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PÒRTIC
Arriben les 433 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova i, després de dos
anys de restriccions per la pandèmia, les podrem celebrar amb gairebé total normalitat. A part de complir amb la renovació del vot de les plaçanovines i els plaçanovins a
Sant Roc amb la celebració dels actes més tradicionals i populars recollits al protocol
festiu, podrem recuperar la barra per compartir moments amb veïnes i veïns, amb
amigues i amics, els balls amb tota mena de formacions musicals, les cercaviles més
diverses i el tradicional, esperat i autèntic Correfoc del barri Gòtic.
Volem que, aquest any encara amb més motiu, aquesta edició de la festa sigui un
homenatge a totes les veïnes i veïns que, com el comerç tradicional del barri, fent front
a totes les dificultats que comporta viure i resistir al nostre singular territori, hem exhibit novament el nostre tret històricament més característic: la resiliència. És per això
que en Jordi Petit, veí del barri i històric lluitador per les llibertats, hissarà la Bandera
Heràldica de Sant Roc sent, d’aquesta manera, el pregoner de la festa d’enguany.
La nostra entitat, al llarg de l’any, des de les diverses vocalies fa una feina continuada
per a l’acompliment dels nostres objectius estatutaris. La salvaguarda, el manteniment, l’organització i la realització de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça
Nova, Festa Patrimonial d’Interès Nacional. La divulgació de la memòria popular del
barri de la Catedral contra l’oblit i per la dignitat de les plaçanovines i els plaçanovins.
La promoció de la cultura popular i tradicional i de la participació associativa mitjançant les nostres colles de gegants i capgrossos, bestiari, diables i músics.
En aquest sentit, aquest any hem portat a terme diverses activitats d’agermanament
cultural amb l’entitat zamorana Capitonis Durii. D’aquesta manera, després de realitzar un correfoc amb la Víbria, els Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium i una
cercavila amb els gegants plaçanovins Roc i Laia, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla, entre altres activitats fetes per la nostra entitat a la ciutat castellanolleonesa, ara
els gegants, capgrossos i dolçainers Capitonis Durii de Zamora seran els convidats i
protagonistes de moltes de les activitats de les nostres festes.
Aquest Sant Roc tanmateix també tindrem actes nous com «La festa d’aigües» o el
«Vestim els gegantets amb la ruta del Panellet», campanyes solidàries com «Per Sant
Roc: Omplim la cistella!», balls amb orquestra, balls amb DJ, ball folk, moltes activitats
per a nenes i nens, el 30è aniversari dels Gegants Nous de la Plaça Nova i tots els
actes i elements tradicionals del nostre barri: «En Cu-cut dalt del ruc», els Panellets, el
Porró Llarg, la Cucanya, la Festa del gos, el Globus del Capità Munyon, la Tronada, el
Seguici de Sant Roc i totes les cerimònies de la Renovació del Vot a Sant Roc...
Un programa farcit de possibilitats on tothom pot trobar allò que més li agradi i sentir-se a gust. Per tant, llegiu-vos-el, trieu, participeu, col·laboreu i sobretot gaudiu del
barri i de les seves tradicions.

Moltes gràcies, salut per a tothom i bones festes.
Xavier Cordomí
president
Associació de Festes de la Plaça Nova
Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona

LES FESTES DE SANT ROC
A LA CASA DELS ENTREMESOS
De l’1 de juliol al 13 d’agost
Exposició:

Obres presentades al Concurs de cartells
de les 433 Festes de Sant Roc.

Exposició:

«4¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona.
De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova»

Documental:

«Reescrivint el futur amb la memòria,
les Festes de Sant Roc a la plaça Nova».
LA CASA DELS ENTREMESOS
Plaça de les Beates, 2
Horaris: De dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Diumenge d’11 a 14 h. Tancat dilluns i del 14 al 31 d’agost.

