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Memòria 2015

Centre Barceloní de Difusió i Producció de Cultura Popular d’arrel Tradicional Catalana

FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
DE BARCELONA VELLA I LA CASA DELS ENTREMESOS
Memòria d’Activitats 2015
Programes:
1.
2.
3.
4.
5.

Difusió de la Cultura Popular d’Arrel Tradicional Catalana i Singularitat Barcelonina.
Produccions i coproduccions de La Casa dels Entremesos o amb La Casa...
Produccions externes i de promoció: Festes, Trobades, Mostres, Tradicions.
Imatgeria Festiva: Gegants, Bestiari, la Carassa, La Laia, Titelles i altres.
Suport a les Entitats i a les Produccions dels associats i de promoció i col·laboració
d’associacionisme.
6. Treball en Xarxa: Cases de la Festa, Festa Catalana, produccions en col·laboració.
7. Pla de Viabilitat de la FECPiTBV i LCdE.

Visites lliures a La Casa dels Entremesos (programa 1)
Total de visites lliures 38.234 persones. Que representa un augment de 9,38 % sobre
les de l’any 2014. Procedències majoritàries per nombre de visitants: Barcelona, resta de
Catalunya (inclòs la Catalunya del Nord), França, Espanya, Alemanya, Estats Units
d’Amèrica (inclòs illes Hawaii), Japó, Regne Unit (Anglaterra, Gal·les i Escòcia), Israel,
Argentina, Itàlia, Rússia, Ucraïna, Bèlgica, Xile, Romania, Corea del Sud, Marroc, Xina,
Perú, Suècia, Països Baixos, Brasil, Mèxic, Pakistan, Irlanda, Índia, Equador, Polònia,
Filipines, Grècia, Colòmbia, Dinamarca, Luxemburg, Suïssa, Eslovènia, Txèquia, Letònia,
Canadà, Senegal, Abu Dabhi (Emirats Àrabs Units), Noruega, Armènia, Eslovàquia,
Veneçuela, Finlàndia, Portugal, Àustria, Indonèsia, Hongria, República Dominicana, altres
països amb només un o dos visitants.

Comparativa visitants 2014 - 2015
MES / ANY
Visitants Gener

2014
2.258

2015
2.686

Visitants Febrer
Visitants Març
Visitants Abril

2.040
2.370
2.711

2.191
2.536
2.824

Visitants Maig
Visitants Juny

3.356
3.165

3.561
3.961

Visitants Juliol
Visitants Agost

3.609

3.756

(tancat del 17 al 31)

1.080

1.461
2.463

Visitants Octubre

2.106
3.883

Visitants Novembre

2.830

Visitants Desembre

5.548

Total visitants any

34.956

Visitants Setembre
(tancat per les Festes de la Mercè)

3.683
3.134
5.978
38.234

Jornades de Portes Obertes (programes 1, 2, 3 i 4)
2 Jornades de Portes Obertes, amb un total de 2.550 participants. La primera per la Nit
dels Museus, amb visites teatralitzades, amb 633 participants. La segona per la Festa del
Corpus (de dijous a diumenge) amb 1.917 participants.

Visites concertades, visites guiades o teatralitzades i visites i tallers escolars
(programes 1, 2, 4 i 5)
84 Visites programades amb 2.841 participants. Representant un increment (de
moment) del 31,80 % sobre l’any 2014. Distribuïdes en: 36 visites escolars amb 1.323
participants, (d’aquestes, 15 són visites escolars del programa de Cases de la Festa amb
529 participants, de les quals 2 són tallers de sardanes amb 59 participants i 13 són tallers
de gegants amb 470 participants). 28 visites guiades amb 585 participants (de les quals 11
són visites institucionals –ajuntaments, universitats, organitzacions estrangeres- amb 221
participants, 8 del Centre per a la Normalització Lingüística de Ciutat Vella amb 183
participants. 8 per a grups especials (casals d’infants, casals d’avis, casals d’estiu i centres
de dia) amb 205 participants. 8 visites teatralitzades amb 320 participants. 1 visita guiada a
l’arxiu de l’Esbart Català de Dansaires amb 10 participants I 11 visites guiades a l’exposició
“El Barri Perdut” de l’Associació de Festes de la Plaça Nova amb 565 participants.
Per mesos:
Gener
Dissabte 17, Visita guiada per a la Comparsa de Gigantes de Cascante i Ayuntamiento
de Cascante (Navarra) . Total 37 usuaris.
Dimecres 28, Visita lliure per al Centre per a la Normalització Lingüística de Ciutat
Vella. Total 15 usuaris.
Febrer
Dissabte 7, Visita guiada per l’Esqueix per a un grup de pares i nens de l’Esbart Català de
Dansaires . Total 20 usuaris.
Dimecres 12, Visita lliure per al Centre per a la Normalització Lingüística de Ciutat
Vella. Total 24 usuaris.
Dimecres 25, Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la Festa per
a l’escola Can Clos de Barcelona classe P2 P3 i P4 de primària. Total 62 usuaris entre
alumnes i professors.
Març
Dimecres 4, Taller de Sardanes dins la programació escolar de les Cases de la Festa per
a l’escola Escala Dei de Cerdanyola del Vallès classe P5 de primària. Total 29 usuaris
entre alumnes i professors.
Dimarts 10, Visita guiada i Taller de Sardanes a càrrec d’entitats de La Casa dels
Entremesos per al grup Runosted Gymnasium de Copenhaguen (Dinamarca). Total 30
usuaris.
Dimecres 11, Visita guiada a càrrec l’Esqueix per a l’escola Karla Reben de Hanau
(Alemanya) amb alumnes de 1r. d’ESO. Total 13 usuaris entre alumnes i professors.

Divendres 13, Visita lliure per a l’escola Lola Anglada d’Esplugues de Llobregat amb
les classes de 3 i 4 de primària. Total 51 usuaris entre alumnes i professors.
Dimarts 24, Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la Festa per a
l’escola Mar i Cel de Cubelles classe P5 i P4 de primària. Total 50 usuaris entre alumnes i
professors.
Abril
Dijous 9, Visita guiada a tècnics de la Casa de la Festa i de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès. Total 4 persones usuàries.
Dimarts 14, Visita guiada teatralitzada a càrrec l’Esqueix per a l’Aula d’Extensió
Universitària del Baix Guinardó (Barcelona). Total 17 persones usuàries.
Dimecres 15, Visita guiada a tècnics de festes i de cultura de l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí. Total 3 persones usuàries.
Dijous 16, Visita escolar amb l’Escola Timbaler del Bruc, de Nou Barris de Barcelona,
amb les classes de P-3. Total 22 usuaris entre alumnes i professors.
Dilluns 20, Visita guiada a mestres de la Escuela de Danza Popular Inmaculada
Concepción de Puno (Perú). Total 4 persones usuàries.
Dimarts 21, Visita guiada teatralitzada a càrrec l’Esqueix per a l’Escola Ramon Llull de
Barcelona. Total 64 usuaris entre alumnes i professors.
Dimarts 24, Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la Festa per a
l’Escola Xarrac Xarric de Barcelona amb les classes de P3 i P5. Total 62 usuaris entre
alumnes i professors.
Dimarts 24, Visita guiada per al Centre de Normalització Lingüística de Ciutat Vella.
Total 31 persones usuàries.
Dimarts 24, Visita guiada teatralitzada a càrrec l’Esqueix per a l’Escola La Mola de
Matadepera amb les classes de P3 i P4. Total 72 usuaris entre alumnes i professors.
Maig
Dijous 7, Visita guiada i teatralitzada a càrrec l’Esqueix per a l’Escola Torre de la Llebre
de Rubí. Total 31 persones usuàries.
Dijous 15, Visita guiada per a l’alcalde, regidors i tècnics de l’Ajuntament de Sant Quintí
de Mediona. Total 5 persones usuàries.
Dissabte 16, Portes Obertes de 07,00 del vespre a 01,00 de la matinada, en el marc de
La Nit dels Museus, amb visites guiades i teatralitzades i conta contes –rondalles de
Joan Amades- cada hora. Total 633 persones usuàries.
Dimecres 20, Visita guiada a càrrec de l’Esbart Català de Dansaires per a l’Escola Antoni
Brusí de Barcelona. Total 52 usuaris entre alumnes i professors.
Dimecres 20, Visita lliure de l’ Escola Pedralbes de Barcelona. Total 28 usuaris entre
alumnes i professors.
Dimarts 26, Visita guiada per al Centre de Normalització Lingüística de Ciutat Vella.
Total 31 persones usuàries.

Juny
Dijous 4, Visita guiada i teatralitzada a càrrec l’Esqueix per a l’Escola Espai 3 de Sant
Joan Despí. Total 53 usuaris entre alumnes i professors.
Dijous, Portes Obertes per la Festivitat del Corpus Christi. Dijous de Corpus amb horari
prolongat. Total 483 persones usuàries.
Divendres 5 a diumenge 7, Portes Obertes per la Festivitat del Corpus Christi. Amb
l’horari habitual. Total 951 persones usuàries.
Total visites per Portes Obertes per la Festivitat del Corpus Christi: 1.434 persones
usuàries.
Dimarts 9, Visita guiada per l’Escola IPSE de Barcelona. Total 18 usuaris entre alumnes
i professors.
Dijous 11, Visita guiada i teatralitzada a càrrec l’Esqueix per a l’Escola Doctor Ferran i
Clua de Barcelona. Total 50 usuaris entre alumnes i professors.
Dijous 18, Visita guiada a càrrec del Director de La Casa dels Entremesos per a la
Pontifícia Universidad Javierana de Bogota (Colòmbia) . Total 62 usuaris entre alumnes
i professors.
Dimarts 23, Visita guiada en francès, a càrrec de membres de La Casa dels Entremesos
per a l’associació Le Carnaval de Toulouse “Le Cocu”, de Tolosa de Llenguadoc
(Occitània). Total 17 persones usuàries.
Dimarts 23, Visita lliure per a l’Escola Maugine Scholl, de París (França). Total 18
usuaris entre alumnes i professors.
Juliol
Dimecres11, Visita lliure concertada per al Casal Som Colla de Barcelona. Total 53
persones usuàries.
Dimecres11, Visita lliure concertada per al Casal del C. C. Born de Barcelona Total 26
persones usuàries.
Dimecres11, Visita lliure concertada per al Casal La Sagrera de Barcelona Total 13
persones usuàries.
Dimecres 22, Taller de Gegants, dins la programació escolar de la xarxa Cases de la
Festa, amb el Casal Sagrada Família de Barcelona, amb nenes i nens de 2n. de primària.
Total 10 persones usuàries.
Dilluns 27, Visita guiada a càrrec de membres de l’Associació de Festes de la Plaça Nova
per l’Associació De Bòlit (Colla de Geganters de Premià de Mar). Total 16 persones
usuàries.
Dimarts 28, Visita lliure concertada per al Casal Cervantes de Barcelona. Total 33
persones usuàries.
Dimarts 28, Visita lliure concertada per al Casal Lluïsos de Gràcia de Barcelona. Total
18 persones usuàries.
Dimecres 29, Visita lliure concertada per al Casal Lluïsos de Gràcia de Barcelona. Total
22 persones usuàries.

Dijous 30, Taller de Gegants, dins la programació escolar de la xarxa Cases de la Festa,
amb l’Escola Maria Gibert de Barcelona, amb nenes i nens de 1r. de primària. Total 52
persones usuàries.
Agost
Dijous 6, Visita lliure concertada per al Centre per a la Normalització Lingüística de
Ciutat Vella de Barcelona. Total 25 persones usuàries.
Dijous 6, Visita lliure concertada per al Casal de la Barceloneta de Barcelona Total 15
persones usuàries.
Dijous 13, Visita guiada de la exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la
Catedral” per a públic en general. Total 54 persones usuàries.
Setembre
Divendres 18, Visita lliure concertada per a l’Escola Nausica de Barcelona, amb les
classes de P3 i P4. amb 33 nens i nens i 4 professors. Total 37 persones usuàries.
Dissabte 19, Visita guiada a càrrec membres de l’Esbart Català de Dansaires a diversos
grups actuants del MercèDansa 2015 procedents de diverses poblacions catalanes. Total
60 persones usuàries aproximadament.
Divendres 25, Visita Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la
Festa per a l’Escola Magòria de Barcelona amb les classes de P3 P4 i P5. Total 23
usuaris entre alumnes i professors.
Dimarts 28, Visita Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la Festa
per a l’Escola Nadís de Barcelona amb les classes de P3 P4 i P5. Total 16 usuaris entre
alumnes i professors.
Dimecres 30, Visita guiada a la exposició permanent d’Imatgeria Festiva i de l’exposició
temporal “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral” a càrrec del director
de La Casa dels Entremesos per a la Regidora de Cultura, Festes i Participació, el Tècnic
de Festes de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i geganters d’aquesta població. Total
5 persones usuàries
Octubre
Divendres 2, Visita Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la
Festa per a l’Escola Cases de Barcelona amb les classes de P3 P4 i P5. Total 30 usuaris
entre alumnes i professors.
Dimecres 7, Visita lliure per a l’Escola L’Horitzó de Barcelona amb les classes de P5.
Total 37 usuaris entre alumnes i professors.
Dijous 8, Visita Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la Festa
per a l’Escola El timbaler del Bruc de Barcelona amb les classes de P3 P4 i P5. Total 40
usuaris entre alumnes i professors.
Divendres 9, Visita lliure per a l’Escola Nausica de Barcelona amb les classes de P5.
Total 52 usuaris entre alumnes i professors.
Dimecres 14, Visita Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la
Festa per a l’Escola Duran i Bas de Barcelona amb les classes de P3 P4 i P5. Total 38
usuaris entre alumnes i professors.

Dijous 15, Visita Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la Festa
per a l’Escola Duran i Bas de Barcelona amb les classes de P3 P4 i P5. Total 30 usuaris
entre alumnes i professors.
Divendres 16, Visita lliure per a l’Escola Ferran i Clua de Barcelona amb les classes de
P4. Total 56 usuaris entre alumnes i professors.
Dimarts 20, Visita Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la Festa
per a l’Escola La Salle del carrer Casp de Barcelona amb les classes de P3 P4 i P5.
Total 30 usuaris entre alumnes i professors.
Dimecres 21, Visita lliure per a l’Escola Montserrat de Sant Just Desvern amb les
classes de 1r. de primària. Total 55 usuaris entre alumnes i professors.
Dilluns 26, Visita guiada a la exposició permanent d’Imatgeria Festiva i de l’exposició
temporal “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral” a càrrec del director
de La Casa dels Entremesos per membres del Consell de Cultura de Barcelona. Total 8
persones usuàries
Dimecres 28, Visita Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la
Festa per a l’Escola L’Estel de Barcelona amb les classes de P3 P4 i P5. Total 27 usuaris
entre alumnes i professors.
Novembre
Dimecres 4, Visita guiada per a l’Escola Charlie Rivel de Cubelles amb les classes de
P3 P4. Total 56 usuaris entre alumnes i professors.
Dimecres 4, Visita guiada per a l’Escola Horitzó de Barcelona amb les classes de
Batxillerat. Total 54 usuaris entre alumnes i professors.
Dissabte 7, Visita guiada per al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona a la
exposició temporal “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral” a càrrec del
director de La Casa dels Entremesos i les comissàries de l’exposició. Total 16 persones
usuàries.
Dijous 19, Visita lliure de l’Escola Salvador Seguí de Barcelona amb les classes de
(diverses). Total 30 usuaris entre alumnes i professors.
Dimarts 24, Visita lliure de l’Escola Cervantes de Barcelona amb les classes de
(diverses). Total 31 usuaris entre alumnes i professors.
Dimarts 24, Visita lliure del Centre per a la Normalització Lingüística de Ciutat Vella de
Barcelona. Total 14 persones usuàries.
Dimecres 25, Visita lliure del Centre per a la Normalització Lingüística de Ciutat Vella
de Barcelona. Total 24 persones usuàries.
Dijous 26, Visita guiada per al Centre de Dia de la Fundació Roure Acció Solidària de
Ciutat Vella a la exposició temporal “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la
Catedral” a càrrec del director de La Casa dels Entremesos. Total 25 persones usuàries.
Desembre
Dimarts 1, Visita guiada per a l’Escola Joan Roca de Barcelona amb les classes de P3 i
P4. Total 48 usuaris entre alumnes i professors.
Dijous 10, Visita guiada per a alumnes del Master de Patrimoni de l’Església de la
Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes a

l’exposició temporal “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral” a càrrec
del director de La Casa dels Entremesos. Total 8 persones usuàries.
Divendres 11, Visita guiada per a l’Escola Joan Roca de Barcelona amb les classes de
P3 i P4. Total 49 usuaris entre alumnes i professors.
Dimarts 15, Visita guiada per a l’Escola Joan Roca de Barcelona amb diverses classes
de P3 i P4. Total 55 usuaris entre alumnes i professors.
Dimecres 16, Visita lliure de l’Escola Virolai de Barcelona amb les classes de (diverses).
Total 22 usuaris entre alumnes i professors.
Dimecres 16, Visita guiada per al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a
l’exposició temporal “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral” a càrrec
del director de La Casa dels Entremesos i les comissàries de l’exposició. Total 3 persones
usuàries.
Divendres 18, Visita lliure de l’Escola C.F.A. de la Barceloneta de Barcelona amb les
classes de (diverses). Total 23 usuaris entre alumnes i professors.
Divendres 18, Visita lliure del l’Escola Mare de Deu del Carme del Prat del Llobregat
amb les classes de (diverses). Total 23 usuaris entre alumnes i professors.
Dijous 24, Visita lliure del Centre per a la Normalització Lingüística de Ciutat Vella de
Barcelona. Total 24 persones usuàries.
Dijous 31, Visita lliure de l’associació Arca de Noè de Barcelona. Total 14 persones
usuàries.

Activitats infantils (programes 1, 2, 3, 4 i 5)
31 activitats infantils amb 951 participants. De les quals: 10 sessions de Titelles a La
Casa amb 632 participants, 10 sessions del “Entre Jocs i Passejades” (Ludoteca infantil)
amb 64 participants, 9 sessions del “Conta-mesos” (conta contes) amb 206 participants, i 2
sessions especials –una d’ombres xineses per la diada de Sant Jordi i l’altra amb els
gegants infantils del Pi per les seves festes quinquennals- amb 49 participants.
Gener
Diumenge 4, realització de la primera sessió de la temporada 2015 dels conta contes a La
Casa dels Entremesos: “Els Contamesos”, amb “La llegenda dels reis perduts
d’orient”. Amb l’assistència de 33 persones entre nens i adults.
Dissabte 10, realització de la primera sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2015 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “Ens manca un cuiner”.
Amb l’assistència de 48 persones entre nens i adults.
Dissabte 17, realització de la primera sessió de la temporada 2015 de la Ludoteca de La
Casa: “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Jocs i Tradicions dels Tres
Tombs”. Amb l’assistència de 9 nenes i nens.
Febrer
Diumenge 1, realització de la segona sessió de la temporada 2015 dels conta contes a La
Casa dels Entremesos: “Els Contamesos”, aquesta edició amb el conte “El planeta dels
cinc sentits”. Amb l’assistència de 37 persones entre nens i adults.

Dissabte 14, realització de la segona sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2015 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “La Laia i el fantasma
trapella”. Amb l’assistència de 69 persones entre nens i adults.
Dissabte 21, realització de la segona sessió de la temporada 2015 de la Ludoteca de La
Casa: “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Fes de geganter i balla amb la
Gal·la i el Pippo, els gegants infantils de la Plaça Nova”. Amb l’assistència de 18 nenes
i nens .
Març
Diumenge 1, realització de la tercera sessió de la temporada 2015 dels conta contes a La
Casa dels Entremesos: “Els Contamesos”, aquesta edició amb el conte “El gegant del
pi”. Amb l’assistència de 53 persones entre nens i adults.
Dissabte 14, realització de la tercera sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2015 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “En Cu-cut en els setges
de Girona”. Amb l’assistència de 75 persones entre nens i adults.
Dissabte 21, realització de la tercera sessió de la temporada 2015 de la Ludoteca de La
Casa: “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Vols volar com un falcó, amb
els Falcons de Barcelona”. Suspès per pluja.
Abril
Dissabte 11, realització de la quarta sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2015 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “En Cu-cut i la llegenda
de Sant Jordi”. Amb l’assistència de 82 persones entre nens i adults.
Diumenge 12, realització de la quarta sessió de la temporada 2015 dels conta contes a La
Casa dels Entremesos: “Els Contamesos”, aquesta edició amb el conte “La llegenda
desconeguda de Sant Jordi”. Amb l’assistència de 10 persones entre nens i adults.
Dissabte 18, realització de la quarta sessió de la temporada 2015 de la Ludoteca de La
Casa: “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “L’estrambòtica història del
drac de sant Jordi despistat”. Amb l’assistència de 6 persones entre nens i adults.
Dijous 23, realització de la sessió especial Sant Jordi a La Casa dels Entremesos:
Ombres xineses a càrrec del Taller Escola Sant Camil amb la representació de l’obra“La
llegenda de Sant Jordi. Amb l’assistència de 26 persones entre nens i adults.
Maig
Diumenge 3, realització de la cinquena sessió de la temporada 2015 dels conta contes a
La Casa dels Entremesos: “Els Contamesos”, aquesta edició amb el conte “Joan
Amades: Mitologia Catalana I”. Amb l’assistència de 12 persones entre nens i adults.
Dissabte 9, realització de la cinquena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2015 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “L’aniversari de la
senyora Antònia”. Amb l’assistència de 35 persones entre nens i adults.
Dissabte 16, realització de la cinquena sessió de la temporada 2015 de la Ludoteca de
La Casa: “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Bon cop de bastó” amb la
col·laboració bastoners de l’Esbart Català de Dansaires. Amb l’assistència de 10 nenes i
nens.

Juny
Diumenge 7, realització de la sisena sessió de la temporada 2015 dels conta contes a La
Casa dels Entremesos: “Els Contamesos”, aquesta edició amb el conte “La Nit de Sant
Joan”. Amb l’assistència de 9 persones entre nens i adults.
Dissabte 13, realització de la sisena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2015 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “En Cu-cut i els tres
porquets”. Amb l’assistència de 32 persones entre nens i adults.
Dissabte 13, realització d’una sessió especial de la Ludoteca de La Casa, en motiu de les
festes Quinquennals dels Gegants del Pi, a càrrec de l’Associació d’Amics dels Gegants
del Pi. Amb l’assistència de 23 nenes i nens.
Dissabte 20, realització de la sisena sessió de la temporada 2015 de la Ludoteca de La
Casa: “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Vols ser un petit dimoni?,
amb els Diables del Barri Gòtic”, amb la col·laboració de l’Associació de Festes de la
Plaça Nova. Amb l’assistència de 14 nenes i nens.
Setembre
Dissabte 12, realització de la setena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2015 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “Pinotxo”. Amb
l’assistència de 23 persones entre nens i adults.
Dissabte 19, realització de la setena sessió de la temporada 2015 de la Ludoteca de La
Casa: “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Viu de prop la Mercè”
passejada. Amb l’assistència de 3 persones entre nens i adults.
Octubre
Diumenge 4, realització de la setena sessió de la temporada de conta contes Els
Contamesos, temporada 2015 aquesta edició amb el conte “Contes del món”. Amb
l’assistència de 12 persones entre nens i adults.
Dissabte 10, realització de la vuitena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2015 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “Quan ve el temps de
menjar castanyes”. Amb l’assistència de 99 persones entre nens i adults.
Dissabte 17, realització de la vuitena sessió de la temporada 2015 de la Ludoteca de La
Casa: “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb ““Juli Cullereta i les claus
misterioses”. Activitat suspesa.
Novembre
Diumenge 1, realització de la vuitena sessió de la temporada de conta contes Els
Contamesos, temporada 2015. aquesta edició amb: Joan Amades. Mitologia Catalana
II,. Amb l’assistència de 14 persones entre nens i adults.
Dissabte 14, realització de la novena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2015 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “En Cu-cut i les Illes
Formigues”. Amb l’assistència de 75 persones entre nens i adults.
Dissabte 21, realització de la novena sessió de la temporada 2015 de la Ludoteca de La
Casa: “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Ensardanats!”. Activitat
suspesa.

