Gal·la, la nova Àliga petita i els grallers 
La Pessigolla. Participació en el Seguici Tradicional de Sant Roc amb el Diable de Sant Roc, l’Àliga de la 
Ciutat, la nova Àliga petita, els gegants infantils, Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut, els gegants centenaris, Roc i 
Laieta, la Bandera Verda de la Comissió i els grallers La Pessigolla. Participació en la Cercavila de l'Arpella al 
carrer d'en Roca amb l'Arpella del Barri Gòtic i els grallers La Pessigolla. Participació en la «Va Tocada» amb 
els tabalers Percúdium. Participació en el XXXVIè Correfoc de Sant Roc amb la Víbria de Barcelona (vella),els 
Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes» a la 
Sala de ball de La Casa dels Entremesos. Exposició «4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. 
De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova» a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos. Visites lliures 
guiades a les exposicions: «4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa 
popular de la plaça Nova» i «1938. El barri de la Catedral sota les bombes», dins de la programació de les 430 
Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova. Construcció de la nova figura de l'Àliga petita a càrrec 
d'Àlex Jodar..  
 
 
SETEMBRE:  

   
Participació en la cerimònia de comiat del nostre company, soci i tresorer, José Luís Lleixà Prieto «Cinto» al 
tanatori de Les Corts, realitzant el Ball de l'Àliga de la Ciutat com a homenatge, amb l'Àliga de la Ciutat i els 
grallers La Pessigolla. Inauguració de l'exposició «El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral» al 
Centre Cívic Pati Llimona. FESTES DE LA MERCÈ: Exposició del Seguici Popular al vestíbul de l'Ajuntament 
de Barcelona amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Exposició 19a Mostra de Gegants al Pati 
Manning del CCCB amb els Gegants Nous de la Plaça Nova -Roc i Laia-, el nan Cu-cut i els gegants infantils 
de la Plaça Nova -Pippo i Gal·la-. Exposició de Dracs i Bèsties de Foc al Born Centre de Cultura i Memòria 
amb l’Arpella del Barri Gòtic i la Víbria de Barcelona (vella).  Participació Seguici inaugural i Toc d’inici amb 
l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Participació en la Passejada de Bèsties amb l’Arpella del 
Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona (nova)i els tabalers Percúdium. Participació en el Correfoc de la Mercè. 
Participem amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium. Participació 
en la Xambanga de gegants amb els Gegants Nous de la Plaça Nova -Roc i Laia-, el nan Cu-cut, els gegants 
infantils de la Plaça Nova -Pippo i Gal·la- i els Grallers La Pessigolla. Participació en les Matinades de grallers 
amb els Grallers La Pessigolla. Participació en l'Anada a ofici i en el Seguici de la Mercè amb l’Àliga de la 
Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Participació en el Ball de l’Àliga i els Gegants de la Ciutat amb l’Àliga de 
la Ciutat fent el seu ball protocol·lari. Participació en la Mostra de Balls amb els Gegants Nous de la Plaça 
Nova -Roc i Laia- fent el «Ball dels Gegants de la Plaça Nova – Ball de Santa Eulàlia» i els Grallers La 
Pessigolla. Participació en la Passada de nans i gegants amb els Gegants Nous de la Plaça Nova -Roc i Laia-, 
el nan Cu-cut, els gegants infantils de la Plaça Nova -Pippo i Gal·la- i els Grallers La Pessigolla. Participació 
en la Cavalcada de la Mercè amb l’Àliga de la Ciutat, els Gegants Nous de la Plaça Nova -Roc i Laia-, el nan 
Cu-cut, els gegants infantils de la Plaça Nova -Pippo i Gal·la-, l'Àliga Petita, els grallers La Pessigolla i els 
grallers Els Esparriots. L’Àliga de la Ciutat fent el seu ball protocol·lari. Visita guiada a l'exposició «El Barri 
Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral» al Centre Cívic Pati Llimona. Participació en la Trobada 
d'Àligues de les festes de celebració dels 400 anys d'història de l'Àliga de La Bisbal d'Empordà amb l’Àliga de 
la Ciutat i els grallers Els Esparriots.. 
 
