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MEMÒRIA 2021
Associació de Festes de la Plaça Nova (AFPN),
Comissions, seccions i colles de cultura popular i tradicional:
1. Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona
2. Secció de Projectes, Recerca, Arxiu 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 31/12/2021: 219 (155 socis adults i 64 socis infantils; 112 dones i nenes i 107 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, Recerca, Arxiu i Memòria:

Montserrat Castells i Tella

Comunicació, Xarxes, Imatge i Innovació:

Agnès Bartolomé i Garrich

Regidoria de Vestuari:

Sílvia Sintes i Palmero

Coordinació de les Colles de Cultura Popular:

Joan Pérez i Tarrés

Programa 1:
432 Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova
Festa Patrimonial d’interès Nacional
Divendres 13 d’agost
10.00 h. Fira d’artesania.
18.30 h. «En Cu-cut dalt del ruc». Amb la participació en la Cercavila inaugural del capgròs Cu-cut, els
capgrossos de la Plaça Nova i els grallers La Pessigolla.
19.00 h. Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc i Parlaments d’inici de la Festa a càrrec de les
farmacèutiques del barri.
19.10 h. Audició de Sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers.
19.15 h. Cucanya de la Plaça Nova.
21.30 h. Concert amb Karaokes Band.
Dissabte 14 d’agost
09.45 h. 1a. Cursa adaptada per a infants amb mobilitat reduïda.
Participació en els actes de la Cursa amb el nan Cu-Cut.
10.00 h. Fira d’artesania.
17.00 h. Concurs de dibuix infantil.
17.45 h. Jocs Tradicionals i Cucanya.
21.30 h. Concert amb l'Orquestra Aquàrium.
Diumenge15 d'agost
10.00 h. Fira d'artesania.
17.00 h. 40a Trobada de Gegants: «plantada » i mostra de balls.
Participació la Plantada i Balls dels Gegants nous -Roc i Laia-, el nan Cu-cut, els gegants infantils
-Pippo i Gal·la-, l’Àliga petita i els grallers La Pessigolla.
19.00 h. Esbart Català de Dansaires i Cobla Ciutat de Cornellà.
21.30 h. Cantada d'havaneres amb el grup Cavall Bernat.
Dilluns 16 d'agost
09.30 h. Plantada dels elements del Seguici Tradicional de Sant Roc.
10.00 h. Tronada despertada. (pl. Nova)
10.00 h. Fira d’artesania.
10.05 h. Seguici Tradicional de Sant Roc amb el Diable de Sant Roc, l’Àliga de la Ciutat, l’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.
10.30 h. Renovació del Vot a Sant Roc: Missa Cantada, Ofrena amb el Ball dels Gegants Centenaris de Sant
Roc de la plaça Nova i la Cobla Ciutat de Cornellà. Benedicció dels «Panellets de Sant Roc», cant dels
Goigs en llaor a Sant Roc i veneració de la relíquia del sant a la Basílica de Santa Maria del Pi.
11.30 h. Repic de campanes i endegament de morters des del campanar de la Basílica de Santa Maria del Pi.
11.45 h. Ball de l'Àliga de la Ciutat i cant dels Goigs davant la capella de Sant Roc de la Catedral de Barcelona.
12.00 h. Recepció i balls dels elements festius del Seguici de Sant Roc al Palau Episcopal.
12.30 h. Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió al Palau Episcopal.
12.35 h. Ofrena floral a Sant Roc de la Plaça Nova.
12.35 h. Presencia del Porró Llarg de la Plaça Nova.
12.40 h. Balls dels elements festius del Seguici de Sant Roc a la plaça Nova.
12.55 h. Ball dels Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova.
13.00 h. Tres Sardanes amb la i Cobla Ciutat de Cornellà.
13.30 h. Cucanya de la Plaça Nova.
18.00 h. Putxinel·lis amb la Cia. Sebastià Vergés.
19.00 h. Llançament del globus del Capità Munyon.
19.15 h. Cucanya de la Plaça Nova.
22.00 h. «Va tocada» amb els tabalers Percúdium.
22.15 h. 37è. Correfoc de Sant Roc: Mostra de foc estàtica. Participació amb la Víbria de Barcelona (vella),
l’Arpella del Barri Gòtic, els Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium.
22.45 h. Castell de Focs.
Al llarg de les Festes:
- «Per Sant Roc: Omplim la cistella!». Campanya solidària de recollida d'aliments per a Càritas Barcelona.
- «La ruta del Panellet». Campanya solidària amb comerços de proximitat del barri.
- Concurs d'Instagram: #432fmsantroc
- Exposició: «4¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça
Nova», a la sala de Ball de La Casa dels Entremesos.
- Projecció del documental «Reescrivint el futur amb la memòria. Les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova». A
la Sala de Ball de La Casa dels Entremesos.
- Retransmissió d’actes de les 432 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova per streaming i pel nostre
canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyHZ8Pdi7aWCS_-EvxuVTvw.