Desembre
Diumenge 6, realització de la novena sessió de la temporada de conta contes Els
Contamesos, temporada 2015. aquesta edició amb: Canta – contes de Nadal. Amb
l’assistència de 26 persones entre nens i adults.
Dissabte 12, realització de la desena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2015 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “Ara ve Nadal”. Amb
l’assistència de 94 persones entre nens i adults.
Dissabte 19, realització de la desena sessió de la temporada 2015 de la Ludoteca de La
Casa: “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Per Nadal torna a La Casa dels
Entremesos”. Amb l’assistència de 4 nenes i nens.

Exposicions

(programes 1, 2, 4, 5 i 6)

2 exposicions permanents i 13 exposicions temporals
Exposició permanent d’imatgeria festiva:
Imatgeria festiva barcelonina: “Gegants, nans, capgrossos, bestiari i titelles
tradicionals catalans”.
Exposició fotogràfica “El Seguici Festiu de Barcelona a Reus”, fotografies de Jordi
Farrera.
Exposicions temporals:
Gener
Del 2 de desembre al 31 de març exposició: “La Festa Viscuda”. Exposició fotogràfica
de gran format amb imatges singulars i descriptives de les Tradicionals Festes de Sant Roc
de Barcelona a la plaça Nova, amb fotografies dels anys 1884 a 1983. Exposició realitzada
en el marc del 4 ¼ 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. Una producció de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Del 9 de desembre al 10 de gener exposició: “Cavalcada de Reis 1900...”. Exposició
dels vestits dels tres Reis d’orient i dos patges de Barcelona de la primera meitat del segle
XX. Una producció de La Casa dels Entremesos, disseny i realització a càrrec de membres
de l’Esbart Català de Dansaires i de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Del 9 de desembre al 10 de gener exposició: “II Mostra de Figures de Músics de
Pessebre”. Exposició de gran diversitat de figures dels tradicionals músics del pessebre
català de la col·lecció privada J. Bartolomé – M. garrich. Una producció de La Casa dels
Entremesos.
Del 9 de desembre al 10 de gener exposició: “Diorames de Pessebre”. Exposició dels
diorames de pessebre construïts pels alumnes de l’Escola taller de Pessebre de
Barcelona. Una producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.
Del 9 de desembre al 10 de gener exposició: “Pessebre Popular de La Casa dels
Entremesos”. Pessebre amb figures originals i humorístiques dels gegants, el bestiari i
altres grups i personatges de La Casa dels Entremesos. Una producció de l’Associació de
Pessebristes de Ciutat Vella i La Casa dels Entremesos.
Del 20 de gener al 19 de febrer exposició: “La dansa de la Gala de Campdevànol” .
La Dansa de la Gala de Campdevànol, declarada element festiu patrimonial d'interès

nacional constitueix una expressió genuïna del folklore festiu català i un llegat inigualable
que la vila de Campdevànol ha sabut conservar al llarg dels anys com a part d'un patrimoni
immaterial enormement valuós que recupera l'esperit d'una terra amb fortes arrels
històriques, i que acaba constituint un element d'identitat local indestriable.
Febrer
Del 2 de desembre al 31 de març exposició: “La Festa Viscuda”. Exposició fotogràfica
de gran format amb imatges singulars i descriptives de les Tradicionals Festes de Sant Roc
de Barcelona a la plaça Nova, amb fotografies dels anys 1884 a 1983. Exposició realitzada
en el marc del 4 ¼ 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. Una producció de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Del 20 de gener al 22 de febrer exposició: “ La Dansa de la Gala de Campdevànol” .
La Dansa de la Gala de Campdevànol, declarada element festiu patrimonial d'interès
nacional constitueix una expressió genuïna del folklore festiu català i un llegat inigualable
que la vila de Campdevànol ha sabut conservar al llarg dels anys com a part d'un patrimoni
immaterial enormement valuós que recupera l'esperit d'una terra amb fortes arrels
històriques, i que acaba constituint un element d'identitat local indestriable.
Març - Juny
Del 2 de desembre al 5 d’agost exposició: “La Festa Viscuda”. Exposició fotogràfica de
gran format amb imatges singulars i descriptives de les tradicionals Festes de Sant Roc de
Barcelona a la plaça Nova, amb fotografies dels anys 1884 a 1983. Exposició realitzada en
el marc del 4 ¼ 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. Una producció de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Del 26 de marc al 24 de maig exposició: “Joan Amades. La memòria del poble”.

Joan Amades el nen, Joan Amades l'autodidacta, Joan Amades el folklorista, Joan
Amades al museu, Joan Amades l'obra, Joan Amades el llegat, Joan Amades la
memòria del nostre poble... Activitat emmarcada en la programació de "125 anys de
Joan Amades a La Casa dels Entremesos"
Del 26 de marc al 24 de maig exposició: “Joan Amades a l’Esbart Català de
Dansaires. Soci i President”. Amb documents, escrits, treballs de recerca, descripció
de balls i llibrets llegats a l’Esbart Català de Dansaires per qui fou el seu president, Joan
Amades. Activitat emmarcada en la programació de "125 anys de Joan Amades a La
Casa dels Entremesos"
Juliol
Del 2 de desembre al 5 d’agost exposició: “La Festa Viscuda”. Exposició fotogràfica de
gran format amb imatges singulars i descriptives de les tradicionals Festes de Sant Roc de
Barcelona a la plaça Nova, amb fotografies dels anys 1884 a 1983. Exposició realitzada en
el marc del 4 ¼ 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. Una producció de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Del 2 de juliol al 2 d’agost exposició “Gaudí i el seus somnis” fotografies de Manuel
Vilar. Una col·laboració de La Casa dels Entremesos amb el Centro Andaluz Cultural y
Artístico Manuel de Falla.
Agost - Novembre
Del 2 de desembre al 5 d’agost exposició: “La Festa Viscuda”. Exposició fotogràfica de
gran format amb imatges singulars i descriptives de les tradicionals Festes de Sant Roc de
Barcelona a la plaça Nova, amb fotografies dels anys 1884 a 1983. Exposició realitzada en

el marc del 4 ¼ 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. Una producció de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Del 13 d’agost al 29 de novembre exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri
de la Catedral” una producció de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, emmarcada
en les celebracions del 4 ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. Una visió
del barri que va néixer a redós de les muralles romanes de la ciutat i al voltant de la plaça
Nova —que va esdevenir el centre social, comercial i festiu de la ciutat durant més de sis
segles— i de les terribles conseqüències que l’obertura de la Via Laietana, primer, els
bombardejos del 30 de gener de 1938, després, i l’obertura de l’avinguda de la Catedral,
més tard, van suposar per a veïns i comerços i per a una manera de viure, de treballar, de
festejar i de relacionar-se que, en ple centre de la ciutat, era excepcional. I, d’altra banda,
la mostra explica com les Festes de Sant Roc, com a tradició i patrimoni de tot Barcelona,
encara són el testimoni viu d’aquest «barri perdut».
Setembre – Novembre
Del 13 d’agost al 29 de exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la
Catedral” una producció de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, emmarcada en les
celebracions del 4 ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. Una visió del barri
que va néixer a redós de les muralles romanes de la ciutat i al voltant de la plaça Nova —
que va esdevenir el centre social, comercial i festiu de la ciutat durant més de sis segles— i
de les terribles conseqüències que l’obertura de la Via Laietana, primer, els bombardejos
del 30 de gener de 1938, després, i l’obertura de l’avinguda de la Catedral, més tard, van
suposar per a veïns i comerços i per a una manera de viure, de treballar, de festejar i de
relacionar-se que, en ple centre de la ciutat, era excepcional. I, d’altra banda, la mostra
explica com les Festes de Sant Roc, com a tradició i patrimoni de tot Barcelona, encara
són el testimoni viu d’aquest «barri perdut».
Desembre
Del 13 d’agost al 17 de gener de 2016 exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el
barri de la Catedral” Una visió del barri que va néixer a redós de les muralles romanes
de la ciutat i al voltant de la plaça Nova —que va esdevenir el centre social, comercial i
festiu de la ciutat durant més de sis segles— i de les terribles conseqüències que l’obertura
de la Via Laietana, primer, els bombardejos del 30 de gener de 1938, després, i l’obertura
de l’avinguda de la Catedral, més tard, van suposar per a veïns i comerços i per a una
manera de viure, de treballar, de festejar i de relacionar-se que, en ple centre de la ciutat,
era excepcional. I, d’altra banda, la mostra explica com les Festes de Sant Roc, com a
tradició i patrimoni de tot Barcelona, encara són el testimoni viu d’aquest «barri perdut».
Una producció de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, emmarcada en les celebracions
del 4 ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona.
Del 9 de desembre al 9 de gener de 2016 exposició: “ Cavalcada de Reis 1900...”.
Exposició dels vestits dels tres Reis d’orient i dos patges de Barcelona de la primera meitat
del segle XX. Una producció de La Casa dels Entremesos. Una producció de La Casa dels
Entremesos. Disseny i realització a càrrec de membres de l’Associació de Festes de la
Plaça Nova.
Del 9 de desembre al 9 de gener de 2016 exposició: “Diorames de Pessebre ”.
Exposició dels diorames de pessebre construïts pels alumnes de l’Escola Taller de
Pessebre de Barcelona. Una producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.
Del 9 de desembre al 9 de gener de 2016 exposició: “Pessebre Popular de La Casa
dels Entremesos”. Pessebre amb figures originals i humorístiques dels gegants, el
bestiari i altres grups i personatges de La Casa dels Entremesos. Una producció de
l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella i La Casa dels Entremesos.

“Xerrades del dijous”, “Presentacions a La Casa” i “Dansa i Concerts a La Casa”
(programes 1, 2, 4, 5 i 6)
33 activitats públiques amb 1.835 participants. De les quals 15 presentacions de llibres,
música, documentals, exposicions i campanyes, 11 Conferències i Xerrades del dijous i 3
actes de dansa, música i concerts.
Gener
Del 2 de desembre al 2 gener, campanya de recollida de joguines: Gràcies Rei! Gràcies
Reina!. Els gegantons infantils de La Casa dels Entremesos fan de patges reials i
portaran les joguines recollides a casals i hospitals infantils de Barcelona. La campanya
s’ha tancat amb la recollida de 126 joguines que han estat entregades a la Creu Roja de
Barcelona
Dijous 22, la Xerrada dels dijous, espai de tertúlia i intercanvi de coneixements amb “La
Festa dels Tres Tombs vista per dins. Preparació, logística, sensacions, tradicions,
secrets...”. A càrrec de Magí Molas, president del Gremi de Traginers d'Igualada, Gemma
Bochaca, caporal de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i Jordi Joan
Alsina, president de la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona. Amb
l’assistència de 22 persones.
Dijous 29, inauguració de l’exposició “La dansa de la Gala de Campdevànol”. A càrrec
de Joan Manso, alcalde de Campdevànol, i Lluís Puig, director general de Cultura
Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat de Catalunya. Amb l’assistència
de 29 persones.
Divendres 30, presentació del “Manual de descripció coreogràfica de balls de
bastons”. A càrrec de les seves autores: Montserrat Garrich, Anna Vinyoles i Núria
Vinyoles. Amb l’assistència de 64 persones.
Febrer
Divendres 13. Sessió especial de tastavins per les festes de Carnaval a càrrec de D. O.
Santa Caterina – Wine Barcelona. Amb l’assistència 34 de persones.
Dimarts 24, Xerrada informativa “Comptabilitat, Nova Tributació, Fiscalitat Associativa
i Llei de la Transparència”, a càrrec de Jordi Rodés, membre d’IDES Assessorament a
Entitats d’Iniciativa Social. Amb l’assistència de 24 persones.
Dissabte 28, Masterclass "El timbal al ball de gralles actual” a càrrec de Pere Olivé.
Curs adreçat a alumnes amb coneixements previs de timbal de gralles o percussió. Treball
dels patrons més usuals de la música actual (Rock, Reagge, Ska, Funky...) i la combinació
del timbal de gralles i el timbal fondo. Amb l’assistència de 10 persones.
Març
Dissabte 7. Dansa: “La Cafetera de l’Esbart Català de Dansaires” amb el curs “Manual de
descripció coreogràfica de balls de bastons”, a càrrec de Montserrat Garrich, Anna
Vinyoles i Núria Vinyoles. Amb l’assistència de 10 persones.
Dijous 26. Presentació del llibre “Mercè 79. Els orígens del Correfoc” d’Heribert Masana
i Solí, amb fotografies de Jordi Gumí, editat per Emboscall. A càrrec de Xavier Cordomí,
director de La Casa dels Entremesos i d'Heribert Masana, autor del llibre. Amb
l’assistència de 53 persones

Abril
Dijous 16. Presentacions a La Casa: Presentació del CD “Música i músics de l’Esbart
Català de Dansaires, volum 5 Lluís Albert”, a càrrec de Joan Gómez, director musical
de la gravació, i amb la presència del mestre Lluís Albert. Amb l’assistència de 43
persones.
Maig
Dimarts 6. Xerrada del dijous: Primera xerrada del cicle “Com es va escriure...” en el
marc dels actes del 125 anys de Joan Amades a La Casa dels Entremesos: Danses de la
Terra, volums I i II, a càrrec Jan Grau i Lluís Puig, responsables de l’edició, i de Joan
López, edicions el Mèdol, acte conduit per Antoni Serés. Amb l’assistència de 21
persones.
Dijous 14. Presentacions a La Casa: Presentació del llibre “50 Dracs. Petita guia dels
dracs de Catalunya”, en el marc dels actes del 4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc
de Barcelona a la Plaça Nova, a càrrec d’Heribert Masana, autor del llibre, Juanol0,
il·lustrador del llibre, i Cesca Mestres, editora del llibre. Amb l’assistència de 33 persones.
Juny
Dijous 6. Xerrada del dijous: en el marc dels actes del 125 anys de Joan Amades a La
Casa dels Entremesos, segona xerrada del cicle “Com es va escriure...”: Corpus: L’Auca
de la Processó i Un passeig per la història i per la festa, a càrrec d’Amadeu Carbó i
d’Antoni Serés, acte conduit per Montserrat Garrich. Amb l’assistència de 13 persones.
Dimecres 10. Presentacions a La Casa, presentació del llibre Teatralitat i tradició, actes
del II Congrés Internacional de Balls Parlats, a càrrec de Francesc Massip, Pere Navarro
i Montserrat Palau, autors de l’estudi i professors del Departament de Filologia Catalana
de la Universitat Rovira i Virgili. Amb l’assistència de 18 persones.
Dijous 11. Xerrada del dijous, en el marc dels actes del 125 anys de Joan Amades a La
Casa dels Entremesos i de les Festes Quinquennals dels Gegants del Pi: Joan Amades i
els Gegants del Pi, a càrrec d’Amadeu Carbó, president de l’Associació Cultural Joan
Amades. Amb l’assistència de 23 persones.
Dijous 18. Presentacions a La Casa: Presentació del llibre Els vestits populars a
Catalunya, de Montserrat Garrich i Sílvia Ventosa, Edicions Brau, a càrrec de Lluís
Puig, Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la
Generalitat de Catalunya. Amb l’assistència de 28 persones.
Dijous 25. Xerrada del dijous, espai de tertúlia i d’intercanvi de coneixements, amb la
conferència: El Museu Social, un museu sobre la gent i per a la gent, a càrrec Josep
Fornés, Director del Museu Etnològic de Barcelona. Amb l’assistència de 23 persones.
Juliol
Dijous 2. Presentació i inauguració de l’exposició “Gaudí i el seus somnis” fotografies
de Manuel Vilar. Una col·laboració de La Casa dels Entremesos amb el Centro Andaluz
Cultural y Artístico Manuel de Falla. Amb l’assistència de 44 persones.
Dijous 10. Presentacions a La Casa, presentació del llibre Terra de Frontera, Olèrdola
1058, d’Oriol Garcia Quera. Primer títol de la col·lecció de còmic històric: Traç del Temps
de Rafael Dalmau Editors, a càrrec de Stefano M. Cingolani, historiador i lector de
còmics. Amb l’assistència de 132 persones.
Dijous 23. Presentacions a La Casa, presentació del llibre L’Ombra d’en Serrallonga de
Montserrat Garrich, Xavier Torres, Joan Solé i Bordes i els Balls d’en Serrallonga de

Catalunya, editat pel Ball d’en Serrallonga de Vilafranca del Penedès, a càrrec dels
mateixos autors. Amb l’assistència de 25 persones.
Agost
Dijous 13. Presentació i preinauguració de l’exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i
el barri de la Catedral” una producció de l'Associació de Festes de la Plaça Nova,
emmarcada en les celebracions del 4 ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de
Barcelona. Amb l’assistència inicial de 187 persones. Tancament de portes per ser superat
l’aforament. Nova obertura amb l’assistència de 36 persones més. Total d’assistència 223
persones.
Setembre
Dijous 13. Inauguració de l’exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la
Catedral” una producció de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, emmarcada en les
celebracions del 4 ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. Total
d’assistència 223 persones.
Dimarts 22. Presentacions a La Casa, Presentació de la “Suite per a fer ballar l’Àliga
de la Ciutat en tres moviments: Marxa, Pavana i Giga” de Jesús Ventura, i concert
dels grallers La Pessigolla, amb el següent programa: Suite per a fer ballar l’Àliga de la
Ciutat en tres moviments: Marxa, Pavana i Giga, de Jesús Ventura i Barnet. Ball de
l'Àliga de Barcelona (L'esclat de festa, Cerimònia Inaugural dels Jocs Paralímpics
Barcelona'92) de Carles Santos Ventura. Ball per ballar l'Àliga per xirimies (mantuano).
Anònim amb datat el 1756. (Ball de l'Àliga de la Ciutat actual d'acord amb el Protocol
Festiu actual). Una producció de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, emmarcada
en les celebracions del 4 ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. Total
d’assistència 64 persones.
Dimarts 22. Presentacions a La Casa, Presentació de l’audiovisual “Els Balls de les
Àligues” de Ramon Saumell. Una producció de l'Associació de Festes de la Plaça
Nova, emmarcada en les celebracions del 4 ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de
Barcelona. Total d’assistència 64 persones.
Octubre
Dijous 15. Xerrada del dijous: en el marc dels actes del 125 anys de Joan Amades a La
Casa dels Entremesos, tercera xerrada del cicle “Com es va escriure...”: El jugar de
l’Amades, a càrrec d'Imma Marín i Olga Pardo, responsables de l'edició, i de Griselda
Karsunke, il·lustradora. Conduirà l'acte: Marcos Yáñez. Amb l’assistència de 18 persones.
Dijous 29. Xerrada del dijous, Conferència a càrrec de l'historiador i museòleg Daniel
Venteo amb el títol "La reinvenció del barri de la Catedral, 1858 - 1958". Una producció
de l'Associació de Festes de la Plaça Nova programada en el marc de les celebracions
del "4 1/4", 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova i de
l'exposició "El Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral". Amb l’assistència 46
persones.
Novembre
Dijous 12. Xerrada del dijous: en el marc dels actes del 125 anys de Joan Amades a La
Casa dels Entremesos, quarta xerrada del cicle “Com es va escriure...”: Les veus del
carrer, a càrrec d'Amadeu Carbó i Guillem Escriche, responsables de l'edició. Acte
conduit per: Jan Grau. Amb l’assistència de 11 persones.
Dijous 19. Presentacions a La Casa, presentació del primer volum de partitures de la
Col·lecció Música de Tabalers: "Tabalers del Barri Gòtic - Atabalament", a càrrec de
Jaume Vendrell, autor, Quim Soler, editor i director de la col·lecció, i Xavier Cordomí,

productor. Una producció de l'Associació de Festes de la Plaça Nova programada en el
marc de les celebracions del "4 1/4", 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona a
la plaça Nova i de l'exposició "El Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral". Amb
l’assistència 55 persones.
Diumenge 22. Visita comentada: Joan Amades i l’Esbart Català de Dansaires. Visita
comentada a la Biblioteca i l’Arxiu Històric a partir de la documentació de Joan Amades en
l’arxiu de l’Esbart Català de Dansaires. Una producció de l’Esbart Català de Dansaires en
el marc dels actes del 125 anys de Joan Amades. Amb l’assistència de 10 persones.
Diumenge 22. Xerrada de diumenge:Joan Amades, Aureli Capmany i l’Esbart Català
de Dansaires. Al voltant de la relació personal del dos folkloristes i el seu treball a l’Esbart.
Una producció de l’Esbart Català de Dansaires en el marc dels actes del 125 anys de
Joan Amades Amb l’assistència de 9 persones.
Dijous 26. Xerrada del dijous, Conferència: "Músics de Sant Roc. Música i Ball a la
Plaça Nova", a càrrec dels músics i musicòlegs Àngel Vallverdú i Rom, Joan Gómez i
Soriano i Lluís Gelis i Codinach. Una producció de l'Associació de Festes de la Plaça
Nova programada en el marc de les celebracions del "4 1/4", 425 anys de les Festes de
Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova i del 125 anys de Joan Amades i de l'exposició "El
Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral". Amb l’assistència 31 persones
Desembre
Dissabte 12. Arribada de l’Esperit de Nadal i Pregó de Nadal a La Casa dels
Entremesos: Una producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, amb
coreografies i balls de l’Esbart Català de Dansaires i coproducció de La Casa dels
Entremesos. Amb l’assistència de 267 persones.
Dissabte 12. Inauguració de les exposicions: “Cavalcada de Reis 1900...”, una
producció de La Casa dels Entremesos. Disseny i muntatge a càrrec de membre de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova, “Diorames de Pessebre” de l’Escola Taller de
Pessebre de Barcelona, una producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, i
“Pessebre Popular de La Casa dels Entremesos” una producció de l’Associació de
Pessebristes de Ciutat Vella i La Casa dels Entremesos. Amb l’assistència 267 persones.
Dijous 17. Xerrada del dijous, Taula Rodona: "Les fires de Nadal i l’artesania local", a
càrrec d'Albert Deulofeu, president de l'Associació Fira de Santa Llúcia, Diego Martínez,
firaire de Santa Llúcia sector verd, i Charles Fillit. responsable del projecte
Argila d’Aubagne (Provença), acte conduït per Jordi Montlló, del Col·lectiu el Bou i la
Mula. Una producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella i La Casa dels
Entremesos. Amb l’assistència 20 persones.
Dijous 31. Aparició de l’Home dels nassos de Barcelona i el seu seguici amb els tabalers
Percúdium de la Plaça Nova. Una producció de l’Arca de Noè en col·laboració de La Casa
dels Entremesos. Amb l’assistència de 155 persones.
Cessió d’espais (programes 1, 2, 3, 5 i 6)
Cessió d’espais a 33 entitats, col·lectius i administracions per a 39 actes i activitats amb
1.158 participants.
Gener
Dissabte 10. Cessió de la sala de Ball i vestidors al Ball de Valencians del Vendrell per
a la seva actuació al Seguici de les Antigues Basíliques de Barcelona. Amb l’assistència
33 de persones.