 



OCTUBRE:   
 
Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Sagrat Cor amb un monitor. 
Realització d'un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Sagrat Cor amb dos monitors. 
Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Maristes Sants Les Corts amb 
un monitor. Realització d'un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Maristes Sants Les 
Corts amb dos monitors. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola 
Lavínia amb un monitor. Participació en la Festa Major del Col·legi Lestonnac de Barcelona amb el gegants 
infantils Pippo i Gal·la, la Petita Àliga i un graller de La Pessigolla. Participació en la Cercavila de Festa Major 
del barri de Canyelles amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la 
Petita Àliga i els grallers La Pessigolla. Participació en el 15è aniversari del grup de tabalers Kabum, a la vila 
de Gràcia, amb els tabalers Percúdium. Participació en la Cercavila de Festa Major de Les Corts amb l’Àliga 
de la Ciutat. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Pia de Caldes de 
Montbui amb cinc monitors. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola 
Salesians de Sant Josep amb dos monitors. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos 
per al Grup Antoni Crespo amb un monitor. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos 
per a l’Escola La Mar Bella amb dos monitors. Participació en el projecte «Digitalització en 3D de Bestiari» de 
l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, a Vilafranca dels Penedès, amb l'Àliga de la Ciutat, 
l'Arpella del Barri Gòtic i la Víbria de Barcelona. Participació en el Correfoc de Festa Major del barri de 
Canyelles amb els Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Realització d'un Taller de Gegants de La 
Casa dels Entremesos per a l’Escola Carlit amb un monitor. Realització d'un Taller de Gegants de La Casa 
dels Entremesos per a l’Escola La Mar Bella amb dos monitors. Realització d’una visita guiada a l'exposició 
«El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral», al Centre Cívic Pati Llimona, per a un grup de joves 
usuaris de Colectic Projectes Educatius. Realització d’una visita guiada a l'exposició «El Barri Perdut. La plaça 
Nova i el barri de la Catedral», al Centre Cívic Pati Llimona, oberta a tot el públic. Participació en el 
«Barcelona Dibuixa», al Casal de Barri Pou de la Figuera, amb l'Arpella del Barri Gòtic. Realització d’una visita 
guiada a les exposicions de La Casa dels Entremesos per al Grup d’Activitats dels Dijous per a persones 
grans amb un monitor. Realització de dues visites guiades a les exposicions de La Casa dels Entremesos per 
a la Institució Montserrat amb quatre monitors. Realització de dues visites guiades a les exposicions de La 
Casa dels Entremesos per a l'Escola Gravi amb tres monitors. Realització de dues visites guiades a les 
exposicions de La Casa dels Entremesos per a l'Escola Gravi amb tres monitors. Celebració de la Castanyada 
de la Colla a La Casa dels Entremesos  
 
 
NOVEMBRE:   
 
Realització de la xerrada «1938. La construcció de refugis antiaeris durant la Guerra Civil» a càrrec de Josep 
Maria Contel, a La Casa dels Entremesos. Anada al Taller d'escultura Casserras de Solsona amb els Gegants 
nous -Roc i Laia-, els Gegants infantils -Pippo i Gal·la- i el nan Cu-cut per a la seva restauració. Realització 
d’una visita guiada a les exposicions de La Casa dels Entremesos per a un grup de persones grans de 
Barcelona amb un monitor de la nostra entitat. Realització de dos Tallers de Gegants de La Casa dels 
Entremesos per a l’Escola Sant Martí de Barcelona amb tres monitors de la nostra entitat. Participació en la 3a 
Trobada de Gegants de Sant Pere de les Puel·les amb l'Arpella del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona, l'Àliga 
Petita i els grallers La Pessigolla. Realització d’una visita guiada a les exposicions de La Casa dels 
Entremesos per a un grup de persones grans de la Fundació Gestió i Suport de Badalona amb un monitor de 
la nostra entitat. Participació en la Cercavila de cloenda de l'exposició «10 anys fent cultura» dels Mestres del 
Gai Saber, a l'Ateneu Fundació Iluro de Mataró amb els tabalers Percúdium. Realització i muntatge de 
l'exposició «Cavalcada de Reis 1900...», els vestits vells dels Reis, a La Casa dels Entremesos. Realització i 
muntatge de l'exposició «Figures populars i comercials dels Tres Reis d'Orient», de la col·lecció Xavier 
Cordomí, a La Casa dels Entremesos. Realització de tres Tallers de Gegants de La Casa dels Entremesos per 
a l’Escola Dominiques de l'Ensenyament  de Barcelona amb cinc monitors de la nostra entitat. Realització 
d’una visita guiada a les exposicions de La Casa dels Entremesos per a un grup de persones grans de 
Barcelona amb un monitor de la nostra entitat. Inauguració de les exposicions «Cavalcada de Reis 1900...» i 
«Figures populars i comercials dels Tres Reis d'Orient», en el marc de les inauguracions del «Nadal a La Casa 
dels Entremesos». Participació en la Cercavila de gegantons, capgrossos i altres elements infantils, de la 
Primera diada de Santa Caterina, amb l'Àliga Petita. Exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes, 
Sant Roc poc abans i poc després de la guerra» a la Sala de ball de La Casa dels Entremesos. Exposició 
«Cavalcada de Reis 1900...» , els vestits vells dels Reis a la sala d'Actes de La Casa dels Entremesos. 
Exposició «Figures populars i comercials dels Tres Reis d'Orient» al vestíbul de La Casa dels Entremesos. 
Participació en la Campanya de recollida de joguines noves i llibres infantils «Coronat Col·laborant» comprant 
joguines noves. 
 