Programa 2:
Activitats de les Colles de Cultura Popular de la Plaça Nova
Gegants i nans, bestiari, diables, grallers, tabalers, infantils i jocs tradicionals
Gener
- Tres assajos dels grallers La Pessigolla.
- Dos assajos del Ball de l’Àliga.
- Dos assajos del Ball de la Gegantona Laia.
- Reunió virtual de l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya – Territorial de Barcelona (infantil) per
la preparació de les Festes de Santa Eulàlia 2021.
- Reunió de la Coordinadora de Geganters per preparar Santa Eulàlia.
Febrer
- Participació a la gravació de l’Arribo del Carnaval amb portadors - balladors dels Gegants de Carnaval.
- Exposició de bèsties infantils «La Laia és Bestial!», a La Casa dels Entremesos, amb l’Àliga petita.
- Exposició «Laies», al vestíbul de l’Ajuntament, amb la Geganta nova Laia i la Geganta infantil Gal·la.
- Exposició «Mostra de Gegants Infantils», al Born CCM, amb els Gegants infantils Pippo i la Gal·la.
- Exposició de bèsties infantils «La Laia és Bestial!», al Born CCM, amb l’Àliga petita.
- Participació a la Cerimònia de Col·locació del Penó i la «Balladeta de la Laia», a l’ajuntament de Barcelona,
amb portadores – balladores de la Gegantona Laia de Barcelona.
- Participació a la Cerimònia d’ofrena floral a la imatge de Santa Eulàlia, a la Baixada de Santa Eulàlia, amb
portadores – balladores de la Gegantona Laia de Barcelona.
- Participació amb els Gegants nous Roc i Laia fent el Ball de Santa Eulàlia a «l'Auca de Santa Eulàlia, el
barri oblidat» al barri de Santa Eulàlia de Vilapicina. Acte suspès per Covid.
- Gravació d’un audiovisual amb les «cu-cuteres» i el nan Cu-cut, amb la lectura del manifest del 8 de març,
per a la GanVerrada Covid, organitzada per l’Associació de la Verreta de Tàrrega.
- Transport de les Cucanyes de la Plaça Nova per a la seva restauració.
- Tres assajos dels grallers La Pessigolla.
- Dos assajos del Ball dels gegantets Pippo i Gal·la.
- Un assaig del Ball de la Gegantona Laia de Barcelona.
- Creació de noves joies per a la Laia, la Geganta nova de la Plaça Nova.
Març
- Gravació de diversos vídeos fent el ball dels gegantets Pippo i la Gal·la amb la participació de l’Àliga petita
per les Festes de Sant Josep Oriol.
- Cinc assajos dels grallers La Pessigolla.
- Dos assajos del grup de percussió Percúdium.
- Participació a la reunió de la Coordinadora de Geganters de Barcelona.
- Restauració de les Cucanyes de la Plaça Nova.
- El taller Lacedemon de Caravaca de la Cruz finalitza les noves joies per a la Laia, la geganta nova.
Abril
- Restauració de les mans de la geganta Laia nova al taller Casserras de Solsona.
- Participació a una reunió de l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya – Territorial de Barcelona.
- Cinc assajos dels grallers La Pessigolla.
- Dos assajos del grup de percussió Percúdium.
- Restauració de les Cucanyes de la Plaça Nova.
- Participació a una reunió de la Coordinadora de Geganters de Barcelona.
Maig
- Participació amb la Víbria de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i l’Àliga petita a la 28a. Trobada de gegants
a la Barceloneta i el Port Vell.
- Participació de dos membres de l’entitat en la gravació de dos vídeos del Ball del Centenari dels Gegants de
Sant Roc, amb els gegants centenaris Roc i Laieta, i del Ball de Santa Eulàlia- Ball dels Gegants de la Plaça
Nova, amb els gegants nous Roc i Laia, per al llibre audiovisual de balls de gegants.
- Participació de dos membres de la secció infantil de l’entitat en la gravació d’un vídeo del Ball del Pippo i la
Gal·la, amb els gegants infantils Pippo i Gal·la, per al llibre audiovisual de balls de gegants.
- Quatre assajos dels grallers La Pessigolla.
- Quatre assajos del grup de percussió Percúdium.
- Restauració de les Cucanyes de la Plaça Nova.
- Participació a l’assemblea ordinària de la Coordinadora de Geganters de Barcelona.
Juny
- Participació a l’exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el marc de la
celebració del Corpus, amb la Víbria nova de Barcelona.
- Participació a la plantada de la Processó de Corpus a l’avinguda de la Catedral amb la plantadabde la Víbria
de Barcelona.
- Presentació al Centre Artesà Tradicionàrius del llibre de la col·lecció Músiques de Tabalers, Músics dels
Diables del Prat, amb la participació del grup de tabalers Percúdium.
- Participació de la secció de Diables del Gòtic en dues reunions amb l’ICUB per al Correfoc de la Mercè
2021.