Dilluns 12. Cessió de la sala d’Actes a la Coordinadora de Geganters de Barcelona per
a les seves assemblees ordinària i extraordinària per a l’elecció de nova Junta de Govern.
Amb l’assistència 45 de persones.
Dimarts 28 cessió de la Sala de Reunions 2 de la Casa del Entremesos a la Federació de
Diables de la Ciutat de Barcelona, per a la reunió de Junta i comissions. Amb
l’assistència de 6 persones
Febrer
Dilluns 2. Cessió de la sala de Reunions al Institut de Cultura de Barcelona,
Departament de Festes i Tradicions, per a una reunió amb la Coordinadora de Colles de
Diables i Bèsties de Foc de Barcelona, la Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona,
l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya (Territorial del Barcelonès) i els
Productors Artístics d’Actes Tradicionals (PAT’s) per a la coordinació dels correfocs de
les Festes de Santa Eulàlia 2015. Amb l’assistència 18 de persones.
Dimarts 3. Cessió de la sala de Reunions a la Federació de Diables de la Ciutat de
Barcelona per a una reunió prèvia dels actes de foc de les Festes de Santa Eulàlia 2015.
Amb l’assistència 12 de persones.
Dijous 12. Cessió de la sala de Reunions al Comissionat de Participació Ciutadana i
Associacionisme com a oficina tècnica i vestidors de l’equip de Productors Artístics
Tradicionals (PAT’s) per a la realització de l’acte de l’Arribo del rei Carnestoltes del
Carnaval de Barcelona 2015. Amb l’assistència 10 de persones.
Divendres 13. Cessió de la sala de Ball al Comissionat de Participació Ciutadana i
Associacionisme per al acte especial de tastavins per les festes de Carnaval a càrrec
D.O. Santa Caterina – Wine Barcelona. Amb l’assistència 34 de persones.
Diumenge 15. Cessió de la sala de Reunions al Comissionat de Participació Ciutadana i
Associacionisme com a oficina tècnica i vestidors de l’equip de Productors Artístics
Tradicionals (PAT’s) per a la realització dels actes de la Cercavila del rei Carnestoltes i La
Taronjada del Carnaval de Barcelona 2015. Amb l’assistència 13 de persones.
Març
Diumenge 1. Cessió de la sala d’Actes a ADIFOLK, Associació per a la difusió del
folklore per a una reunió de preparació d’activitats de l’entitat. Amb l’assistència 26 de
persones.
Dimecres 18. Cessió de la sala d’Actes a la Direcció de Relacions Institucionals i
Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona i la Hermandad del Padre Jesús del Gran
Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena de Barcelona per una reunió de
preparació de l’exposició del 25è. Aniversari de l’Hermandad. Amb l’assistència 5 de
persones.
Abril
Dilluns 20. Cessió de la sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB i a la Coordinadora de Geganters de Barcelona per a una reunió de preparació
de les Festes de la Mercè 2015. Amb l’assistència 3 de persones.
Dimecres 22. Cessió de la sala de reunions a ADIFOLK, Associació per a la difusió del
folklore per a una reunió de preparació de La Festa Catalana al Castell de Montjuïc. Amb
l’assistència 4 de persones.
Dimecres 22. Cessió del terrat i de la sala de reunions 2 al Cercle Artístic Sant Lluc per
a la realització d’una classe pràctica del Curs d’Iniciació al Dibuix Sant Lluc 2015. Amb
l’assistència 16 de persones.

Maig
Dijous 7. Cessió de la sala de reunions a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona per a
la roda de premsa de presentació del Campus de Cultura Popular Joan Amades 2015 a
Sant Quintí de Mediona, amb la presència de Ramon Creixell, alcalde de Sant Quintí de
Mediona, Pol Pagès, regidor de cultura de Sant Quintí de Mediona, i Bienve Moya,
director del Campus . Amb l’assistència 12 de persones.
Dissabte 9. Cessió de la Sala de Ball I vestuaris a La Moixiganga de Vilafranca del
Penedès i al Ball de Panderetes de Vilafranca del Penedès per la seva actuació a la
Festa Catalana a l’av. de la Catedral. Amb l’assistència de 43 persones .
Dimecres 12. Cessió de la sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB i a la Coordinadora de Geganters de Barcelona per a una reunió de preparació
de les Festes de la Mercè 2015. Amb l’assistència 3 de persones.
Dissabte 30. Cessió de la Sala de Ball I vestuaris als Falcons de Llorenç del Penedès
per a la seva actuació a la Festa Catalana a l’av. de la Catedral. Amb l’assistència de 28
persones.
Juny
Dimarts 30. Cessió de la sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB i a la Moixiganga de Barcelona per a una reunió de preparació de les Festes de la
Mercè 2015. Amb l’assistència 3 de persones.
Dimarts 30. Cessió de la sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB i a la Coordinadora de Balls de Bastons de Catalunya, Territorial de Barcelona,
per a una reunió de preparació de les Festes de la Mercè 2015. Amb l’assistència 4 de
persones.
Dimarts 30. Cessió de la sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB i a la Coordinadora de Trabucaires de Barcelona per a una reunió de preparació
de les Festes de la Mercè 2015. Amb l’assistència 4 de persones.
Juliol
Dimarts 21. Cessió del pati a l’Esbart Català de Dansaires per a una reunió de
representants d’entitats membres dels Centre d’Estudis de Parla Catalana. Amb
l’assistència 4 de persones.
Dilluns 27. Cessió del pati al Departament de Festes i Tradicions del ICUB per a una
reunió de preparació del Correfoc de les Festes de la Mercè 2015, amb l’Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular de Catalunya –territorial del Barcelonès-, Federació de Diables de
la Ciutat de Barcelona, Coordinadora de Colles de Diables i Bèsties de Foc de Barcelona i
equip de Productors Artístics Tradicionals (PAT’s). Amb l’assistència 6 de persones.
Agost
Diumenge 2. Cessió de la Sala de Música a ADIFOLK per a una reunió de representants
d’entitats per a la seva actuació a l’Aplec Internacional a Torí. Amb l’assistència 60 de
persones.
Dissabte 8. Cessió de la Sala de Música als Bastoners de Gràcia per utilitzar com a
vestidors per a la seva actuació a La Festa Catalana. Amb l’assistència 16 de persones.
Dissabte 15. Cessió de la Sala de Música al Ball de Gitanes de Mataró per utilitzar com
a vestidors per a la seva actuació a La Festa Catalana. Amb l’assistència 21 de persones.

Dissabte 15. Cessió de la Sala de Música als Falcons de Vilanova i la Geltrú per utilitzar
com a vestidors per a la seva actuació a La Festa Catalana. Amb l’assistència 44 de
persones.
Setembre
Dilluns 14 cessió de la Sala d’Actes de La Casa del Entremesos al Departament de Festes
i Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a la reunió amb el amb el
servei d’orde del Matí de Festa Major de les Festes de la Mercè 2015. Amb l’assistència de
6 persones.
Dilluns 14 cessió de la Sala d’Actes de La Casa del Entremesos al Departament de Festes
i Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a la reunió amb el amb el
servei d’orde i d’organització dels actes de foc i Correfocs de les Festes de la Mercè 2015.
Amb l’assistència de 24 persones.
Dilluns 14 cessió de la Sala d’actes de La Casa del Entremesos al Departament de Festes
i Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a la reunió amb el servei de
Productors dels Actes Tradicionals (PAT’s) de les Festes de la Mercè 2015. Amb
l’assistència de 12 persones.
Dissabte 19, cessió de la Sala de Ball, Sala de Música i vestidors de La Casa del
Entremesos a la diversos grups del MercèDansa 2015 per a les seves actuacions a les
Festes de la Mercè. Amb l’assistència d’unes 100 persones.
Dissabte 19, cessió de la Sala d’Actes de La Casa del Entremesos a l’Esbart Català de
Dansaire per a l’acte d’agraïment als diversos grups del MercèDansa 2015 per a les
seves actuacions a les Festes de la Mercè. Amb l’assistència d’unes 30 persones
aproximadament.
Diumenge 20, cessió de la Sala de Ball, Sala de Música i vestidors de La Casa del
Entremesos a la Unió de Colles Sardanistes de Barcelona per a l’actuació de diverses
colles sardanistes al 65è. Concurs de Sardanes de les Festes de la Mercè. Amb
l’assistència d’unes 400 persones.
Diumenge 20, cessió de la Sala de Ball i vestidors de La Casa del Entremesos als Falcons
de Capellades per a la seva actuació a les Festes de la Mercè. Amb l’assistència de 41
persones.
Octubre
Dilluns 5 cessió de la Sala d’Actes de La Casa del Entremesos a l’Agrupació del Bestiari
Festiu i Popular de Catalunya, Territorial del Barcelonès, per a la reunió de valoració
de les Festes de la Mercè 2015. Amb l’assistència de 28 persones.
Dijous 8 cessió de la Sala d’Actes de La Casa del Entremesos al grup Productors
Artístics Tradicionals (PAT’s), per a la reunió de valoració de les Festes de la Mercè
2015. Amb l’assistència de 8 persones.
Novembre
Dissabte 7 cessió de la Sala de Música i de la Sala de Reunions de La Casa del
Entremesos a Torre Jussana Centre de serveis a les associacions de l’Ajuntament de
Barcelona, per al curs de formació adreçat a directius de Federacions de Cultura Popular
amb els cursos de “Participació i pla estratègic”. Amb l’assistència de 23 persones.
Tot el mes cessió de la secretaria al Departament de Cultura Popular del ICUB per a la
realització de la secretaria tècnica de la Mostra de Cultura Immaterial de Barcelona Som
Cultura Popular. Amb l’assistència diària de 2 persones i diverses reunions amb un nombre
indeterminat d’assistents.

Desembre
Dijous 10. Cessió de la Sala de Reunions de La Casa del Entremesos a la Facultat Antoni
Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes, Master de Patrimoni de
l’Església, per a la realització del seminari “Festes votives i festes inventades a Barcelona:
Sant Roc i Corpus versus Santa Eulàlia i la Mercè” a càrrec de Xavier Cordomí. Amb
l’assistència de 8 persones.
Dilluns 21. Cessió de la Sala de Ball i de la Sala de Música a l’Esbart Català de
Dansaires per a la gravació d’un CD a càrrec d’una cobla i diversos músics. Amb
l’assistència de 14 persones.
Tot el mes cessió de la secretaria al Departament de Cultura Popular del ICUB per a la
realització de la secretaria tècnica de la Mostra de Cultura Immaterial de Barcelona Som
Cultura Popular. Amb l’assistència diària de 2 persones i diverses reunions amb un
nombre indeterminat d’assistents.

Cursos públics i Formacions musical i pirotècnica

(programes 1, 2 i 5)

Cada dilluns, dimarts, dimecres, dissabte i diumenge curs de formació de gralles, tabals
i/o flabiols per a entitats associades dins el projecte de formació musical de la xarxa
Cases de la Festa. Amb l’assistència 53 alumnes de les entitats residents a La Casa dels
Entremesos.
Cada dijous, entre els mesos de setembre i juny, taller de percussió per a infants a
càrrec del grup de percussió de Kukumkú.
Cada divendres, entre els mesos octubre i juny, curs de balls “Ball dels divendres” a
càrrec de l’Esbart Català de Dansaires.
Cada dissabte, entre els mesos de setembre i juny, curs de sardanes per adults a càrrec
de la Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes.
Curs 2014 – 2015. D’octubre a desembre. cada dilluns, dimecres, dissabte i diumenge
formació de gralles, flabiol i tabals per a entitats associades i dins el projecte de
formació musical de la xarxa Cases de la Festa, amb l’assistència de 53 alumnes.
Dissabte 28 de febrer, Masterclass "El timbal al ball de gralles actual” a càrrec de Pere
Olivé. Curs adreçat a alumnes amb coneixements previs de timbal de gralles o percussió,
d'entitats residents a La Casa dels Entremesos. Treball dels patrons més usuals de la
música actual ( Rock, Reagge, Ska, Funky...) i la combinació del timbal de gralles i el
timbal fondo. Amb l’assistència de 10 persones, 3 de l’Associació de Festes de la Plaça
Nova, 3 de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, 3 de l’Associació d’Amics dels
Gegants Ramon i Lola del Raval i 1 de la Colla de Gegants de Sant Pere les Puel·les.
Diumenge 8 de novembre. Curs de CRE (Consumidors Reconeguts Experts en pirotècnia)
per a membres de les diferents entitats federades i residents. Amb l’assistència de 20
persones.
Dijous 10 de desembre. Master class seminari “Festes votives i festes inventades a
Barcelona: Sant Roc i Corpus versus Santa Eulàlia i la Mercè” a càrrec de Xavier
Cordomí per a alumnes del Master de Patrimoni de l’Església de la Facultat Antoni
Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes. Amb l’assistència de 8
persones.

Activitats públiques externes

(programes 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Organització a càrrec de la Federació (FECPTBV), i amb la participació de les entitats
associades i residents a La Casa dels Entremesos, i participació d’entitats associades i
residents, i/o en col·laboració amb altres entitats i/o administracions, a les activitats de:
Festes tradicionals de Barcelona ciutat 2015:
Organització a càrrec de la Federació, i amb la participació de les entitats associades i
residents a La Casa dels Entremesos, i participació d’entitats associades i residents, i/o en
col·laboració amb altres entitats i/o administracions, a les activitats de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Festes de Santa Eulàlia. (15 actes)
Carnaval de Barcelona. (3 actes)
Corpus de Barcelona. (2 actes)
Festes de la Mercè. (24 actes)
La Festa Catalana. (16 actes)
La Carassa del Nadal de Barcelona. (7 actes)
L’Esperit del Nadal. (1 acte)
L’Home dels nassos. (1 acte)

Festes i Tradicions de Ciutat Vella 2015:
Organització a càrrec de la Federació (FECPTBV), i amb la participació de les entitats
associades i residents a La Casa dels Entremesos, i participació d’entitats associades i
residents, i/o en col·laboració amb altres entitats i/o administracions, a les activitats de:
Seguici de les Basíliques (Santa Maria del Mar - Santa Maria del Pi), gener.
Festa de Santa Eulàlia (Ciutat Vella), febrer.
Festa de Santa Madrona (Raval sud), març.
Festes de Sant Josep Oriol (Barri Gòtic: barri del Pi), març.
Trobada de Gegants de la Barceloneta, maig.
Festes de Sant Pere (Sant Pere-Santa Caterina- La Ribera), juny.
Festes de la M. D. del Carme (Raval), juliol.
Trobada de Gegants de Sant Jaume (Barri Gòtic sud), juliol.
Festes de Sant Roc de Barcelona a plaça Nova (Barri Gòtic: barri de la Catedral),
agost.
10. Festa major de la Barceloneta, setembre.
11. Diada dels Falcons de Barcelona, (Barri Gòtic – La Ribera), octubre.
12. Ballada del soci de l’Esbart Català de Dansaires, novembre.
13. Ballada de Gegants Històrics (Santa Maria del Mar), novembre.
14. Festa de Santa Caterina (barri de Santa Caterina), novembre.
15. La Carassa de Nadal, (Barri Gòtic) novembre / desembre.
16. L’Esperit de Nadal, (Ciutat Vella) 12 de desembre.
17. L’home dels nassos, (Ciutat Vella) 31 de desembre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Altres festes, trobades, aplecs, mostres, concursos, etc a altres barris de la ciutat i
pobles i ciutats de Catalunya i de fora de Catalunya:
Per altra part, totes les entitats associades i residents amb les seves seccions i colles de:
bastoners, sardanes, esbarts, falcons, moixiganga, gegants, nans, bestiari, diables,
trabucaires, grallers, tabalers, altres formacions musicals, etc. han realitzat o participat a
festes i tradicions de Ciutat Vella i de Barcelona ciutat i a altres festes, trobades, aplecs,
mostres, concursos, etc., a altres barris de la ciutat i pobles i ciutats de Catalunya i de fora
de Catalunya. (Veure memòria detallada per entitats federades i residents)

Detall dels actes externs més destacats.
Febrer
Festes de Santa Eulàlia 2015: Organització, realització i coordinació a càrrec de la
Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella, amb la
participació de les entitats associades i residents a La Casa dels Entremesos, dels actes
de les Festes de Santa Eulàlia 2015: (1) Protocols de l’Àliga -amb l’Àliga de la Ciutat, els
Ministrers Espremulls, el Lleó de Barcelona, els grallers del Pi, els Gegants de Santa Maria
del Mar, els grallers del Casc Antic, ARRH La Coronela de Barcelona i els Trabucaires d’en
Perot Rocaguinarda-. (2) Actuació dels Falcons de Barcelona. (3) Actuació de la
Moixiganga de Barcelona, (4) Actuacions dels esbarts Santa Eulàlia del Raval –Ball de
Santa Eulàlia- i Català de Dansaires, amb l’acompanyament Musical d’El Grupet-. (5, 6, 7,
8 i 9) Diverses actuacions de la gegantona Laia (XIII Mostra de gegantons d’escola, VIII
cercavila i balls de gegantons infantils, Seguici de Santa Eulàlia, cerimònia de col·locació
de Penó de Santa Eulàlia i Passejada de les Laies) amb diversos acompanyaments
musicals: de les escoles de música de Reus, Vilanova, Barcelona i Vilafranca, Xamfrà del
Raval i Grallers La Pessigolla. (10). Matinades de Grallers (11 i 12) XXXIII Trobada de
Gegants de Ciutat Vella - Seguici de Santa Eulàlia, Ball de la Laia, Ball de l’Àliga i Balls de
Santa Eulàlia amb els gegants de la Plaça Nova, (13) Correfoc de Santa Eulàlia –bèsties i
diables grans-. (14 i 15) Xocolatada popular i La Passejada de les Laies: Trobada de
gegantes, ofrena floral i Balls de Santa Eulàlia amb les gegantes de la Plaça Nova.
Carnaval de Barcelona 2015: Participació amb els Gegants vells de la Casa de Caritat o
del Carnaval de Barcelona i els Grallers Ganxets i La Pessigolla a (1) Arribo del Rei
Carnestoltes, (2) Ball dels Gegants del Carnaval de Barcelona i (3 i 4) Cercavila del Rei
Carnestoltes i Batalla Campal de La Taronjada del Carnaval de Barcelona 2015.
Març
Participació a la cercavila de la IV Festa de Cultura Popular al Raval “Festa de Santa
Madrona”, dissabte 28 de març, amb diversos elements d’imatgeria festiva i de balls
populars de nou de les catorze entitats federades i residents.
Maig
Dissabte 9. Primera jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, amb la participació de la Moixiganga de Vilafranca del Penedès, Ball de
Panderetes de Vilafranca del Penedès i Moixiganga de Barcelona. Amb l’assistència
de 500 persones aproximadament en el moment de màxima presència de públic.
Dissabte 16. Segona jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, amb la participació dels Castellers de la Vila de Gràcia, els Castellers de Rubí i
els Falcons de Barcelona. Amb l’assistència de 400 persones aproximadament en el
moment de màxima presència de públic.
Dissabte 23. Tercera jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, amb la participació dels Gegants del Raval, els Nyerros de la Plana i els
Castellers de la Sagrada Família. Amb l’assistència de 600 persones aproximadament en
el moment de màxima presència de públic.
Dissabte 30. Quarta jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, amb la participació de l’Esbart Català de Dansaires, els Falcons de Llorenç del
Penedès i els Falcons de Barcelona. Amb l’assistència de 400 persones
aproximadament en el moment de màxima presència de públic.
Preparació de la Festivitat del Corpus Christi, exposició i processó, per als dies 4 al 7 de
juny.

Juny
Organització i participació de la Festivitat del Corpus Christi, amb l’Exposició del
Seguici Popular per Corpus Christi a l’Ajuntament, amb l’Àliga de la Ciutat, el Lleó, la
Mulassa, el Bou, la Víbria, el Drac, la Tarasca, els Cavallets Cotoners i els gegants de la
Ciutat, del Pi i de Santa Maria del Mar. I amb la celebració Processó del Corpus Christi
de Barcelona amb la participació de: Cavallets Cotoners de Barcelona, Tres quartans dels
cotoners, Penó de Santa Eulàlia, Escorta dels Trabucaires Perot Rocaguinarda, Àliga de la
Ciutat de Barcelona, Ministrers de la Ciutat, Lleó de Barcelona, Capgrossos Macers de la
Ciutat, Gegants de la Ciutat, Cobla de flabiolaires Els Perdigots, Ball de Cercolets amb els
seus músics, Mulassa de Barcelona, Ministrers de la Vila Nova, Bou de Barcelona, Penó
del Pi, Gegants petits antics del Pi, Gegants grans del Pi, Grallers del Pi, Ball de Bastons
amb els seus músics, 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, Penó de Santa Maria del Mar, Gegants de Santa Maria
del Mar , Falcons de Barcelona i Moixiganga de Barcelona, el 7 de juny.
Dissabte 6. Cinquena jornada de La Festa Catalana a la plaça Nova, especial
Quinquennals dels Gegants del Pi, amb la participació dels gegantets Mustafà petit i
Perot lo lladre, el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els músics del Pi i la família
de Gegants del Pi, gegants petits i gegants grans. Amb l’assistència de 300 persones
aproximadament en el moment de màxima presència de públic.
Dissabte 20. Sisena jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, amb la participació dels Castellers Colla Jove Xiquets de Vilafranca del
Penedès, els Gegants de Gràcia i els Gegants de Montbau. Amb l’assistència de 500
persones aproximadament en el moment de màxima presència de públic.
Dissabte 23. Setena jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, amb la participació del Grup Sardanista Mare Nostrum i l’Esbart Sant Martí de
Barcelona. Amb l’assistència de 650 persones aproximadament en el moment de màxima
presència de públic.
Juliol
Dissabte 4. Vuitena jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, amb la participació les colles Falcons de Barcelona, Falcons de Vilanova
d'Espoia i Gegants de la Barceloneta. Amb l’assistència de 550 persones
aproximadament en el moment de màxima presència de públic.
Dissabte 11. Novena jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, amb la participació de les colles castelleres Colla Jove de Barcelona, Castellers
de Castellar del Vallès i Colla Jove dels Xiquets de Vilafranca. Amb l’assistència de
600 persones aproximadament en el moment de màxima presència de públic.
Dissabte 18. Desena jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, amb la participació de les colles Falcons de Barcelona, Falcons de
Piera i Gegants de la Parròquia de Sant Pere de les Puel·les. Amb l’assistència de 500
persones aproximadament en el moment de màxima presència de públic.
Dissabte 25. Onzena jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, especial Balls de Bastons, amb la participació de les colles bastoneres de Sabadell,
Gavà, Castelldefels i Vila de Gràcia. Amb l’assistència de 600 persones aproximadament
en el moment de màxima presència de públic.