Aquí fem festa tot l’any !!!
• Vols ser de la Colla infantil de la plaça Nova?
		T’oferim els Gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga petita
• Vols portar bestiari? T’oferim l’Àliga de la Ciutat,
la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Gòtic
• Vols portar gegants, nans i capgrossos?
T’oferim el Roc, la Laia i el Cu-cut,
els gegants centenaris, els gegants nous i el nan
de la Plaça Nova i el seus deu capgrossos
• Vols fer de diable? T’oferim els Diables del Barri Gòtic.
• Vols fer sonar la gralla o el tabal? T’oferim
els Grallers la Pessigolla i els tabalers Percúdium
VINE A VEURE’NS els dimecres no festius de 21 a 23 h.

Associació de Festes
de la Plaça Nova
e-mail:
info@plnova.cat
Plaça de les Beates, 2
(La Casa dels
Entremesos)
3a planta

Ens ajudes a tr
la nostra roba obar
?

Del 5 al 12 d’agost

Ajuda als més petits a recuperar
els seus elements!
Per fer-ho, recull el mapa que t’han preparat a
La Casa dels Entremesos amb tots els comerços del
barri que guarden alguna peça dels gegants
Pippo i Gal·la i de l’Aligueta. Busca-les bé a
cada una de les botigues i fes-ho saber
a les botigueres i botiguers cada cop
que en trobis una.
Si les descobreixes totes al final de la
ruta, obtindràs el dolç típic de les festes
que tant ens agrada.
Molta sort!

Ruta
del
Panellet
Hi podeu participar
a partir de les 10 h del 5 d’agost,
fins a les 14 h del 12 d’agost.

Divendres 12 d’agost
10.00 h

Fira d’artesania

18.00 h

Cercavila infantil «Vestim els gegantets
amb la ruta del Panellet»

des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

amb els gegantets Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els grallers
La Pessigolla de la plaça Nova.
Recorregut: Plaça Nova, c. dels Capellans, c. dels Sagristans,
c. de Ripoll, c. Duran i Bas, av. del Portal de l’Àngel, c. dels Arcs,
plaça Nova, c. del Bisbe, c. de Sant Sever, pl. Sant Felip Neri,
Baixada de Santa Eulàlia, c. dels Banys Nous, c. del Call,
pl. Sant Jaume, c. de la Llibreteria i plaça de l’Àngel.

Dissabte 13 d’agost
10.00 h

Fira d’artesania

18.00 h

«En Cu-cut dalt del ruc»

19.00 h

Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc

19.10 h

Agermanament amb Zamora - Presentació
dels Capitonis Durii

des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.
Tradicional cercavila inaugural de la festa amb el capgròs
Cu-cut muntant un ase, els capgrossos i els grallers de la
plaça Nova, els capgrossos i els dolçainers dels Capitoni Durii
de Zamora i els nans i els grallers del Poble-sec.
Recorregut: Plaça Nova, c. dels Arcs, c. de la Cucurulla, c. de la
Portaferrissa, c. d’en Roca, c. del Cardenal Casañas, plaça del
Pi, plaça de Sant Josep Oriol, c. de la Palla, c. dels Banys Nous,
Baixada de Santa Eulàlia, c. de Salomó ben Adret, placeta
Manuel Ribé, c. del Call, c. de Sant Honorat, c. de Sant Sever,
c. del Bisbe i plaça Nova.
A càrrec de Jordi Petit, veí del barri.

Amb els gegants Doña Urraca i el Cid i els capgrossos: Paco i
Adela, Anastasio i Eva, Mocoso i Valeriana, Concha i Porfirio
i el abuelo i la abuela.
Tot seguit, començarà a funcionar la centenària

Cucanya de la Plaça Nova

Al llarg de les Festes: 48è Concurs de Cucanya

19.30 h

Ballada de Sardanes

22.30 h

Nit de ball amb el DJ Nico Mola.

a càrrec de la Cobla Ciutat de Granollers.

Diumenge 14 d’agost
10.00 h

Fira d’artesania

11.00 h

La Festa d’Aigües

des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.
Activitat infantil i familiar amb jocs d’aigua com “Del pou a
casa” o “Vols saber com sona l’aigua”, activitats participatives,
espai interactiu, fotografia, dinamització, etc. o “La font
d’Aigües”.
Organitza Aigües de Barcelona, realització a càrrec de Taller de Cultura.