-

Participació de la secció de Diables del Gòtic en tres reunions amb colles de diables independents.
Participació de la secció de Diables del Gòtic en dues reunions amb la Federació de Diables, la
Coordinadora de Diables, l’Agrupació de Bestiari i les colles independents de diables per al Correfoc de la
Mercè.
- Participació de la secció de Bèsties de l’AFPN en una reunió de l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya - Territorial de Barcelona.
Juliol
- Participació amb els Gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-Cut, els gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga petita a la
Plantada i Mostra de balls del Casc Antic.
- Participació del grup de tabalers Percúdium al correfoc de les Guspires de Sant Antoni al barri de Sant
Antoni de Barcelona.
- Participació dels Gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-Cut i l’Àliga petita a la Plantada i Ballada de la Festa
Major del Raval.
- Participació amb els Gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-Cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La
Pessigolla a la Plantada i Mostra de balls dels gegants de Sant Jaume.
- Un assaig de balls de figures.
- Quatre assajos dels grallers La Pessigolla.
- Tres assajos del grup de percussió Percúdium.
- Participació de la secció de Gegants a la reunió virtual de la Coordinadora de Geganters de Barcelona.
- Participació de la secció de Diables del Gòtic en una reunió amb l’ICUB per al Correfoc de la Mercè 2021.
- Participació de la secció de Diables del Gòtic en dues reunions amb la Federació de Diables, la
Coordinadora de Diables i les colles independents de diables per al Correfoc de la Mercè.
- Participació de la secció de Bèsties de l’AFPN en dues reunions de l’Agrupació de Bestiari de Barcelona.
- Recollida de les Cucanyes de la Plaça Nova restaurades.
Agost
- Participació a les 432 Festes de Sant Roc amb els gegants Centenaris, Roc i Laieta, els gegants Nous, Roc
i Laia, els gegantets infantils, Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut, el capgròs Cu-cut, l’Àliga Petita, l’Arpella del
Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona, la Cucanya de la Plaça Nova, els Diables del Barri Gòtic, els grallers La
Pessigolla i els tabalers Percúdium.
- Sis assajos de balls de figures.
- Tres assajos dels grallers La Pessigolla.
- Dos assajos dels tabalers Percúdium
Setembre
- Mostra de Dracs i Bèsties de foc al Born CCM amb la Víbria (vella) de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i
l’Àliga Petita.
- Mostra de Gegants de Barcelona, al Pati Manning, amb els gegants nous Roc i la Laia, el nan Cu-Cut i els
gegantets Pippo i Laia.
- Mostra del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament amb la Víbria (nova) de Barcelona.
- Participació de la Cucanya de la Plaça Nova a la Jornada Lúdicament Bestial a la plaça Comercial,
organitzada per l’Agrupació de Bestiari i la Federació Catalana del Joc Tradicional amb la participació de
tres cucanyaires de la Plaça Nova.
- Participació a la Fira d’entitats de bestiari a la plaça Comercial i dins dels actes de la Jornada Lúdicament
Bestial amb una parada de l’Associació de Festes de la Plaça Nova i la presència de l’Arpella del Barri Gòtic
i la Víbria (vella) de Barcelona.
- Participació a la «Passejada de bèsties» dins dels actes de la Jornada Lúdicament Bestial amb l’Arpella del
Barri Gòtic i la Víbria (vella) de Barcelona. Acte suspès per pluja.
- Participació en el Toc d’Inici amb la Víbria (nova) de Barcelona i tres músics pels Ministrils del Camí Ral.
- Participació a les Matinades amb músics dels Grallers La Pessigolla i 4 nous dels joves de l’Associació.
- Participació a la Sortida d’Ofici «plantada» del Seguiciamb la participació la Víbria (nova) de Barcelona.
- Participació a la Mostra de Cultura Popular amb els gegants nous -Roc i Laia-, el nan Cu-cut, els gegantets
Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita, la Víbria (vella) de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i els Grallers La
Pessigolla.
- Participació a la Cavalcada de la Mercè amb la Víbria (nova) de Barcelona, els gegants nous -Roc i Laia-, el
nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita i els Grallers La Pessigolla.
- Participació a l’Acte de foc: lluïments del bestiari i diables amb l’Arpella del Barri Gòtic, la Víbria (vella) de
Barcelona, els Diables del Gòtic i els tabalers Percúdium.
- Tres assajos balls de figures.
- Quatre assajos dels grallers La Pessigolla.
- Dos assajos dels tabalers Percúdium.
- Participació en dues reunions de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
- Participació en cinc reunions (dues presencials i tres telemàtiques) de preparació de l’Acte de foc de la
Mercè.
- Participació en una reunió virtual de la Coordinadora de Geganters de Barcelona.