 
DESEMBRE:   
 
Participació en la Cercavila de Festa Major de Sant Andreu del Palomar – 30è aniversari dels Gegants Coloms 
amb l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona (nova) i els grallers La Pessigolla. Realització d’un Taller de 
Diables de La Casa dels Entremesos per a alumnes de 6è de primària de l’escola Maristes La Immaculada de 
Barcelona amb dos monitors de la nostra entitat. Organització i realització de la tradicional xerrada de Santa 



Llúcia amb la conferència «Capgirant la història del pessebre» a càrrec d’Albert Dresaire Gaudí, del Col·lectiu 
pessebrista El Bou i la Mula, a la sala de Ball de La Casa dels Entremesos. Participació en la  XXIIIª Mostra de 
Bestiari Festiu de Ploma de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès amb l'Arpella del Barri Gòtic. Exposició 
«1938. El barri de la Catedral sota les bombes, Sant Roc poc abans i poc després de la guerra» a la sala de 
Ball de La Casa dels Entremesos. Exposició «Cavalcada de Reis 1900...» , els vestits vells dels Reis a la sala 
d'Actes de La Casa dels Entremesos. Exposició «Figures populars i comercials dels Tres Reis d'Orient» al 
vestíbul de la primera planta de La Casa dels Entremesos. Participació en la Campanya de recollida de 
joguines noves i llibres infantils «Coronat Col·laborant» amb l’aportació de joguines noves. Celebració del 
Nadal amb els socis i les sòcies de l’entitat a La Casa dels Entremesos. Organització de l’Arribada de l’Home 
dels Nassos a La Casa dels Entremesos. Participació en l’Arribada i desfilada de l’Home dels Nassos amb els 
tabalers Percúdium. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

33..  QQUUAALLIITTAATT,,  VVAALLOORRSS,,  EEXXPPEERRIIÈÈNNCCIIAA,,  CCOOHHEESSIIÓÓ  SSOOCCIIAALL,,  IINNCCIIDDÈÈNNCCIIAA:: 
 
La tradició i l'experiència constatada (quatre segles i un quart) en el foment i la difusió de la cultura popular 
d'arrel tradicional catalana i de singularitat barcelonina mitjançant les colles i les seccions de cultura popular 
de la Plaça Nova: Geganters, Grallers, Diables, Tabalers, Bestiari, Jocs tradicionals i Infantils, per la Comissió 
de Festes i Tradicions, la Secció de Comunicació, Xarxes social i Innovació i la Secció de Projectes, Arxiu i 
Recerca. Amb responsabilitat com a organitzadors, administradors i mantenidors dels actes quatricentenaris, 
bicentenaris i centenaris de les Festes Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova -festa declarada Festa 
Patrimonial d’Interès Nacional i catalogada com a festa votiva Patrimoni Festiu de Catalunya- en el seus 4 ¼  
segles, com a actes singulars i únics de cultura popular, tradicional i festiva. Amb el manteniment i la 
realització de les tradicions singulars del barri de la Catedral (barri Gòtic), per més de quatre i quart vegades 
centenàries i, alhora, de la celebració festiva tradicional i popular viva més antiga de la ciutat. Amb la 
conservació i la difusió dels actes i els elements singulars, propis i únics de la ciutat, el barri i la festa. Amb la 
recerca de la innovació i de les noves propostes d'arrel, l'aposta pel jovent, el respecte a la tradició i a la 
singularitat i la difusió de la personalitat barcelonina del barri mitjançant la cultura popular i tradicional catalana 
pròpia de la ciutat. Amb la realització d'activitats festives tradicionals obertes i dels actes i elements singulars 
com a eines per a la cohesió social de tot el territori i de tots els sectors socials del barri mitjançant la cultura 
popular i tradicional catalana de les diverses seccions i colles de l'Associació i amb processos participatius i 
democràtics sense cap mena d’exclusió per gènere, procedència o condició. Amb el treball en xarxa amb 
col·laboradors i la interdisciplina dels diferents àmbits de la cultura popular i tradicional. Amb el manteniment i 
foment de les colles de geganters, grallers, diables, tabalers, bestiari, jocs tradicionals i infantils i la realització 
de totes les seves activitats al llarg de l'any i especialment en la realització i participació en els actes 
tradicionals del 429 Anys de Sant Roc. La celebració de la tradició barcelonina del 429 Anys de Sant Roc de 
Barcelona a la plaça Nova amb tots els seus elements singulars i tradicionals: el Seguici de Sant Roc, els 
Gegants Centenaris, el nan Cu-cut, la Cucanya, el Porró Llarg, el Globus del Capità Munyon, les banderes i 
els estendards, els gossos, els Panellets, els Goigs, la Relíquia del Sant, l'Àliga de la Ciutat, el Seguici de Sant 
Roc i els seus balls i músiques, entre altres. que fan de la celebració una celebració única, amb gran 
assistència de veïns, ex veïns i visitants i amb la implicació d'entitats, comerços i veïns del barri. Amb el 
increment d'associats a l'entitat en les seves diferents seccions, actualment 165 associats actius, mitjançant 
les activitats de cultura popular, tradicional i festives al llarg de tot l'any amb la participació a tota mena d'actes 
i les activitats associatives en la nostra seu a La Casa dels Entremesos.  
 