Agost
Dissabte 1. Dotzena jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, amb la participació l’Esbart Sant Martí de Barcelona. amb el seu espectacle
“Antologia”. Amb l’assistència de 700 persones aproximadament en el moment de màxima
presència de públic.
Dissabte 8. Tretzena jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, Especial barri de Gràcia, amb la participació de les colles Bastoners de
Gràcia, Tabalers de la Vella de Gràcia, Tabalers de la Diabòlica de
Gràcia i Trabucaires de Gràcia. Amb l’assistència de 250 persones aproximadament en
el moment de màxima presència de públic.
Dissabte 15. Catorzena jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, Especial 426 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, amb la participació de les
colles Ball de Gitanes de Mataró, Falcons de Barcelona, Falcons de Vilanova i la
Geltrú i Colla de Gegants de la Plaça Nova. Amb l’assistència de 700 persones
aproximadament en el moment de màxima presència de públic.
Dissabte 22. Quinzena jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova, amb la participació de la colla de Gegants de Sant Jaume i Ballets de Catalunya
amb el seu espectacle “Ben viva, ben nostra” i amb l’acompanyament musical del grup De
Soca-Rel. Amb l’assistència de 600 persones aproximadament en el moment de màxima
presència de públic.
Dissabte 29. Setzena i darrera jornada de La Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral
/ plaça Nova, amb la participació de la colla de Gegants del Casc Antic i les colles
castelleres: Castellers de Barcelona i Castellers de Cornudella de Montsant. Amb
l’assistència de 700 persones aproximadament en el moment de màxima presència de
públic.
Setembre
De l’11 al 24 de setembre: Organització per part de la Federació d’Entitats de Cultura
Popular i Tradicional de la Barcelona Vella i participació de diverses entitats federades,
dels actes de les Festes de la Mercè 2015:
De l’11 al 24 de setembre: Exposició del Seguici Popular de Barcelona
19 de setembre: Seguici inaugural i Toc d’Inici
24 de setembre: Seguici Festiu de la Mercè i Ball de l’Àliga de la Ciutat
Del 12 al 24 de setembre: Organització per part d’entitats residents a La Casa dels
Entremesos o participació de diverses entitats associades a la Federació d’Entitats de
Cultura Popular i Tradicional de la Barcelona Vella, dels actes de les Festes de la Mercè
2015:
Del 12 al 20 de setembre: Mostra de Dracs i Bèsties de Foc
Del 19 al 23 de setembre: Mostra de Gegants de Barcelona
Del 19 al 24 de setembre: diverses actuacions a la Mostra d’Associacions
20 de setembre: MercèDansa
20 de setembre: Galop de la Mercè
20 i 21 de setembre: Esbarts al Palauet Albéniz
20 de setembre: Passejada de Dracs i Besties de Foc

21 de setembre: 65è Concurs de Colles Sardanistes de Barcelona
21 de setembre: Matí de Falcons
21 de setembre: Matí Bastoner
21 de setembre: Moixiganga de Barcelona
21 de setembre: La Tabalada
21 de setembre: Correfoc infantil
21 de setembre: Correfoc de la Mercè
23 de setembre: Xambanga de gegants
24 de setembre: Matinades de la Mercè
24 de setembre: Galejada Trabucaire
24 de setembre: Anada a ofici
24 de setembre: Mostra de Balls de Gegants
24 de setembre: Passada de nans i gegants
24 de setembre: Cavalcada de la Mercè “La llum de la Mercè”
Novembre
Dissabte 28. Primera actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de Santa
Llúcia i carrers del barri Gòtic a càrrec de l’Esbart Català de Dansaires.
Diumenge 29. Segona actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de
Santa Llúcia i carrers del barri Gòtic a càrrec dels Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda.
Desembre
Divendres 11. Actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona en la XXII Diada de les
Tradicions i Costums Nadalencs de la Fira de Santa a càrrec de diverses entitats de la
Federació i amb l’acompanyament musical dels Grallers Colla La Pessigolla de la Plaça
Nova.
Dissabte 12. Tercera actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de Santa
Llúcia i carrers del barri Gòtic a càrrec de l’Associació Amics dels Gegants Ramon i Lola
del Raval.
Diumenge 13. Quarta actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de Santa
Llúcia i carrers del barri Gòtic a càrrec de l’Associació Colla Gegantera del Casc Antic.
Dissabte 19. Cinquena actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de
Santa Llúcia i carrers del barri Gòtic a càrrec de l’Associació Colla dels Gegants de la
Parròquia de Sant Pere de les Puel·les.
Diumenge 20. Sisena actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de Santa
Llúcia i carrers del barri Gòtic a càrrec de l’Associació Falcons de Barcelona.
Dijous 31. Aparició de l’Home dels nassos de Barcelona i el seu seguici amb els tabalers
Percúdium de la Plaça Nova. Una producció de l’Arca de Noè en col·laboració de La
Casa dels Entremesos.

Altres festes, trobades, aplecs, mostres, concursos, etc a altres barris de la ciutat i
pobles i ciutats de Catalunya i de fora de Catalunya:
Per altra part, totes les entitats associades i residents amb les seves seccions i colles de:
bastoners, sardanes, esbarts, falcons, gegants, nans, bestiari, diables, trabucaires,
grallers, tabalers, altres formacions musicals, etc. han realitzat o participat a festes i
tradicions de Ciutat Vella i de Barcelona ciutat i a altres festes, trobades, aplecs, mostres,
concursos, etc., a altres barris de la ciutat i pobles i ciutats de Catalunya i de fora de
Catalunya.
Programa de manteniment d’imatgeria

(programes 1, 4 i 5)

Durant els mesos de gener i desembre s’han restaurat i pintat les figures i realitzat la neteja
dels vestits de: la Carassa de Barcelona i de la Gegantona Laia.
Durant el més de gener s’han realitzat la neteja dels vestits i de les perruques dels
Gegants de la Casa de Caritat (nous i vells, del Carnaval i de Corpus).
El mes de desembre s’han reparat el vestit i la corona de la Gegantona Laia i el barret del
gegant de Carnaval.
Al llarg de tot l’any s’ha dona suport al manteniment i restauració dels diferents elements
d’imatgeria festiva –gegants, nans i bestiari- de les entitats associades i residents.

Activitats públiques, externes i internes de les entitats associades i residents
(programes 1, 3, 4, 5 i 6)

Les catorze entitats residents
1. Associació de Festes de la Plaça Nova–Comissió de Festes de Sant Roc de
Barcelona
2. Associació d’Amics dels Gegants del Pi
3. Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval
4. Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta
5. Esbart Català de Dansaires
6. Associació Colla Gegantera del Casc Antic
7. Associació Colla de Gegants de la Parròquia de Sant Pere de les Puel•les
8. Grup Sardanista Xaloc i Enxaneta: Colla Sardanista Mare Nostrum
9. Grup Sardanista Iris: Aula de Sardanes
10. Associació dels Falcons de Barcelona
11. Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda
12. Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume de Barcelona
13. Associació Pessebristes de Ciutat Vella–Escola taller de Pessebres de Barcelona
14. Associació La Moixiganga de Barcelona
representant 37 seccions d’activitats diferents i 872 socis en total -a 30-11-2015-,
han realitzat, utilitzant els diversos espais de La Casa dels Entremesos: + de 300 reunions,
assemblees i comissions. + de 400 assajos i formació (esbart, sardanes, falcons, gegants,
nans, bestiari, diables, trabucaires, grallers, tabalers, altres formacions musicals, etc.), un
nombre difícil d’avaluar en hores de les respectives: secretaria, administració i tresoreria,
comunicació, imatge, xarxes socials, arxiu, biblioteca, magatzem, manteniment de vestuari
i d’imatgeria, etc. representant, tot plegat, la quantitat de, aproximadament: Cent hores
setmanals (100) i unes cinc mil hores anuals (5.000) d’activitat als diversos espais de La
Casa dels Entremesos.

Per altra part, totes les entitats associades i residents amb les seves seccions i colles de:
bastoners, sardanes, esbarts, falcons, moixiganga, gegants, nans, bestiari, diables,
trabucaires, grallers, tabalers, altres formacions musicals, etc. han realitzat o participat a
festes i tradicions de Ciutat Vella i de Barcelona ciutat i a altres festes, trobades, aplecs,
mostres, concursos, etc., a altres barris de la ciutat i pobles i ciutats de Catalunya i de fora
de Catalunya, segons les memòries presentades per cada entitat federada i resident i
resumides a continuació, per ordre d’antiguitat de l’associació:
1. Associació de Festes de la Plaça Nova – Comissió de Festes de Sant Roc de
Barcelona
Gener: Participació a l’Arribada dels Reis d’Orient a l’Hospital de Sant Joan de Déu amb
alguns membres de l’entitat. Participació al Cercavila d’Inici i Benvinguda de la Festa Major
de Sant Antoni amb el nan Cu-cut, els gegantets infantils Pippo i Gal·la, la Petita Àliga i els
grallers La Pessigolla. Participació a la Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni de
Barcelona amb genets membres de l’entitat. Participació a la Cercavila del Seguici de Sant
Antoni amb els grallers La Pessigolla. Participació a la Festa per a Gerard Romero de
RAC1 a l’antiga Fàbrica Damm amb els tabalers Percúdium. Participació a la campanya de
recollida de joguines de La Casa dels Entremesos: Gràcies Rei! Gràcies Reina! amb els
gegantets infantils Pippo i Gal·la. Exposició fotogràfica: “La Festa Viscuda”, en el marc de
les celebracions del 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona, a la Sala de Ball de La
Casa dels Entremesos, plaça de les Beates 2 de Barcelona. Creació de les noves corones
de l’Àliga de la Ciutat (la nova i la vella). Encàrrec de la composició musical de la Marxa
d’Entrada de l’Àliga de la Ciutat. Una reunió de Junta. Una reunió de la Comissió de Festes
de Sant Roc. Sis reunions de la comissió de l’exposició: “El barri Perdut, la plaça Nova i el
barri de la Catedral”. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Quatre
assajos dels tabalers. Dos assajos de balls de figures. Feines de manteniment de vestuari i
d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i
secretaria. Febrer: Festes de Santa Eulàlia: Participació a la XIII Mostra de Gegantons
infantils i d’escola al Pati Manning amb els gegants infantils Pippo i Gal·la. Participació als
Protocols de l’Àliga i Ball de l’Àliga a Santa Maria del Mar amb l’Àliga de la Ciutat (nova).
Participació a la cercavila de la XIII Trobada de Gegantons infantils i d’escola amb
portadors de la gegantona Laia. Participació a la VIII Ballada i Cercavila de Gegantons
amb els gegants infantils Pippo i Gal·la, la Petita Àliga, els grallers La Pessigolla i portadors
de la gegantona Laia. Participació a les Matinades de Santa Eulàlia amb els Grallers La
Pessigolla. Participació a la XXXIII Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici de Santa
Eulàlia amb l’Àliga de la Ciutat (nova), la Víbria de Barcelona (nova), els Gegants nous de
la Plaça Nova (Roc i Laia), el nan Cu-cut, els grallers La Pessigolla i portadors de la
gegantona Laia -fent els balls de la Laia, de l’Àliga i de Santa Eulàlia amb els gegants-.
Participació a la cercavila i mostra de balls del Seguici Festiu de Manresa amb l’Àliga de la
Ciutat (nova) –fent el ball-. Participació al Correfoc de Santa Eulàlia amb els Diables del
Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium. Participació a la
Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona amb l’Àliga de la Ciutat (nova) –fent
el ball-. Participació a la cerimònia de col·locació del Penó de Santa Eulàlia amb portadors
de la gegantona Laia. Participació a la Passejada de les Laies amb la participació de les
Gegantes de la Plaça Nova: vella (Laieta) i nova (Laia) –fent els Balls de Santa Eulàlia-,
els grallers La Pessigolla i portadors de la gegantona Laia. Carnaval de Barcelona:
Participació a l’Arribo del rei Carnestoltes Dijous Gras amb portadors i balladors dels
Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval. Participació a la Cercavila del rei
Carnestoltes i La Taronjada amb portadors i balladors dels Gegants vells de la Casa de
Caritat o del Carnaval i amb els grallers La Pessigolla. Participació a la Rua de Carnaval
d’Encamp (Principat d’Andorra) amb els tabalers Percúdium. Participació als Tres Tombs
de Sant Boi de Llobregat amb els grallers La Pessigolla. Participació al “Entre Jocs i
Passejades” Ludoteca infantil de La Casa dels Entremesos en la sessió “Fes de geganter i
balla amb la Gal·la i el Pippo, els gegants infantils de la Plaça Nova”, amb la Petita Àliga, el
Pippo i la Gal·la, i geganters (cinc adults i sis nens) amb l’assistència de 18 nenes i nens.
Exposició fotogràfica: “La Festa Viscuda”, en el marc de les celebracions del 425 anys de

Festes de Sant Roc a Barcelona, a la Sala de Ball de La Casa dels Entremesos. Estrena
de les noves corones de l’Àliga de la Ciutat (la nova i la vella). Treball en la composició
musical de la “Marxa d’Entrada de l’Àliga de la Ciutat”. Una reunió de Junta. Una reunió de
la Comissió de Festes de Sant Roc. Tretze reunions de la comissió de l’exposició “El barri
Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral de Barcelona”. Quatre reunions de la nova
web. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Dos assajos dels tabalers.
Quatre assajos de balls de figures. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria,
magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria. Març:
Participació a la Festa de Rebuda dels Erasmus a la Universitat Pompeu Fabra amb els
Grallers La Pessigolla acompanyant els gegants de la Barceloneta. Participació a la
Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb el gegant nou
Roc, el gegant infantil Pippo, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla. Participació a la XXI
Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els
gegants nous de la Plaça Nova (Roc i Laia), el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla.
Participació a la VI Festa de la Cultura Popular Catalana del Raval “Festa de Santa
Madrona” amb el gegant infantil Pippo, el nan Cu-cut, la Víbria de Barcelona (nova) i els
grallers La Pessigolla. Exposició fotogràfica: “La Festa Viscuda”, en el marc de
les celebracions del 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona, a la Sala de Ball de La
Casa dels Entremesos. Composició musical de la “Marxa d’Entrada de l’Àliga de la Ciutat”.
Una reunió de Junta. Una reunió de la Comissió de Festes de Sant Roc. Dotze reunions de
la comissió de l’exposició “El Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral de
Barcelona”. Quatre reunions de la nova web. Quatre reunions de colles. Quatre assajos
dels grallers. Tres assajos dels tabalers. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria,
magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria. Abril:
Participació al congrés d’advocats Consulegis AGM & Spring Conference al Poble
Espanyol amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, i els grallers La Pessigolla.
Exposició fotogràfica: “La Festa Viscuda”, en el marc de les celebracions del 425 anys de
Festes de Sant Roc a Barcelona, a la Sala de Ball de La Casa dels Entremesos.
Composició musical de la “Marxa d’Entrada de l’Àliga de la Ciutat”. Una reunió de Junta.
Una reunió de la Comissió de Festes de Sant Roc. Onze reunions i desplaçament de
recerca de la comissió de l’exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la
Catedral de Barcelona”. Dues reunions per la nova web. Quatre reunions de colles. Quatre
assajos dels grallers. Tres assajos dels tabalers. Feines de manteniment de vestuari i
d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i
secretaria. Maig: Participació a la XXVè Aniversari i Trobada de Capgrossos del Comú de
Montmajor (Berguedà) amb el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla. Participació a la
Festa Major de Badalona amb els Tabalers del Barri Gòtic acompanyant els Miquelets de
Badalona Colla de Trabucaires. Participació a la XXIV Trobada de Gegants de la
Barceloneta – Port Vell amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants
infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla. Participació a la Festa Major de l’Escola
Sant Felip Neri amb el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els
grallers La Pessigolla. Presentació a La Casa dels Entremesos del llibre 50 Dracs, petita
guia dels dracs de Catalunya. Exposició fotogràfica: “La Festa Viscuda”, en el marc de
les celebracions del 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona, a la Sala de Ball de La
Casa dels Entremesos. Composició musical de la “Marxa d’Entrada de l’Àliga de la Ciutat”.
Dues reunions de Junta de Govern. Dues reunions de la Comissió de Festes de Sant Roc.
Divuit reunions i desplaçament de recerca de la Comissió de l’exposició “El Barri Perdut, la
plaça Nova i el barri de la Catedral de Barcelona”. Una reunió de la Comissió del XXè
Aniversari de Percúdium. Tres reunions de la Comissió de la nova web. Quatre reunions de
Colles. Quatre assajos dels grallers. Quatre assajos dels tabalers. Feines de manteniment
de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat,
arxiu i secretaria. Juny: Participació a l’Exposició del Seguici Popular per Corpus Christi a
l’Ajuntament de Barcelona amb l'Àliga de la Ciutat (nova) i la Víbria (nova). Participació a
la Processó del Corpus Christi de Barcelona amb l'Àliga de la Ciutat (nova), la Víbria
(nova), els gegants centenaris Roc i Laieta, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla.
Participació a la rua de celebració del F. C. Barcelona campió de l’UEFA Champions
League 2015 amb el grup de percussió Percúdium. Participació a la Exposició de Gegants i

Capgrossos Centenaris per les Festes Quinquennals dels Gegants del Pi al Palau de la
Virreina amb els gegants centenaris Roc i Laieta i el nan Cu-cut. Participació a la Cercavila
i Mostra de Balls de les Festes Quinquennals dels Gegants del Pi amb els gegants
centenaris Roc i Laieta, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla. Participació a la Ludoteca
infantil de La Casa dels Entremesos “Entre Jocs i Passejades: Vols ser un petit dimoni?”
Taller de Diables amb els Diables del Barri Gòtic. Participació a la Rebuda de la Flama del
Canigó a la plaça de sant Jaume amb l'Àliga de la Ciutat (nova) i els Diables del Barri
Gòtic. Participació a la XXIII Trobada de Gegants de la Festa Major del Casc Antic amb els
gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, el gegant infantil Pippo, l’Àliga petita i els grallers
La Pessigolla. Exposició fotogràfica: “La Festa Viscuda”, en el marc de les celebracions del
425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona, a la Sala de Ball de La Casa dels
Entremesos. Composició musical de la “Marxa d’Entrada de l’Àliga de la Ciutat”. Dues
reunions de Junta. Una reunió de Junta. Dues reunió de la Comissió de Festes de Sant
Roc. Catorze reunions i desplaçament de recerca de la comissió de l’exposició “El Barri
Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral de Barcelona”. Una reunió de la Comissió
XXè Aniversari de Percúdium. Dues reunions de la nova web. Quatre reunions de colles.
Quatre assajos dels grallers. Quatre assajos dels tabalers. Feines de manteniment de
vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i
secretaria. Juliol: Participació a la Cercavila de lluïment i al Correfoc del XXX Aniversari
del Drac de La Bisbal de l’Empordà, amb la Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers
Percúdium. Participació al Correbars de la Festa Major d’Estiu de Cunit, amb el grup de
tabalers Percúdium. Participació a la Cercavila del “Mitjó”, Festival de Teatre de Titelles de
Sant Pere de Riudebitlles, amb els grallers i els tabalers Percúdium. Participació a la
Trobada de Gegants del Raval (de Barcelona) amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cucut i els grallers La Pessigolla. Presentació de la nova web de l’Associació de Festes de la
Plaça Nova: www.plnova.cat. Exposició fotogràfica: “La Festa Viscuda”, en el marc de
les celebracions del 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona, a la Sala de Ball de La
Casa dels Entremesos. Composició musical de la “Suite per a fer ballar l’Àliga de la Ciutat,
en tres moviments: Marxa, Pavana i Giga” de Jesús Ventura. Dues reunions de Junta. Sis
reunions de la Comissió de Festes de Sant Roc. Vint reunions, sessions de treball i
desplaçament de recerca de la comissió de l’exposició “El barri Perdut, la plaça Nova i el
barri de la Catedral de Barcelona”. Una reunió de la Comissió del XXè Aniversari de
Percúdium. Sis reunions de la nova web. Cinc reunions de colles. Cinc assajos dels
grallers. Quatre assajos dels tabalers. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria,
magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria. Agost:
Organització, difusió, producció i realització de les 426 Festes de Sant Roc de Barcelona
a la Plaça Nova amb les activitats següents: Dijous 13 d’agost: 10.00 h. Fira d’artesania.
18,30 h. Cercavila inaugural: En Cu-cut dalt del ruc. 19.15 h. Hissada de la Bandera
Heràldica de Sant Roc. 19.30 h. Ballada de Sardanes, amb la Cobla Popular. 19.30 h.
Cucanya de la Plaça Nova. 20.00 h. Inauguració de l’exposició: “El Barri Perdut”, la plaça
Nova i el barri de la Catedral, a La Casa dels Entremesos. 22.00 h. Cantada d’Havaneres
amb el grup Peix fregit, amb cremat de rom. Divendres 14 d’agost: 10.00 h. Fira
d’artesania. 17.00 h. Concurs infantil de dibuix. 17,30 h. “EL Jugar de l’Amades”. Tarda de
jocs populars i tradicionals, amb Cia. de Jocs l’Anònima, Cucanya de la Plaça Nova. 19,30
h. Taller de diables infantils. 22.30 h. Concert Ball de Festa Major amb La Morena. 23.50
h. Concert Ball de Festa Major amb La Banddarra. Dissabte 15 d’agost: 10.00 h. Fira
d’artesania. 12.00 h. Festa del Gos: Exhibició canina amb el Club d’Agility Ciutat Comtal i
XLIII Salutació del gos a Sant Roc. 13.00 h. Cucanya. 17.30 h. XXXIV Trobada i Ball de
Gegants. 19,15 h. Xocolatada popular. 19,30 h. La Festa Catalana amb els Falcons de
Vilanova i la Geltrú, els Falcons de Barcelona, el Ball de Gitanes de Mataró i els Gegants
de la Plaça Nova. 22.00 h. Ball amb el show Cocodrilo Club del DJ Albert Malla. Diumenge
16 d’agost “Festivitat de Sant Roc”: 09.30 h. Gran Traca despertada. 09.45 h. Seguici
Tradicional de Sant Roc. 10.00 h. Fira d’artesania. 10.30 h. Missa Cantada a la Basílica del
Pi, Benedicció de “Panellets” i Cant dels Goigs. 12.00 h. Balls dels elements festius del
Seguici en el pati del Palau Episcopal i Col·locació de la Bandera de la Verda al Palau
Episcopal. 12.15 h. A la plaça Nova: Presentació de la imatge recuperada de Sant Roc de
la Plaça Nova i el gos de color blau cel. Ofrena floral a les dues imatges de Sant Roc de la