Octubre
- Participació de la secció infantil amb els gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga petita al Bateig dels gegantets
infantils de la Barceloneta, en el marc de la Festa Major de la Barceloneta.
- Participació amb els gegants nous -Roc i Laia-, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga petita a la
IV Trobada de Gegants de Sant Pere de les Puel·les amb una cercavila i ball final.
- Tres assajos dels grallers La Pessigolla
- Tres assajos del grup de percussió Percúdium.
- Una reunió presencial de la Coordinadora de Geganters de Barcelona.
- Una reunió presencial de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya – Territorial de Barcelona.
Novembre
- Participació del nan Cu-cut (vell) a l’exposició «Els nans del Poble-sec», al Centre Cívic Albareda.
- Participació del nan Cu-cut a la celebració del 75è aniversari dels capgrossos de Badalona amb cercavila i
ball propi en l’espectacle Encartronats.
- Tres assajos de balls de figures.
- Tres assajos dels grallers La Pessigolla.
- Tres assajos del grup de percussió Percúdium.
- Restauració de les figures dels gegantets Pippo i Gal·la al taller Casserras de Solsona.
- Una reunió de de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya – Territorial de Barcelona.
- Una reunió presencial de la Comissió de Seguiment del Seguici Popular de Barcelona.
- Una reunió virtual de la Coordinadora de Geganters de Barcelona.
Desembre
- Participació del nan Cu-cut (vell) a l’exposició «Els nans del Poble-sec», al Centre Cívic Albareda.
- Participació amb l’Arpella del Barri Gòtic a la Campanya de recollida de llibres i joguines «Dona ales a la
generositat» de La Casa dels Entremesos.
- Participació amb els grallers La Pessigolla a la Desfilada de l’Home dels Nassos i el seu seguici pels carrers
de Ciutat Vella.
- Dos assajos dels grallers la Pessigolla.
- Arranjament de la Cucanya nova per Nuno Ricardo Antunes de Carvalho.
- Participació en una reunió de la Coordinadora de Geganters de Barcelona.

Programa 2B:
Àliga de la Ciutat
Gener
- Dos assajos del Ball de l’Àliga.
Febrer
- Participació en els Protocols de l’Àliga, a la Basílica de Santa Maria del Mar, amb l’Àliga de la Ciutat fent la
Marxa i el Ball de l’Àliga amb l’acompanyament musical dels ministrils Espremulls, Cobla Antiga.
- Un assaig del Ball de l’Àliga.
Març
- Neteja de l’Àliga vella de la Ciutat al Palau de la Virreina.
Abril
- Transport de l’Àliga vella de la Ciutat al taller Casserras de Solsona per a ser restaurada.
- Adjudicació de la licitació per al contracte de l’Àliga de la Ciutat 2021.
Maig
- Recepció de l’Àliga vella de la Ciutat ja restaurada, provinent de Solsona.
- Una reunió virtual amb el grup d’aliguers per fer les propostes per la presentació de la restauració de l’Àliga
vella i els actes del Corpus.
- Participació d’un representant de l’Àliga de la Ciutat en una reunió de preparació de la processó de Corpus
amb altres representants del Seguici Popular de Barcelona i de la Catedral de Barcelona.
Juny
- Presentació de la restauració de l’Àliga vella de la Ciutat: «L’Àliga vella com nova».
- Participació a l’exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament, en el marc de la
celebració del Corpus, amb l’Àliga nova de la Ciutat.
- Exposició de l’Àliga vella de la Ciutat restaurada a La Casa dels Entremesos, junt amb l’Àliga nova de la
Ciutat, l’Arpella del Barri Gòtic i les corones antigues de les àligues. Acte en el marc del DASC.
- Participació a la planta i a la Processó de Corpus amb l’Àliga (vella) de la Ciutat. Realització del Ball de
l’Àliga en finalitzar la processó a l’avinguda de la Catedral de Barcelona, amb l’acompanyament musical
d’Espremulls Cobla Antiga.
- Participació a la Rebuda de la Flama del Canigó a la plaça del Rei amb l’Àliga de la Ciutat i realització del
Ball de l’Àliga de la Ciutat.
Juliol
- Participació amb l’Àliga de la Ciutat com a padrina, amb cercavila, entrada amb la Marxa de l’Àliga i Ball de
l’Àliga al Bateig del Lleó de Sabadell.
Agost
- Participació a les 432 Festes de Sant Roc amb l’Àliga de la Ciutat fent diversos balls.
- Dos assajos de balls.

Setembre
- Mostra del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament amb l’Àliga de la Ciutat.
- Participació en el Toc d’Inici amb l’Àliga de la Ciutat.
- Participació a la Sortida d’Ofici «plantada» del Seguici amb la participació de l’Àliga de la Ciutat, fent el ball.
- Participació a la Cavalcada de la Mercè amb l’Àliga de la Ciutat, fent el ball.
- Assaig dels balls de l’Àliga de la Ciutat de Barcelona al pati de l’Ajuntament.
- Participació en una reunió virtual del Seguici Popular de preparació de la Mercè.
Octubre
- Una reunió virtual del Seguici Popular de Barcelona.
Novembre
- Participació de l’Àliga de la Ciutat a l’exposició «el Seguici del 1050 aniversari de Sant Climent de
Llobregat» al Casal Cultural.
- Participació de l’Àliga de la Ciutat a la cercavila del 1050 aniversari de Sant Climent de Llobregat. Entrada a
la plaça amb la Marxa de l’Àliga i Ball de l’Àliga.
Desembre
- Participació amb l’Àliga de la Ciutat a l’assaig del Cerimonial de Cultura Popular de la inauguració de la
Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família.
- Participació amb l’Àliga de la Ciutat al Cerimonial de Cultura Popular de la inauguració de la Torre de la
Mare de Déu de la Sagrada Família.
- Arranjament dels cavallets de l’Àliga de la Ciutat per Nuno Ricardo Antunes de Carvalho.