17.00 h

Concurs infantil de dibuix

18.00 h

Capitonis Durii: la cercavila dels convidats
de Sant Roc

Podran participar nenes i nens de 2 a 14 anys.
Tema: Les Festes de Sant Roc.

Agermanament amb Zamora; cercavila amb els gegants Doña
Urraca i el Cid i els capgrossos: Paco i Adela, Anastasio i Eva,
Mocoso i Valeriana, Concha i Porfirio i el abuelo i la abuela,
i el grup de dolçainers dels Capitonis Durii.
Recorregut: Plaça Nova, c dels Arcs, c. de la Cucurulla,
c. del Pi, plaça Sant Josep Oriol, plaça del Pi, c. del Cardenal
Cassañas, la Rambla, c. de Ferran, plaça Sant Jaume, c. del
Bisbe i plaça Nova.

19.30 h

La Festa del Gos

49a. Tradicional salutació del gos a Sant Roc.

Jocs populars i tradicionals

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

22.30 h

Nit de ball amb l’Orquestra Aquàrium.

Dilluns 15 d’agost
10.00 h

Fira d’artesania

17.00 h

41a TROBADA I BALL DE GEGANTS
«30 anys dels Gegants Nous de la Plaça Nova»

des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

17.00 h Acte de comiat dels Capitonis Durii – 		
Agermanament amb Zamora
18.00 h Cercavila de gegants

Participants: Gegants, capgrossos i dolçainers Capitonis Durii
de Zamora; Gegants del Pi, Gegants del Raval, Gegants del Casc
Antic, Gegants de Sant Pere, Gegants del carrer de la Princesa i
Gegants Infantils, nan Cu-cut i Gegants Nous de la Plaça Nova,
amb els grallers La Pessigolla.
Recorregut: Plaça Nova, c. dels Arcs, Portal de l’Àngel, c. de la
Canuda, c. de Santa Anna, c. Comtal, c. de les Magdalenes,
c. de Ripoll, c. dels Sagristans, c. dels Capellans i plaça Nova.

19.00 h

Ball folc de tarda, amb el grup La Viu-viu

20.00 h

Cucanya de la Plaça Nova

21.30 h

Cantada d’havaneres, amb el grup Barcarola

Al llarg de la cantada es prepararà el tradicional
Cremat de Rom, que s’oferirà a la mitja part de l’actuació.

Dimarts 16 d’agost
FESTIVITAT DE SANT ROC
9.30 h

Gran Traca Despertada
tot seguit:

Seguici Tradicional de Sant Roc

amb el Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart Català de
Dansaires amb el flabiolaire Joan Gómez, l’Àliga de la Ciutat,
els grallers La Pessigolla, el Lleó de Barcelona, els grallers del
Pi, el nan Cu-cut, els gegants infantils de la Plaça Nova i l’Àliga
Petita, els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova,
el flabiolaire Jordi Puig, la Bandera Verda de la Comissió de
Festes de Sant Roc, la Cobla Ciutat de Cornellà, veïns i veïnes,
exveïns i exveïnes i simpatitzants del barri, tot adreçant-se
a la Basílica de Santa Maria del Pi.
Recorregut: Plaça Nova, av. de la Catedral, c. del Dr. Joaquim
Pou, c. dels Sagristans, c. dels Capellans, c. dels Arcs,
c. de la Cucurulla, c. dels Boters, c. de la Palla, plaça de
Sant Josep Oriol, plaça del Pi, c. del Cardenal Casañas,
c. d’en Roca, c. de la Portaferrissa, c. del Petritxol, plaça
del Pi, (aturada per la Missa, es reprèn a les 11.30 h.)
plaça de Sant Josep Oriol, c. del Pi, c. dels Boters, plaça
Nova, av. de la Catedral, pla de la Seu, c. de Santa Llúcia,
Bisbe, (aturada pels balls), c. del Bisbe i plaça Nova.

10.00 h

Fira d’artesania

des d’aquesta hora i fins a les 15.00 hores
a la plaça Nova.