Plaça Nova. Ball del Centenari dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova. Balls dels
elements festius del Seguici. Porró Llarg de la Plaça Nova. 12.30 h. Ballada de Sardanes
amb la Cobla Ciutat de Cornellà. 13.00 h. Cucanya de la Plaça Nova. 17.30 h. Festival
infantil amb el Mag Xarrin Xarrin, Titelles Vergés, el Globus del Capità Munyon i Pallassos
de l’Arlequí. 19.45 h. Cucanya de la Plaça Nova. 20.30 h. Esbart Català de Dansaires i
Cobla Ciutat de Cornellà. 22.15 h. Va tocada amb Percúdium. 22.30 h. Correfoc de Sant
Roc. 23.00 h. Castell de Focs i final de festa. Participació a les 426 Festes de Sant Roc de
Barcelona a la Plaça Nova: Dijous 13: Seguici inaugural en Cu-cut dalt d’un Ruc amb el
Cu-cut, capgrossos i grallers La Pessigolla. Dissabte 15: XXXIV 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 i els grallers La Pessigolla. Festa Catalana amb els gegants nous Roc i Laia,
el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla. Diumenge 16:
Seguici de Sant Roc amb el Diable de Sant Roc, l'Àliga de la Ciutat, els gegants centenaris
Roc i Laieta, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla.
Correfoc amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers
Percúdium. Exposició fotogràfica: “La Festa Viscuda”, en el marc de les celebracions del
425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona, a la Sala de Ball de La Casa dels
Entremesos, fins el 5 d’agost. Exposició “El Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la
Catedral de Barcelona” en el marc de les celebracions del 425 anys de Festes de Sant Roc
a Barcelona, a les Sala de Ball, Sala d’Actes, vestíbul i passadissos de la primera planta de
La Casa dels Entremesos, des del 13 d’agost. Inauguració de l’exposició “El Barri Perdut,
la plaça Nova i el barri de la Catedral de Barcelona” a La Casa dels Entremesos dijous 13
amb l’assistència de 223 persones. Una reunió de Junta. Quatre reunions de la Comissió
de Festes de Sant Roc. Dotze reunions, sessions de treball i desplaçament de recerca de
la comissió de l’exposició “El barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral de
Barcelona”. Dues reunions de colles. Un assaig de balls de figures. Tres assajos dels
grallers. Tres assajos dels tabalers. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria,
magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria.
Setembre: Participació a la inauguració de la Setmana del Llibre en Català a l’avinguda de
la Catedral amb el Nan Cu-cut de la Plaça Nova –suspès per pluja- . Participació a les
Festes de Sant Roc de Rubí amb la Cucanya (nova) de la plaça Nova. Participació al
TradiSió i XXè. Aniversari de l’Àliga d’Agramunt amb l'Àliga de la Ciutat (nova). Participació
a la Trobada de Bandes i Majorettes de Puigcerdà amb els tabalers Percúdium.
Participació al Correfoc a Caldes d'Estrac "Caldetes" amb els Diables del Barri Gòtic i els
tabalers Percúdium. Participació al programa de TV3 “Divendres”, dedicat al Barri de la
Catedral, amb la Cucanya, el Porró Llarg i panellets... Festes de la Mercè: Participació a
l’Exposició del Seguici Popular de Barcelona al Palau de la Virreina amb l’Àliga de la Ciutat
(nova) i la Víbria de Barcelona (nova). Participació a l’Exposició del Dracs i Bèsties de Foc
a l’Ajuntament de Barcelona amb l’Arpella del Barri Gòtic i la Víbria de Barcelona (vella).
Participació a l’Exposició de Gegants de Barcelona al Museu Marítim amb els Gegants
Nous (Roc i Laia), el nan Cu-cut i els Gegants infantils (Pippo i Gal·la). Participació al
Seguici inaugural amb l’Àliga de la Ciutat (nova) i la Víbria de Barcelona (nova).
Participació al Toc d'Inici amb els balls de l’Àliga de la Ciutat (nova) i de la Víbria de
Barcelona (nova). Participació a la Passejada de Bèsties amb l’Arpella del Barri Gòtic, la
Víbria de Barcelona (nova) i els tabalers Percúdium. Participació al Correfoc de la Mercè
amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium.
Participació a la Xambanga de gegants amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els
gegants infantils Pippo i Gal·la, els grallers La Pessigolla i els tabalers Percúdium.
Participació a les Matinades de la Mercè amb els grallers La Pessigolla. Participació a
l’Anada a Ofici amb l’Àliga de la Ciutat (nova). Participació al Seguici d'autoritats amb
l’Àliga de la Ciutat (nova) i la Víbria de Barcelona (nova). Ball de l’Àliga de la Ciutat (nova).
Participació a la Mostra de Balls de Gegants amb els gegants nous Roc i Laia i els grallers
La Pessigolla amb el “Ball de Santa Eulàlia”. Participació a la Passada de Nans i gegants
amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els
grallers La Pessigolla. Participació a la Cavalcada “La Llum de la Mercè” amb l’Àliga de la
Ciutat (nova), 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. Ball de l’Àliga de la Ciutat (nova).

Participació a la Trobada de Gegants de es Festes de Sant Miquel de Molins de Rei amb
els grallers La Pessigolla acompanyat als gegants de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Exposició: “El Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral”, en el marc de
les celebracions del 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona, a La Casa dels
Entremesos. Exposició: “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de
ciutat a festa popular a la plaça Nova” a la Sala Noble de l’Ateneu de Rubí, carrer de Xile,
1. Rubí. Inauguració Exposició: “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona. De
vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova” a la Sala Noble de l’Ateneu de Rubí i
Conferència “Sant Roc de Barcelona” a càrrec de Xavier Cordomí. Inauguració de
l’exposició: “El Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral” en el marc de
les celebracions del 4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona a La Casa dels
Entremesos, amb l’assistència de 223 persones. Presentació de la “Suite per a fer ballar
l’Àliga de la Ciutat en tres moviments: Marxa, Pavana i Giga” de Jesús Ventura, concert
amb els Grallers La Pessigolla i presentació de l’audiovisual “Els Balls de les Àligues” de
Ramon Saumell, en el marc de les celebracions del 4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc
a Barcelona a La Casa dels Entremesos, amb l’assistència de 64 persones. Dues reunions
de Junta. Una reunió de valoració de la Comissió de Festes de Sant Roc. Una reunió de la
Comissió de l’exposició “El Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral de
Barcelona”. Una reunió de la Comissió XXè Aniversari de Percúdium. Tres reunions de
colles. Cinc assajos dels grallers. Tres assajos dels tabalers. Dos assajos de balls de
figures. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge,
xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria. Octubre: Participació a la Cercavila del
Matí de Festa Major de Les Corts i ball protocol·lari amb l’Àliga de la Ciutat (nova).
Participació a la Cercavila del Matí de Festa Major de Les Corts amb els grallers La
Pessigolla acompanyant els gegants de Les Corts. Participació a la Trobada de Gegants
d’Espinalvet Castellar del Riu amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants
infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla. Participació a la Diada dels Falcons de
Barcelona amb els la Víbria de Barcelona (nova), l’Arpella del Barri Gòtic i els grallers La
Pessigolla. Xerrada: “El Barri Perdut” a càrrec de Xavier Cordomí, a la Fundació Festa
Major de Gràcia, carrer de l'Alzina, 9 -Espai Albert Musons- Barcelona, organitzat pel Taller
d’Història de Gràcia Centre d’Estudis, en el marc de les celebracions “4 ¼. 425 anys de
Festes de Sant Roc de Barcelona” i de l’exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri
de la Catedral", amb l’assistència de 18 persones. Xerrada del dijous: “La reinvenció del
barri de la Catedral 1858-1958” a càrrec del historiador i museòleg Daniel Venteo, a La
Casa dels Entremesos, activitat en el marc de les celebracions “4 ¼. 425 anys de Festes
de Sant Roc de Barcelona” i de l’exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la
Catedral" amb l’assistència de 46 persones. Exposició "El Barri Perdut. La plaça Nova i el
barri de la Catedral" a La Casa dels Entremesos, activitat en el marc de les celebracions “4
¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”. Exposició "Figures del desdoblament",
amb l'Àliga de la Ciutat (vella) i el nan Cu-cut de la plaça Nova (vell), a l’Arts Santa Mònica,
Les Rambles, 7 Barcelona. Celebració de la Castanyada per a membres de l’entitat a La
Casa dels Entremesos. Dues reunió de Junta. Una reunió de la Comissió de l’exposició “El
barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral de Barcelona”. Una reunió de la
Comissió XXè Aniversari de Percúdium. Cinc reunions de colles. Cinc assajos dels grallers.
Quatre assajos dels tabalers. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem,
comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria. Novembre:
Participació a la XIII Trobada de Gegants de La Sagrera amb els gegants nous Roc i
Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers Colla La Pessigolla.
Participació al Festivitas Bestiarum (exposició, cercavila i lluïments de foc) a Vilafranca del
Penedès amb l'Arpella del Barri Gòtic i els grallers Colla La Pessigolla. Participació al 200
Aniversari de les Escoles Pies de Sant Antoni amb els grallers Colla La Pessigolla.
Presentació del primer volum de la Col·lecció Músiques de Tabalers: “Tabalers del Barri
Gòtic i Atabalament” a càrrec de Jaume Vendrell, Quim Soler i Xavier Cordomí, a La Casa
dels Entremesos, activitat programada en el marc de les celebracions “4 ¼. 425 anys de
Festes de Sant Roc de Barcelona” i de l’exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri
de la Catedral" amb l’assistència de 55 persones.. Xerrada del dijous: “Músics de Sant
Roc. Musica i Balls a la plaça Nova” a càrrec d’Àngel Vallverdú, Joan Gómez i Lluís

Gelis, a La Casa dels Entremesos, activitat programada en el marc de les celebracions “4
¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona” i de l’exposició “El Barri Perdut. La
plaça Nova i el barri de la Catedral" amb l’assistència de 31 persones. Participació al curs
de CRE de La Casa dels Entremesos amb un formador i tretze alumnes. Exposició "El
Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral" a La Casa dels Entremesos, activitat
en el marc de les celebracions “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”.
Participació a l’exposició "Figures del desdoblament", amb l'Àliga de la Ciutat (vella) i el
nan Cu-cut de la plaça Nova (vell), a l’Arts Santa Mònica, les Rambles, 7 Barcelona. Visita
guiada a l’exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral" per al Museu
d’Història de Barcelona amb l’assistència de 16 persones. Visita guiada a l’exposició “El
Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral" per al Centre de Dia de la Fundació
Roure Acció Solidària de Ciutat Vella amb l’assistència de 25 persones. Preparació i
disseny de l’exposició “Cavalcada 1900...” a La Casa dels Entremesos. Dues reunió de
Junta. Quatre reunions de la Comissió de les exposicions “El Barri Perdut, la plaça Nova i
el barri de la Catedral de Barcelona”, “Cavalcada 1900...” i “Per què avui és Sant Llúcia...”.
Una reunió de la Comissió XXè Aniversari de Percúdium. Quatre reunions de colles.
Quatre assajos dels grallers. Cinc assajos dels tabalers. Feines de manteniment de
vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i
secretaria. Desembre: Participació a la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat amb
els grallers Colla La Pessigolla. Participació a la sortida la Carassa (conjunta amb tota la
Federació) per la Fira de Santa Llúcia durant la XXII Diada de les Tradicions i els Costums
Nadalencs amb portadors i amb els grallers Colla La Pessigolla. Participació al XXè
Aniversari del drac Astharoth -Trobada de Bèsties de Foc- a Caldes d’Estrac –Caldetesamb l’Arpella del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Participació a la desfilada i festa de
l’Home dels Nassos per diversos barris de Barcelona amb els tabalers Percúdium.
Participació a la campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos “Tu ets el
meu rei preferit! Tu ets la meva reina preferida!” amb el nan Cu-cut. Celebració del Nadal
dels membres de l’Associació a La Casa dels Entremesos. Exposició "El Barri Perdut. La
plaça Nova i el barri de la Catedral" a La Casa dels Entremesos, activitat en el marc de les
celebracions “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”. Participació a
l’exposició "Figures del desdoblament", amb l'Àliga de la Ciutat (vella) i el nan Cu-cut de la
plaça Nova (vell) al Centre d’Arts Santa Mònica. Exposició "Cavalcada de Reis 1900..."
a La Casa dels Entremesos -dissenyada i produïda per membres de l’Associació. Visita
guiada a l’exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral" per als
alumnes del Master de Patrimoni de l’Església de la Facultat Antoni Gaudí d’Història de
l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes amb l’assistència de 8 persones. Visita guiada a
l’exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral" per membres del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb l’assistència de 3 persones. Assemblea
general ordinària per a la renovació de la Junta de Govern de l’entitat. Dues reunions de
Junta. Quatre reunions de la Comissió de les exposicions “Cavalcada 1900...”, “El Barri
Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral de Barcelona”, “110 anys dels Gegants de
Sant Roc de la Plaça Nova” i “Per què avui és Sant Llúcia...”. Una reunió de la Comissió
XXè Aniversari de Percúdium. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Tres
assajos dels tabalers. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem,
comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria.
2. Associació d’Amics dels Gegants del Pi
Gener: Participació amb el gegantó Perot lo Lladre a la campanya Gràcies Rei! Gràcies
Reina! de recollida de joguines a la Casa dels Entremesos. Participació amb el Gonfanó de
Santa Maria del Pi, Lleó de Barcelona, Mulassa de Barcelona, gegants grans del Pi,
gegants petits del Pi i músics del Pi al Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga
2015. Organització del Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga. Participació del
Lleó de Barcelona, els músics del Pi i la Mulassa de Barcelona a la Cercavila del Seguici
de Sant Antoni. Participació dels Capgrossos del Pi en una recepció al Centre de
Convencions del Fòrum. Quatre assajos de música. Dos assajos de Pircussió. Dues
reunions de Colla. Quatre reunions de Junta de l’Entitat. Dos assajos del “Ball a quatre”

dels Gegants del Pi i de Santa Maria del Mar. Dos assajos generals dels balls de la
imatgeria. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació i imatge de
l'entitat i manteniment de les figures al despatx de l’entitat.. Febrer: Festes de Santa
Eulàlia: Participació a la XIII Mostra de Gegantons infantils i d’escola al Pati Manning amb
els gegants Perot lo Lladre i Mustafà petit. Participació als Protocols de l’Àliga amb el Lleó
de Barcelona i els Músics del Pi. Participació a la VIII Ballada i Cercavila de Gegantons
amb els gegants Perot lo Lladre i en Mustafà petit i els Músics del Pi. Participació al
Seguici de Santa Eulàlia i XXXIII Trobada de Gegants a Ciutat Vella amb el Lleó de
Barcelona, la Mulassa de Barcelona, el gegantet Mustafà petit, els Músics del Pi i la
Família de Gegants del Pi. Participació al Correfoc de Santa Eulàlia amb la Mulassa de
Barcelona (vella) i el grup Pircussió. Preparació i organització de la Xocolatada de les
Festes de Santa Eulàlia. Participació a la Passejada de les Laies amb les gegantes Laia i
Elisenda. Quatre assajos de música. Dos assajos de Pircussió. Dues reunions de Colla.
Quatre reunions de Junta de l’Entitat. Set reunions de preparació de les Festes de Sant
Josep Oriol. Un assaig dels balls de la imatgeria. Tasques permanents de tresoreria,
secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures al despatx
de l’entitat. Març: Participació a l’espectacle “Petites Històries Gegants” de la Fira de
l’Aixada de les Festes de la Misteriosa Llum de Manresa amb el gegantet Mustafà petit, els
músics del Pi i els Gegants grossos del Pi. Organització i participació al Retaule de Sant
Josep Oriol amb els Gegants petits originals del Pi, músics i actors. Participació a la
Processó anunciadora del Retaule (suspesa a causa de la pluja). Participació a la IV Festa
de Cultura Popular al Raval “Festa de Santa Madrona” amb els gegants petits i els músics
del Pi. Organització de les Festes de Sant Josep Oriol amb els següents actes: Pregó a
càrrec de Muriel Casals -Presidenta d’Òmnium Cultural-, Remembrança del Miracle de les
Monedes de Sant Josep Oriol i Ball dels Gegants vells del Pi (a l’interior de la Basílica de
Santa Maria del Pi a causa de la pluja), substitució de la Cercavila dels Gegants petits
originals del Pi anunciant l’arribada de les Festes per una Ballada dins la Basílica de Santa
Maria del Pi a causa de la pluja, Cantata de l’Escola Municipal de Música de Palau-Solità i
Plegamans amb la participació dels capgrossos dels Capgrossos del Pi (i d’altres), La
Passejada dels Oriols amb els músics del Pi i els gegants del Pi: Oriol i Mustafà, Ofrena a
Sant Josep Oriol, Exhibició de la secció infantil de l’Esbart Català de Dansaires, Tallers i
Xocolatada infantil, Atracaments d’en Perot lo Lladre amb el gegantet Perot lo Lladre i els
músics del Pi, Representació “Les Històries d’en Perot”, Concert de “Morena
Tradipatxanga” (suspès per la pluja), Matinades de grallers amb la participació dels músics
del Pi, Exhibició dels Falcons de Barcelona, XXI Trobada de Gegants i Bestiari i Cercavila
de Festa Major amb els gegantets Mustafà petit i Perot lo Lladre, els quatre Gegants del Pi,
els músics del Pi, el Lleó de Barcelona i la Mulassa de Barcelona, Diada Castellera de Sant
Josep Oriol amb els Castellers de Barcelona i els Castellers de Cerdanyola del Vallès,
Missa Solemne de Festa Major amb els quatre Gegants originals del Pi. Tres assajos de
música. Un assaig de Pircussió. Dos assajos generals dels balls de la imatgeria. Dues
reunions de Colla. Quatre reunions de Junta de l’Entitat. Deu reunions de preparació de les
Festes de Sant Josep Oriol. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures al despatx de l’entitat. Abril:
Participació les Fêtes Pascales de Vilafranca de Conflent (Catalunya Nord) amb els
gegantets Perot lo Lladre i Mustafà petit, els Gegants petits del Pi i els músics del Pi a.
Participació a la Trobada de Gegants de la Festa Major de la Sagrada Família amb els
Gegants petits i els músics del Pi. Participació a l’estrena del Lleó d’El Vendrell amb el Lleó
de Barcelona i els músics del Pi. Participació al Fabulari de les Festes de Primavera de
l’Hospitalet de Llobregat i a l’acte d’estrena de la nova comparsa mitològica de la colla El
Drac d’Or amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Músics del Pi. Quatre
assaigs de música. Un assaig de Pircussió. Una reunió de Colla i tres de Junta de l’Entitat.
Dues reunions de preparació de les Festes Quinquennals. Tasques permanents de
tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures al
despatx de l’entitat. Maig: Participació a la III Trobada de Gegants de Nou Barris amb
geganters per portar els Gegants vells de la Casa de Caritat o de Carnestoltes i els
Gegants de la Pedrera. Participació a la XXIV Trobada de Gegants de la Barceloneta –
Port Vell amb el gegantet Perot lo Lladre, els Gegants petits del Pi i els Músics del Pi.

Quatre assaigs de música. Una reunió de Colla. Tres de Junta de l’Entitat. Dues reunions
de preparació de les Festes Quinquennals. Tasques permanents de tresoreria, secretaria,
arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures. Juny: Participació a
l’Exposició del Seguici Popular per Corpus Christi a l’Ajuntament de Barcelona amb el Lleó
de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Gegants grans del Pi. Participació a la
Processó del Corpus Christi de Barcelona amb el Penó del Patronat dels Gegants del Pi, el
Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els músics del Pi, els Gegants petits originals
del Pi i els Gegants grans del Pi. Participació dels Gegants petits del Pi i els Músics del Pi
a la XXIII Trobada de Gegants de la Festa Major del Casc Antic. Festes Quinquennals
dels Gegants del Pi: Participació a la cinquena jornada de la Festa Catalana a la plaça
Nova amb els gegantets Mustafà petit i Perot lo lladre, el Lleó de Barcelona, la Mulassa de
Barcelona, els músics del Pi i la família de Gegants del Pi. Organització de la Mostra de
Gegants i Nans centenaris d’arreu de Catalunya per les Quinquennals dels Gegants del Pi
al Palau de la Virreina, i participació amb els quatre Gegants originals del Pi. Inauguració
de la Mostra de Gegants i Nans centenaris al Palau de la Virreina, amb actuació de l’escola
de música Xamfrà. Organització de la xerrada “Joan Amades i els Gegants del Pi” a la
Casa dels Entremesos, en el marc del 125è aniversari del seu naixement. Ludoteca infantil
a la Casa dels Entremesos, amb la participació dels músics del Pi, els Capgrossos del Pi i
els gegantets Perot lo Lladre i Mustafà petit. Organització de la Cercavila de Gegants i
Nans centenaris d’arreu de Catalunya, amb la participació dels quatre Gegants del Pi, els
músics del Pi i el Penó del Patronat dels Gegants del Pi. Organització de la posterior
Mostra de Balls, amb els quatre Gegants originals del Pi i els músics del Pi. Dues reunions
de Colla. Cinc reunions de Junta de l’Entitat. Quatre reunions de preparació de les Festes
Quinquennals. Quatre assaigs de música. Tasques permanents de tresoreria, secretaria,
arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures. Juliol: Participació a
l’acte de presentació de la Somera de Falset amb el Lleó de Barcelona i músics.
Participació a la Diada de Sant Cristòfol a la capella de Sant Cristòfol del carrer del
Regomir amb els Gegants Petits del Pi i músics. Participació a la Cercavila de la Festa
Major del Raval amb els Gegants Petits del Pi i músics. Participació a la VII Trobada de
Gegants de Sant Jaume amb els Gegants Petits del Pi. Tres assaigs de música. Una
reunió de Colla. Tres reunions de Junta de l’Entitat. Tasques permanents de tresoreria,
secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures. Agost:
Participació als 25 anys dels Gegants de Benicarló (País Valencià) amb els quatre Gegants
del Pi i els músics del Pi com a convidats d’honor. Participació al Seguici de Sant Roc de
Tarragona amb els quatre Gegants del Pi i els músics del Pi, com a convidats d’honor.
Participació al Seguici de Sant Roc de la Plaça Nova amb el Lleó de Barcelona i els músics
del Pi. Participació a la quinzena jornada de la Festa Catalana amb els músics del Pi
acompanyant als Gegants de Sant Jaume. Dues reunions de Junta de l’Entitat. Tres
assajos de músics. Dos assajos de Pircussió. Tasques permanents de tresoreria,
secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures. Setembre:
Participació a l’Ofrena Floral a Rafael de Casanova en motiu de la Diada Nacional de
Catalunya amb els quatre Gegants del Pi i els músics del Pi. Participació a la 1ª Mostra
d’Elements Festius Coronats dins de la Mostra de Folklore Viu de les Festes de Santa
Tecla de Tarragona, en motiu dels 30 anys de l’Àliga de Tarragona amb el Lleó de
Barcelona i els Músics del Pi. Festes de la Mercè: Participació a l’Exposició del Seguici
Popular de Barcelona al Palau de la Virreina amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de
Barcelona i els Gegants grossos del Pi. Participació a l’Exposició del Dracs i Bèsties de
Foc a l’Ajuntament de Barcelona amb la Mulassa de Barcelona (vella). Participació a
l’Exposició de Gegants de Barcelona al Museu Marítim amb els gegantets Mustafà petit i
Perot lo lladre i dels Gegants petits del Pi. Participació al Seguici Inaugural amb el Lleó de
Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Gegants grossos del Pi. Participació al Toc d’Inici
amb els balls del el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Gegants grossos del
Pi. Participació al Correfoc de la Mercè amb la Mulassa de Barcelona (vella) i el grup
Pircussió. Participació la Xambanga de Gegants amb el gegantet Perot lo Lladre i els
Gegants petits del Pi. Participació a la Mostra de Balls de Gegants amb els quatre Gegants
del Pi i els músics del Pi amb el Ball en Família. Participació a la Passada de Gegants i
Nans amb els gegantets Perot lo Lladre i Mustafà petit, dels Gegants petits i dels músics