Programa 3:
Projectes, Recerca, Arxiu i Memòria «4¼»
Gener
- Exposició: «Per no perdre el temps. Calendaris tradicionals, del món rural a la societat industrial» a La Casa
dels Entremesos.
- Xerrada: «Equinoteràpia: salut, cavalls i els Tres Tombs». Acte suspès per Covid.
- Xerrada: «La indústria catalana de mesurar el temps. Calendaris tradicionals vuitcentistes».
- Tres sessions de treball de la comissió per l’exposició «Octaves. La festa de Corpus als barris de
Barcelona», de l’IRMU i la CCPC.
Febrer
- Exposició «Per no perdre el Temps. Calendaris tradicionals, del món rural a la societat industrial» a La Casa
dels Entremesos.
- Participació en la comissió de treball de preparació de l’exposició «Trampes, trampes, tot són trampes...» de
La Casa dels Entremesos.
Març
- Tres consultes a l’arxiu de l’AFPN.
- Participació en una reunió preparatòria de la III Jornada Centres d'Estudi i Recerca Local.
- Participació en una sessió de treball de la Comissió de Seguiment del Corpus 700.
- Participació en quatre sessions de treball de preparació de l’exposició «Trampes, trampes, tot són
trampes...» de La Casa dels Entremesos.
- Participació en quatre sessions de treball de preparació de l’exposició «Octaves. La Festa del Corpus als
barris de Barcelona» de la CCEPC i l’IRMU.
Abril
- Quatre consultes a l’arxiu de l’AFPN.
- Participació en una sessió de treball de la Comissió de Seguiment del Corpus 700.
- Participació en quatre sessions de treball de preparació de l’exposició «Trampes, trampes, tot són
trampes...» de La Casa dels Entremesos.
Maig
- Col·laboració en l’organització i realització de l’exposició «Trampes, trampes, tot són trampes i endavant la
processó. Els vestits dels timbalers de Corpus».
- Col·laboració en l’organització i realització de l’exposició «Octaves, La festa del Corpus als barris de
Barcelona (1897-1965)».
- Participació a la inauguració de l’exposició «Trampes, trampes, tot són trampes i endavant la processó. Els
vestits dels timbalers de Corpus».
- Participació a la inauguració de l’exposició «Octaves, La festa del Corpus als barris de Barcelona (18971965)». Tres consultes a l’arxiu de l’AFPN.
- Participació en tres sessions de treball de preparació de l’exposició «Trampes, trampes, tot són trampes i
endavant la processó. Els vestits dels timbalers de Corpus».
- Preparació de la xerrada – taula rodona «Octaves de Corpus, la memòria popular».
- Participació en una sessió de treball de la Comissió de Seguiment del Corpus 700.
- Participació en quatre sessions de treball de preparació de l’exposició «Octaves, La festa del Corpus als
barris de Barcelona (1897-1965)».
Juny
- Organització i realització de la taula rodona «Octaves de Corpus, la memòria popular». Amb l’assistència de
31 persones. Acte en el marc del Dia de l’Associacionisme Cultural.
- Una consulta a l’arxiu de l’AFPN.
- Participació dels membres de la Vocalia de Projectes, Recerca, Arxiu i Memòria a la III Jornada de recerca
històrica dels barris de Barcelona al Born CCM i amb la intervenció del president de la nostra entitat.
- Desmuntatge exposició «Trampes, trampes, tot són trampes i endavant la processó. Els vestits dels
timbalers de Corpus».
Juliol
- Presentació i projecció del documental «Reescrivint el futur amb la memòria. Les Festes de Sant Roc de la
Plaça Nova», de Martí Aymerich
- Exposició: «4¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça
Nova» i projecció del documental «Reescrivint el futur amb la memòria. Les Festes de Sant Roc de la Plaça
Nova».
- Xerrada de Sant Antoni: «Equinoteràpia. Salut, cavalls i els Tres Tombs».
- Una consulta a l’arxiu de l’AFPN.
Agost
- Exposició: «4¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça
Nova» i projecció del documental «Reescrivint el futur amb la memòria. Les Festes de Sant Roc de la Plaça
Nova».

