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Corpus 2016
De Dijous 26  
aL Diumenge 29 
De maig 2016

aCtivitats a la Casa 
dels entreMesos 
DeL 26  aL 29 De maig
Dijous 26 de maig, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h 
Divendres 27 i dissabte 28 de maig: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h  
Diumenge 19 de maig, d’11 a 14 h

portes obertes.  
visites a les exposiCions  
perManents i teMporals:
imatgeria festiva: gegants, nans i bestiari  
(les figures del seguici Popular seran a l’ajuntament)

titelles tradicionals catalans, segles xviii - xxi

Mirades de GeGant.  
110 anys dels Gegants de sant roc de la plaça nova

el Quixot dels ignorants. Joan amades  
i la popularització del Quixot

plaÇa  
de sant JauMe 
DeL 26 aL 29 De maig
pati de l’ajuntament de barcelona
Dijous 26 i dissabte 28 de maig, de 10 a 20 h 
Diumenge 29 de maig, de 10 a 14 h
Divendres 27 tancat.

exposiCió del seGuiCi  
popular de barCelona
L’ Àliga de la Ciutat de Barcelona, el Lleó  
de Barcelona,  la mulassa de Barcelona,  
el Bou de Barcelona,  la Víbria de Barcelona,  
el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona,  
la Tarasca de Barcelona, els Cavallets 
Cotoners de Barcelona,  els gegants  
de la Ciutat, els gegants grans del Pi  
 i els gegants de santa maria del mar.

 
Diumenge 29 De maig, 18.40 h
actuacions de: 
La moixiganga de Barcelona, els Falcons  
de Barcelona i Ball dels gegants nous de la  
Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona.
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
Diumenge 29 De maig, 19.15 h

proCessó festiva de Corpus
Participants: 
Coronela de Barcelona, Cavallets Cotoners  
de Barcelona, Cobla tres quartans dels 
cotoners, Penó de santa eulàlia, escorta  
dels Trabucaires Perot Rocaguinarda,  
Àliga de la Ciutat, ministrers de la Ciutat,  
Lleó de Barcelona, Capgrossos macers  
de la Ciutat, gegants de la Ciutat, Cobla de 
flabiolaires els Perdigots, Ball de Cercolets, 
mulassa de Barcelona, ministrers de la Vila 
nova, Bou de Barcelona, gegants petits antics 
del Pi, gegants grans del Pi, grallers del Pi, 
Ball de Bastons, Drac de la Ciutat Vella de 
Barcelona, ministrers els espremulls, Víbria 
de Barcelona, nan Cu-cut de la Plaça nova, 
gegants de sant Roc (o vells) de la Plaça 
nova, grallers La Pessigolla de la Plaça 
nova, Tarasca de Barcelona, grallers Quatre 
Vents, gegants nous de la Casa de Caritat o 
del Corpus, Dofí del Casc antic de Barcelona, 
grallers del Casc antic, gegants de santa 
maria del mar, Falcons de Barcelona  
i moixiganga de Barcelona.

#oucomballa

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: Col·laboren:
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