del Pi. Participació al Seguici Festiu de la Mercè amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de
Barcelona i els Gegants grossos del Pi. Participació a la Cavalcada “La Llum de la Mercè”
amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els gegantets Perot lo Lladre i Mustafà
petit, els músics del Pi i els quatre Gegants del Pi. Tres reunions de Junta de l’Entitat. Sis
assajos de músics. Tres assajos de Pircussió. Sis assajos de balls de les figures. Tasques
permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment
de les figures. Octubre: Participació a la Festa Major d’Hostafrancs amb els Gegants
petits, el Gegantet Mustafà petit i els Músics del Pi. Participació dels Gegants grossos
(nous) i els Gegants petits (originals) a l’exposició “Figures del Desdoblament” al Centre
d’Arts Santa Mònica. Organització i participació amb en Mustafà petit i els Capgrossos del
Pi a un taller infantil al Museu de Sant Boi de Llobregat. Participació a la Ballada de
Gegants i Elements Festius Històrics a Santa Maria del Mar amb els quatre Gegants del Pi
i els Músics. Participació a la Cercavila de Gegants a Roda de Ter amb els Gegants petits
del Pi, en Perot lo Lladre i els Músics del Pi. Set assaigs de música. Dues reunions de
Colla. Cinc reunions de Junta de l’Entitat. Tasques permanents de tresoreria, secretaria,
arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures. Novembre:
Participació a l’exposició “Figures del Desdoblament” al Centre d’Arts Santa Mònica amb
els Gegants grossos (nous) i els Gegants petits (originals). Participació a les Fires i Festes
de Sant Narcís de Girona amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Músics
del Pi. Participació a la Trobada de Mulasses a Sant Feliu de Llobregat, en motiu del vintè
aniversari de la Mula de Sant Feliu, amb la Mulassa de Barcelona i els Músics del Pi.
Participació a la Trobada de Bestiari de Peu Rodó a Salàs de Pallars, en el marc de la Fira,
amb la Mulassa de Barcelona i els Músics del Pi. Participació al IV Tast d’espectacles de la
Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, a Sant Feliu de Llobregat, amb el grup
Pircussió. Participació a les Matinades de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar amb
els Músics del Pi. Participació a la Cercavila de Festa Major de Sant Andreu de Palomar
amb els Gegants petits, el gegantet Perot lo Lladre i els Músics. Set assajos de música.
Dues reunions de Colla. Cinc reunions de Junta de l’Entitat. Tasques permanents de
tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures.
Desembre: Participació a l’exposició “Figures del Desdoblament” al Centre d’Arts Santa
Mònica amb els Gegants grossos (nous) i els Gegants petits (originals). Organització i
participació a la recollida de col·laboracions solidàries per la Marató de TV3 per la diabetis i
l’obesitat amb els Gegants petits del Pi, el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els
Músics del Pi. Sis assaigs de música. Quatre assaigs del “Ball a Quatre” entre els Gegants
del Pi i de Santa Maria del Mar. Preparació del Seguici de les Basíliques de la Barcelona
Antiga, junt als Gegants de Santa Maria del Mar. Dues reunions de Colla. Cinc reunions de
Junta de l’Entitat. Un pica-pica de Nadal. Tasques permanents de tresoreria, secretaria,
arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures.
3. Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval
Gener: Participació a la campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos:
Gràcies Rei! Gràcies Reina! amb la gegantona Quimeta. Cinc assajos de musics. Quatre
classes de gralla. Dos reunions de Junta. Una reunió de colla. Febrer: Festes de Santa
Eulàlia: Participació a la XIII Mostra de Gegantons infantils i d’escola al Pati Manning amb
la gegantona Quimeta i el nan Manolito. Participació a la VIII Ballada i Cercavila de
Gegantons amb la gegantona Quimeta i músics. Participació al Seguici de Santa Eulàlia i
XXXIII Trobada de Gegants a Ciutat Vella amb el Bou de Barcelona, el Drac de la Ciutat
Vella de Barcelona, els gegants Ramon i Lola i músics. Participació al Correfoc de Santa
Eulàlia amb el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona i els Diables de la Kinta Forka.
Participació a la Passejada de les Laies amb les gegantes Lola i Laia, la gegantona
Quimeta i músics. Carnaval de Barcelona: Participació a l’Arribo del rei Carnestoltes Dijous
Gras amb portadors i balladors dels Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval.
Participació a la Rua de Carnestoltes del Raval, la Ravalstostada, amb el nan Manolito i
músics. Participació al Correfoc de Federació de Diables de Barcelona amb els Diables de
la Kinta Forka. Dues reunions de Junta. Una reunió de colla. Quatre assajos de músics.
Quatre classes del curs de gralla. Març: Participació a la Passejada dels Oriols de les

Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi amb el gegant Ramon i els musics. Participació
XXI Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi amb
els gegants Ramón i Lola, la gegantona Quimeta i músics. Participació a la cercavila de la
IV Festa de Cultura Popular al Raval “Festa de Santa Madrona” amb els gegants Ramon i
Lola i músics. Tres reunions de Junta. Una reunió de colla. Quatre assajos de músics.
Quatre classes del curs de gralla. Abril: Participació a la Mostra d’Entitats per Sant Jordi a
la Rambla del Raval amb el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona. Dues reunions de Junta.
Una reunió de colla. Quatre assajos de músics. Quatre classes del curs de gralla. Maig:
Participació a la XXIV Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell amb els gegants
Ramon i Lola, la gegantona Quimeta i els músics. Cessió de la gegantona Quimeta a la
Escola Vedruna Àngels per la celebració de les festivitats en honor de Santa Joaquima de
Vedruna. Cessió del nan Manolito a l’Associació d’Amics del Barri de Sant Just per la
celebració de les Festes de la Primavera 2015. Participació a la tercera jornada de la Festa
Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça Nova amb els gegants Ramon i Lola i els
músics. Dues reunions de Junta. Una reunió de colla. Quatre assajos de músics. Quatre
classes del curs de gralla. Juny: Participació a l’Exposició del Seguici Popular per Corpus
Christi a l’Ajuntament de Barcelona amb el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona i el Bou de
Barcelona. Participació a la Processó del Corpus Christi de Barcelona amb el Drac de la
Ciutat Vella de Barcelona i el Bou de Barcelona. Participació a la Festa de Fi de Curs
2014/2015 de l’Escola Bressol Canigó amb els gegants del Raval i músics. Participació a la
inauguració de la Colla de Diables de Montbau amb els Diables de la Kinta Forka.
Participació a la XXIII Trobada de gegants del Casc Antic amb els gegants del Raval i
musics. Quatre assajos de músics. Quatre classes del curs de gralla. Dues reunions de
junta. Una reunió de colla. Juliol: Organització i participació a la Cercavila del Pregó de la
Festa Major del Raval 2015 amb els gegants del Raval i musics. Organització i participació
al Taller de Gegants i Diables de la Festa Major del Raval 2015 amb el nan Manolito, la
gegantona Quimeta i els diables de la Kinta Forka. Organització i participació al Correfoc
de la Festa Major del Raval 2015 amb els diables de la Kinta Forka. Organització i
participació a la Cercavila de Festa Major del Raval 2015 amb els gegants del Raval i
musics. Participació a la Trobada de gegants de Sant Jaume amb els gegants del Raval.
Quatre assajos de músics. Dos classes del curs de gralla. Tres reunions de junta. Dues
reunions de colla. Agost: Participació a la XXXIV Trobada i Ball de Gegants de les 426
Festes de Sant Roc de la Plaça Nova amb els gegants del Raval i músics. Organització i
participació al Correfoc de la Festa Major de Gualba 2015 amb el Drac de la Ciutat Vella i
els diables de la Kinta Forka. Una reunió de Junta. Una reunió de colla. Setembre: Festes
de la Mercè: Participació a l’Exposició del Seguici Popular de Barcelona al Palau de la
Virreina amb el Bou de Barcelona i el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona. Participació a
l’Exposició de Gegants de Barcelona al Museu Marítim amb els gegants: del carrer
Vallespir, del Raval: Lola i Ramon, el nan Manolito i la gegantona Quimeta. Participació al
Seguici inaugural i Toc d'Inici amb el Bou de Barcelona i el Drac de la Ciutat Vella de
Barcelona. Participació a la Passejada de Bèsties amb el Drac de la Ciutat Vella de
Barcelona i músics. Participació al Correfoc de la Mercè amb els Diables de la Kinta Forka,
el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona i músics. Participació a la Xambanga de gegants
amb els gegants del carrer Vallespir, del Raval: Lola i Ramon, el nan Manolito i la
gegantona Quimeta i músics. Participació al Seguici d'autoritats amb el Bou de Barcelona i
el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona. Participació al Matí de Gegants amb els gegants
del Raval: Lola i Ramon, el nan Manolito i la gegantona Quimeta i músics. Participació a la
Cavalcada "La llum de la Mercè" amb els gegants del carrer Vallespir, del Raval: Lola i
Ramon, el nan Manolito i la gegantona Quimeta i el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona i
músics. Quatre assajos de balls de Besties. Cinc assajos de musics. Dues reunions de
junta. Una reunió de colla. Octubre: Participació a la cercavila de Festa Major de Montbau
amb els gegants del Raval i els musics de l’entitat. Cinc assajos de musics. Dues reunions
de junta. Una reunió de colla. Novembre: Participació al Festival Raval’s amb els Diables
de la Kinta Forka, els gegants del Raval i els músics de l’entitat. Tres classes de gralla.
Cinc assajos de musics. Dues reunions de junta. Una reunió de colla. Desembre:
Participació a la sortida la Carassa de Nadal (conjunta amb tota la Federació) per la Fira de
Santa Llúcia durant la XXII Diada de les Tradicions i els Costums Nadalencs. Participació a

la tercera sortida de la Carassa de Nadal amb portadors de la Carassa i els musics de
l’entitat. Participació a la campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos
“Tu ets el meu rei preferit! Tu ets la meva reina preferida!” amb el nan Manolito. Tres
classes de gralla i cinc assajos de musics. Dues reunions de junta. Una reunió de colla.
4. Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta
Gener: Participació a la Recollida de cartes dels Patges Reials de la Barceloneta amb
membres de l’entitat. Una reunió de colla. Febrer: Festes de Santa Eulàlia: Participació a
la VIII Ballada i Cercavila de Gegantons amb el gegantó Miquelet. Participació al Seguici
de Santa Eulàlia i XXXIII Trobada de Gegants a Ciutat Vella amb la Tarasca de Barcelona,
els gegants Pep Barceló i Maria la Néta i el gegantó Miquelet. Participació al Correfoc de
Santa Eulàlia amb la Tarasca de Barcelona i els Diables Tarascaires. Participació a la
Passejada de les Laies amb la geganta Maria la Néta. Dues assemblees de colla. Març:
Participació a la Festa de Rebuda dels Erasmus a la Universitat Pompeu Fabra amb el ball
dels gegants Pep Barceló i Maria la Néta. Participació a la Trobada de Gegants de la
Llagosta amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta i el nan General Lagarto.
Participació a la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi
amb el gegantó Miquelet. Participació XXI Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de
Sant Josep Oriol del Barri del Pi amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta i el gegantó
Miquelet. Participació a la cercavila de la IV Festa de Cultura Popular al Raval “Festa de
Santa Madrona” amb la Tarasca de Barcelona. Una assemblea de colla. Abril: Participació
a la XIX Trobada de Gegants de Piera amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta.
Participació a la XXX Trobada de Gegants de Manlleu amb els gegantons Ganxut,
Ramonet i Miquelet i el nan del General Lagarto. Un assaig de músics de la Faràndula.
Una assemblea de colla. Maig: Participació en la celebració del 25 è Aniversari de l’ACH
La Sirena amb el gegantó Miquelet. Participació en la mostra d’entitats de les Festes de la
Primavera de la Barceloneta amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta, els gegantons
Ganxut, Ramonet i Miquelet i amb el nan General “Lagarto”. Organització i realització de la
XXIV Trobada de Gegants de la Barceloneta – Por Vell. Participació a la XXIV Trobada de
Gegants de la Barceloneta – Por Vell amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta, els
gegantons Ganxut, Ramonet i Miquelet i amb el nan General “Lagarto”. Un assaig de
músics de la Faràndula. Dues reunions de treball. Una assemblea de colla. Una reunió de
valoració de la XXIV Trobada. Juny: Participació en la celebració de la Sardinada Popular
de la Confraria de Pescadors en el Moll del Rellotge amb el gegantó Torre del Rellotge.
Participació a l’Exposició del Seguici Popular per Corpus Christi a l’Ajuntament de
Barcelona amb la Tarasca de Barcelona. Participació a la Processó del Corpus Christi de
Barcelona amb la Tarasca de Barcelona i amb els Gegants de la Casa de la Caritat de
Corpus realitzant el seu ball. Participació en el correfoc de la “Mosquitada” de Fures de
Can Baró amb els Diables Tarascaires. Participació en la Trobada de Gegants d’Abrera
amb els gegantons Miquelet, Ganxut, Ramonet i el nan General “Lagarto”. Un assaig de
ball de gegants. Un assaig de músics de la Faràndula. Dues reunions de treball. Juliol:
Participació a la vuitena jornada de la Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova amb els Gegants de la Barceloneta, el gegantó Miquelet i el nan General Lagarto.
Participació en el Correfoc de la Festa Major del Raval amb els Diables Tarascaires.
Participació en la Trobada de Gegants de la Festa Major del Raval amb els Gegants de la
Barceloneta, el gegantó Miquelet, el nan General Lagarto i els grallers La Faràndula.
Participació en el programa “Divendres” de TV3 amb els Gegants de la Barceloneta, el
gegantó Miquelet, el nan General Lagarto i la Tarasca de Barcelona. Un assaig de ball de
gegants. Un assaig de músics de la Faràndula. Dues reunions de treball. Agost:
Participació en la XXXIV Trobada i Ball de Gegants de les 426 Festes de Sant Roc de la
Plaça Nova amb els gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet, el nan General “Lagarto” i
l’acompanyament musical del grup La Faràndula. Participació en la Trobada de Gegants
de Blanes amb els gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet, el nan General “Lagarto” i
l’acompanyament musical del grup La Faràndula. Un assaig de ball de gegants. Dos
assajos de ball de La Tarasca. Dues reunions de treball. Setembre: Festes de la Mercè:
Participació a l’Exposició del Seguici Popular de Barcelona al Palau de la Virreina amb la

Tarasca de Barcelona. Participació a l’Exposició de Gegants de Barcelona al Museu
Marítim amb els gegants de la Barceloneta Pep Barceló i Maria la néta, els gegantons
Ganxut, Ramonet i Miquelet i el nan General Lagarto. Participació al Seguici inaugural amb
la Tarasca de Barcelona. Participació al Toc d'Inici amb el ball de la Tarasca de Barcelona.
Participació al Correfoc de la Mercè amb els Diables Tarascaires i la Tarasca de
Barcelona. Participació a la Xambanga de gegants amb els gegants de la Barceloneta Pep
Barceló i Maria la néta i el gegantó Miquelet. Participació al Seguici d'autoritats amb la
Tarasca de Barcelona. Participació a la Mostra de Balls de Gegants amb els gegants de la
Barceloneta Pep Barceló i Maria la néta i els músics la Faràndula amb el ball de
“L’havanera”. Participació a la Passada de nans i gegants amb els gegants de la
Barceloneta Pep Barceló i Maria la néta, el gegantó Miquelet i els músics la Faràndula.
Participació a la Cavalcada “La Llum de la Mercè” amb la Tarasca de Barcelona, els
gegants de la Barceloneta Pep Barceló i Maria la néta, el gegantó Miquelet i els músics la
Faràndula. Participació en el pregó de Festa Major de la Barceloneta amb els gegants Pep
Barceló i Maria la Néta. Organització i muntatge de l’exposició de tota la imatgeria festiva al
Mercat de la Barceloneta. Tres assajos de ball de gegants. Dos assajos de ball de La
Tarasca. Dues reunions de treball. Octubre: Participació en la sortida del canó en la Festa
Major de la Barceloneta amb el nan General Lagarto. Organització i realització de l’acte
central de foc de la Festa Major de la Barceloneta “Foc Bestial – Versots infernals” amb la
participació de La Tarasca de Barcelona, els diables Tarascaires, drac Hydros de La
Trinitat, Drac de Banyeres del Penedès, Diables Trinifoc, grup de percussió Atabalades.
Participació en la cercavila d’estendards de les entitats corals de la Barceloneta en la Festa
Major amb el gegantó Miquelet. Desmuntatge de l’exposició de la imatgeria festiva de la
Barceloneta. Dues reunions de treball per la coordinació. Altres reunions de treball i arxiu.
Novembre: Participació a la trobada de Gegants de Teià amb els gegants de la
Barceloneta, gegantons Ganxut i Ramonet i nan General Lagarto. Participació a la trobada
de gegants de Sant Andreu del Palomar amb els gegants de la Barceloneta, gegantons
Ganxut i Ramonet i nan General Lagarto. Una reunió de colla. Desembre: Participació a la
cercavila del XXè Concert de Gralles de Reus amb la Carassa de Nadal de Barcelona.
Participació a la campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos “Tu ets el
meu rei preferit! Tu ets la meva reina preferida!” amb el nan del General Lagarto. Una
reunió de colla.
5. Esbart Català de Dansaires
Gener: Presentacions 2015: Manual de descripció coreogràfica de balls de bastons de
Montserrat Garrich, Anna Vinyoles i Insa i Núria Vinyoles i Insa, editat per l’Esbart Català
de Dansaires amb 64 assistents. Participació de la colla juvenil de bastoners a la
presentació del Manual de descripció coreogràfica de balls de bastons, amb el Ball de
bastons de la Barcelona. Quatre assajos de la secció infantil. Quatre assajos de la secció
juvenil. Set assajos del Cos de Dansa. Tres sessions del Ball dels divendres. Una reunió
de Junta Directiva. Dotze classes de flabiol. Quatre assajos amb les colles bastoneres de
Barcelona. Set reunions externes. Tres reunions de la Comissió “Projecte 1000
fotografies”. Febrer: Festes de Santa Eulàlia: Participació a la Mostra d’Esbarts Infantils
amb les seccions infantil i juvenil. Participació al Ball de Bastons amb la colla gran de
bastoners. Participació a la Ballada d’Esbarts de Ciutat Vella amb el cos de dansa.
Participació al Seguici de Santa Eulàlia i XXXIII Trobada de Gegants a Ciutat Vella amb els
Cavallets Cotoners i les colles infantil, juvenil i gran de bastoners. Organització de l'activitat
"Pintem la Laia 2015" amb la secció infantil de l'Esbart. Commemoració del 5è aniversari
de la restauració del ball de Gitanes de Santa Maria de Palautordera amb la participació
del cos de dansa. Ballada al Festival de danza de Sanlucar la Mayor (Sevilla) amb la
participació del cos de dansa. Vuit assajos del cos de dansa. Quatre assajos de la secció
juvenil. Quatre assajos de la secció infantil. Quatre sessions del ball dels divendres. Quatre
reunions de Junta Directiva. Cinc reunions externes. Quatre consultes de l'Arxiu i
Biblioteca. Març: Participació a les Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi amb una
ballada de les seccions infantil i juvenil. Organització i realització del curs La Cafetera
dedicada a la “Descripció coreogràfica de balls de bastons”, a càrrec de Montserrat

Garrich, Anna Vinyoles i Insa i Núria Vinyoles i Insa. Exposició: “Joan Amades a l’Esbart
Català de Dansaires. Soci i president”, a la Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos. Nou
assajos del cos de dansa, Quatre assajos de la secció juvenil. Quatre assajos de la secció
infantil. Quatre sessions del ball dels divendres. Una reunió de Junta Directiva. Una
Assemblea General Ordinària. Abril: Organització, dins del cicle Presentacions 2015, de la
presentació del CD Música i músics de l’Esbart Català de Dansaires. Vol V. Lluís Albert, a
càrrec de Joan Gómez. Organització de les colònies Balla amb la natura 2014 per als
dansaires de les seccions Infantil i Juvenil. Organització de l'exposició Joan Amades i
l’Esbart Català de Dansaires. Soci i president, a la sala d'actes de La Casa dels
Entremesos. Organització del taller Sant Jordi al Institut Escola del Treball impartir pels
mestres de l'Esbart a 125 alumnes del Institut Milà i Fontanals. Cessió de
l'exposició Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric al Museu de la Torneria de
Torelló i organització del taller de Ball de Gitanes amb motiu de la cloenda de l’exposició,
amb l'assistència de 17 participants. Participació en el Dia Internacional de la Dansa amb
l'organització de les jornades d'Assaig Obert de les seccions Juvenil i Cos de dansa.
Promoció de la lectura als dansaires infantils i juvenils amb la celebració de la diada de
Sant Jordi. Set assajos del cos de dansa. Tres assajos de la secció juvenil. Tres assajos
de la secció infantil. Tres sessions del ball dels divendres. Una reunió de Junta Directiva.
Tres reunions dels mestres de les seccions. Set reunions externes. Tres consultes a l’Arxiu
i Biblioteca. Maig: Organització, dins del cicle Presentacions 2015, de la presentació del
llibre Manual de descripció coreogràfica de balls de bastons, a càrrec de Montserrat
Garrich i Anna Vinyoles a La Violeta de Gràcia. Organització del Pic-nic anual de les
seccions infantil i juvenil. Organització del passi de fotografies de la sortida Balla amb la
Natura del mes d'abril. Participació al Festival de las Comunidades, de Vitòria, amb una
ballada del Cos de Dansa. Participació en les Jornades Recercat 2014 la presència de
l'entitat a l'estand conjunt dels centres d'estudi de la ciutat de Barcelona. Participació a la
Ludoteca de La Casa dels Entremesos, Entre Jocs i Passejades, amb un taller de balls de
bastons dirigit pels mestres de dansa de l'Esbart. Participació al Congrés Internacional de
Veterinaris, al Zoològic de Barcelona, amb la colla gran de bastoners. Participació en la
quarta jornada de la Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça Nova amb la colla
gran de bastoners. Cessió de l'exposició Apel·les Mestres, artista complet i home
polièdric a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del 7 al 31 de maig. Participació en la
xerrada Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric a l'Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, a càrrec de Montserrat Garrich. Vuit assajos del cos de dansa. Quatre assajos
de la secció juvenil. Tres assajos de la secció infantil. Quatre assajos de bastoners de les
colles de Barcelona. Quatre sessions del Ball dels divendres. Una reunió de Junta
Directiva. Tres reunions externes. Juny: Organització de l'exposició Joan Amades a
l’Esbart Català de Dansaires. Soci i President a La Casa dels Entremesos. Organització,
dins del cicle Presentacions 2015, de dues presentacions dels llibres Teatralitat Popular i
Tradició. Actes del II Congrés Internacional de Balls Parlats, amb 22 assistents, i Els vestits
populars a Catalunya, amb 34 assistents. Organització de la campanya de recollida
d'aliments. Participació a l’Exposició del Seguici Popular per Corpus Christi a l’Ajuntament
de Barcelona amb els Cavallets Cotoners de Barcelona. Participació a la Processó del
Corpus Christi de Barcelona amb el cos de dansa i la secció juvenil amb els Cavallets
Cotoners, el Ball de Cercolets i el Ball de Bastons de Barcelona. Assistència a la a la festa
de Sant Joan entre dos pobles, organitzada per l’Associació Veneçolano-Catalana amb la
participació del cos de dansa. Ballada de les seccions infantil i juvenil a la Residència
Francesc Layret. Participació a la Festa Catalana al Castell de Montjuïc amb la secció
Infantil. Cessió de l'exposició Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric a l'Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona. Organització del final de curs de les seccions infantil i
juvenil. Organització del final de curs del Ball dels divendres. Vuit assajos del cos de
dansa. Set assajos de la secció juvenil. Tres assajos de la secció infantil. Dues sessions
del Ball dels divendres. Una reunió de Junta Directiva. Deu reunions externes. Juliol:
Organització de la presentació del llibre L’Ombra d’en Serrallonga editat pel Ball d’en
Serrallonga de Vilafranca del Penedès. Col·laboració amb l'Organització del I Festival de
Folklore Castell de Montjuïc amb la participació de grups convidats de l’Esbart Català de
Dansaires. Participació a la Festa Major al Raval amb l’actuació del Cos de Dansa.