Setembre
- Exposició: «4¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça
Nova» i projecció del documental «Reescrivint el futur amb la memòria. Les Festes de Sant Roc de la Plaça
Nova».
Octubre
- Dues reunions de la vocalia de Projectes, Recerca, Arxiu i Memòria
- Dues consultes a l’arxiu de l’AFPN.
Novembre
- Exposició «Per no perdre el temps. Calendaris Tradicionals, des del món rural a la societat industrial», al
Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós del Bages.
- Dues reunions de la vocalia de Projectes, Recerca, Arxiu i Memòria.
- Dues consultes a l’arxiu de l’AFPN.
- Organització, realització i muntatge de l’exposició «Boig pels pessebres. Col·lecció de naixements i coves
de Juan Pérez Iñiesta».
- Preparació de la Xerrada de Santa Llúcia: «Salvador Masdéu o l’enigma del fang».
- Arranjament de la maqueta: «El Barri Perdut. L’antic barri de la Catedral a mitjans del segle XIX».
Desembre
- Exposició «Per no perdre el temps. Calendaris Tradicionals, des del món rural a la societat industrial», al
Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós del Bages.
- Exposició «Boig pels pessebres. Col·lecció de naixements i coves de Juan Pérez Iñiesta» a la sala d’actes
de La Casa dels Entremesos.
- Inauguració de l’exposició «Boig pels pessebres. Col·lecció de naixements i coves de Juan Pérez Iñiesta» a
la sala d’actes de La Casa dels Entremesos.
- Organització i realització de la Xerrada de Santa Llúcia amb el títol: «Salvador Masdéu o l’enigma del fang».
- Dues reunions de treball de la comissió de l’exposició «Per no perdre el temps. Calendaris tradicionals, del
món rural a la societat industrial».
- Dues sessions de treball de la comissió de l’exposició «Boig pels pessebres. Col·lecció de naixements i
coves de Juan Pérez Iñiesta».
- Una reunió de treball per a la conferència «Salvador Masdéu o l’enigma del fang».
- Una consulta concertada a l’Arxiu de l’entitat
- Participació en una reunió de la Taula de Memòria de Ciutat Vella.

Programa 4:
Comunicació, Xarxes, Imatge i Innovació
Gener
- Difusió i publicació dels llibres editats per la nostra entitat: http://plnova.cat/publicacions/
- Difusió i publicació de les exposicions produïdes per la nostra entitat: http://plnova.cat/exposicions/
- Retransmissió i publicació de la xerrada de Santa Llúcia «La indústria catalana de mesurar el temps.
Calendaris tradicionals vuitcentistes»
Febrer
- La Laia és bestial! pel Youtube de l’AFPN.
- Protocols de l’Àliga. En directe per les xarxes socials de l’AFPN.
- Visita a l’exposició de Laies, les gegantes, pel Youtube de l’AFPN.
- Passejada de les Laies, Ball de Santa Eulàlia amb les gegantes de la Plaça Nova, pel Youtube de l’AFPN.
- Visita a l’exposició de gegantons de les colles de Barcelona, pel Youtube de l’AFPN.
- Trobada de gegantons de les colles de Barcelona. Balls dels Gegants infantils de la Plaça Nova, pel
Youtube de l’AFPN.
- Correfoc de Santa Eulàlia, pel Youtube de l’AFPN.
- Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici de Santa Eulàlia. Ball de Santa Eulàlia amb els Gegants de la
Plaça Nova, pel Youtube de l’AFPN.
Març
- Retransmissió en directe pel nostre canal d’Instagram i publicació de l’acte reivindicatiu i de signatura del
manifest #LaCulturaPopularÉsNecessaria.
Abril
- Difusió de les publicacions de l’AFPN amb motiu de Sant Jordi.
- Publicació de «4 mesos per les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova».
Maig
- Difusió dels actes previstos per la celebració del Corpus.
- Presentació de la restauració de l’Àliga vella de la Ciutat.
- Publicació de la participació de les figures de Plaça Nova a la Trobada de la Barceloneta.
Juny
- Retransmissió i publicació de la celebració del Corpus.
- Retransmissió i publicació de la presentació «L’Àliga vella com nova»
- Publicació de «100 dies per les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova».
Juliol
- Retransmissió i publicació de la presentació del documental «Reescrivint el futur amb la memòria. Les
Festes de Sant Roc de la Plaça Nova»
- Retransmissió i publicació de la xerrada «Equinoteràpia. Salut, cavalls i els Tres Tombs».
- Publicació de la participació de les figures de Plaça Nova en la Trobada de Gegants del Casc Antic.
- Publicació de la participació de les figures de Plaça Nova en la Trobada de Gegants del Raval.
- Publicació de la participació de les figures de Plaça Nova en la Trobada de Gegants de Sant Jaume.
- Publicació de la presentació del cartell guanyador del 2n. Concurs de cartells per les 432 Festes de Sant
Roc de Barcelona a la Plaça Nova.
- Publicació: «1 mes per les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova».
- Concurs d'Instagram: #432fmsantroc
Agost
- Retransmissió d’actes de les 432 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova per streaming i pel
nostre canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyHZ8Pdi7aWCS_-EvxuVTvw.
- Publicació dels actes de les 432 Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova.
Setembre
- Publicació del: Concurs d'Instagram: #432fmsantroc
- Publicació de les actuacions dels nostres grups i imatgeria a les Festes de la Mercè 2021 pel nostre canal
Yootube https://www.youtube.com/channel/UCyHZ8Pdi7aWCS_-EvxuVTvw
- Publicació de la participació de les figures infantils de Plaça Nova en el Bateig dels gegantets de la
Barceloneta.
Octubre
- Publicació: «666 anys de la Plaça Nova».
Novembre
- Publicació de la participació de les figures de Plaça Nova en la Trobada de Gegants de Sant Pere de les
Puel·les.
Desembre
- Retransmissió i publicació de la xerrada de Santa Llúcia «Salvador Masdéu o l’enigma del fang».
- Retransmissió i publicació de l’acte «Aparició màgica i salutació de l'Home dels Nassos».

