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Memòria 2014

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

COORDINADORA DE COLLES DE GEGANTS I BESTIARI DE
CIUTAT VELLA DE BARCELONA
futura FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE
BARCELONA VELLA I LA CASA DELS ENTREMESOS

Memòria d’Activitats 2014
Visites lliures a La Casa dels Entremesos
Total de visites lliures 34.956 persones. 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 (sense comptar Sardenya), Ucraïna, Bèlgica, Xile, Corea
del Sud, Suècia, Rússia, Països Baixos, Brasil, Mèxic, Pakistan, Irlanda, Equador,
Polònia, Filipines, Sardenya, Colòmbia, Luxemburg, Suïssa, Eslovènia, Txèquia, Letònia,
altres països amb només un o dos visitants.
Comparativa visitants 2013 - 2014
MES / ANY
Visitants Gener
Visitants Febrer (tancat per les

2013
2.076
2.033

2014
2.258
2.040

Visitants Març
Visitants Abril

2.481

2.370

(tancat per Setmana Santa)

3.416
4.256
3.096

2.711
3.356
3.165

2.872
332

3.609
1.080

2.632

2.106

Visitants Octubre

3.290

3.883

Visitants Novembre

3.597

2.830

Visitants Desembre

5.231

5.548

Total visitants any

35.312

34.956

Festes de Santa Eulàlia)

Visitants Maig
Visitants Juny
(tancat per Corpus i Sant Joan)

Visitants Juliol
Visitants Agost
(tancat del 18 al 31)

Visitants Setembre
(tancat per les Festes de la Mercè)

Visites concertades, visites guiades o teatralitzades i visites i tallers escolars
62 Visites programades amb 1.962 participants. Representant un increment del 5 %
sobre l’any 2013. Distribuïdes en 28 visites escolars amb 1.389 participants, (d’aquestes,
11 són visites escolars del programa de Cases de la Festa amb 482 participants, de les
quals 5 són tallers de sardanes amb 195 participants i 6 són tallers de gegants amb 287
participants). 19 visites guiades i de grups especials amb 427 participants. 5 visites
teatralitzades amb 146 participants.
Per mesos:

Gener
Els dies 02, 03, 04 i 05 Visites teatralitzades per a tota la família a càrrec de L’Esqueix.
Visites guiades i teatralitzades per a tots els visitants lliures. Total 69 usuaris.
Dijous 23 visita escolar amb l’Escola Nausica de Barcelona amb la classe de 2n. de
primària. Total 54 usuaris entre nens i professors.
Febrer
Els dies 01 i 02 Visites teatralitzades per a tota la família a càrrec de L’Esqueix. Visites
guiades i teatralitzades per a tots els visitants lliures. Total 33 usuaris.
Dimecres 05 visita escolar amb l’Escola Muntanya d’Aiguafreda amb la classe de 3r. de
primària. Total 50 usuaris entre nens i professors.
Dimecres 05 visita guiada per l’Esbart Català de Dansaires del Conservatorio Profesional
de Danza Luís del Río de Còrdova. Total 16 usuaris entre alumnes i professors.
Dijous 06 Taller de Sardanes, dins de la programació escolar de la xarxa Cases de la
Festa, amb l’Escola Escaladei de Cerdanyola del Vallès amb la classe de 5è. de primària.
Total 25 usuaris entre nens i professor.
Divendres 21 Taller de Sardanes, dins de la programació escolar de la xarxa Cases de la
Festa, amb l’Escola Divina Providència de Mataró amb les classes de 5è. I 6è. de
primària. Total 58 usuaris entre nens i professor.
Dijous 27 visita escolar lliure amb l’Escola d’adults Singuerlín de Santa Coloma de
Gramanet. Total 35 usuaris entre nens i professors.
Especials (febrer)
Dimarts 11 visita guiada per a l’Ajuntament de Timisoara (Romania) i Adifolk. Total 8
usuaris: el Tinent d’Alcalde, el Cap de Premsa, el director de la Casa de Cultura de
l’Ajuntament de Timisoara, la Vicepresidenta de “Via Romania”, el Cònsol honorari
d’Espanya a Timisoara i el President, el Vicepresident i el responsable de l’Aplec
Internacional d’Adifolk .
Dimarts 18 visita guiada per a membres de la Rete Italiana della Cultura Populare. Total
2 usuaris.
Març
Els dies 01,02, Visites teatralitzades per a tota la família a càrrec de L’Esqueix. Visites
guiades i teatralitzades per a tots els visitants lliures. Total 10 usuaris.
Dijous 06 Taller de Sardanes a la casa a càrrec del Grup Sardanista Mare Nostrum per
Traditional Tours SLU, Total 10 usuaris, turistes nacionalitat sueca.
Dimecres 12 visita escolar de l’Escola Montserrat de Sant Just Desvern amb les classes
de 1r. i 2n. de primària. Total 76 usuaris entre nens i professors
Dimecres 13 visita escolar de l’Escola Doctor Ferran i Clua de Barcelona amb la classe
de P4. Total 52 usuaris entre nens i professors

Dimecres 19 visita escolar de l’Escola Torrent d’en Melis de Barcelona, amb diversos
nivells. Total 111 usuaris entre nens i professors.
Dimecres 21 visita escolar lliure de l’Escola Àngel Baixeres de Barcelona, amb la classe
de P5. Total 28 usuaris entre nens i professors
Dimarts 25 Taller de Sardanes, dins de la programació escolar de la xarxa Cases de la
Festa de l’Escola Pau Vila amb la classe de 4t. de primària. Total 26 usuaris entre nens i
professors.
Abril
Dijous 01 Visita escolar concertada lliure Escola Raquel Payà de Dènia (País Valencià).
Total 24 usuaris entre nens i professors.
Dijous 01 Visita escolar concertada lliure Escola Santa Anna (Barcelona), classes de 1r.,
2n., 3r. i 4t. de primària. Total 110 usuaris entre nens i professors.
Divendres 04, Visita guiada a periodistes i representats de l’Ajuntament d’Estocolm
(Suècia) -ciutat convidada de la Mercè 2014-, acompanyats per membres del Departament
de Festes del Institut de Cultura (ICUB). Total 8 usuaris.
Dissabte 05 i Diumenge 06, Visites teatralitzades per a tota la família a càrrec de
L’Esqueix. Visites guiades i teatralitzades per a tots els visitants lliures. Total 18
usuaris.
Dimecres 09, Visita Escolar teatralitzada. Escola Ramon Llull (Barcelona) amb la classe
de 6è de primària .Total 64 usuaris entre nens i professors.
Dijous 10, Visita Escolar teatralitzada. Escola Muntanya (Aiguafreda) amb la classe de
P3 d’educació infantil. Total 29 visitants entre nens i professors.
Dimecres 30, Visita Escolar teatralitzada. Escola Joan Maragall (Sant Andreu de la
Barca) amb les classes de P3, P4 i P5 d’educació infantil. Total 81 visitants entre nens i
professors
Maig
Dissabte 03 i Diumenge 04, Visites teatralitzades per a tota la família a càrrec de
L’Esqueix. Visites guiades i teatralitzades per a tots els visitants lliures. Total 4 usuaris.
Dimecres 07 Visita lliure de la Escola de Gent Gran del barri del Carmel de Barcelona.
Total 15 usuaris.
Dijous 08 Taller de Sardanes dins la programació de Las Cases de la Festa, amb la
Escola Pau Vila de Barcelona, amb la classe de 3r. de primària .Total 24 usuaris entre
nens i professors.
Dimecres 13, Visita Escolar. Escola Montcau la Mola de Matadepera, amb la classes de
P3 i P4. Total 56 usuaris entre nens i professors.
Dijous 22, Visita guiada. Centre Europeu de Barcelona. Total 12 usuaris.
Dissabte 31, Visites teatralitzades per a tota la família a càrrec de L’Esqueix. Visites
guiades i teatralitzades per a tots els visitants lliures. Total 30 usuaris.

Juny
Dimarts 17, Visita guiada per a estudiants de la Universidad Pontificia Javierana de
Bogotà (Colòmbia). Total 53 usuaris entre alumnes i professors.
Juliol
Dimarts 1, Visita guiada per al Casal d’estiu Viu la Festa del Barri de la Sagrera de
Barcelona. Total 14 usuaris.
Divendres 4, Taller de Gegants dins la programació escolar de les Cases de la Festa per
a l’escola Jesuïtes del carrer Casp classe P5 1 i 2 de primària. Total 110 usuaris entre
alumnes i professors.
Dijous 31, Visita guiada per a la Fundació Esplai de Castelldefels. Total 29 usuaris
entre nenes i nens i monitors.
Setembre
Dimecres 10, Visita guiada per a diferents mitjans de comunicació. Total 12 usuaris.
Dijous 25, Taller de Sardanes dins la programació de la xarxa Cases de la Festa, amb la
Escola Roig Tesalia, de Barcelona, amb les classes de 3r. 4t. 5e. i 6è de primària .Total
62 usuaris entre nens i professors.
Dijous 25, Taller de Gegants dins la programació de la xarxa Cases de la Festa, amb la
Escola Roig Tesalia, de Barcelona, amb les classes de 3r. i 4t. de primària .Total 29
usuaris entre nens i professors.
Octubre
Divendres 4, Visita lliure de l’Escola Sant Jordi de Barcelona, amb les classes de 2n. i 3r.
de primària. Total 44 usuaris entre nens i professors.
Divendres 17, Taller de Gegants dins la programació de la xarxa Cases de la Festa, amb
l’Escola Estel, de Barcelona, amb les classes de 3r. de primària. Total 37 usuaris entre
nens i professors.
Diumenge 19, Visita guiada i Taller de Sardanes per adults i visitants a càrrec de
Fragment. Total 19 usuaris.
Dimarts 21, Taller de Gegants dins la programació de la xarxa Cases de la Festa, amb
l’Escola Duran i Bas, de Barcelona, amb les classes de P 5 A de primària. Total 30
usuaris entre nens i professors.
Dimecres 22, Taller de Gegants dins la programació de la xarxa Cases de la Festa, amb
l’Escola Duran i Bas, de Barcelona, amb les classes de P 5 B de primària. Total 29
usuaris entre nens i professors.
Divendres 24, Taller de Gegants dins la programació de la xarxa Cases de la Festa, amb
l’Escola Sagrat Cor, de Barcelona, amb les classes de P 5 de primària. Total 27 usuaris
entre nens i professors.
Divendres 31, Taller de Gegants dins la programació de la xarxa Cases de la Festa, amb
l’Escola Rosa Sensat, del Masnou, amb les classes P 5 de primària. Total 62 usuaris
entre nens i professors.

Novembre
Dimecres 12, Visita lliure concertada per al Centre per a la Normalització Lingüística de
Ciutat Vella. Total 15 usuaris.
Dijous 13, Visita guiada per a la Gent Gran d’Unió Democràtica de Catalunya de Ciutat
Vella. Total 17 usuaris.
Divendres 14, Visita guiada i teatralitzada per a l’Escola La Roureda de Sant Esteve
Sesrovires, amb les classes de P4 de primària. Total 30 usuaris entre nens i professors.
Dissabte 22, Visita guiada i teatralitzada per a l’Associació de Dones Actives
d’Esplugues de Llobregat. Total 19 usuaris.
Dissabte 23, Visita lliure concertada per a la Centre per a la Normalització Lingüística
de Ciutat Vella. Total 45 usuaris.
Dissabte 23, Visita lliure concertada per a l’Associació de la Gent Gran d’Esplugues de
Llobregat. Total 19 usuaris.
Desembre
Dijous 18, Visita guiada i teatralitzada per al Casal de Jubilats de Vilanova i la Geltrú.
Total 25 usuaris.
Dijous 18, Visita lliure per a l’escola Els Horts, de Barcelona, amb les classes de primer
de primària. Total 54 usuaris entre nens i professors.
Dijous 18, Visita lliure per a l’escola Mare de Déu dels Àngels, de Barcelona, amb les
classes de 1r i 2n d’E.S.O. Total 29 usuaris entre nens i professors.