Organització del Curs descripció coreogràfica de Ball de Bastons, dins del actes del 1r
Campus de Cultura Popular. Cessió de l'exposició Apel·les Mestres, artista complet i home
polièdric a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Tres assajos del cos de dansa. Dues
reunions de Junta Directiva. Cinc reunions externes. Agost: Participació a les 426 Festes
de Sant Roc de Plaça Nova amb l’actuació del Cos de Dansa i amb l’acompanyament
musical de la Cobla Ciutat de Cornellà. Participació al Seguici de Sant Roc de la Plaça
Nova amb la colla gran de bastoners. Realització d’una xerrada al festival Ésdansa (Les
Preses) sobre Aureli Capmany, Joan Amades i l’Esbart Català de Dansaires. Setembre:
Participació al XXIV Encuentro Internacional de Folklore Ciudad de Zaragoza, amb el Cos
de dansa. Participació en la festa cívica de l’11 de setembre d'Omnium Cultural amb la
realització d'un taller de dansa. Festes de la Mercè: Participació a l’’Exposició del Seguici
Popular Barcelona amb la participació dels Cavallets Cotoners. Participació al Seguici
inaugural i el Toc d’inici amb el Ball dels Cavallets Cotoners de Barcelona. Participació al
Matí Bastoner, amb totes les colles bastoneres de l'Esbart. Participació a la Trobada
d’Esbarts al Palauet Albeniz amb el Cos de dansa de l’Esbart Català de Dansaires.
Participació a la Mostra d’associacions amb les seccions Infantil i Juvenil de l’Esbart Català
de Dansaires. Participació al Seguici d’autoritats amb els Cavallets Cotoners de Barcelona.
Participació a la Cavalcada "La llum de la Mercè", amb els Cavallets Cotoners de
Barcelona. Organització del MercèDansa, matí i tarda, amb el tema “Balls amb història” i
amb la participació de grups de balladors de: Ball del ciri de Manlleu, Ball de les roses de
Tona, Morisca de Gerri de la Sal, Esquerrana de Castellciutat, Ball de nans de Terrassa,
Moixiganga de Valls i Ball de gitanes de Vilafranca del Penedès. Organització i participació
en el Galop de la Mercè. Cessió de l'exposició Apel·les Mestres, artista complet i home
polièdric a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Quatre assajos de la secció infantil.
Quatre assajos de la secció juvenil. Vuit assajos del Cos de Dansa. Una reunió de Junta
Directiva. Sis reunions externes. Dues consultes a l'Arxiu i Biblioteca. Octubre:
Participació en l'acte de reobertura del Museu Etnològic de Barcelona amb el cos de dansa
i directius. Participació a la Festa Catalana del Castell de Montjuïc amb la colla gran de
bastoners. Participació a la Diada de Falcons de Barcelona amb la Colla gran de
bastoners. Inici del cicle Ball del Divendres. Cap de setmana de la secció juvenil a Sant
Feliu de Codines. Realització del projecte Dansa a l'escola amb cinc sessions de balls de
bastons a l'Institut Milà i Fontanals amb alumnes d'ESO i batxillerat. Cessió de
l'exposició Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric a l'Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona. Cinc assajos de la secció infantil. Cinc assajos de la secció juvenil. Nou
assajos del Cos de Dansa. Tres sessions del Ball de Divendres. Una reunió de Junta
Directiva. Tres sessions de treball internes de preparació de la Ballada del Soci, Festa del
107 Aniversari, Records de Joan Amades. Nou reunions externes. Inici de pràctiques d'una
alumna de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Novembre: Organització de
la Ballada del Soci. Festa del 107è aniversari de l'Esbart. Homenatge a Joan Amades amb
la participació de totes les seccions i antics dansaires. Visita comentada a l’arxiu de
l’Esbart, a La Casa dels Entremesos, Joan Amades a l'Esbart Català de Dansaires. Soci i
president. Xerrada, a La Casa dels Entremesos; Joan Amades, Aureli Capmany i l'Esbart
Català de Dansaires. Realització del projecte Dansa a l'escola amb quatre sessions de
balls de bastons a l'Institut Milà i Fontanals amb alumnes d'ESO i batxillerat. Cessió de
l'exposició Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric a l'Ajuntament de Gualba a
Can Figueres. Acte d'inauguració i xerrada Apel·les Mestres, artista complet i home
polièdric a l'Ajuntament de Gualba, Can Figueres. Participació en la primera sortida de la
Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia i Barri Gòtic amb membres de l’Esbart. Tres
classes de flabiol (9 hores en total). Quatre assajos de la secció infantil. Quatre assajos de
la secció juvenil. Set assajos del Cos de Dansa. Quatre sessions del Ball del Divendres.
Dues reunions de Junta Directiva. Vuit reunions externes. Tres sessions de treball internes
de preparació de la Ballada del Soci. Festa del 107 Aniversari. Records de Joan Amades.
Desembre: Participació a la XXII Diada de les Tradicions i els Costums Nadalencs de la
Fira de Santa Llúcia amb les seccions infantil i juvenil. Participació a la Cercavila "L'Esperit
de Nadal" amb la ballada del Cos de Dansa. Participació a la Festa a l'Escola Fort-Pienc
amb la colla gran de bastoners. Organització del Mou-te i balla per la Marató destinada a
recaptar fons per la Marató de TV3. Realització d’activitats nadalenques per les seccions

infantil i juvenil de l'Esbart. Presentacions 2015: La Trencadansa de Prats de Lluçanès,
perfum de festa major de Roser Reixach i Brià (IV Premi Rafael Tudó) a Can Bachs a Prats
de Lluçanès. Tres assajos de la secció infantil. Tres assajos de la secció juvenil. Sis
assajos del Cos de Dansa. Tres sessions del Ball dels divendres. Una reunió de Junta
Directiva. Nou classes de flabiol. Tres tallers de Ball de Bastons dins el projecte Dansa a
l'Escola.
6. Associació Colla Gegantera del Casc Antic
Gener: Participació a la campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos:
Gràcies Rei! Gràcies Reina! amb el gegantó Tinet. Participació amb el Gonfanó de Santa
Maria del Mar, el Dofí de Barcelona, els gegants de Santa Maria del Mar, músics i tabalers
Kukumkú al Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga 2015. Participació al “Fem
dissabte” amb els Gegants del Casc Antic. Quatre reunions de Junta. Una reunió general
de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Quatre assajos
de Ball del Dofí. Quatre assajos del Ball a Quatre, conjunt amb la colla del Pi. Vuit assajos
de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de
reparacions i de preparació de trobades i de diferents activitats. Febrer: Festes de Santa
Eulàlia: Participació a la XIII Mostra de Gegantons infantils i d’escola al Pati Manning amb
els gegantons Kati i Tinet el graller. Participació als Protocols de l’Àliga amb els Gegants
de Santa Maria del Mar i els grallers del Casc Antic. Participació a la VIII Ballada i
Cercavila de Gegantons amb el gegantons Kati i Tinet el graller i els grallers del Casc
Antic. Participació a la XXXIII Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici de Santa
Eulàlia amb el Dofí del Casc Antic, els Gegants de Santa Maria del Mar, els Gegants del
Casc Antic, el gegantons Kati i Tinet el graller i els grallers del Casc Antic. Participació al
Correfoc infantil amb els tabalers Kukumkú i els tabalers infantils Kukumkid. Participació al
Correfoc de Santa Eulàlia amb el Dofí del Casc Antic i els tabalers Kukumkú. Participació a
la Passejada de les Laies amb la participació de les gegantes Reina de Saba, Marieta i
Kati. Carnaval de Barcelona: Participació a l’Arribo del rei Carnestoltes Dijous Gras amb
portadors i balladors dels Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval. Participació a
la Cercavila del rei Carnestoltes i La Taronjada amb portadors i balladors dels Gegants
vells de la Casa de Caritat o del Carnaval. Quatre reunions de Junta. Una reunió general
de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Quatre assajos
de Ball del Dofí. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers
infantils Kukumkids. Feines de reparacions i de preparació de trobades i de diferents
activitats. Març: Participació al Poble Espanyol amb els gegants del Casc Antic i músics.
Participació a la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi
amb el gegants Peret i Rei Salomó, el gegantó Tinet i els musics. Participació XXI Trobada
de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi amb els gegants
del Casc Antic i músics. Participació a la cercavila de la IV Festa de Cultura Popular al
Raval “Festa de Santa Madrona” amb els gegants del Casc Antic i músics. Participació en
un punt d’animació de la Marató de Barcelona amb els tabalers Kukumkú. Participació de
suport a la campanya “Localitza’t” amb els Tabalers Kukumkú. Quatre reunions de Junta.
Una reunió general de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de
gegants. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils
Kukumkids. Feines de reparacions i de preparació de trobades i de diferents activitats.
Abril: Participació a la Trobada de Gegants de Capellades amb els gegants del Casc Antic
i els músics. Participació a la Trobada de Gegants de Nou Barris amb els gegants del Casc
Antic i els músics. Participació a la Festa de la inclusió de les persones amb discapacitats
amb els tabalers Kukumkú. Participació al Concurs de Percussió de Barcelona amb els
Tabalers Kukumkú. Quatre reunions de Junta. Una reunió general de colla. Quatre assajos
de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú.
Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de reparacions i de preparació de
trobades i de diferents activitats. Maig: Participació a la Trobada de Gegants dels
Pallaresos amb els gegants del Casc Antic i els músics. Participació a la cercavila del
aniversari del mercat de Santa Caterina amb els gegants del Casc Antic i els músics.
Realització d’una catifa de flors a la plaça del Rei en l’acte Barcelona Floral. Participació a

la plaça del Rei en l’acte Barcelona Floral amb els gegants de Santa Maria del Mar i
músics. Preparació de l’acte Barcelona Floral. Quatre reunions de Junta. Una reunió
general de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Vuit
assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids.
Feines de reparacions i de preparació de trobades i de diferents activitats. Juny:
Participació a l’Exposició del Seguici Popular per Corpus Christi a l’Ajuntament de
Barcelona amb els Gegants de Santa Maria del Mar. Participació a la Trobada de Gegants
del Pont de Vilomara amb els quatre gegants del Casc Antic i els músics. Participació a la
Processó del Corpus Christi de Barcelona amb els gegants de Santa Maria del Mar, el Dofí
de Barcelona i el grup de musics. Participació al Correfoc del barri del Fortpienc amb els
tabalers Kukumkú. Participació a la cercavila al mercat de Santa Caterina amb els quatre
gegants del Casc Antic i els músics. Participació dels Gegants de Santa Maria del Mar a
les Festes Quinquennals dels Gegants del Pi. Participació al Correfoc del barri de Port amb
els tabalers Kukumkú. Participació dels gegants del Casc Antic al cercavila d´inici de Festa
Major al barri de Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera amb els gegants del Casc Antic
(amb presentació del vestit nou de la Marieta del Ull Viu amb el motiu dels vint anys), dels
musics i dels tabalers Kukumkú. Organització i participació de la XXIII Trobada de Gegants
del Casc Antic de Barcelona, amb la participació de totes les figures de l´entitat i de catorze
colles convidades de Ciutat Vella, Barcelona i Catalunya. Participació al Correfoc del Casc
Antic amb els tabalers Kukumkú. Participació al Correfoc infantil del Casc Antic amb els
tabalers Kukumkids. Participació al Seguici de Sant Pere amb els quatre gegants del Casc
Antic. Quatre reunions de Junta. Una reunió general de colla. Quatre assajos de grallers.
Quatre assajos de balls de gegants. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre
assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de reparacions i de preparació de
trobades i de diferents activitats. Juliol: Participació a la Trobada de Gegants de la Festa
Major del Raval amb els gegants Peret el Fanaler, la Marieta de l’ull viu, la Caterina del
Casc Antic, en Tinet el graller i els músics. Participació a la VII Trobada de Gegants de
Sant Jaume amb els gegants Peret el Fanaler, la Marieta de l’ull viu, la Caterina del Casc
Antic, en Tinet el graller i els músics. Quatre reunions de Junta. Una reunió general de
colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Vuit assajos de
tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de
reparacions i de preparació de trobades i de diferents activitats. Agost: Participació en la
XXXIV Trobada i Ball de Gegants de les 426 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova amb els
gegants del Casc Antic i els músics. Participació dels gegants del Casc Antic a la setzena
jornada de la Festa Catalana amb els gegants del Casc Antic. Una reunió de Junta. Una
reunió general de colla. Un assaig de grallers. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú.
Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de reparacions i de preparació de
trobades i de diferents activitats. Setembre: Participació a la Trobada de Gegants de
Cardona amb els gegants de Santa Maria del Mar i els músics. Festes de la Mercè:
Participació a l’Exposició del Seguici Popular de Barcelona al Palau de la Virreina amb els
Gegants de Santa Maria del Mar. Participació a l’Exposició del Dracs i Bèsties de Foc a
l’Ajuntament de Barcelona amb el Dofí del Casc Antic de Barcelona. Participació a
l’Exposició de Gegants de Barcelona al Museu Marítim amb els gegants del Casc Antic i
els gegantons Tinet i Cati. Participació al Seguici inaugural amb els Gegants de Santa
Maria del Mar. Participació al Toc d'Inici amb el ball dels Gegants de Santa Maria del Mar.
Participació a la Passejada de Bèsties amb el Dofí del Casc Antic i els tabalers Kukumkú.
Participació a la Tabalada amb els tabalers Kukumkids i Kukumkú. Participació al Correfoc
infantil amb els tabalers Kukumkids. Participació al Correfoc de la Mercè amb el Dofí del
Casc Antic de Barcelona i els tabalers Kukumkú. Participació a la Xambanga de gegants
amb els gegants del Casc Antic i els grallers. Participació a les Matinades de la Mercè amb
els grallers. Participació al Seguici d'autoritats amb els Gegants de Santa Maria del Mar.
Participació a la Passada de nans i gegants amb els gegants del Casc Antic i els grallers.
Participació a la Cavalcada “La Llum de la Mercè” els Gegants de Santa Maria del Mar, el
Dofí del Casc Antic, els Gegants del Casc Antic i els grallers. Participació en la inauguració
d’un capgròs del restaurat Set Portes amb els Gegants del Casc Antic i els grallers. Quatre
reunions de Junta. Una reunió general de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos
de balls de gegants. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers

infantils Kukumkids. Feines de reparacions i de preparació de trobades i de diferents
activitats. Octubre: Participació a la trobada de Gegants de Sarrià amb els gegants del
Casc Antic: Peret el Fanaler, Marieta del Ull Viu, Tinet el graller i Caterina del Casc Antic.
Participació al “dia sense cotxes” amb els gegants del Casc Antic: Peret el Fanaler, Marieta
del Ull Viu, Tinet el graller i Caterina del Casc Antic. Organització de la XII Ballada
d´Imatgeria Històrica a Santa Maria del Mar, amb els amfitrions: els Gegants de Santa
Maria del Mar i el Dofí de Barcelona i la participació dels Gegants del Pi, Gegants i Nans
de Manresa i Gegants de Capellades. Participació dels tabalers Kukumkú a la Castanyada
del Casc Antic “Fot-li Castanya”. Una reunió general de colla. Quatre assajos de grallers.
Quatre assajos de balls de gegants. Quatre assajos de Ball del Dofí. Vuit assajos de
tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de
reparacions i de preparació de trobades i de diferents. Novembre: Participació a la Festa
de Santa Caterina amb els gegants del Casc Antic, Peret el Fanaler, Marieta de l’Ull Viu,
Tinet el graller i la Caterina del Casc Antic. Participació a la trobada de gegants de
Riudellots de la Selva, amb els gegants del Casc Antic, Peret el Fanaler, Marieta de l’Ull
Viu, Tinet el graller i la Caterina del Casc Antic. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos
de balls de gegants. Quatre assajos de Ball del Dofí. Vuit assajos de tabalers adults
Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Una reunió general de colla.
Feines de reparacions i de preparació de trobades i de diferents. Desembre: Participació a
la sortida la Carassa de Nadal (conjunta amb tota la Federació) per la Fira de Santa Llúcia
durant la XXII Diada de les Tradicions i els Costums Nadalencs. Participació a la quarta
sortida de la Carassa de Nadal amb portadors de la Carassa i els musics de l’entitat.
Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Quatre assajos de Ball del
Dofí. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils
Kukumkids. Una reunió general de colla. Feines de reparacions i de preparació de
trobades i de diferents.
7. Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les
Gener: Sense activitats el mes de gener. Febrer: Festes de Santa Eulàlia: Participació a la
XIII Mostra de Gegantons infantils i d’escola al Pati Manning amb els gegantons Alfons i
Isabel. Participació a la VIII Ballada i Cercavila de Gegantons amb els gegantons Alfons i
Isabel. Participació a la XXXIII Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici de Santa
Eulàlia amb els gegants grans Pere i Constança i els gegants petits Alfons i Isabel.
Participació a la Passejada de les Laies amb les gegantes Constança i Isabel. Març:
Participació XXI Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol del Barri
del Pi amb els gegants petits Alfons i Constança i músics. Participació a la cercavila de la
IV Festa de Cultura Popular al Raval “Festa de Santa Madrona” amb els gegants petits
Alfons i Constança i músics. Una reunió de colla. Abril: Una reunió de colla Maig:
Participació a la XXXIII Trobada de Gegants de Vilassar de Dalt amb els gegants petits
Isabel i Alfons. Participació a la Diada del Malalt a la Parròquia de Sant Pere de les
Puel·les amb els gegants petits Isabel i Alfons. Participació a la XXIV Trobada de Gegants
de la Barceloneta – Port Vell amb els gegants petits Isabel i Alfons. Una reunió de colla.
Juny: Participació a la cercavila de Festa Major del Casc Antic amb els gegants petits
Isabel i Alfons. Participació a la cercavila de les Festes del barri de la Marina amb els
gegants petits Isabel i Alfons. Participació a la XXIII Trobada de Gegants del Casc Antic
amb els gegants petits Isabel i Alfons. Organització del Seguici de Sant Pere i participació
amb els gegants Pere i Constança i els gegants petits Isabel i Alfons. Una reunió de colla .
Juliol: Participació a la desena jornada de la Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral /
plaça Nova amb els gegants petits Isabel i Alfons. Participació a la Cercavila de Festa
Major del barri del Raval amb els gegants petits Isabel i Alfons. Participació a la VII
Trobada de Gegants de Sant Jaume amb els gegants petits Isabel i Alfons. Agost:
Participació en la XXXIV Trobada i Ball de Gegants de les 426 Festes de Sant Roc de la
Plaça Nova amb els gegants petits Isabel i Alfons. Setembre: Festes de la Mercè:
Participació a la Mostra de Gegants de Barcelona de Barcelona al Museu Marítim amb els
gegants Pere i Constança i els gegants petits Alfons i Isabel. Participació a la Xambanga
de gegants amb els gegants Pere i Constança, els gegants petits Alfons i Isabel i els

músics. Participació a la Passada de nans i gegants amb els gegants Pere i Constança, els
gegants petits Alfons i Isabel i els músics. Participació a la Cavalcada "La llum de la Mercè"
amb els gegants Pere i Constança, els gegants petits Alfons i Isabel i els músics. Una
reunió de colla. Octubre: Una reunió de colla. Novembre: Participació a la Festa de Santa
Caterina amb els gegants petits Alfons i Isabel. Desembre: Participació a la Festa del
Posa’t la gorra –de l’AFANOC- amb els gegants petits Alfons i Isabel. Participació a la
cinquena sortida de la Carassa de Nadal, arribant fins a la plaça Catalunya per participar
de les activitats de Nadal programades per l’ICUB, amb portadors de la Carassa i els
musics de l’entitat.
8. Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes
Gener: Quatre sessions del Curs de Sardanes anual regular de l’Aula de Sardanes, amb
un total d’assistència de 53 alumnes. Febrer: Quatre sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de 53 alumnes. Març: Quatre
sessions del Curs de Sardanes anual regular de l’Aula de Sardanes, amb un total
d’assistència de 42 alumnes. Abril: Tres sessions del Curs de Sardanes anual regular de
l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de 34 alumnes. Dos sessions del Curset
especial per parents de la mainada de l’escola de Sardanes de El Corte Inglés, amb una
assistència total de 7 alumnes. Maig: Tres sessions del Curs de Sardanes anual regular de
l’Aula de Sardanes, amb una participació total de 28 persones. Una sessió del Curset
especial pels parents de la mainada de l’escola de Sardanes de El Corte Inglés, amb una
assistència total de 5 persones. Juny: Tres sessions del Curs de Sardanes anual regular
de l’Aula de Sardanes, amb una participació total de 29 persones. Juliol: Sense activitat
docent per vacances. Agost: Sense activitat docent per vacances. Setembre: Inici del
Curs de Sardanes anual regular de l’Aula de Sardanes 2015-2016 el dissabte 26 de
setembre. Una sessió del Curs de Sardanes anual regular de l’Aula de Sardanes amb la
participació total de 12 persones. Octubre: Cinc sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes amb la participació total de 68 persones. Novembre: Quatre
sessions del Curs de Sardanes anual regular de l’Aula de Sardanes, amb un total
d’assistència de 55 alumnes. Desembre: Dues sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de 22 alumnes.
9. Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum
Gener: Dos assajos a La Casa dels Entremesos. Celebració infantil per a les nenes i nens
dels membres de la colla a La Casa dels Entremesos. Febrer: Participació en la Cloenda
de Barcelona Capital de la Sardana 2014 al Gran Teatre del Liceu. Participació a la
Cloenda del Campionat de Catalunya i del Campionat de Colles de Barcelona al recinte
modernista de Sant Pau recollint els títols aconseguits l’any 2014: Campiona de Catalunya
de Lluïment, Campiona de Catalunya de Punts Lliures, Campiona de Catalunya de
Revesses, Campiona de Catalunya de Colla Completa i Campiona del Territorial Barcelona
Ciutat. Quatre assajos a La Casa dels Entremesos. Un assaig a la Plaça Reial. Març:
Participació en el Concurs Lliure de Granollers, obtenint la primera posició. Celebració del
sopar de cloenda de la 43ena temporada del Grup Sardanista Xaloc, en el que
s’entregaren recordatoris i premis a les ajudes, socis protectors, membres de la colla i
noves incorporacions, acte realitzat a Sitges. Vuit assajos a La Casa dels Entremesos. Un
assaig al local de la Grup Sardanista Galzeran, a Rubí. Un assaig a l’audició de dissabte a
la tarda davant de la Catedral de Barcelona. Abril: Participació en el Primer Concurs del
Campionat de Catalunya a Perpinyà, obtenint la primera posició en les tres sardanes
ballades. Set assajos a La Casa dels Entremesos. Dos assajos en l’audició de dissabte a
la tarda davant de la Catedral de Barcelona. Maig: Participació en el Segon Concurs del
Campionat de Catalunya a Sabadell, obtenint la primera posició en les tres sardanes
ballades. Participació al concurs del Campionat Territorial Colles de Barcelona a Òdena
obtenint un el primer lloc en les dues sardanes. Participació al concurs del Campionat
Territorial Colles de Barcelona al Poblenou de Barcelona obtenint un el primer lloc en les
dues sardanes. Participació al concurs del Campionat Territorial Colles de Barcelona a