L'experiència en l'àmbit (festes populars i veïnals més antigues de la ciutat, gegants centenaris, tradicions 
singulars i úniques, etcètera), els processos participatius i democràtics oberts a tothom sense cap mena 
d’exclusió per gènere, procedència o condició, el rigor comprovat en totes les activitats, el respecte a la 
tradició i la predisposició a la innovació i l'anàlisi, la contenció, el foment de l'associacionisme cultural d'arrel 
tradicional mitjançant la cultura popular d'arrel tradicional catalana i de singularitat barcelonina mitjançant la 
Comissió de Festes i les Colles de Cultura Popular de la Plaça Nova: Geganters, Bestiari, Grallers, Diables, 
Tabalers, Jocs Tradicionals i colles Infantils i de les Comissió de Festes , la Secció de Comunicació, Xarxes i 
Innovació i la Secció de Projectes, Arxiu i Recerca. 
 
L'Associació de Festes de la Plaça Nova i totes les seves colles de cultura popular i tradicional: geganters, 
grallers, diables, tabalers, bestiari, jocs tradicionals i colles infantils i comissions, així com les seves activitats, 
com a elements de la festa tradicional, són destinades a tots les ciutadanes i els ciutadans de Barcelona i 
visitants, sense cap mena d’excepció. S'hi dedica una especial atenció als infants, als joves i a la gent gran. 
Tots els actes i activitats són organitzats per la nostra Associació, constituïda en comissions i en colles de 
cultura popular (geganters, grallers, diables, tabalers, bestiari i la respectiva secció infantil), on també hi 
participen lliurement veïns, comerciants, entitats col·laboradores, tant en el procés de programació, producció, 
difusió i realització, com en els processos de balanç i avaluació, amb processos participatius i democràtics, 
amb rigor i respecte a la tradició i la predisposició a la innovació i l’anàlisi, oberts a les noves propostes i la 
captació de nous associats, sobretot joves i famílies. Sant Roc, com a festa del barri i tradició barcelonina, és 
destinada a tot el veïnat sense cap mena d’excepció i també als comerciats, treballadors i visitants del Barri 
Gòtic -sense oblidar la seva àrea d'influència als barris veïns de Santa Caterina i del Raval nord-. Es te una 
especial atenció, donat l'espai i les dates, als visitants i turistes sobretot pel que fa a manifestacions de cultura 
popular i tradicional. Com a festa tradicional i patrimonial de tota la ciutat de Barcelona, també hi acudeixen 
nombrosos ciutadans d'altres barris i molts ex veïns del barri de la Catedral i els seus descendents, coneguts 
arreu com a "plaçanovins i plaçanovines". 
 