Activitats infantils
23 activitats infantils amb 1.008 participants. De les quals: 10 sessions de Titelles a La
Casa amb 837 participants, 10 sessions del Entre Jocs i Passejades (Ludoteca) amb 108
participants i 3 sessions del Conta-mesos (conta - contes) amb 63 participants.
Gener
Dissabte 11 es va realitzar la primera sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2014 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “En Pere sense por”, amb
l’assistència de 84 persones entre nens i adults.
Dissabte 18 es va realitzar primera sessió de la Ludoteca infantil de La Casa: “Entre Jocs
i Passejades”, aquesta edició amb “Trabucaires d’en Perot”, amb la inscripció de 14
nenes i nens, i amb l’assistència de 14 nenes i nens.
Febrer
Dissabte 08, Presentació del nou titella del nan Cu-cut de la Plaça Nova que s’incorpora
a l’exposició permanent de titelles i com a personatge conductor de les sessions de sessió
de la temporada estable de titelles tradicionals catalans 2014 a La Casa dels Entremesos”,
amb l’assistència de 138 persones entre nens i adults.

Dissabte 08 es va realitzar la segona sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2014 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “En Cu-cut i l’invent del
professor ximplet”, amb l’assistència de 138 persones entre nens i adults.
Dissabte 15 es va realitzar segona sessió de la Ludoteca infantil de La Casa: “Entre Jocs
i Passejades”, aquesta edició amb “Els misteris de Juli Cullereta, els cas de Santa
Eulàlia i el Seguici Festiu de Cardona”, amb la inscripció de 9 nenes i nens, i amb
l’assistència de 11 nenes i nens.
Març
Dissabte 08 es va realitzar la tercera sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2014 “Titelles a La Casa” aquesta edició amb l’obra “ Els tres porquets i el
llop”. Amb l’assistència de 118 persones entre nens i adults.
Dissabte 15 es va realitzar tercera sessió de la Ludoteca de La Casa: “Entre Jocs i
Passejades”, aquesta edició amb “Ensardanats”, amb la col·laboració del grup
sardanista Mare Nostrum, inscripció de 7 nenes i nens, i assistència de 7 nenes i nens.
Abril
Dissabte 12 es va realitzar la quarta sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2014 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “En Cu-cut i la llegenda
de Sant Jordi”. Amb l’assistència de 95 persones entre nens i adults.
Dissabte 26 es va realitzar tercera sessió de la Ludoteca de La Casa: “Entre Jocs i
Passejades”, aquesta edició amb “Sant Jordi i la Barcelona de dracs, princeses i
cavallers” (passejada), amb l’assistència 5 nenes i nens.
Maig
Dissabte 10 es va realitzar la cinquena sessió de la temporada estable de titelles
tradicionals catalans 2014 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “Pinotxo el
nen de fusta”. Amb l’assistència de 61 persones entre nens i adults.
Dissabte 17 es va realitzar cinquena sessió de la Ludoteca de La Casa: “Entre Jocs i
Passejades”, aquesta edició amb “Com és un gegant per dins?: coneix el Pipo i la
Gal·la de la Plaça Nova. Amb l’assistència 9 nenes i nens.
Juny
Dissabte 14 es va realitzar la sisena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2014 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “La caputxeta vermella”.
Amb l’assistència de 33 persones entre nens i adults.
Dissabte 21 es va realitzar sisena sessió de la Ludoteca de La Casa: “Entre Jocs i
Passejades”, aquesta edició amb “Els misteris de Juli Cullereta: el cas Corpus”.
Amb l’assistència 12 nenes i nens.
Setembre
Dissabte 13 es va realitzar la setena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2014 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “La caseta de xocolata”.
Amb l’assistència de 46 persones entre nens i adults.
Dissabte 20 es va realitzar setena sessió de la Ludoteca de La Casa: “Entre Jocs i
Passejades”, aquesta edició amb “Viu de prop la Mercè!”. Amb l’assistència 6 nens.

Octubre
Diumenge 5, realització de la primera sessió de conta contes a La Casa dels Entremesos:
“Els Contamesos”, amb “Llegendes tradicionals”. Amb l’assistència de 13 persones
entre nens i adults.
Dissabte 11, realització de la vuitena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2014 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “La festa de la
Castanyada”. Amb l’assistència de 78 persones entre nens i adults.
Dissabte 18, realització de la vuitena sessió de la Ludoteca de La Casa: “Entre Jocs i
Passejades”, aquesta edició amb “Baixem al infern amb els Diables del Barri Gòtic !”.
Amb l’assistència de 13 nenes i nens.
Novembre
Diumenge 2, realització de la segona sessió de conta contes a La Casa dels Entremesos:
“Els Contamesos”, amb “Contes mai explicats”. Amb l’assistència de 12 persones entre
nens i adults.
Dissabte 8, realització de la novena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2014 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “El restaurant d’en Cucut”. Amb l’assistència de 87 persones entre nens i adults.
Dissabte 18, realització de la novena sessió de la Ludoteca de La Casa: “Entre Jocs i
Passejades”, aquesta edició amb “A cop de bastó! Amb els bastoners de l’Esbart
Català de Dansaires”. Amb l’assistència de 11 nenes i nens.
Desembre
Diumenge 7, realització de la segona sessió de conta contes a La Casa dels Entremesos:
“Els Contamesos”, amb “Els Pastorets”. Amb l’assistència de 38 persones entre nens i
adults.
Dissabte 13, realització de la desena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2014 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “Contes de Nadal amb en
Cu-cut”. Amb l’assistència de 97 persones entre nens i adults.
Dissabte 18, realització de la novena sessió de la Ludoteca de La Casa: “Entre Jocs i
Passejades”, aquesta edició amb “Celebra el Nadal amb Entremesos”. Amb
l’assistència de 10 nenes i nens.

Exposicions
2 exposicions permanents i 17 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 30 de novembre al 12 de gener exposició: “Cavalcada de Reis 1900”, exposició que
presenta els vestits dels Reis d'orient de la Cavalcada de Barcelona de la fi del segle XIX
fins la primera meitat del segle XX, rescatats, comprats i restaurats l'any 2011 per
la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de la Ciutat Vella de Barcelona.
Del 30 de novembre al 12 de gener exposició: “Diorames de pessebre”, exposició dels
diorames de pessebre construïts pels alumnes de l’Escola – taller de Pessebres de
Barcelona
Del 30 de novembre al 12 de gener exposició: ”II Mostra de Caganers”, exposició de 350
figures del tradicional caganer del pessebre català, amb tota mena de representacions i de
diferents èpoques i procedències, a càrrec de l’Associació d’Amics del Caganer.
Del 30 de novembre al 12 de gener exposició: “Pessebre humorístic i popular de La
Casa dels Entremesos”, pessebre amb figures originals i humorístiques, obra de Iakaré,
amb gegants, bestiari i altres personatges de La Casa dels Entremesos.
Del 17 de gener a l’1 de març exposició: “Cançons de Pandero, el pandero quadrat del
Masroig” una producció del Museu Etnològic de Barcelona i del Centre d'Estudis del
Masroig, integra el treball interdisciplinari sobre el pandero quadrat del poble del Masroig
(El Priorat).
Febrer
Del 4 de Febrer al 2 de Març, “Miniatures Festives”. Gegants, nans i capgrossos, l'Àliga,
els dracs, diables, castellers, bastoners, grallers... i tot el món de la festa tradicional al
carrer i d'arreu del país a càrrec de Figura’t.
Prorrogada, de l’1 de gener al 4 de maig, l’exposició: “Cavallets... Endavant”, exposició
fotogràfica en motiu dels 80 anys dels Cavallets de l’Esbart Català de Dansaires i dels 20
anys dels Cavallets Cotoners de Barcelona i de la seva incorporació al Bestiari Històric de
la Ciutat i al Seguici Popular de Barcelona.
Març
Del 4 de març al 5 d'abril exposició: "Del Calvari al carrer... vint-i-cinc anys de
germandat" una producció de la Germandat i Confraria de la Nostra Senyora de les
Angoixes de Barcelona, sobre la història de les germandats de Setmana Santa en la
Barcelona del segle XXI.
Abril
Del 10 d’abril al 18 de maig exposició: “Girona, Temps de flors”, una producció de
l’Ajuntament de Girona i d’Igers Girona amb les cinquanta millors fotografies del II Concurs
Fotogràfic Ciutat de Girona.
Maig - juny
Del 6 al 27 de maig exposició: “Joc a Joc”, una producció de l’Associació Cultural Lo Llaüt
que recull l’experiència educativa de donar a conèixer el patrimoni urbanístic del poble
d’Ascó a través del joc tradicional.
Del 22 de maig al 28 de juny exposició: “Barcelona: 45 anys fent castells”, una
producció dels Castellers de Barcelona que explica que són els castells, la trajectòria de la
colla castellera veterana de la ciutat i dona a conèixer un dels moments més especials de

la seva història recent: el castell d’aigua realitzat a la inauguració del Campionat Mundial
de Natació 2013.
Juliol - novembre
Del 8 de juliol al 30 de novembre exposició: “4 ¼, 425 anys de Festes de Sant Roc de
Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova”.
Una producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova sobre 425 anys de les Festes
de Sant Roc al barri de la Catedral. Una visió des de l’any 1519 quan Barcelona va
proclamar patró Sant Roc, l’any 1563 quan el Consell de Cent va fer Vot de Ciutat al sant i
el 1589 quan els veïns del barri de la Catedral van fundar la Confraria de Sant Roch de la
Plassa Nova i van començar a ser celebrades les festes, fins els nostres dies amb unes
Festes de Sant Roc consolidades com a festa major del barri Gòtic i com a tradició i
patrimoni festiu de tota la ciutat.
Desembre
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.
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.

“Xerrades del dijous”, “Presentacions a La Casa” i “Dansa i Concerts a La Casa”
20 activitats públiques amb 1.312 participants. De les quals 9 presentacions de llibres,
música, documentals, exposicions i campanyes, 7 Conferències i Xerrades del dijous i 4
actes de dansa i concerts.
Gener
Campanya de Recollida de Joguines: Gràcies rei!, Gràcies reina! Porteu joguines noves i
les entregueu als gegantons infantils de La Casa dels Entremesos, aquest faran de patges
reials i les portaran als nens i nenes de casals infantils de Ciutat Vella i d’hospitals e
Barcelona, fins el 3 de gener. Total de joguines recollides fins el 3 de gener: 114.