10.30 h

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

Renovació del Vot a Sant Roc

Solemne Missa cantada amb l’Ofrena del Ball
dels Gegants Centenaris de Sant Roc de la
plaça Nova, benedicció dels «Panellets de
Sant Roc», cant dels Goigs en llaor a Sant
Roc i veneració de la relíquia del sant.
Acabada la cerimònia Repic de Campanes
i endegament de morters des del
campanar i represa del Seguici.

11.45 h

Ball de l’Àliga de la Ciutat
i Cant dels Goigs en llaor a Sant Roc

A la Catedral de Barcelona, davant de la capella de Sant Roc.

12.00 h

Recepció i balls del Seguici al Palau Episcopal

12.30 h

Col·locació de la Bandera Verda al balcó
del Palau Episcopal

Tradicional visita al Palau Episcopal, rebuda del senyor Bisbe
i balls d’honor dels bastoners, el nan Cu-cut, els gegants
infantils, el Lleó, l’Àliga de la Ciutat, els Gegants Centenaris i el
diable de Sant Roc.

Es procedirà a l’antiga tradició i privilegi de les Festes de
Sant Roc de la Col·locació de la Bandera Verda de
la Comissió de Festes a la balconada principal
del Palau Episcopal, on presidirà la Festa.
La cerimònia de col·locació de la bandera es
podrà seguir des de la plaça Nova.

Ofrena floral a Sant Roc
de la Plaça Nova

La imatge de Sant Roc de la Plaça
Nova i el gos de color blau cel va ser
recuperada l’any 2015.

Ball del Centenari dels
Gegants de Sant Roc
de la Plaça Nova

En versió per a cobla del mestre
Jordi León.
Ball: Gegants centenaris de la
Plaça Nova. Música: Cobla Ciutat
de Cornellà.

«El Porró Llarg»

Com ho fa des de l’any 1830,
el “Porró Llarg”, ple de bon vi,
romandrà tot el dia a la plaça
Nova, per a que en begui tot
aquell que pugui aixecar el
seu llarguíssim galet.

Al llarg
de les
Festes

Venda dels tradicionals Panellets de Sant Roc; els
ninots de goma dels gegants Roc i Laia, del nan Cu-cut,
de l’Àliga de la Ciutat i de la Víbria de Barcelona; les
samarretes de les Festes de la Plaça Nova, dels Gegants
i del Cu-cut de la Plaça Nova, dels Diables del
Barri Gòtic, de l’Àliga de Barcelona, de la Víbria
de Barcelona, de l’Arpella del Barri Gòtic, dels
Grallers La Pessigolla, de la Cucanya; bosses,
cerveses, punts de llibres, pins, postals,
estampes… els goigs en llaor a sant Roc,
les auques de la Plaça Nova i dels cent anys
dels Gegants de la Plaça Nova, i els llibres:
600 anys de Plaça Nova, de Josep M. Garrut,
i El Barri Perdut. La plaça
Nova i el barri de la
Catedral,
4 ¼. 425 anys
de Festes de
Sant Roc a
Barcelona, de
vot de ciutat a festa
popular de la plaça
Nova, Mirades de gegant,
Perquè avui és Santa Llúcia… pels volts de
la plaça Nova… i La festa viscuda. Sant Roc,
1884 - 1983, de Xavier Cordomí.

Tasta-les!
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Dimarts 16 d’agost
FESTIVITAT DE SANT ROC
12.45 h

Tres Sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà.
Cucanya de la Plaça Nova

18.00 h

Putxinel·lis tradicionals catalans

amb Titelles Vergés amb l’obra “El Restaurant d’en Perico”

Enlairament del Globus del Capità Muyón

I entrega de premis dels concurs de dibuix i de Cucanya.

Màgia de proximitat

amb el mag Xarrin Xarrin.