D'aquesta manera, totes les activitats -tots els actes en espai obert i gratuïts- tenen una capacitat de 
convocatòria important i de tota mena de públics (familiar, jove, infantils, tercera edat, etc. i de procedència: 
veïns, ex veïns, visitants d'altres barris i territoris, etc. i gran incidència de turistes -molts actes amb 
explicacions en francès, anglès...- i molta difusió als barris veïns: Sant Pere-Santa Caterina-La Ribera i el 
Raval. Els espais són totalment accessibles, les propostes per a tothom sense cap mena d'exclusió. 
Sostenibilitat de cada projecte i proposta. La concepció de l'espai públic, obert i lliure, per a la difusió de la 
cultura popular i tradicional catalana i de singularitat barcelonina i el propi coneixement de Barcelona. 
 
 



 
 
Difusió intensiva pel barri Gòtic i la resta de Barcelona durant tot l'any a escoles, esplais i altres espais 
infantils, espais culturals, entitats socials, centres cívics, casals d'avis, col·lectius d’immigrants, tours 
operadors, hotels, comerços, administracions i centres i punts d'informació. Proximitat territorial i amb l'entorn 
social. Visió global de la cultura popular, tradicional i festiva catalana i de la singularitat barcelonina i del barri 
de la Catedral (Barri Gòtic) en cada activitat i acció. Activitats sense inscripció, lliures i gratuïtes. Atenció 
especial als grups familiars. Promoció de les activitats de les seccions i colles de cultura popular, promoció per 
a la captació de nous socis a l'Associació mitjançat aquestes. Propostes per a tothom sense cap mena 
d'exclusió i totalment accessibles. El foment de les activitats de cultura popular especialment adreçada a nous 
públics i nous col•lectius de procedències diverses i de cultures diferents, dels diversos àmbits socials més 
allunyats d'aquestes pràctiques culturals i de la integració cultural mitjançant les diverses manifestacions  de la 
cultura popular, tradicional i festiva. Comunicació mitjançant newsletter, facebook, twitter, instagram, webs de 
l’Associació de Festes de la Plaça Nova i de La Casa dels Entremesos de totes les activitats i cartelleria, 
catàlegs, fulletons i correu segons activitat, amb la cerca de nous públics i de nous associats. 
 
Donat que els actes i les activitats són tradicionals i singulars del territori on es realitzen la innovació 
principalment es dona en la comunicació i amb la implantació ja consolidada de les xarxes socials: webs 
facebook, twitter, instagram, newsletter, etc. Els processos participatius, democràtics i amb avaluació constant, 
amb la intervenció de comissions, seccions, colles, veïns, comerciants i col·laboradors. Rigor en les propostes 
segons els objectius estatutaris de l'Associació i dels diversos programes de foment, difusió i producció de les 
activitats i actes de cultura popular, tradicional i festiva mitjançant les seccions i colles de cultura popular i 
tradicional de l'Associació. Respecte a la tradició i disposició a la innovació. Contenció econòmica, anàlisi de la 
viabilitat de cada activitat, sostenibilitat del projecte global i de les propostes específiques. Dinamització 
mitjançant facebook, twitter instagram i web. Treballs en xarxa amb altres entitats de cultura popular i entitats 
del territori. Proximitat amb l'entorn social i el territori. El projecte global, les activitats i les accions són 
coordinades amb el foment de l'associacionisme cultural mitjançant la cultura popular, tradicional i festiva a 
aquestes. Gestió totalment privada, sense cap ànim de lucre i totalment voluntària. I reinversió en noves 
activitats i en els elements tradicionals i singulars i en la imatgeria festiva.   
 
La divulgació de la història, la cultura, els valors, les tradicions, la memòria i la dignitat del barri de la Catedral  
(barri Gòtic) en particular i de Barcelona en general, entre altres amb el projecte «4¼» -Premi Ciutat de 
Barcelona de Cultura Popular i Tradicional 2017-..  La festa i les tradicions com elements de cohesió del barri i 
de la ciutat i com a símbols d'identitat i d’orgull, de memòria i de sentit de pertinença de veïnes i veïns i, fins i 
tot, d'exveïns i exveïnes, plaçanovines i plaçanovins.  

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 Plaça de les Beates, 2 “La Casa dels Entremesos”  

08003 BARCELONA  
 :   

932683531 - 609336296     
   

associaciofestesplassanova@gmail.com   
   

www.plnova.cat   
   

https://www.facebook.com/santroc.plnova   
   

https://twitter.com/gegantsplnova   
   

 https://www.instagram.com/gegantsplnova/   
   

#430msantroc  #plaçanovines  #plaçanovins  
   

https://www.facebook.com/pg/santroc.plnova/videos/?ref=page_internal 
 

 

 

 
“plaçanovines i plaçanovins: per la memòria i la dignitat del barri de la Catedral” 
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