Dijous 30 de gener Presentació de l'exposició: "Cançons de Pandero, el pandero
quadrat del Masroig" i Presentació dels 30 anys de publicació de la revista: "Canya i
Gram, El Masroig - Priorat" a càrrec de Ramon Bargalló i Rius, president del Centre
d'Estudis del Masroig i director de la revista "Canya i Gram", i de Josep Fornés i Garcia,
director del Museu Etnològic de Barcelona. Tot seguit de “la Xerrada del dijous", espai de
tertúlia i intercanvi de coneixements. Amb l’assistència de 18 persones.
Febrer
Dijous 20 Xerrada del dijous, espai de tertúlia i intercanvi de coneixements.: Conferència
“Una societat assetjada, Barcelona 1713 – 1714” a càrrec del historiador Albert Garcia
Espuche, en el marc dels actes del Tricentenari 1714 -2014. Amb l’assistència de 51
persones.
Dimarts 25 Presentació del documental: "L’estelada de Verdun. Voluntaris Catalans a la
Primera Guerra Mundial" una producció de Televisió de Catalunya, dirigida per Felip
Solé, amb el Grup d’Estudis de Muntanya Antiga. Amb l’assistència de 64 persones.
Març
Dijous 6, inauguració de l’exposició: "Del Calvari al carrer... vint-i-cinc anys de
germandat". Amb l’assistència de 46 persones.
Dijous 6, presentació dels discos: “Ball de Gitanes de Santa Maria de Palautordera” i
“Ball de Gitanes de Mataró”. Amb l’assistència de 30 persones.
Dissabte 15, segona sessió de ball dedicada a: “Ballar al 1714”. Introducció a la dansa
històrica, a càrrec d’Anna Romaní, dins el curs de La Cafetera de l’Esbart Català de
Dansaires. Amb l’assistència de 37 persones.
Abril
Dimecres 9 d'abril, a les 20,00 h. i a la Sala d'Actes de La Casa dels Entremesos,
presentació del disc: “Música i músics de l'Esbart Català de Dansaires, volum
4: Instrumentació per a orquestra 1913-2013. Dirigit per Joan Gómez”, a càrrec
de Blanca Soler, directora de l’Escola de Música Carles G. Vidiella d'Arenys de Mar. Amb
l’assistència de 20 persones.
Dijous 10 d'abril, a les 20,00 h. i a la Sala d'actes de La Casa dels Entremesos, passi
i presentació del documental etnogràfic: “D'Àligues, Falcons i Cavallets. Festa Major de
Barcelona. (el Toc d'Inici)”. Realització: Roger Canals. Producció: Jordi Orobitg. Amb
l’assistència de 78 persones.
Maig
Dimarts 6 de maig la Xerrada del dijous: “La Mancomunitat de Catalunya 1914 -1923: el
paper emblemàtic de la seva política cultural i educativa”, a càrrec d’Enric Pujol,
Historiador i doctor en Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb
l’assistència de 14 persones.
Dijous 29 de maig presentació del llibre “Fotografies d’una tradició gegantina” d’Eric
Forés, geganter i fotògraf aficionat, a càrrec de Xavier Cordomí, director de La Casa dels
Entremesos i president de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de
Barcelona vella. Amb l’assistència de 37 persones.

Dijous 29 de maig la Xerrada del dijous: "L'experiència de ser geganter" a càrrec
de: Gerard Sunyer (geganter de Vilanova i la Geltrú), Eudald Serra (geganter de Mataró),
Albert Caelles (geganter de Solsona) i Xavier Cordomí (geganter de Barcelona). Amb
l’assistència de 44 persones.
Juny
Dijous 5 de maig la Xerrada del dijous: “Història dels Castellers de Barcelona pas a pas,
castell a castell”, a càrrec dels castellers: Ramon Morentin, president dels Castellers de
Barcelona, i Eduard Paris, responsable d'activitats de canalla dels Castellers de
Barcelona. Amb l’assistència de 41 persones.
Juliol
Dimarts 8 de juliol inauguració de l’exposició: “4 ¼, 425 anys de Festes de Sant Roc
Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova”. Una producció
l’Associació de Festes de la Plaça Nova. A càrrec de Jaume Ciurana, tinent d’alcalde
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, i de Xavier Cordomí, Comissari
l’exposició. Amb l’assistència de 274 persones.
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Dimarts 8 de juliol presentació del llibre: “4 ¼, 425 anys de Festes de Sant Roc de
Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova”, de Xavier Cordomí. A
càrrec de Josep Fornés, director del Museu Etnològic de Barcelona. Amb l’assistència de
274 persones.
Octubre
Dijous 16, Visita, xerrada i taller de ball de bastons: “Balls, danses i imatgeria festiva a
inicis del segle XVIII”, a càrrec de les mestres de dansa Anna Bigas i Montserrat
Garrich. Activitat a càrrec de l’Esbart Català de Dansaires programada en el marc de les
jornades de l'IRMU. Amb l’assistència de 33 persones.
Dijous 23, la Xerrada del dijous: “Qui era en Mataporcs?. Flabiolaires a la plaça Nova”,
a càrrec del flabiolaire, compositor i divulgador del flabiol Àngel Vallverdú. Activitat a
càrrec de l’Associació de Festes de la Plaça Nova programada en el marc de les
celebracions del “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a
festa popular de la plaça Nova ”. Amb l’assistència de 34 persones.
Novembre
Diumenge 23, Jornada de presentacions: “Aportacions a la Dansa Catalana 2014”, a
càrrec de l’Esbart Català de Dansaires, amb la presentació de 20 ponències. Amb
l’assistència de 52 persones.
Desembre
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
Dissabte 13 Arribada de l’Esperit del Nadal i Pregó de les festes nadalenques amb la
inauguració oficial dels llums de Nadal, del Pessebre Popular de La Casa dels Entremesos
i de les exposicions: Cavalcada de Reis 1900..., Mostra de Figures de Músics de
Pessebres i Diorames de la Escola Taller de Pessebristes de Barcelona. Amb l’assistència
de 114 persones.

Cessió d’espais
Cessió d’espais a 21 entitats, col·lectius i administracions per a 64 actes i activitats amb
1.957 participants.
Gener
Dijous 09 cessió de la sala de reunions de La Casa del Entremesos al Comissionat de
Participació Ciutadana i Associacionisme de l’Ajuntament de Barcelona, per a la reunió
preparatòria del Carnaval de Barcelona 2014. Amb l’assistència de 12 persones.
Dijous 09 cessió de la Sala de Reunions de la Casa del Entremesos al Departament de
Festes i Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per las reunions prèvies a
les Festes de Santa Eulàlia 2014 amb Coordinadora de Colles de Diables de Barcelona,
Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona i la Agrupació de Bestiari Festiu i Popular
de Catalunya,Territorial del Barcelonès. Amb l’assistència d’11 persones.
Dijous 16 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 8 persones.
Dimarts 21 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 8 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 3 cessió de la Sala de Reunions de la Casa del Entremesos al Departament de
Festes i Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per las reunions prèvies a
les Festes de Santa Eulàlia 2014 amb Coordinadora de Colles de Diables de Barcelona,
Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona i la Agrupació de Bestiari Festiu i Popular
de Catalunya,Territorial del Barcelonès. Amb l’assistència de 22 persones.
Dimecres 5 cessió de la Sala de Reunions de la Casa del Entremesos al Departament de
Festes i Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per las reunions prèvies a
les Festes de Santa Eulàlia 2014 amb Productors del Actes Tradicionals. Amb l’assistència
de 8 persones.
Dissabte 8 cessió de la Sala de Reunions de la Casa dels Entremesos a la Moixiganga de
Vilafranca del Penedès i a la Moixiganga de Valls per las seves actuacions a les Festes
de Santa Eulàlia 2014. Amb l’assistència de 62 persones.
Dissabte 11 cessió de la Sala de Reunions de La Casa dels Entremesos a Adifolk, per a
realitzar una reunió de l’Aplec Internacional de la Sardana. Amb l’assistència de 6
persones.
Dissabte 15 cessió de la Sala de Ball de La Casa dels Entremesos a l’escola Scottihs
Country Dances, per a realitzar un taller de danses escoceses. Amb l’assistència de 26
persones.

Dilluns 24 cessió de la sala de reunions de La Casa del Entremesos al Comissionat de
Participació Ciutadana i Associacionisme de l’Ajuntament de Barcelona, per a la reunió
preparatòria del Carnaval de Barcelona 2014. Amb l’assistència de 11 persones.
Dijous 27 cessió de la sala de reunions de La Casa del Entremesos al Comissionat de
Participació Ciutadana i Associacionisme de l’Ajuntament de Barcelona, per a la reunió
preparatòria de Productors Artístics Tradicional del Carnaval de Barcelona 2014. Amb
l’assistència de 11 persones.
Març
Dijous 6, cessió de la sala de reunions a ADIFOLK, per una reunió del projecte42
Jornades Internacionals Folklòriques, amb l’assistència de 4 persones.
Dijous 6 cessió del Pati de La Casa dels Entremesos al Museu Etnològic. per la gravació
de una entrevista a Carles Flavià, amb l'assistència de 3 persones.
Divendres 7, cessió de la sala de reunions al Cercle Artístic Sant Lluc, per una reunió de
candidatures de Junta de Govern, amb l’assistència de 5 persones.
Divendres 7, cessió de les sales de reunions, tercera planta i magatzem a la Federació
d’Entitats Sardanistes de Barcelona com a backstage i vestidors de l’acte inaugural de
Barcelona Capital de la Sardana, amb l’assistència de 184 persones.
Dissabte 8, cessió de les sales de ball, de música i de reunions, vestidors i dutxes, tercera
planta i magatzem a la Federació d’Entitats Sardanistes de Barcelona com a backstage
i vestidors de l’acte inaugural de Barcelona Capital de la Sardana, amb l’assistència de 384
persones.
Dilluns 10, cessió de sala de ball, a la Coordinadora de Geganters de Barcelona per a
assemblea de socis, amb l’assistència 38 de persones.
Dimarts 11, cessió de sala de reunions, a la Federació Coordinadora de Diables de la
Ciutat de Barcelona per a la reunió quinzenal de Junta, amb l’assistència 8 de persones.
Dimarts 25, cessió de sala de reunions, a la Federació Coordinadora de Diables de la
Ciutat de Barcelona per a la reunió quinzenal de Junta, amb l’assistència 7 de persones
Abril
Divendres 04, Cessió de sales i visita guiada a representants dels Museus d’Història dels
Ajuntaments de Girona i de Barcelona i de localització d’espais per al muntatge de la
exposició “Girona, Temps de Flors”. Amb l’assistència de 10 persones
Maig
Dilluns 5, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del ICUB
per una reunió amb l’Agrupació de Bestiari Popular i Festiu de Catalunya per a la
presentació del Dia Europeu del Bestiari. Amb l’assistència de 4 persones.
Dijous 8, cessió de la Sala de Reunions a la Direcció de Relacions Ciutadanes i
Institucionals per una reunió preparatòria del Corpus de la Ciutat de Barcelona 2014.
Amb l’assistència de 3 persones.