19.30 h

Esbart Català de Dansaires

22.00 h

«Va tocada»

22.15 h

38è Correfoc de Sant Roc

Amb l’acompanyament musical de la Cobla Ciutat de Cornellà.
Mestra de Dansa: Anna Bigas.
Regidoria i Vestuari: Guillem Amorós, Joana Duch, Núria
Fabra i Montserrat Garrich.
Direcció Musical: Joan Gómez.
Al pla de la Seu amb el grup de percussió: Percúdium.
Amb la Víbria de Barcelona i els Diables del Barri Gòtic.
Recorregut: Pla de la Seu, c. dels Comtes, c. de la Pietat,
c. del Bisbe, c. de Santa Llúcia i Pla de la Seu.
Recordem per seguretat:
•
•
•
•
•

22.55 h

Aparadors i vidres s’han de protegir amb cartrons o abaixant
les portes metàl·liques.
Retirar els vehicles aparcats al llarg de tot el recorregut.
Vestir roba de cotó: màniga llarga, pantalons llargs, mocador o
barret de roba al cap i calçat flexible i tancat.
Protegir orelles i ulls.
No es pot participar amb begudes alcohòliques,
ni amb ampolles ni gots de vidre.

Castell de Focs

a càrrec de Pirotècnia Estadella.

©Mireia Perelló. Zamora 25/6/2022.

©Andrés Mor
eno Herr
Zamora 25/6 ero.
/2022.
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Concurs
Instagram
Pengeu fotografies i participeu
en el concurs d’Instagram

#433fmsantroc

433

podreu optar a guanyar un sopar
al restaurant

Si hi voleu participar,
seguiu aquests tres punts!

Autor: Quim Salvà - @quimsari. Foto
guanyadora del concurs d’Instagram 2021.

1. Les imatges que pengis al teu perfil,
han de mostrar al món les 433 Festes de Sant Roc.
2. És necessari que la publicació inclogui l’etiqueta #433fmsantroc i
sigueu seguidors dels @gegantsplnova i @bilbaoberria
3. El termini per participar és des de divendres 12 d’agost a les 18 h fins
dimarts 17 d’agost a les 24 h.
La foto guanyadora i les finalistes seran escollides pels
membres de l’Associació de Festes de la plaça Nova i es
Al llarg
donaran a conèixer durant la primera quinzena de setembre.
de les
Molta sort!
Festes
Consulteu la resta de bases al web www.plnova.cat.
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En unes festes tan tradicionals
no podia faltar la cervesa de Sant Roc

Tasta-la!

La trobaràs
a la barra
i a la paradeta.

Disseny de les etiquetes:
El Marquès @el_marques_illustration

Elaborada per:

Volem agrair als comerciants del barri

que sempre han donat suport a les Festes de Sant Roc
Antic Estanc Mayné, Tabacs

Hotels Gargallo, Hotels

Aquiles, Col·leccionisme i antiguitats

L’Antiquari de la plaça del Rei, Bar

Baron Antiquaris, Antiguitats

La Colmena, Pastisseria

Bilbao Berria, Cuina basca

Magatzems del Pilar, Indumentària
tradicional

Blau, Cucina, caffé i pizzes
Bosco Food & Drinks, Restaurant
Cala del Vermut, Vermuteria
Casa Fèlix, Merceria
Casa Jornet, Mobles
Catedral, Farmàcia
Catedral, Tabacs
Chocolat Box, Gelats, dolços
i xocolata

Mannà Gelats, Gelats artesans
Olga de Sandoval Sarrias,
Antiguitats
Palefort, S.L., Palets
Papabubble, Caramels artesans
Rubén Torres, Galeria
San Roman, Xurreria
Simó, Formatges i mantegues

Espai POVO, Roba i accessoris
de dissenyadors locals

Tokobongo, Instruments musicals

Fa Patxoca, Bar-restaurant

Un gelato per te, Gelats naturals

Tutusaus, Òptiques

El nostre agraïment a les institucions i entitats
Aigües de Barcelona

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Esbart Català de Dansaires

Amics dels Gegants del Pi

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

Amigues i Amics del Campanar
de Santa Maria del Pi
Arquebisbat de Barcelona
Arxiu Històric de la Ciutat
Barna Centre
Capitonis Durii

Generalitat de Catalunya
Guàrdia Urbana de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
La Casa dels Entremesos

Càritas Barcelona

Museu Frederic Marès

Col·legi Oficial d’Arquitectes
de Catalunya

Seu Catedral de Barcelona

Parròquia de Santa Maria del Pi

i a tots els veïns i les veïnes
i els exveïns i les exveïnes del barri

Organitza:
Adherida a:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració:

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