Mataró, obtenint un el primer lloc en les dues sardanes. Vuit assajos a La Casa dels
Entremesos. Dos assajos en les audicions de dissabte a la tarda davant de la Catedral de
Barcelona. Un assaig en l'Aplec del Parc de L'Espanya Industrial de Barcelona. Juny:
Participació en el Concurs Lliure de Palamós, obtenint la primera posició i fent una
exhibició de punts lliures amb la sardana Aura del Tura. Participació a la setena jornada de
la Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça Nova. Participació en el concurs
territorial d’Arenys de Munt, obtenint la primera posició en ambdues sardanes, ballant-ne
una de punts lliures d’exhibició i proclamant-se Campiona del Campionat Territorial de
Colles de Barcelona Ciutat. Exhibició de Punts Lliures en el marc de l’Aplec de Sardanes
de Sant Llorenç d’Hortons. Set assajos a La Casa dels Entremesos, tant de lluïment com
de punts lliures. Juliol: Vuit assajos a La Casa dels Entremesos, aprenent i assajant les
dues sardanes de punts lliures que ballarem a la Final del Campionat de Catalunya de
Punts Lliures que es celebrarà a Calella el proper novembre. Agost: Dos assajos de punts
lliures i lluïment a La Casa dels Entremesos. Estatge de preparació dels campionats de
Catalunya de Lluïment i Punts Lliures a El Pinar, Canyelles. Setembre: Participació en el
Concurs del Campionat de Catalunya a Tarragona, obtenint la primera posició en dues de
les tres sardanes i una segona posició. Festes de la Mercè: Participació en el Concurs del
Campionat de Catalunya a Barcelona “65è Concurs de Colles de Barcelona”, obtenint la
primera posició en les tres sardanes. Participació en el Concurs Lliure de Sitges, quedant
en primer lloc. Participació en els actes commemoratius de l’11 de setembre a la plaça sant
Jaume, ballant la sardana “A la plaça” d’Enric Morera, en el 150è aniversari del seu
naixement. Set assajos a La Casa dels Entremesos. Tres assajos en les audicions de
dissabte de l’avinguda de la Catedral de Barcelona. Octubre: Participació en el Concurs
lliure de Terrassa quedant en primer lloc en les dues sardanes ballades. Nou assajos de
punts lliures i de lluïment a La Casa dels Entremesos. Tres assajos a les audicions de
sardanes de l’avinguda de la Catedral de Barcelona. Un assaig en l’audició de sardanes de
L'hort de Can Falç de Sitges. Novembre: Participació al concurs del Campionat de
Catalunya de Lluïment a Girona obtenint el primer lloc. Participació a la Final del
Campionat de Catalunya de Lluïment a Balaguer obtenint el primer lloc i proclamant-nos
Campions de Catalunya de l’any 2015. Participació a la Final del Campionat de Catalunya
de Punts Lliures a Calella de la Costa proclamant-nos de nou Campions de Catalunya. Dos
assajos de Lluïments a La Casa dels Entremesos. Un assaig de Lluïments en l’audició de
l’avinguda de la Catedral de Barcelona. Sis assajos de Punts Lliures a La Casa dels
Entremesos. Tres assajos de Punts Lliures a unes instal·lacions de Rubí. Dos assajos de
Punts Lliures a unes instal·lacions escolars de Ripollet. Desembre: Sense activitat per
calendari.
10. Associació Falcons de Barcelona
Gener: Actuació a la Festa Major de Parets del Vallès. Actuació en una recepció al Centre
de Convencions del Forum. Tres sessions de curs de gralles "avançat". Tres assajos de
músics (grallers i tabals). Dos assajos de Falcons a l’Escola Pere Vila. Febrer: Festes de
Santa Eulàlia: Actuació dels Falcons. Participació a les Matinades de Santa Eulàlia amb
dels músics de Falcons. Quatre sessions del curs de gralles "avançat". Quatre assajos de
músics (grallers i tabals) a La Casa dels Entremesos. Un assaig de grallers al Club Patí
Congrés a l’Escola Pegaso. Tres assajos de Falcons a l’Escola Pere Vila. Un assaig de
Falcons al Club Patí Congrés a l’Escola Pegaso. Març: Participació a les Matinades de les
Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els grallers. Actuació i participació a la
cercavila de la XXI Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol del
barri del Pi amb els Falcons. Participació a la cercavila de la VI Festa de la Cultura Popular
al Raval “Festa de Santa Madrona” amb el Niku i els Falcons. Cinc sessions de curs de
gralles "avançat". Quatre assajos de músics (grallers i tabals). Tres assajos de Falcons a
l’Escola Pere Vila. Un assaig al Club Patí Congrés a l’Escola Pegaso. Abril: Actuació amb
motiu Mona Solidària organitzada per la Pastisseria la Palma del Clot. Taller- actuació de
Falcons a l’escola Drassanes. Participació dels músics de Falcons a les Matinades de la
Sagrada Família. Paradeta de Sant Jordi (roses i llibres). Celebració dels Jocs Florals.
Actuació de Falcons a la Fira de la Santa Creu a Piera. Actuació de Falcons a Perafort –

Tarragona- en el marc de la Setmana Cultural. Tres sessions de curs de gralles "avançat".
Tres assajos de músics (grallers i tabals). Quatre assajos a La Casa dels Entremesos.
Quatre assajos de Falcons a l’Escola Pere Vila. Maig: Actuació dels Falcons a una
celebració privada a Centelles. Actuació dels Falcons a un Congrés al restaurant “La Torre
dels Lleons. Actuació dels Falcons a la Festa Major de Nou Barris. Actuació dels Falcons a
la segona jornada de la Festa Catalana a l’av. de la Catedral / plaça Nova. Actuació dels
Falcons a la quarta jornada de la Festa Catalana a l’av. de la Catedral / plaça Nova.
Actuació de Falcons a la XXIV Trobada de Gegants de la Barceloneta - Port vell. Actuació
dels Falcons junt els Trinigrallaos a la Festa Major de la Trinitat Vella. Tres sessions de
curs de gralles "avançat". Cinc assajos de músics (grallers i tabals). Quatre assajos de
Falcons a l’Escola Pere Vila. Quatre assajos de Falcons a La Casa dels Entremesos. Una
reunió de junta. Juny: Participació a la Tamborinada amb l’actuació dels Falcons.
Participació a la Processó del Corpus Christi de Barcelona amb actuació al inici de la
Processó i amb figures al pas de la custòdia. Participació a l’actuació conjunta de colles de
Falcons de Catalunya amb motiu de la 1a Conferència Internacional d'ONG acreditades
per la UNESCO per la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial. Participació a la festa del
barri del Parc i la Llacuna amb l’actuació dels Falcons. Participació a l’arribada de la Flama
del Canigó a Elna (Catalunya Nord) amb l’actuació dels Falcons. Participació al 3er
Aniversari de Falcons de Capellades amb l’actuació dels Falcons. Una reunió de junta.
Tres sessions de curs de gralles "avançat". Quatre assajos de músics (grallers i tabals).
Quatre assajos de Falcons a l’Escola Pere Vila. Tres assajos de Falcons a La Casa dels
Entremesos. Juliol: Participació a un assaig de l’obra de teatre “Tata Mala” Grec 2016
amb l’actuació dels Falcons. Participació a l’assaig general de l’obra de teatre “Tata Mala”
Teatre Hiroshima amb l’actuació dels Falcons. Participació a la presentació de l’obra de
Teatre “Tata Mala” al Teatre Hiroshima amb l’actuació dels Falcons. Participació a la
vuitena jornada de la Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça Nova amb
l’actuació dels Falcons. Participació a la desena jornada de la Festa Catalana a l’avinguda
de la Catedral / plaça Nova amb l’actuació dels Falcons. Participació a la XIV Trobada
Nacional de Colles de Falcons a Piera amb l’actuació dels Falcons. Participació al Festival
de músiques del món Sfinks a Boechout (Bèlgica) amb set actuacions dels Falcons.
Participació a un congrés al MNAC amb l’actuació dels Falcons. Cinc assajos de Falcons a
La Casa dels Entremesos. Un assaig de Falcons a l’escola Pere Vila. Dos assajos de
Falcons a l’escola Salle Comtal. Tres assajos de músics (grallers i tabals) a La Casa dels
Entremesos. Una reunió de junta. Agost: Participació a l’Aplec Internacional a Torí (Itàlia)
amb els Falcons. Participació a la catorzena jornada de la Festa Catalana en motiu de les
426 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova amb els Falcons. Quatre assajos de Falcons a
La Casa dels Entremesos. Una reunió de junta. Setembre: Participació a la Festa Major de
Sentmenat amb l’actuació de Falcons. Ofrena Floral al Monument de Rafael Casanova i al
Fossar de les Moreres amb motiu de l’11 de Setembre. Participació a la Festa Major de la
Llagosta amb l’actuació de Falcons. Participació al Tram 83 de la Via Lliure organitzat per
l’ANC i posterior participació a la mateixa amb l’actuació de Falcons. Festes de la Mercè:
Participació al Toc d’Inici amb l’actuació de Falcons. Participació al Matí de Falcons amb
l’actuació de Falcons de Barcelona a la plaça de sant Jaume amb cercavila pels carrers del
barri i amb Falcons de Capellades com a colla convidada. Participació a les Matinades de
la Mercè amb els músics. Participació a l’espectacle de cloenda de la 20ena Mostra
d’Associacions organitzat per la Fura dels Baus amb els Falcons. Quatre assajos de
músics (grallers i tabals). Dos assaigs de Falcons per la participació a l’acte de cloenda de
la 20a Mostra d'Associacions de Barcelona. Quatre assajos de Falcons a La Casa dels
Entremesos. Quatre assajos de Falcons a l’escola Pere Vila. Octubre: Participació a la
Festa Major de les Corts amb l’actuació dels Falcons. Participació en un Congrés al MNAC
amb l’actuació dels Falcons. Diada de Falcons. Organització i realització de: Matinades de
Falcons de Barcelona. Esmorzar de les colles participants; Plantada i Inici de la Cercavila
acompanyats de l’Associació de Festes de Plaça Nova (Arpella del Barri Gòtic, Víbria de
Barcelona i grallers La Pessigolla), Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires, Trinigrallaos
i Falcons de Vilafranca del Penedès. Actuació de les colles de Falcons i balls de lluïment.
Cinc assajos -classe de músics (grallers i tabals). Quatre assajos de Falcons a La Casa
dels Entremesos. Cinc assajos de Falcons a l’escola Pere Vila. Novembre: Participació a

la Festa Major del Clot amb l’actuació de Falcons. Participació al MNAC amb motiu de 50è
Aniversari de l’Institut Guttman amb l’actuació dels Falcons. Participació a la Festa Major
de Sant Andreu amb ‘actuació de Falcons. Tres assajos de músics (grallers i tabals) a La
Casa dels Entremesos. Quatre assajos de Falcons a La Casa dels Entremesos. Dos
assajos de Falcons a l’escola Pere Vila. Un assaig de Falcons a l’Escola Pegaso.
Desembre: Participació a la sisena sortida de la Carassa de Nadal, arribant fins a la plaça
Catalunya per participar de les activitats de Nadal programades per l’ICUB, amb portadors
de la Carassa i els musics de l’entitat. Festa de Nadal dels Falcons a La Casa dels
Entremesos. Tres assajos dels músics (grallers i tabals).
11. Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda
Gener: Sense activitat per calendari. Febrer: Festes de Santa Eulàlia: Participació a als
Protocols de l’Àliga amb els trabucaires i fent galejades. Març: Participació en la
presentació del futbol base de Club Deportivo Carmelo, en el marc dels actes del seu 50è,
aniversari amb les galejades dels trabucaires. Abril: Participació de sis trabucaires al
primer Curs de Formació per a Trabucaires a la Caserna de la Guàrdia Civil de Sant
Andreu de la Barca. Maig: Participació en l’acte de “la Presa del Mas Guinardó”, en el
marc del pregó de la Festa Major del Guinardó, amb els Trabucaires d’en Perot
Rocaguinarda. Una reunió de colla. Juny: Participació la Processó del Corpus Christi de
Barcelona amb trabucaires portants del Penó de Santa Eulàlia i acompanyant a l’Àliga de
la Ciutat de Barcelona. Una reunió de colla. Juliol: Participació a la Cercavila de Festa
Major del Carmel amb els trabucaires. Una reunió de colla. Agost: Sense activitat per
calendari. Setembre: Participació a les Matinades de la Festa Major d’Horta amb els
trabucaires. Participació a l’Homenatge a Salvador Allende al Carmel amb trabucaires.
Participació a la 35ª Trobada de Gegants del Poblenou amb trabucaires. Festes de la
Mercè: Participació al Seguici Inaugural i el Toc d’Inici amb galejades i escortant l’Àliga de
la Ciutat. Participació a la Galejada de Trabucaires del Matí de Festa Major. Octubre:
Participació a la Despertada de la Festa Major de la Barceloneta amb els trabucaires.
Participació a la VI Trobada de Gegants de Montbau amb els trabucaires. Novembre:
Participació en la segona sortida de la Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia i Barri
Gòtic amb els Trabucaires. Desembre: Participació a la sortida la Carassa de Nadal
(conjunta amb tota la Federació) per la Fira de Santa Llúcia durant la XXII Diada de les
Tradicions i els Costums Nadalencs.
12. Associació de Pessebristes de Ciutat Vella
Gener: Desmuntatge del Pessebre de la Seu del Districte de Ciutat Vella. Desmuntatge del
Pessebre de la Coordinadora de Geganters de Barcelona. Desmuntatge del Pessebre
Popular de La Casa dels Entremesos. Desmuntatge de l’Exposició de diorames de l’Escola
– Taller de Pessebres de Barcelona instal·lada a La Casa dels Entremesos. Celebració del
final de temporada amb els associats i col·laboradors. Tres reunions de Junta. Febrer:
Tres reunions de Junta per tractar temes interns de l’entitat i per a l’organització del inici
del nou curs de l’Escola -Taller de Pessebres. Març: Per calendari, sense activitat. Abril:
Una reunió de Junta per a tractar temes interns de l’entitat i per a l’organització del inici del
nou curs de l’Escola -Taller de Pessebres de Barcelona. Maig: Inici del curs de l’Escola
Taller de Pessebres. Quatre classes del curs de l’Escola Taller de Pessebres els dilluns de
19 a 21:00h. Preparació del material per fer la catifa de flors de Barcelona Floral a la plaça
del Rei. Confecció de la catifa de flors de Barcelona Floral a la plaça del Rei. Una reunió de
junta per tractar temes de l’entitat i la preparació i organització de l’inici del nou curs de
l’Escola Taller de Pessebres. Juny: Una reunió de junta per tractar temes de l'entitat. Cinc
classes de l'Escola Taller de Pessebres, els dilluns de 19 a 21:00h. Juliol: Nou classes de
l'Escola -Taller de Pessebres de Barcelona al carrer Comerç 42, tots els dilluns i els
dimecres de 19 a 21.30h, aprenentatge de la perspectives i dels nous materials a treballar.
Agost: Una reunió de Junta. Visita de la regidora de Ciutat Vella al nostre local. Setembre:
Set classes de l’Escola Taller de Pessebres: (els dilluns i els dimecres de 19 a 21:00h).
Una reunió de Junta. Octubre: Escola Taller de Pessebres: deu classes els dilluns i

dimecres. Visita de El Digital D Barcelona a l’Escola Taller de Pessebres. Cinc reunions de
Pessebres oficials -projectes i muntatge- Tres reunions de Junta de l’entitat. Novembre:
Muntatge de les llums de Nadal de La Casa dels Entremesos. Muntatge del Pessebre del
Mercat de la Concepció. Muntatge del Pessebre oficial i de l’exposició de diorames del
districte de Nou Barris (Fundació Procat). Nou classes de l’Escola -Taller de Pessebres: els
dilluns i dimecres. Quatre reunions –els dijous- amb les comissions dels pessebres oficials
de l’entitat. Tres reunions amb el comissionat per tancar muntatges dels nostres pessebres
oficials. Dues reunions de junta per tractar temes de l’entitat. Desembre: Muntatge del
Pessebre oficial de La Casa dels Entremesos. Muntatge de l’exposició de diorames de
l’Escola -Taller de Pessebres a La Casa dels Entremesos. Muntatge del Pessebre oficial
del Districte de Ciutat Vella. Muntatge del pessebre oficial de l’Església de Santa Dorotea.
Muntatge del pessebre oficial del Foment Martinenc. Organització i realització de L’Esperit
del Nadal: visita inaugural i cercavila del pessebre i l’exposició del Districte de Nou Barris.
Organització i realització de L’Esperit del Nadal: visita inaugural, cercavila i pregó del
pessebre i l’exposició oficial de La Casa dels Entremesos i del Districte de Ciutat Vella.
Organització i realització de L’Esperit del Nadal: visita inaugural del pessebre oficial del
Foment Martinenc al Districte de Sant Andreu. Organització i realització de L’Esperit del
Nadal: visita inaugural del pessebre oficial del Mercat de la Concepció. Organització i
realització de la Xerrada del dijous a La Casa dels Entremesos: “Fires de Nadal i artesania
local”. Escola -Taller de Pessebres: dues classes els dilluns i dimecres de 19 a 21:00h.
Dues reunions de junta de l’entitat. Dues reunions amb el comissionat per als muntatges
dels pessebres oficials.
13. Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume
Gener: Participació amb els gegants Mercè i Ferran en una recepció al Centre de
Convencions del Fòrum. Un assaig de música. Una reunió de Colla. Febrer: Festes de
Santa Eulàlia: Participació a la XXXIII Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici de
Santa Eulàlia amb els gegants Mercè i Ferran. Participació a la Passejada de les Laies
amb la geganta Mercè. Quatre classes del curs de gralla. Una reunió de Colla. Març:
Participació a la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi
amb el gegant Ferran i musics. Participació XXI Trobada de Gegants i Bestiari de les
Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi amb els gegants Ferran i Mercè i
músics. Participació a la cercavila de la IV Festa de Cultura Popular al Raval “Festa de
Santa Madrona” amb els gegants Ferran i Mercè i músics. Quatre classes del curs de
gralla. Una reunió de Colla. Abril: Una reunió de colla. Dues reunions de comissions. Tres
assajos de músics. Maig: Participació a la XXXII Fira d'artesania i mostra d'entitats i de
serveis del barri de Sant Roc de Badalona amb el gegants Ferran i Mercè i els músics. Dos
assajos de músics. Un assaig de ball. Una reunió de comissions. Dues reunions de colla.
Juny: Participació en la Diada Tradicional i Popular del Corpus Christi de Lleida amb el
gegants Ferran i Mercè i els músics. Participació en el Xè aniversari dels Gegants de la
Faràndula de Badalona amb els gegants Ferran i Mercè i els músics. Participació en la
XVII Trobada de gegants de Vilassar de Mar amb els gegants Ferran i Mercè i els músics.
Participació a la XXIII Trobada de Gegants del Casc Antic de Barcelona amb els gegants
Ferran i Mercè i els músics. Cinc assajos de músics. Dos assajos de ball. Una reunió de
junta. Una reunió de colla. Juliol: Participació en la Trobada de Gegants de la Festa Major
del Poble-sec amb el Gegants Ferran i Mercè i els músics. Participació en la Trobada de
Gegants de la Festa Major del Raval amb els Gegants Ferran i Mercè i els músics.
Organització i participació en la VII Trobada dels Gegants de Sant Jaume amb els Gegants
Ferran i Mercè i els músics. Quatre assajos de músics. Dos assajos de balls. Quatre
reunions de comissions. Una reunió de colla. Agost: Participació a la XXXIV Trobada i Ball
de Gegants de les 426 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova amb els Gegants Ferran i
Mercè i els músics. Participació a la quinzena jornada de la Festa Catalana amb el
Gegants Ferran i Mercè. Una reunió de colla. Setembre: Participació a la XXXI Trobada de
Gegants a Lliçà d'Amunt amb els gegants Ferran i Mercè i els músics. Festes de la Mercè:
Participació a la Mostra de Gegants de Barcelona de Barcelona al Museu Marítim amb els
gegants Ferran i Mercè. Participació a la Xambanga de gegants amb els gegants Ferran i

Mercè i els músics. Participació a les matinades de grallers amb els músics. Participació a
la Mostra de balls de gegants amb els gegants Ferran i Mercè i els músics interpretant el
"Ball dels Gegants de Sant Jaume". Participació a la Passada de nans i gegants amb els
gegants Ferran i Mercè i els músics. Participació a la Cavalcada "La llum de la Mercè" amb
els gegants Ferran i Mercè i els músics. Tres assajos de músics. Un assaig de ball. Una
reunió de colla. Dues reunions de comissions. Octubre: Tres assajos de músics. Una
reunió de junta. Una reunió de colla. Novembre: Participació a la Diada dels Gegants i
Nanos Centenaris de Montblanc amb els Gegants Ferran i Mercè i els músics. Quatre
assajos de músics. Una reunió de junta. Una reunió de colla. Desembre: Tres assajos de
músics. Una reunió de comissions.
14. Associació La Moixiganga de Barcelona
Gener: Tres assajos a La Casa dels Entremesos. Febrer: Festes de Santa Eulàlia:
Actuació de la Moixiganga a l’interior de la Catedral Actuació de la Moixiganga a la plaça
de Sant Jaume. Un assaig a La Casa dels Entremesos. Març: Participació i actuació a la
cercavila de la VI Festa de la Cultura Popular al Raval “Festa de Santa Madrona”.
Participació i actuació en el 25è aniversari de la Moixiganga de Badalona. Quatre assajos a
La Casa dels Entremesos. Abril: Dos assajos a La Casa dels Entremesos. Maig:
Participació a la primera Jornada de la Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral / plaça
Nova amb l’actuació La Moixiganga de Barcelona, al costat de la Moixiganga de Vilafranca
del Penedès i del Ball de Panderetes de Vilafranca del Penedès. Participació a les Fires de
Maig de Valls amb l’actuació de La Moixiganga de Barcelona. Participació a la Festa Major
del Guinardó amb l’actuació de La Moixiganga de Barcelona. Quatre assajos a la Casa
dels Entremesos. Juny: Participació a la Processó del Corpus Christi de Barcelona amb
actuació al inici de la Processó i amb figures al pas de la custòdia. Tres assajos a la Casa
dels Entremesos. Juliol: Participació a la setena jornada de la Festa Catalana al Castell de
Montjuïc amb l’actuació de la Moixiganga. Tres assajos a La Casa dels Entremesos.
Agost: Sense activitat per calendari. Setembre: Festes de la Mercè: Actuació de la
Moixiganga a la plaça de la Mercè –abans del inici de la processó de la Mare de Déu de la
Mercè. Actuació de la Moixiganga a la plaça Nova –finalitzada de la processó de la Mare
de Déu de la Mercè. Tres assajos a La Casa dels Entremesos. Octubre: Quatre assajos a
La Casa dels Entremesos. Novembre: Participació a la Festa Major del Clot amb una
cercavila i l’actuació de la Moixiganga. Quatre assajos a La Casa dels Entremesos.
Desembre: Participació a la sortida la Carassa de Nadal (conjunta amb tota la Federació)
per la Fira de Santa Llúcia durant la XXII Diada de les Tradicions i els Costums
Nadalencs. Assemblea ordinària de l’entitat a La Casa dels Entremesos.
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