Dijous 8, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del ICUB
per una reunió amb els Falcons de Barcelona per a la preparació les Festes de la Mercè
2014. Amb l’assistència de 5 persones.
Dijous 8, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del ICUB
per una reunió amb la Moixiganga de Barcelona per a la preparació les Festes de la
Mercè 2014. Amb l’assistència de 5 persones.
Dijous 8, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del ICUB
per una reunió amb la Coordinadora de Geganters de Barcelona per a la preparació les
Festes de la Mercè 2014. Amb l’assistència de 5 persones.
Dissabte 10, cessió de la Sala de Ball a la Moixiganga de Barcelona, la Moixiganga de
Vilafranca del Penedès i el Ball de Gitanes de Sitges per a la seva actuació a la Festa
Catalana. Amb l’assistència de 52 persones.
Dimecres 14, cessió de la Sala de Reunions a Som Escola, Òmnium Cultural per una
reunió per als actes de la Manifestació – cercavila Som Escola del dia 14 de juny. Amb
l’assistència de 3 persones.
Dilluns 19, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB per una reunió amb la Coordinadora de Bastoners de Catalunya i Territorial del
Barcelonès per a la preparació les Festes de la Mercè 2014. Amb l’assistència de 6
persones.
Dilluns 19, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB per una reunió amb els Castellers de Barcelona per a la preparació les Festes de
la Mercè 2014. Amb l’assistència de 6 persones.
Dimecres 21, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB per una reunió amb la Coordinadora d’Entitats Sardanistes de Barcelona, Unió
de Colles Sardanistes, Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona i Violetes del Bosc
per a la preparació les Festes de la Mercè 2014. Amb l’assistència de 6 persones.
Dimecres 21, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB per una reunió amb la Coordinadora de Trabucaires de la Ciutat de Barcelona
per a la preparació les Festes de la Mercè 2014. Amb l’assistència de 4 persones.
Dissabte 31, cessió de la Sala de Ball als Falcons de Vilanova i la Geltrú per a la seva
actuació a la Festa Catalana. Amb l’assistència de 44 persones.
Juny
Dilluns 2, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del ICUB
per una reunió amb l’Agrupació de Bestiari Popular i Festiu de Catalunya, la
Coordinadora de Colles de Diables i Bestiari de Foc i la Federació de Diables de la
Ciutat de Barcelona per a la preparació del Correfoc de les Festes de la Mercè 2014.
Amb l’assistència de 8 persones.
Dimecres 11, cessió de la Sala d’Actes a la Coordinadora de Geganters de Barcelona
per a l’assemblea d’entitat. Amb l’assistència de 35 persones.
Dilluns 17, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB per una reunió amb la Coordinadora de Colles de Castellers de la Ciutat de
Barcelona per a la preparació les Diades Castelleres de les Festes de la Mercè 2014.
Amb l’assistència de 9 persones.
Dissabte 21, cessió de la Sala de Ball, vestidors i dutxes als Falcons de Malla per a la
participació a La Festa Catalana. Amb l’assistència de 44 persones.

Dijous 16, cessió de la Sala d’Actes a la Esquerra Republicana de Catalunya, Federació
de Ciutat Vella, per un acte informatiu intern. Amb l’assistència de 55 persones.
Dissabte 28, cessió de la Sala de Música a la Coordinadora de Centres d’Estudi de
Parla Catalana, per acte de presentació de nous projectes. Amb l’assistència de 27
persones.
Dilluns 30, cessió de la Sala d’Actes a l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya, Territorial del Barcelonès, per a l’assemblea d’entitat. Amb l’assistència de
23 persones.
Juliol
Dijous 10, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB per una reunió de preparació de les Festes de la Mercè 2014. Amb l’assistència de
4 persones.
Dijous 17, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB per una reunió amb l’Agrupació de Bestiari Popular i Festiu de Catalunya, la
Coordinadora de Colles de Diables i Bestiari de Foc i la Federació de Diables de la
Ciutat de Barcelona per a la preparació del Correfoc de les Festes de la Mercè 2014.
Amb l’assistència de 11 persones.
Dijous 17, cessió de la Sala de Reunions a Barcelona Comerç per una reunió sobre el
comerç emblemàtic d’elements festius. Amb l’assistència de 3 persones.
Dijous 24, cessió de la Sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del
ICUB per una reunió amb l’Equip de PAT’s per a la preparació del servei d’ordre i
coordinació de les Festes de la Mercè 2014. Amb l’assistència de 4 persones.
Agost
Dissabte 9, cessió de la Sala de Ball i vestidors als Bastoners de Gràcia i als Tabalers
del Poble sec per a les seves actuacions a la Festa Catalana. Amb l’assistència de 24
persones.
De dimecres 13 a diumenge 17, cessió de diversos espais a diversos grups participants a
les 425 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Amb l’assistència de 111 persones.
Dissabte 16, cessió de la Sala de Ball i vestidors als Falcons de Vallbona d’Anoia per a
la seva actuació a la Festa Catalana. Amb l’assistència de 32 persones.
Setembre
Dijous 4 cessió de la Sala de Ball, a la Coordinadora de Geganters de Barcelona, per la
reunió prèvia de colles de preparació dels actes geganters de les Festes de la Mercè. Amb
l’assistència 38 persones
Dilluns 8 cessió del pati de La Casa del Entremesos al Departament de Festes i Tradicions
del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per las reunions prèvies dels actes de foc de
les festes de la Mercè 2014, amb Coordinadora de Colles de Diables de Barcelona,
Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona, la Agrupació de Bestiari Festiu i Popular
de Catalunya Territorial del Barcelonès i l’equip de PAT’s. Amb l’assistència de 14
persones.
Dilluns 15 cessió de la Sala de Reunions 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 2014. Amb l’assistència de 24 persones.
Dilluns 15 cessió de la Sala de reunions 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 2014. Amb
l’assistència de 12 persones.
Diumenge 21, 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 64è. Concurs de Sardanes de les Festes de la Mercè. Amb
l’assistència d’unes 200 persones.
Diumenge 21, cessió de la Sala de Reunions i vestidors de La Casa del Entremesos als
Falcons de Castellcir per a la seva actuació a les Festes de la Mercè. Amb l’assistència
de 41 persones.
Dimarts 30, cessió de la Sala de Reunions 2 de La Casa dels Entremesos a la Federació
de Colles de Falcons de Catalunya per a celebració de la seva Junta de Govern. Amb
l’assistència de 8 persones.
Octubre
Dilluns 6 cessió del pati de La Casa del Entremesos al Departament de Festes i Tradicions
del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per la reunió de valoració dels actes de foc
de les festes de la Mercè 2014, amb la Coordinadora de Colles de Diables de Barcelona, la
Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona, l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya Territorial del Barcelonès i l’equip de PAT’s. Amb l’assistència de 11 persones.
Dijous 23 cessió de la Sala de Reunions de La Casa del Entremesos a l’Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, Territorial del Barcelonès, per a la seva reunió
interna de territorial i de valoració dels actes amb bestiari de foc i del Correfoc de les
Festes de la Mercè 2014. Amb l’assistència de 20 persones.
Diumenge 26, cessió de la Sala de ball i vestidors de La Casa del Entremesos a les
entitats actuants convidades a la Diada dels Falcons de Barcelona. Amb l’assistència
aproximada de 60 persones.
Novembre
Dilluns 3, Cessió de la Sala de Música per a l’ enregistrament del volum 5 de la col·lecció
Música i músics de l’Esbart Català de Dansaires. Lluís Albert, amb la Cobla Girona.
Dilluns 3, cessió de la Sala d’Actes a la Coordinadora de Geganters de Barcelona per la
seva reunió de valoració de les Festes de la Mercè 2014. Amb l’assistència de 35
persones.
Dimecres 12, cessió de la Sala de Reunions a la Federació de Diables de la Ciutat de
Barcelona, per a la seva reunió interna setmanal. Amb l’assistència de 5 persones.
Divendres 14, cessió de la Sala d’Actes, Sala de Ball i Sala de Música a la Plataforma
Unitària contra la Violència de Gènere, per a diverses activitats internes. Amb
l’assistència de 83 persones.
Dimecres 19, cessió de la Sala de Reunions a la Federació de Diables de la Ciutat de
Barcelona, per a la seva reunió interna setmanal. Amb l’assistència de 6 persones.

Desembre
Dilluns 01. Cessió de la sala de Reunions al Servei de Cultura Popular i, a continuació,
al Departament de Festes i Tradicions, ambdós del Institut de Cultura (I.C.U.B ) per
una reunió prèvia a La Festa Catalana 2015 i a les Festes de Santa Eulàlia 2015,
respectivament, amb La Coordinadora de Colles de Castellers de la Ciutat de Barcelona.
Amb l’assistència 6 de persones.
Dijous 04. Cessió de la sala de Reunions al Departament de Festes i Tradicions del
Institut de Cultura (I.C.U.B ) per una reunió prèvia a Santa Eulàlia 2015 amb La
Coordinadora de Colles de Diables de Barcelona, Federació de Diables de la Ciutat de
Barcelona, l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya,Territorial del Barcelonès,
i amb Productors Artístics Tradicionals (PAT’S). Amb l’assistència 6 de persones.

Cursos públics
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 maig, 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.
Dissabte 25 de gener La Cafetera de l’Esbart Català de Dansaires dedicada a: Ballar al
1714. Introducció a la dansa històrica, a càrrec d’Anna Romaní.
Formació Musical
Amb el següent quadre
resum de les classes:
Curs
2013
–
2014.
De gener a juny cada
dilluns, dimecres, dissabte i
diumenge formació de
gralles, flabiol i percussió
per a entitats associades i
dins el projecte de formació
musical de la xarxa Cases
de
la
Festa,
amb
l’assistència 51 alumnes.

PROFESSOR

DIA
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Pol Ducable
dissabte

Joan Gomez

dijous

ENTITAT
Sant Jaume
Falcons
Raval
Casc Antic
Pi
Sant Pere

INSTRUMENT

Esbart C.D.

Flabiol

Joan Vila
diumenge
Barceloneta
Curs
2014
–
2015.
D’octubre a desembre. cada
dilluns, dimecres, dissabte i
David
diumenge formació de
Gàzquez
dimecres
Plaça Nova
gralles, flabiol i tabals per
Joan
Moliner
a entitats associades i dins
el projecte de formació
musical de la xarxa Cases de la Festa, amb l’assistència de 53 alumnes.

Gralla

Gralla

Gralla

Sessió Especial, dissabte 26 d’abril realització d’un master class de Percussió a càrrec
de Pere Olivé, formació especial par e La Casa dels Entremesos dins el projecte de
formació musical de la xarxa Cases de la Festa, amb l’assistència 9 alumnes.

Activitats públiques externes
Festes tradicionals de la Ciutat:
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, a les activitats de:
Festes de Santa Eulàlia 2014: Organització, realització i coordinació a càrrec de la
Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella antiga
Coordinadora de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella, amb la participació de les entitats
associades i residents a La Casa dels Entremesos, dels actes de les Festes de Santa
Eulàlia 2014: Solemnitats de l’Àliga -amb l’Àliga de la Ciutat, els Ministrers de la Ciutat, 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-.
Actuació dels Falcons de Barcelona. Actuacions dels esbarts Santa Eulàlia del Raval –Ball
de Santa Eulàlia- i Català de Dansaires, amb l’acompanyament Musical d’El Grupet-.
Diverses actuacions de la gegantona Laia (Mostra de gegantons d’escola, balls i cercavila
de gegantons infantils, Seguici 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. Matinades de Grallers. XXXII
Trobada de Gegants de Ciutat Vella - Seguici de Santa Eulàlia, Balls de la Laia, de l’Àliga i
de Santa Eulàlia, Correfoc de Santa Eulàlia –bèsties i diables grans-. Xocolatada popular i
La Passejada de les Laies: Trobada de gegantes, ofrena floral i Balls de Santa Eulàlia.
Carnaval de Barcelona 2014: Participació a Arribo del Carnestoltes, Ball dels Gegants de
Carnaval i La Cavalcada del rei Carnestoltes amb La Taronjada – Batalla Campal i el
Sarau: Ball de Màscares.
Corpus de Barcelona 2014: Organització a càrrec de la CCGBCV, amb la participació de
les entitats associades i residents a La Casa dels Entremesos de: Exposició del Seguici
Popular a l’Ajuntament de Barcelona, Ball dels Gegants de Corpus i Processó de Corpus
Christi de la Seu Catedral.
Festes de la Mercè 2014: Organització, participació i coordinació i amb la participació de
les entitats associades i residents a La Casa dels Entremesos, de: Exposició del Seguici a
La Virreina, Seguici inaugural, el Toc d’Inici, Diada de Falcons, MercèDansa, Seguici
d’autoritats, Balls de l’Àliga. I participació de les entitats residents a altres actes: Mostra de
Gegants al Museu Marítim, Mostra de Bestiari de Foc a l’Ajuntament, Passejada de
Bèsties, Xambanga de Gegants, Mostra d’esbarts, Concurs de Colles Sardanistes,
Matinades de Grallers, Galejada de Trabucaires, Mostra de Balls i Passada de Nans i
Gegants, Cavalcada de La Mercè, Tabalada, Correfoc infantil i Correfoc de La Mercè.
La Festa Catalana 2014 (per a visitants i turistes). Durant 15 dissabtes la FECPTBV La
Casa dels Entremesos ha coordinat La Festa Catalana per a turistes i visitants a l’avinguda
de la Catedral, pla de la Seu i plaça Nova. En cada sessió de la festa han participat dues
colles castelleres o de falcons i una colla de gegants o de bestiari o de balls populars. En
deu sessions de les catorze els participants: falcons, gegants, bestiari o balls populars han
estat entitats associades a la Federació i residents a La Casa dels Entremesos.
La Carassa del Nadal de Barcelona. Sis tradicionals sortides pels carrers del Barri Gòtic i
la Fira de Santa Llúcia tot llençant caramels per als nens i nenes els dies 13, 14, 20 i 21 de
desembre i el 13 de desembre a la XXI Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs de
Catalunya a la Fira de Santa Llúcia on va rebre el guardó Firaire d’Honor 2014.
Rebuda del Seguici de l’Esperit de Nadal a La Casa dels Entremesos amb cercavila i
activitats la plaça de les Beates dissabte 13 de desembre.

