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de l’ 11 al 14  
de febrer 2016

santa eulàlia a la  
Casa dels entreMesos
exposició permanent   
iMatgeria festiva barCelonina: 
gegants, nans, bestiari i titelles

exposició temporal     
“el barri perdut”. la plaça nova  
i el barri de la Catedral

dijous 11 de febrer - 20,00 H.
presentaCió del llibre  
“la trenCadansa de prats de 
lluçanès. perfuM de festa Major” 
de roser reixach i brià. premi rafel tudó 
2013. editat per l’esbart català de dansaires.

12, 13 i 14 de febrer 
vespre - nit (consultar Horaris)
festival lluM bCn. 
instal·lacions lumíniques 
artístiques

dissabte 13 de febrer - 11.30 H
titelles a la Casa  
cia. de titelles sebastià vergés 
amb l’obra el Mag d’oz

aCtes de Carrer aMb entitats  
residents a la Casa dels entreMesos
dijous, 11 de febrer
20.00 h - plaça de sant jaume
 “els protocols de l’àliga” 

seguici amb l’Àliga de la ciutat, ministrers 
de la ciutat, coronela de barcelona,  
banderes de santa eulàlia, lleó de barce-
lona, grallers del pi, Gegants de santa  
maria del mar, grallers del casc antic 
i trabucaires perot rocaguinarda

21.00 h - basílica de santa maria del mar
 ball de l’àliga de la Ciutat 

divendres, 12 de febrer
  9.30 h - plaça de sant jaume
 Col·locació del penó de santa eulàlia  

i la balladeta de la laia, balls i cercavila  
de la gegantona laia

  9,30 h - interior de la catedral 
10.45 h - plaça de sant jaume
 actuació de la Moixiganga de barcelona

10.30 h - plaça nova
11.00 h - plaça de sant jaume
 actuació dels falcons de barcelona

19.00 h - plaça de sant josep oriol 
 “la passejada de les laies”  

cercavila de Gegantes de ciutat vella, 
ofrena floral i balls de santa eulàlia

20.15 h - plaça de sant jaume
 ball de santa eulàlia amb la cobla sant 

jordi- ciutat de barcelona i les Gegantes  
de la plaça nova i de la resta de ciutat vella

dissabte, 13 de febrer
16.00 h - passeig del born 
16.45 h - plaça de sant jaume
 Cercavila de gegantets, gegantons  

i gegants infantils

17.30 h -  plaça de sant jaume  
 actuació de l’esbart Català de dansaires

20.00 h -  plaça nova
 Correfoc de santa eulàlia  

amb la mulassa, la víbria, el drac,  
la tarasca i el dofí, i el diables del barri 
Gòtic,tarascaires i de la Kinta forka

              

diumenGe, 14 de febrer 
  8.00 h - baixada de santa eulàlia 

 Matinades amb grallers

10.00 h -  plaça reial
 XXXv trobada de gegants de Ciutat vella

11.00 h - plaça reial
 seguici de santa eulàlia

12.00 h - plaça de sant jaume
arribada dels seguici de santa eulàlia 
i balls de la Gegantona laia, de l’Àliga  
de la ciutat, dels Gegants de la ciutat 
i ball de santa eulàlia amb els Gegants  
de la plaça nova 

amb el suport de: amb la col·laboració de: la Casa dels entreMesos 
plaça de les beates, 2 - 08003 barcelona
tel: 93 268 35 31

Horari d’obertura al públic:  
de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, 
diumenges i festius d’11 a 14 h. dilluns tancat.

segueix-nos a: 

 @casaentremesos
 lacasadelsentremesos 
 @casaentremesos 

www.lacasadelsentremesos.cat

organitza: una producció de:

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