Programa 5:
Generals Associació
Gener
- Participació en la campanya de recollida de joguines noves i llibres infantils de La Casa dels Entremesos,
«Cavalcant cap als Reis».
- 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.
- Reunió amb Joan Subirats, sisè tinent d’alcalde de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, en motiu de la
suspensió dels actes de carrer de les Festes de Santa Eulàlia.
- Una reunió de Junta.
- Una reunió de la Comissió de les 431 Festes de Sant Roc.
- Quatre reunions de colles (general de l’entitat).
- Reunió virtual de la Plataforma de Festes Majors de barris de Barcelona.
- Reunió virtual del Consell de Barri Gòtic.
Febrer
- Ofrena floral de l’Associació de Festes de la Plaça Nova a la imatge de Santa Eulàlia, a la Baixada de Santa
Eulàlia.
- Una reunió de Junta.
- Dues reunions de colles (general de l’entitat).
- Participació en la reunió de la Plataforma de Festes Majors de Barris de Barcelona.
Març
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’escola Ramon Llull a càrrec de dos monitors de
l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’escola 30 Passos a càrrec d’un monitor de l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’escola Ramon Llull a càrrec d’un monitor de l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’escola Ramon Llull a càrrec de dos monitors de
l’AFPN.
- Participació d’en Xavier Cordomí, president de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, a la taula rodona
«Les festes en temps de pandèmia», dins dels actes de les Festes de Sant Josep Oriol.
- Sessió formativa virtual: Reglament general de protecció de dades, accions aplicades a les colles
geganteres, a través de l’Agrupació de Colles Geganteres, amb l’assistència de dos membres de la junta de
l’Associació.
- Participació en l’acte i signatura del manifest #LaCulturaPopularÉsNecessaria a favor del tracte equiparable
de la cultura popular i les festes majors amb la resta de sectors culturals per part del PROCICAT. Hi
assisteixen dues persones de la Junta en nom de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, una altra com a
conductor de l’acte i una quarta formant part de la Junta de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i
Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos.
- Una reunió de Junta.
- Dues reunions de colles (general de l’entitat).
- Una reunió de la Comissió de les 432 Festes de Sant Roc.
- Participació en una reunió virtual de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona.
- Participació en quatre reunions del grup d’entitats de cultura popular i festes majors promotores del manifest
#LaCulturaPopularÉsNecessaria.
- Participació en tres sessions de la comissió de redacció del manifest #LaCulturaPopularÉsNecessaria
Abril
- Visita teatralitzada a La Casa dels Entremesos a càrrec de dos monitors de l’AFPN.
- Endreça del magatzem del carrer del Rec i muntatge de prestatges.
- Reunió amb la tècnica del Districte de Ciutat Vella per organitzar les 432 Festes de Sant Roc de Barcelona
a la Plaça Nova.
- Gravació d’un programa pilot per a Ràdio Rambles amb una entrevista a en Xavier Cordomí per part de 2
membres de l’AFPN.
- Visita a la plaça Nova amb la tècnica de Ciutat Vella, per valorar l’estat del paviment a l’emplaçament de la
Cucanya.
- Participació de dos membres de l’entitat en la gravació de dues entrevistes per al llibre «Gegants de
Barcelona».
- Una reunió de Junta.
- Tres reunions de colles (general de l’entitat).
- Una reunió de la Comissió de les 432 Festes de Sant Roc amb la tècnica del Districte de Ciutat Vella.
- Participació en una reunió virtual de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona.
- Participació en tres reunions de #LaCulturaPopularÉsNecessaria, una amb l’ICUB.
Maig
- Una reunió virtual de Junta.
- Dues reunions presencials de colles (general de l’entitat).
- Una reunió de la Comissió de les 432 Festes de Sant Roc.