L’Home dels nassos 2014. Com cada 31 de desembre l’Home dels nassos inicia el seu
seguici les seves activitats de comiat de l’any i benvinguda de l’any nou a La Casa dels
Entremesos.
Festes i Tradicions de Ciutat Vella 2014:
Participació i/o organització de les entitats associades a la Coordinadora (CCGBCV) i
residents a la Casa dels Entremesos amb diferents elements o com organitzadors a:
1. Seguici de les Basíliques (Santa Maria del Mar - Santa Maria del Pi), gener.
2. Festa de Santa Eulàlia (Ciutat Vella), febrer.
3. Festa de Santa Madrona (Raval sud), març.
4. Festes de Sant Josep Oriol (Pi), març.
5. Trobada de Gegants de la Barceloneta, maig.
6. Festes de Sant Pere (Sant Pere-Santa Caterina- La Ribera, juny.
7. Festes de la M.D. del Carme (Raval), juliol.
8. Trobada de Gegants de Sant Jaume (Barri Gòtic sud), juliol.
9. 425 Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova (Barri Gòtic), agost.
10. Festa major de la Barceloneta, setembre.
11. Diada dels Falcons de Barcelona, octubre.
12. Ballada del soci de l’Esbart Català de Dansaires, novembre.
13. Ballada de Gegants Històrics (Santa Maria del Mar), novembre.
14. La Carassa de Nadal, novembre / desembre.
15. L’Esperit de Nadal, desembre.
16. L’home dels nassos, 31 de desembre
Festes i portes obertes a La Casa dels Entremesos
Portes obertes a La Casa dels Entremesos amb diverses activitats de la Federació i
entitats associades i residents:
1. Festes de Santa Eulàlia.
2. Diada de Sant Jordi.
3. Festa Major del Casc Antic
4. Festes de Sant Roc.
5. La Castanyada.
6. Nadal a La Casa dels Entremesos: Pessebre popular i humorístic, l’Esperit
del Nadal, “Caga tió...”, la Carassa de Nadal, l’Home dels nassos, Campanya
de recollida de Joguines: Gràcies Rei! Gràcies Reina!.
Actes acadèmics externs
Dissabte 15, presentació de la ponència “La Casa dels Entremesos de Barcelona” a
càrrec del Director de La Casa dels Entremesos, Xavier Cordomí, en el marc del País
Gegant, Congrés Nacional de Gegants i Imatgeria Festiva a Catalunya, a la sessió
celebrada a Solsona.

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
Durant els mesos de febrer i gener s’han restaurat i pintat les figures i la neteja dels vestits
de: la Carassa de Barcelona i la Gegantona Laia. Neteja dels vestits dels Gegants de la
Casa de Caritat (Carnaval i Corpus). El mes de desembre s’han reparat el vestit i la
corona de la Gegantona Laia. El més de febrer s’ha estrenat la titella del nan Cu-cut.
Al llarg de tot l’any s’ha dona suport al manteniment i restauració dels diferents elements
d’imatgeria festiva de les entitats associades i residents.
Reunions i Assemblees
25 de febrer realització de l’Assemblea General Ordinària amb l’aprovació per unanimitat
de la memòria i el balanç 2013 i dels programes i pressupostos del 2014.
25 de febrer realització de l’Assemblea Extraordinària amb l’aprovació per unanimitat de
la reforma dels estatuts per a la transformació de la Coordinadora en Federació amb el
nom de Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona vella i La
Casa dels Entremesos, mantenint el caràcter jurídic cultural i social sense fins de lucre i el
CIF de l’entitat.
1 de juliol realització de l’Assemblea Extraordinària amb l’acceptació de una nova entitat
associada i resident: La Moixiganga de Barcelona.

Activitats públiques, externes i internes de les entitats associades i residents

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 859 socis en total -a 30-11-2014-,
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 associada i resumides a
continuació:

Associació de Festes de la Plaça Nova
Gener: Participació amb el gegantons Pippo i Gal·la a la campanya “Gràcies Rei, Gràcies
Reina!” de recollida de joguines a la Casa dels Entremesos. Participació amb alguns
membres de la colla a l’Arribada dels Reis d’Orient a l’Hospital de Sant Joan de Déu.
Participació amb la Víbria nova a la Mostra de Bestiari Festiu i Tradicional de Catalunya a
Mataró. Participació amb alguns genets de la colla a la Cavalcada dels Tres Tombs de
Sant Antoni de Barcelona. Participació amb la Víbria nova a la Presentació del Basilisc de
Mataró amb cercavila de foc i balls a Mataró. Restauració i pintats de l’Àliga nova, la Víbria
vella, l’Arpella, el nan Cu-cut i els gegantons infantils Gal·la i Pippo. Tres reunions de la
Comissió: “4 i ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova”. Dues reunions de
Junta. 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. Febrer: Activitats a les Festes de Santa Eulàlia:
Participació amb els gegantets Pippo i Gal·la a la XI Mostra de gegantons infantils i
d’escola al Pati Manning, participació amb l’Àliga de la Ciutat als Protocols de l’Àliga i Ball
de l’Àliga a Santa Maria del Mar, participació amb geganters portadors de la gegantona
Laia a la XI Trobada de Gegantons Infantils i d’Escola, participació amb la Petita Àliga
Barcelonina, els gegantets infantils Pippo i Gal·la, els Grallers La Pessigolla i portadors de
la gegantona Laia a la VII Ballada i Cercavila de Gegantons, participació amb els Grallers
La Pessigolla a les Matinades de Santa Eulàlia, participació amb l’Àliga de la Ciutat, la
Víbria (nova) de Barcelona, el nan Cu-cut, els gegants nous Roc i Laia, els gegantets
infantils Pippo i Gal·la, geganters portadors de la gegantona Laia i els grallers La
Pessigolla al Seguici de Santa Eulàlia - XXXII Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Balls
de l’Àliga i de Santa Eulàlia, participació amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria (vella) de
Barcelona i els tabalers Percúdium al Correfoc de Santa Eulàlia, participació amb l’Àliga de
la Ciutat a la Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona i Ball de l’Àliga,
participació amb les gegantes Laia (nova) i Laieta (centenària), geganters portadors de la
gegantona Laia i grallers La Pessigolla a la Passejada de les Laies i Balls de Santa Eulàlia.
Participació amb els Diables del Barri Gòtic i l’Arpella del Barri Gòtic a la gravació d’un
anunci per a Microsoft. Participació amb portadors dels gegants de Carnaval “Rodanxó i
Rodanxona” a l’Arribo del Rei Carnestoltes. Restauració i pintats de la Víbria (nova) de
Barcelona, dels gegants nous Laia i Roc i del capgròs del Cu-cut. Sis reunions de la
Comissió: “4 i ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova”. Dues reunions de
Junta. Tres reunions de colles. Tres 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. Març: Participació
del grup de percussió Percúdium a la Rua de Carnaval de Montornès del Vallès.
Participació amb la Petita Àliga Barcelonina i l’Arpella del Barri Gòtic al Carnaval de

l’Escola Ferran Sunyer del barri de Sant Antoni. Participació amb els grallers La Pessigolla
i amb portadors dels gegants de Carnaval “Rodanxó i Rodanxona” a la Cavalcada del Rei
Carnestoltes i a la Batalla Campal de La Taronjada. Participació amb els gegants nous Roc
i Laia, el nan Cu-cut, tres capgrossos i els grallers La Pessigolla al Museu Marítim en una
recepció/sopar de professionals holandesos per a WOW Caufape Bordera, S.L / Global
Events Group. Participació amb els músics al Concert d'alumnes de gralla dins el cicle "la
Gralla made in Catalunya" del Tradicionarius. Participació a la Passejada dels Oriols de les
Festes de Sant Josep Oriol amb els gegant nou Roc, el nan Cu-cut i el gegantet Pippo.
Participació amb els grallers La Pessigolla a les matinades de grallers de Sant Josep Oriol.
Participació a la XX Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol
amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la, la Petita Àliga
Barcelonina i els grallers La Pessigolla. Participació a la III Festa de cultura popular al
Raval per Santa Madrona amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets
Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla –suspès per pluja-. Catorze reunions de la
Comissió: “4 ¼, 425 anys de les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova”. Una reunió de
Junta. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Cinc assajos dels tabalers.
Un assaig de balls de figures. Quatre classes de gralla del curs de formació musical de la
xarxa Cases de la Festa. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem,
comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria. Abril: Participació
amb l’Àliga de la Ciutat a la “Un tomb per la Vila” cercavila inaugural del XXIè. Dia del
Graller de Vilafranca del Penedès. Participació amb els grallers La Pessigolla al XXIè. Dia
del Graller de Vilafranca del Penedès. Participació amb tres músics al master class de
Percussió de La Casa dels Entremesos. Catorze reunions de la Comissió: “4 i ¼, 425 anys
de les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova”. Dues reunions de la Comissió de Festes de
Sant Roc. Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers.
Tres assajos dels tabalers. Un assaig de balls de figures. Feines de manteniment de
vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i
secretaria. Maig: Participació a la IX Trobada de Gegants a Gràcia amb els gegants nous
Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla i
participació al Vè. Concurs de Balls de Gegants de la Vila de Gràcia amb els gegants nous
Roc i Laia i els grallers La Pessigolla aconseguint el Primer Premi. Participació al Taller de
Gegants dins l’Entre Jocs i Passejades: “Com és un gegant per dins?” a La Casa dels
Entremesos amb els gegantets Pippo i Gal·la. Participació a la Trobada de Gegants de la
Barceloneta amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i
els grallers La Pessigolla. Dinou reunions de treball de la Comissió “4 ¼”, 425 anys de les
Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Tres reunions de la Comissió de Festes de Sant
Roc. Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Quatre
assajos dels tabalers. Un assaig de balls de figures. Feines de manteniment de vestuari i
d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i
secretaria. Juny: Participació a la processó commemorativa del 300 aniversari del
bombardeig del barri del Pi amb l'Àliga de la Ciutat i el grup de tabalers Percúdium.
Participació a la manifestació cercavila Som Escola al passeig Lluís Companys (Arc de
Triomf) amb els gegantets Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut i la Víbria de Barcelona (nova).
Participació a l’Exposició del Seguici Popular a l’Ajuntament en motiu de la Diada de
Corpus amb l'Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Participació a la Processó
del Corpus amb l'Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona (nova), els Gegants Centenaris
Roc i Laieta, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla. Participació a la Rebuda de la Flama
del Canigó amb l'Àliga de la Ciutat. Participació a la Trobada de Gegants del Casc Antic
amb els gegants nous Roc i Laia i el nan Cu-cut. Participació al XXVè Correfoc de Sant
Joan Despí amb els tabalers Percúdium. Catorze reunions de la Comissió “4 ¼”, 425 anys
de les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Tres reunions de la Comissió de Festes de
Sant Roc. Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers.
Quatre assajos dels tabalers. Un assaig de balls de figures. Feines de manteniment de
vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i
secretaria. Juliol: Participació a la Trobada de Bestiari Festiu Català del Festival Undarius
de Cultura Popular i Tradicional de Girona amb l'Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona

(nova). Participació a la III Timbalada Ganxona de Sant Feliu de Guíxols amb els Tabalers
Percúdium. Participació a la Trobada de Gegants del Centenari dels Gegants de Viserta a
Monistrol de Montserrat amb els gegants centenaris Roc i Laieta i els grallers La
Pessigolla. Participació a la Trobada de Gegants del Centenaris dels Gegants de Viserta a
Monistrol de Montserrat amb geganters portant i fent el ball dels Gegants Vells de la Casa
de Caritat o del Carnaval de Barcelona. Participació a la Trobada de Gegants del
Raval amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets infantils Pippo i Gal·la
i els grallers La Pessigolla. Participació amb l’Àliga de la Ciutat a la sessió fotogràfica
Àligues de Catalunya per al calendari de la Fundació Mas Albornà al Monestir de Poblet.
Inauguració de l’exposició: 4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de
ciutat a festa popular a la plaça Nova i presentació del llibre, del mateix nom, de Xavier
Cordomí a La Casa dels Entremesos, amb 274 assistents. Restauració de la imatge de
Sant Roc (s. XVI) instal·lada a la fornícula de la plaça Nova. Restauració de la Cucanya de
la Plaça Nova (rèplica) instal·lada a La Casa dels Entremesos. Vuit reunions i sessions de
treball de la Comissió “4 ¼”, 425 anys de les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Tres
reunions i cinc sessions de treball de la Comissió de Festes de Sant Roc. Una reunió de
Junta. Cinc reunions de colles. Cinc assajos dels grallers. Cinc assajos dels tabalers. Cinc
assajos de balls de l’Àliga. Dos assajos de balls de gegantons infantils. Feines de
manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials,
comptabilitat, arxiu i secretaria. Agost: Organització de les 425 Festes de Sant Roc de la
Plaça Nova amb els següents actes: Fira d’artesania, Cercavila inaugural: “En Cu-cut dalt
del ruc”, amb la participació de nans i capgrossos i el grup de música Percúdium i Metall
del Bages, Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc i Parlaments d’inici de la Festa,
Ballada de Sardanes, amb la Cobla Popular, Cucanya de la Plaça Nova, Cantada
d’Havaneres amb el grup Barcarola amb cremat de rom, Concurs infantil de dibuix, Tarda
de jocs populars i tradicionals, Taller infantil de diables, Concert de Festa Major amb La
Banddarra i The Bombins, XXXIII Trobada i Ball de Gegants: Cercavila i balls de gegants,
nans i capgrossos, Xocolatada popular, Ball de tarda amb La Canya Borda, Ball de nit amb
La Morena (suspès per pluja) , Gran Traca despertada, Seguici Tradicional de Sant Roc,
amb el Diable de Sant Roc, l’Àliga de la Ciutat i el Lleó de Barcelona, els Gegants
Centenaris de la Plaça Nova, el nan Cu-cut, els grallers La Pessigolla, la Cobla Ciutat de
Cornellà, el Penó de Sant Roc i els veïns del barri, Missa Cantada a la Basílica del Pi,
Benedicció dels “Panellets” i cant dels Goigs en llaor a Sant Roc, Col·locació de la Bandera
de la Comissió al Palau Episcopal i Balls del Seguici, Ofrena floral a la imatge de Sant Roc
de la Plaça Nova i Balls del Seguici, Ball dels Gegants Centenaris de la Plaça Nova en
versió per a cobla de Jordi León, “Porró Llarg” de la Plaça Nova, Ballada de Sardanes,
amb la Cobla Ciutat de Cornellà, XXXXII Festa del Gos: Exhibició canina amb el Club
d’Agility Ciutat Comtal i Salutació dels gossos del barri a Sant Roc, “La Festa Catalana”:
amb els Falcons de Vallbona d’Anoia, els Falcons de Barcelona i els Gegants de la Plaça
Nova: Roc i Laia i amb el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla. Ball amb el show
Cocodrilo Club del DJ Albert Malla, Festival infantil: Màgia amb el mag Xarrin Xarrin,
Putxinel·lis amb Titelles Vergés, llançament del globus del Capità Munyon i entrega dels
premis dels concursos de dibuix i de Cucanya i Pallassos amb el grup l’Arlequí, Actuació
de l’Esbart Català de Dansaires, “Va Tocada” amb Percúdium, XXXI Correfoc de Sant Roc
i Castell de Focs d’artifici. Participació al Seguici inaugural “en Cu-cut dalt del ruc” amb el
Cu-cut, capgrossos i grallers La Pessigolla. Participació a la XXXIII Trobada de Gegants de
la Plaça Nova amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la
i els grallers La Pessigolla. Participació al Seguici de Sant Roc amb l'Àliga de la Ciutat, els
gegants centenaris Roc i Laieta, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La
Pessigolla. Participació a la catorzena jornada de la Festa Catalana 2014 amb els gegants
nous Roc i Laia, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla. Participació a la “Va Tocada”
amb els Tabalers Percúdium. Participació al Correfoc de Sant Roc amb els Diables del
Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona vella, l’Arpella del Barri Gòtic i els Tabalers Percúdium.
Exposició: 4 ¼ 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa
popular a la plaça Nova. a La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates 2 de Barcelona.
Exposició de l’Àliga de la Ciutat al Museu Comarcal de Manresa, Via de Sant Ignasi, 36-40
de Manresa. Participació al Seguici de Festa Major i Balls a Manresa amb l'Àliga de la

Ciutat. Restauració de la imatge de Sant Roc (s. XVI) i reinstal·lació a la seva fornícula de
la plaça Nova. Tres reunions i cinc sessions de treball de la Comissió de Festes de Sant
Roc. Una reunió de Junta. Tres reunions de colles. Tres assajos dels grallers. Tres assajos
dels tabalers. Tres assajos de balls de la diferent imatgeria. Feines de manteniment de
vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i
secretaria. Setembre: Exposició: 4 ¼, 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De
vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova, a La Casa dels Entremesos, plaça de les
Beates 2 de Barcelona. Exposició de l’Àliga de la Ciutat (nova) a l’Ajuntament de Cardona,
plaça de la Fira sense número. Exposició “La Senyora de la festa”, Àligues Festives dels
Països Catalana, al Museu de Reus, plaça de la Llibertat 13, amb l’Àliga de la Ciutat
(vella). Participació a la sessió fotogràfica Bestiari de Catalunya a la plaça de les Beates
per al calendari de la Fundació Mas Albornà amb Víbria de Barcelona (nova). Participació
al Dansa Plaça a Sitges amb portadors balladors de la gegantona Laia i els grallers La
Pessigolla. Participació al Correfoc de Caldes d'Estrac "Caldetes" amb els Diables del Barri
Gòtic i els tabalers Percúdium. Participació a la Trobada de Gegants i als actes del
Tricentenari de la Festa Major de Cardona amb l'Àliga de la Ciutat (nova) i els Ministrers de
la Ciutat. Festes de la Mercè: Participació a l’Exposició del Seguici Popular de Barcelona
al Palau de la Virreina amb l’Àliga de la Ciutat (vella) i la Víbria de Barcelona (nova).
Participació a l’Exposició del Bestiari 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 gegantets
Pippo i Gal·la. Participació al Seguici inaugural i Toc d'Inici amb l’Àliga de la Ciutat (nova) i
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 amb
els Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Participació a la Xambanga de gegants
amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els grallers
La Pessigolla. Participació a les Matinades 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). Participació a la XXI Mostra de
Balls de Gegants amb els gegants nous Roc i Laia i els grallers La Pessigolla realitzant 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 gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla.
Participació a la Cavalcada amb l’Àliga de la Ciutat (nova), els gegants nous Roc i Laia, el
nan Cu-cut, els gegantets Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla, (acte suspès per risc
de pluja). Participació a l’estrena del gegantet Mustafà petit del Pi amb els gegantets Pippo
i Gal·la i els grallers La Pessigolla. Participació a la 34a. Fira de Calella i l’Alt Maresme en
motiu de les celebracions del Tricentenari amb l'Àliga de la Ciutat (nova) i els Ministrers de
la Ciutat. Participació Mostra i Trobada – Ballada d’Àligues Festives de Catalunya, cloenda
del Tricentenari, a Reus amb l'Àliga de la Ciutat (nova) i els Ministrers de la Ciutat. Una
reunió de Junta. Tres reunions de colles. Tres assajos dels grallers. Tres assajos dels
tabalers. Tres assajos de balls de la diferent imatgeria. Feines de manteniment de vestuari
i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i
secretaria. Octubre: Participació a la desfilada i balls del Seguici de Festa Major de Les
Corts amb l’Àliga de la Ciutat (nova). Participació a la Trobada de Gegants del 50è
Aniversari dels Gegants de Caldes de Montbui amb els gegants nous Roc i Laia, el nan
Cu-cut, els gegantets infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla. Participació a la
primera Trobada de Bèsties Infantils del Barcelonès al Poblenou amb la Petita Àliga
Barcelonina. Participació a la Ludoteca infantil de La Casa dels Entremesos “Entre Jocs i
Passejades, Baixem al infern!”, Taller de Diables amb els Diables del Barri Gòtic.
Organització de la “Xerrada del dijous” de La Casa dels Entremesos amb la conferència
d’Àngel Vallverdú: “Qui era en Mataporcs?. Flabiolaires a la plaça Nova”, programada en el
marc de les celebracions del: 4¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. Exposició:
“4 ¼ 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la
plaça Nova”, a La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates 2 de Barcelona. Participació
a l’Exposició “La Senyora de la festa”, Àligues Festives dels Països Catalana, al Museu de
Reus, plaça de la Llibertat 13, amb l’Àliga de la Ciutat (vella). Participació a l’Exposició de
“Bèsties Infantils del Barcelonès” al Centre d’Imatgeria Festiva del Poblenou amb la Petita