Reunió amb la tècnica del Districte de Ciutat Vella per l’organització de les 432 Festes de Sant Roc de
Barcelona a la Plaça Nova.
- Participació en una reunió de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona.
- Participació en una reunió de #LaCulturaPopularÉsNecessària amb l’ICUB.
Juny
- Una visita guiada a La Casa dels Entremesos amb un monitor de l’AFPN.
- Quatre reunions de colles (general de l’entitat).
- Una reunió de la Comissió de les 432 Festes de Sant Roc amb la tècnica del Districte de Ciutat Vella.
- Participació a la presentació dels Projectes Participatius de Ciutat Vella al Convent de Sant Agustí Vell.
- Reunió presencial a LCdE amb la tècnica del Districte de Ciutat Vella per l’organització de les 432 Festes de
Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova.
- Participació en una reunió de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona.
Juliol
- Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a l’Associació Lleure Imaginarium a càrrec de dos
monitors de l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Associació Lleure Imaginarium a càrrec de dos
monitors de l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Espai Eina a càrrec de dos monitors de l’AFPN.
- Quatre reunions presencials de colles (general de l’entitat).
- Reunió virtual de la Comissió de Festes de Sant Roc amb la tècnica de barri del Mariona Buxadé, Sònia
Casaus, l’enginyer municipal, David Martínez i el tècnic d’esdeveniments Borja Morodo per a l’organització
de les 432 Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova.
Agost
- Organització i realització de les 432 Festes de Sant Roc
- Dues reunions presencials de colles (general de l’entitat).Reunió virtual de la Comissió de Festes de Sant
Roc amb els tècnics municipals del Districte de Ciutat Vella Mariona Buxadé, Borja Morodo i Conxa Antonio
per a l’organització de les 432 Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova.
- Reunió virtual de la Comissió de Festes de Sant Roc i l’equip de producció del Districte de Ciutat Vella,
Focus i Citelum per a l’organització de les 432 Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova.
Setembre
- Visita guiada a La Casa dels Entremesos per a la Fundació Joia a càrrec d’un monitor de l’AFPN.
- Visita guiada a La Casa dels Entremesos per al Col·legi Salesià Sant Josep amb dos monitors de l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per al Col·legi Japonès de Barcelona a càrrec d’un monitor
de l’AFPN.
- Cinc reunions de colles (general de l’entitat).
- Tria del Concurs d’Instagram de les 432 Festes de Sant Roc i declaració de les 3 fotografies guanyadores
per votació de l’assemblea.
- Recompte de la recollida d'aliments feta durant les Festes de Sant Roc «Per Sant Roc: Omplim la cistella!»,
S'han recollit 14 caixes amb un pes total de 138,200 Kg d'aliments secs variats.
- Participació en una reunió de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona.
- Col·laboració en l’organització i realització de l’exposició «Anunciant la Festa Major. Els cartells de la Festa
Major de Barcelona», una mostra dels cartells de la festa.
- Inauguració de l’exposició «Anunciant la Festa Major. Els cartells de la Festa Major de Barcelona», amb la
participació dels membres de l’Associació que han participat en l’organització i realització.
Octubre
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per l’Escola Pia Caldes de Montbui a càrrec de quatre
monitors de l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per al Col·legi Lestonnac a càrrec de tres monitors de
l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per al Col·legi Lestonnac a càrrec de dos monitors de
l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Parc de la Ciutadella a càrrec d’un monitor de
l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per l’Escola La Mar Bella a càrrec de quatre monitors de
l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’escola Dominiques de l’Ensenyament a càrrec de
cinc monitors de l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per l’aniversari de J. L. Fernández a càrrec d’un monitor de
l’AFPN.
- Visita guiada en francès a La Casa dels Entremesos per a OuiSportSpirit Barcelona a càrrec d’un monitor
de l’AFPN.
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per l’Escola del Mar a càrrec de tres monitors de l’AFPN.
- Visita guiada a La Casa dels Entremesos per a la Institució Montserrat a càrrec de quatre monitors de
l’AFPN.
-

-

Una reunió de junta.
Tres reunions de colles (general de l’entitat).
Dues reunions virtuals de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona, una (19/10) de membres de la
Plataforma i una altra (20/10) de la Plataforma amb el regidor Marc Serra i tècnics de la Regidoria de
Participació i de l'ICUB.
Novembre
- Tres visites guiades a La Casa dels Entremesos per a l’Escola Gravi a càrrec de tres monitors de l’AFPN.
- Quatre reunions generals d’entitat.
- Preparació del llibret dels Protocols de les Festes de Sant Roc.
- Construcció d’un encofrat de metall per a la col·locació de la Cucanya al seu lloc a la plaça Nova.
- Una reunió virtual de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona.
- «Jornada de la Colla» a Solsona, amb la participació d’una cinquantena d’associats. Visita al Quarto dels
Gegants, visita cultural a la ciutat i al taller d’escultura Casserras. Dinar i sobretaula de coneixença amb els
nous membres de l’Associació.
Desembre
- Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Lola Anglada a càrrec d’un monitor de l’AFPN.
- Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Lola Anglada a càrrec de dos monitors de
l’AFPN.
- Aportació a la campanya de recollida de llibres i joguines «Dona ales a la generositat» de La Casa dels
Entremesos.
- Organització i realització de l’acte «Aparició màgica i salutació de l'Home dels Nassos» a La Casa dels
Entremesos.
- Dues reunions de colles (general de l’entitat).
- Una reunió telemàtica de la Comissió de l’Associació per a l’intercanvi de gegants amb Zamora amb
membres de l’entitat Capitonis Durii (Grupo de Gigantes i Cabezudos de Zamora).
- Adhesió al manifest de la Plataforma Som Escola per la defensa del català a l'escola.
- Preparació del llibret dels Protocols de les Festes de Sant Roc.
- Preparació d’un curs de formació de CRE per al diumenge 16 de gener per als associats.
- Participació en una reunió de la Comissió consultiva de govern extraordinària de Benestar, Acció Social i
Ciutadania.

Plaça de les Beates, 2 “La Casa dels Entremesos”
08003 BARCELONA
:

Telèfons 932683531 - 609336296
associaciofestesplassanova@gmail.com
www.plnova.cat
https://www.facebook.com/santroc.plnova
https://twitter.com/gegantsplnova
https://www.instagram.com/gegantsplnova/
#432msantroc #plaçanovines #plaçanovins #cucutconfinat #elbarriperdut
https://www.facebook.com/pg/santroc.plnova/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCyHZ8Pdi7aWCS_-EvxuVTvw

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