Àliga Barcelonina. Una reunió de Junta. Tres reunions de Comissió de Festes. Cinc
reunions de colles. Cinc assajos dels grallers. Quatre assajos dels tabalers. Dos assajos
del ball de l’Àliga. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem,
comunicació i imatge, xarxes socials, comptabilitat, arxiu i secretaria. Novembre:
Cerimònia d’entrega de les Medalles d’Honor de la Ciutat de Barcelona, al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona, Medalla d’Honor a l’Associació de Festes de la Plaça Nova per
la seva trajectòria de 425 anys de celebració de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la
plaça Nova. Cerimònia dels Premis BEST de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya al Born Centre Cultural, Premi al millor projecte de conservació o recuperació de
tradicions a l’Associació de Festes de la Plaça Nova pel treball dut a terme al llarg de 425
anys per a mantenir, recuperar, reviure i dinamitzar les Festes de Sant Roc de Barcelona a
la plaça Nova. Participació a la cerimònia d’inauguració del Congrés Mundial de les Ciutats
Educadores al Palau de Congressos de Montjuïc amb l'Àliga de la Ciutat i Ministrers de la
Ciutat. Participació a la cercavila tabalera i lluïments de percussió del 10è. Aniversari del
grup de percussió Kabum al barri de Gràcia amb el grup de percussió Percudium.
Participació a la XXII Trobada de Gegants i VI Mostra de Grups Folklòrics a Sant Climent
de Llobregat amb els Grallers La Pessigolla i amb portadors i balladors dels Gegants nous
de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona. Participació al Festivitas Bestiarum de
l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya al Born Centre Cultural amb l’Àliga
de la Ciutat. Participació a la Baixada del Mercat i al Esclat Andreuenc de la Festa Major
de Sant Andreu del Palomar a la plaça Orfila amb balladors i portadors dels gegants vells
de la Casa de Caritat o del Carnaval i els gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus
(suspès per pluja). Participació a la Trobada de Gegants de Sant Andreu del Palomar amb
portadors dels gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval i els gegants nous de la
Casa de Caritat o del Corpus i els Grallers La Pessigolla (suspès per pluja). Conferència:
“Flabiolaires i gegants a la plaça Nova de Barcelona” d’Àngel Vallverdú, al Casal d’avis
d’Arbúcies, en el marc de les “30a Festa del Flabiol” i dins les celebracions del: 4¼. 425
anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. Exposició: “4 ¼ 425 anys de Festes de Sant
Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova”, a La Casa dels
Entremesos, plaça de les Beates 2 de Barcelona. Participació a l’Exposició “La Senyora de
la festa”, Àligues Festives dels Països Catalana, al Museu de Reus, plaça de la Llibertat
13, amb l’Àliga de la Ciutat (vella). Una reunió de Junta. Dues reunions de Comissió de
Festes. Quatre reunions de colles. Quatre assajos dels grallers. Tres assajos dels tabalers.
Quatre assajos del Ball dels Gegants de Sant Andreu de l’Esclat Andreuenc per part
d’alguns membres de l’entitat amb els gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval i
els gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus. Un assaig de balls. Feines de
manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials,
comptabilitat, arxiu i secretaria. Desembre: Participació a la Fira de Santa Llúcia amb la
Carassa (conjunta amb tota la Coordinadora) amb portadors / llançadors de caramels i els
grallers La Pessigolla. Participació al Posa’t la gorra, per a l’AFANOC, al Parc de la
Ciutadella amb el nan Cu-cut, els gegantets infantils Pippo i Gal·la i els grallers La
Pessigolla. Participació a la cinquena sortida de la Carassa amb portadors / llançadors de
caramels i els grallers La Pessigolla. Participació a la cercavila inaugural dels Specials
Olympics, des de l’avinguda Diagonal al Camp Nou, amb el grup de percussió Percúdium.
Participació a la XVIII Mostra de Bestiari de Ploma, a la Fira del Gall de Vilafranca del
Penedès, amb la Petita Àliga Barcelonina i els grallers La Pessigolla. Participació a
l’aparició, desfilada i concert de l’Home dels Nassos de Barcelona i de l’associació Arca de
Noè amb el grup de percussió 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. 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. Creació de les noves corones de l’Àliga de la Ciutat, la nova i la vella, a Caravaca
de la Cruz (Múrcia). Celebració del Nadal de l’entitat. Una reunió de Junta. Tres reunions
de colles. Tres 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.

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 el dissabte al Seguici de les Basíliques de la Barcelona
Antiga. Organització del Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga. Quatre assaigs
de música. Dos assaigs de percussió. Dues reunions de Colla i quatre de Junta de l’Entitat.
Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i
manteniment de les figures al despatx de l’entitat. Febrer: Activitats a les Festes de Santa
Eulàlia: participació amb el gegantó Perot lo Lladre a la XI Mostra de Gegantons infantils i
d’escola al Pati Manning, participació amb el Lleó de Barcelona i els músics del Pi als
Protocols de l’Àliga, participació i ball amb el Gegantó Perot lo Lladre i els músics del Pi a
la VII Ballada i Cercavila de Gegantons, participació amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa
de Barcelona, els gegants petits del Pi, els gegants grans del Pi, el gegantó Perot lo Lladre
i els músics del Pi al Seguici de Santa Eulàlia - XXXII Trobada de Gegants de Ciutat Vella,
participació amb la Mulassa vella de Barcelona i el grup Pircussió al Correfoc de Santa
Eulàlia, realització de la Xocolatada de Santa Eulàlia a la plaça de Sant Josep Oriol,
participació amb l’Elisenda i la Laia a la Passejada de les Laies. Participació amb la
Mulassa de Barcelona a la gravació d’un anunci per a Microsoft. Participació amb
portadors dels gegants de Carnaval “Rodanxó i Rodanxona” a l’Arribo del Rei Carnestoltes.
Quatre assajos de música. Un assaig de percussió. Dues reunions de Colla. Quatre
reunions de Junta. Vuit reunions de treball per 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. Març: Participació amb el Lleó de Barcelona, Mulassa
de Barcelona, gegants petits del Pi, gegants grans del Pi, gegantó Perot lo Lladre i músics
del Pi a l’espectacle “La cultura és... nostra!” d’inauguració de la Capital de la Sardana.
Participació amb la Mulassa vella de Barcelona i els músics del Pi a la cercavila del
Retaule de Sant Josep Oriol. Participació amb els gegants petits originals del Pi al Retaule
de Sant Josep Oriol. Participació amb els gegants petits i els músics del Pi al Casament
d’en Joan Azorín i la Montse Gaya a l’Ajuntament de Barcelona. Participació amb la
Família de gegants originals del Pi i els músics del Pi al Pregó, cercavila inaugural, ball i
Missa de les Festes de Sant Josep Oriol. Participació amb els gegants Mustafà, Oriol i
Perot lo Lladre del Pi a la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol.
Participació amb el gegantó Perot lo Lladre als Atracaments de les Festes de Sant Josep
Oriol. Participació amb el Lleó de Barcelona, Mulassa de Barcelona, gegants petits del Pi,
gegants grans del Pi, gegantó Perot lo Lladre i músics del Pi a la XX Trobada de Gegants i
Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol. Participació a la III Festa de cultura popular al
Raval per Santa Madrona –suspès per pluja-. Organització de tots els actes de les Festes
de Sant Josep Oriol 2014. Sis assaigs de música. Dues reunions de Colla. Quatre reunions
de Junta. Vuit reunions de treball per les Festes de Sant Josep Oriol. Tasques permanents
de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les
figures. Abril: Participació amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els músics
del Pi a la cercavila inaugural de l'Aplecat del Tricentenari a Nou Barris. Participació amb la
Mulassa de Barcelona, el Gegantó Perot lo Lladre, els Gegants Petits del Pi i els músics
del Pi al Fabulari de les Festes de Primavera de l’Hospitalet de Llobregat. Participació amb
el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els músics del Pi a la mostra de cultura
popular de l'Aplecat del Tricentenari a Nou Barris. Participació amb tres músics al master
class de Percussió de La Casa dels Entremesos. Quatre assaigs de música. Una reunió de
Colla. Quatre reunions de Junta. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures. Maig: Participació amb els
Gegants petits originals del Pi, el Gegantó Perot lo Lladre, la Mulassa de Barcelona i els
músics del Pi a la cercavila commemorativa del 40è aniversari de l’Esplai del Pi.

Participació amb els músics del Pi a la II Trobada de Gegants de la Festa Major de Nou
Barris. Participació amb el grup de percussió “Pircussió” al Correfoc de la Festa Major de
Nou Barris. Participació amb els Gegants petits del Pi i el Gegantó Perot lo Lladre a la
Trobada de Gegants de la Barceloneta. Participació amb el Lleó de Barcelona i els músics
del Pi a la Trobada de Lleons en motiu del Dia Internacional dels Museus al Museu de la
Pell d’Igualada. Quatre assaigs de música. Dues sortides de colla. Dues reunions de Colla i
quatre de Junta de l’Entitat. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures. Juny: Participació amb els
músics del Pi a la I Trobada de Grallers a Ripollet. Organització, muntatge i participació
amb el Lleó de Barcelona i el grup Pircussió a l’acte commemoratiu del 300 aniversari del
bombardeig del barri del Pi. Participació amb els Gegants grans del Pi, el Lleó de
Barcelona i la Mulassa de Barcelona a l’exposició del Seguici Popular a l’Ajuntament en
motiu de la Diada de Corpus. Participació amb els Gegants grans del Pi, el Penó del
Patronat dels Gegants del Pi, els músics del Pi, el Lleó de Barcelona i la Mulassa de
Barcelona a la Processó de Corpus. Participació amb els Gegants petits originals del Pi a
un casament a la Basílica de Santa Maria del Pi. Participació amb els músics del Pi a la
Trobada de Gegants del Casc Antic acompanyant els Gegants de Nou Barris. Participació
amb el grup Pircussió al Correfoc de la Festa Major de la Colònia Güell a Santa Coloma de
Cervelló. Quatre assaigs de música. Tres assaigs de Pircussió. Dues reunions de Colla.
Quatre reunions de Junta de l’Entitat. Tres reunions preparatòries de l’acte commemoratiu
del 300 aniversari del bombardeig del barri del Pi. Tasques permanents de tresoreria,
secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures. Juliol:
Participació amb els Gegants petits del Pi, Gegants grans del Pi i els músics del Pi als 200
anys dels Gegants del Carrer de la Closa de Montbrió del Camp. Participació amb els
Gegants petits del Pi, Gegants grans del Pi, el Lleó de Barcelona i els músics del Pi a la
Xurriacada dels Països Catalans de la Festa Major de Vic. Participació amb el Gegantó
Perot lo Lladre i els músics del Pi a una exhibició a l’escola bressol Puigmal. Participació
amb els Gegants petits del Pi i els músics del Pi a la Diada de Sant Cristòfol a la Capella
de Sant Cristòfol. Participació amb els Gegants petits originals del Pi i els músics del Pi al
Centenari dels Gegants del Carrer Viserta de Monistrol de Montserrat. Participació amb els
Gegants petits del Pi, Gegants grans del Pi i músics del Pi als 25 anys i Casament dels
Gegants de Santa Coloma de Cervelló. Participació amb el Lleó de Barcelona a la sessió
fotogràfica de Lleons de Catalunya per al calendari de la Fundació Mas Albornà a
l’Amfiteatre de Tarragona. Participació a la Trobada de Gegants de Sant Jaume amb els
Gegants petits originals del Pi i els músics del Pi. Un viatge al taller d’en Manel Casserras
de Solsona per dur la Geganta petita del Pi a restaurar. Quatre assaigs de música. Una
reunió de Colla i quatre de Junta de l’Entitat. Deu reunions de preparació de l’estrena del
Gegantó Mustafà petit del Pi. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures. Agost: Participació amb els
Gegants petits originals del Pi, el Gegantó Perot lo Lladre del Pi i els músics del Pi a la
dotzena jornada de la Festa Catalana 2014 (suspès per la pluja). Participació amb els
Gegants petits del Pi, Gegantó Perot lo Lladre del Pi i els músics del Pi a la XXXIII Trobada
de Gegants de les 425 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Participació amb el Lleó de
Barcelona i els músics del Pi al Seguici de Sant Roc de les 425 Festes de Sant Roc de la
Plaça Nova. Un viatge al taller d’en Manel Casserras de Solsona per recollir la Geganta
petita del Pi que ha estat restaurada. Dos assaigs de música. Tres reunions de Junta de
l’Entitat. Vuit reunions de preparació de l’estrena del Gegantó Mustafà petit del Pi. Dotze
dies dedicats a la confecció del vestuari del Gegantó Mustafà petit del Pi. Dos dies
dedicats a fer recerca en arxius. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures. Setembre: Participació a la
Trobada de Gegants centenaris en motiu del 150 aniversari dels Gegants de Montblanc
amb la Família de Gegants del Pi i els músics del Pi. Campanya de promoció de l’estrena
del nou gegantó Mustafà petit del Pi durant 7 dissabtes i 7 diumenges a la plaça del Pi.
Ofrena floral al monument de Rafael Casanova en el marc de la Diada Nacional de
Catalunya amb la Família de Gegants del Pi i els músics del Pi. Festes de la Mercè:
Participació a l’Exposició del Seguici Popular al Palau de la Virreina amb el Lleó de

Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Gegants del Pi. Participació a l’Exposició de
Dracs i Bèsties de Foc a l’Ajuntament amb la Mulassa de Barcelona (vella). Participació a
la Mostra de Gegants de Barcelona a les Drassanes amb els Gegants petits del Pi i el
Gegantó Perot lo Lladre (a partir del dia 21 s’hi afegeix en Mustafà petit). Participació a la
inauguració de la Mostra de Gegants de Barcelona a les Drassanes amb els Gegants
grans del Pi. Participació al Seguici Inaugural i el Toc d’Inici amb el Lleó de Barcelona, la
Mulassa de Barcelona i els Gegants del Pi. Participació a la Passejada de Bèsties amb la
Mulassa de Barcelona (vella) i el grup Pircussió.. Participació a la Xambanga de gegants
amb els Gegants petits del Pi i el Gegantó Perot lo Lladre. Participació a les Matinades
amb els músics del Pi. Participació a la Mostra de Balls de Gegants amb la Família de
Gegants del Pi i els músics del Pi. Participació a la Passejada de Nans i Gegants amb els
Gegants petits del Pi, els músics del Pi i els Gegantons Perot lo Lladre i Mustafà petit.
Participació al Seguici d’Autoritats amb els Gegants grans del Pi, el Lleó de Barcelona i la
Mulassa de Barcelona. Participació a la Cavalcada amb la Família de Gegants del Pi, els
músics del Pi, el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Gegantons Perot lo
Lladre i Mustafà petit, (acte suspès per risc de pluja). Organització, muntatge i participació
amb la Família dels Gegants del Pi originals, el Gegantó Perot lo Lladre i els músics del Pi
als tallers “Jo també sóc en Mustafà” i la posterior estrena d’en Mustafà petit. Sis
entrevistes als mitjans de comunicació en motiu de l’estrena d’en Mustafà petit. Cinc
assajos de música. Tres assajos de Pircussió. Dues reunions de Colla. Sis reunions de
Junta de l’entitat. Tres assajos de balls d’imatgeria. Vuit reunions preparatòries de l’estrena
d’en Mustafà petit. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació i
imatge de l'entitat i de manteniment de les figures. Octubre: Participació amb els Gegants
petits del Pi, el gegantó Perot lo Lladre i els músics del Pi a la Festa Major d’Hostafrancs.
Participació amb els Gegants petits del Pi, el gegantó Perot lo Lladre, la Mulassa de
Barcelona i els músics del Pi a les Festes del Pilar a Fraga (Franja de Ponent). Participació
amb els Gegants petits i els músics del Pi a la Diada dels Falcons de Barcelona. Dues
entrevistes als mitjans de comunicació en motiu de l’estrena d’en Mustafà petit. Quatre
assaigs de música. Un assaig de Pircussió. Dues reunions de Colla i dues de Junta de
l’Entitat. Celebració de la Castanyada al Pi. Tasques permanents de tresoreria, secretaria,
arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures. Novembre:
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 Ballada d’Elements Festius
Històrics a Santa Maria del Mar amb la Família de Gegants del Pi i els músics del Pi.
Participació en un acte al Born Centre Cultural amb els Gegants petits del Pi. Participació
al Festivitas Bestiarum al Born Centre Cultural amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de
Barcelona i els músics del Pi. Recolzament i ball amb gegants vells de la Casa de Caritat o
del Carnaval i els gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus a la Baixada del Mercat
i Esclat Andreuenc de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar (suspès per la pluja).
Participació amb a la Cercavila de Festa Major de Sant Andreu de Palomar els Gegants
petits del Pi, en Perot lo Lladre, en Mustafà petit, els músics del Pi i la Mulassa de
Barcelona, i recolzament als gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval i els
gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus, (suspès per la pluja). Sis assaigs de
música. Un assaig de Pircussió. Un assaig del Ball a quatre entre els Gegants de Santa
Maria del Pi i Santa Maria del Mar. Diferents assaigs del Ball dels Gegants de Sant Andreu
per part d’alguns membres de l’entitat amb els Gegants de la Casa de Caritat. Dues
reunions de Colla. Sis reunions de Junta de l’Entitat. Tasques permanents de tresoreria,
secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat, així com manteniment de les figures.
Desembre:Participació amb els Capgrossos del Pi en un acte al Poble Espanyol.
Participació a la tercera sortida de la Carassa amb portadors / llançadors de caramels i els
músics. Participació a la Fira de Santa Llúcia amb la Carassa (conjunta amb tota la
Coordinadora) amb portadors / llançadors de caramels. Participació a la sisena sortida de
la Carassa. portada pel grup sardanista Xaloc colla Mare Nostrum, amb els músics del Pi.
Participació amb els gegants petits, en Perot lo Lladre i els músics del Pi a la Trobada de
Gegants de les Festes de Sant Nicolau a Malgrat de Mar. Participació amb la Família de
Gegants del Pi, en Mustafà petit i els músics del Pi a l’acte organitzat a la plaça del Pi per

recollir fons per la Marató de TV3. Participació a la campanya de recollida de joguines de
La Casa dels Entremesos: Gràcies Rei! Gràcies Reina! amb el gegantó Mustafà petit. Picapica de Nadal de la colla al Pi. Tres assaigs de música. Quatre assaigs del Ball a quatre
entre els Gegants de Santa Maria del Pi i Santa Maria del Mar. Dos assaigs dels balls de
les figures. Un assaig dels tabalers Pircussió. Una reunió de Colla. Tres reunions de Junta
de l’Entitat. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació i imatge de
l'entitat, així com manteniment de les figures.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval
Gener: Participació amb el gegantona Quimeta dels Àngels a la campanya “Gràcies Rei,
Gràcies Reina!” de recollida de joguines a la Casa dels Entremesos. Dues reunions de
Junta. Una reunió de colla. Un assaig dels músics. Febrer: Activitats a les Festes de
Santa Eulàlia: Participació amb la gegantona Quimeta i el nan Manolito a la XI Mostra de
gegantons infantils i d’escola al Pati Manning, participació amb el Bou de Barcelona, el
Drac de la Ciutat Vella i els gegants Lola i Ramon del Raval al Seguici de Santa Eulàlia XXXII Trobada de Gegants de Ciutat Vella, participació amb els diables de la Kinta Forka i
el Drac de la Ciutat Vella al Correfoc de Santa Eulàlia, participació amb les gegantes Lola
del Raval i Laia de Vallespir a la Passejada de les Laies. Participació amb portadors dels
gegants de Carnaval “Rodanxó i Rodanxona” a l’Arribo del Rei Carnestoltes. Dues
reunions de Junta. Una reunió de colla. Quatre assajos dels músics. Març: Participació
amb els músics al Concert d'alumnes de gralla dins el cicle "la Gralla made in Catalunya"
del Tradicionarius. Participació a la III Festa de cultura popular al Raval per Santa Madrona
amb els gegants Ramon i Lola i el nan Manolito –suspès per pluja-. Dues reunions de
Junta. Una reunió de colla. Quatre classes de gralla del curs de formació musical de la
xarxa Cases de la Festa. Cinc assajos dels músics. Abril: Tres classes de gralla del curs
de formació musical de la xarxa Cases de la Festa. Dues reunions de Junta. Una reunió de
colla. Cinc assajos dels músics. Maig: Participació amb els gegants Ramon i Lola i grup
de músics a la Trobada de Gegants de la Barceloneta. Participació a amb la gegantona
Quimeta i capgrossos a la celebració de les Festes de Santa Joaquima Vedruna.
Participació amb els gegants Ramon i Lola i músics a la tercera jornada de la Festa
Catalana 2014. Quatre classes del curs de perfeccionament per a grallers. Quatre assajos
de músics. Dues reunions de Junta. Una reunió de colla. Juny: Participació a la Trobada
de gegants de la Dreta del Eixample amb els gegants del Raval i músics. Participació en la
manifestació en defensa de l'escola en català organitzada per Som Escola amb la
gegantona Quimeta i capgrossos. Participació a l’Exposició del Seguici Popular a
l’Ajuntament amb el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona i el Bou de Barcelona.
Participació a la Processó del Corpus amb el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona i el Bou
de Barcelona. Participació a la Festa de Fi de Curs 2013/2014 de l’Escola Bressol Canigó
amb els gegants del Raval i musics. Participació a la Trobada de gegants del Casc Antic
amb els gegants del Raval i musics. Nou assajos de musics. Una reunió de junta. Una
reunió de colla. Juliol: Participació al Cercavila Pregó de la Festa Major del Raval amb els
Gegants Lola i Ramon i el nan Manolito. Realització del Taller de Gegants i de Diables de
la Festa Major del Raval. Organització i Participació a la Trobada de Gegants del Raval
amb els Gegants Lola i Ramon i el nan Manolito. Participació al Correfoc de la Festa Major
del Raval amb els Diables de la Kinta Forka. Participació a la Trobada de Gegants de Sant
Jaume amb els Gegants del carrer Vallespir Bartomeu i Laia. Sis assajos de musics. Dues
reunions de junta. Una reunió de colla. Agost: Participació amb els Gegants del carrer
Vallespir Bartomeu i Laia i músics a la XXXIII Trobada de Gegants de les 425 Festes de
Sant Roc de la Plaça Nova. Participació amb els Gegants del carrer Vallespir Bartomeu i
Laia i músics a la cercavila de la Festa Major d’estiu de Gualba. Organització del Correfoc
de la Festa Major d’estiu de Gualba i participació amb els Diables de la Kinta Forka i del
Drac de la Ciutat Vella de Barcelona. 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. Participació a l’Exposició de Gegants de Barcelona
de Barcelona al Museu Marítim amb els gegants del carrer Vallespir, el nan Manolito i la
geganteta Quimeta. Participació al Seguici inaugural i Toc d'Inici amb el Bou de Barcelona i
el Drac de la Ciutat Vella. Participació a la Passejada de Bèsties amb el Drac de la Ciutat
Vella i tabalers. Participació al Correfoc amb els Diables de la Kinta Forka el Bou, el Drac
de la Ciutat Vella i tabalers. Participació a la Xambanga amb els gegants del Raval, els
gegants del carrer Vallespir, el nan Manolito, la geganteta Quimeta i els músics.
Participació al Seguici d'autoritats amb el Bou de Barcelona i el Drac de la Ciutat Vella.
Participació a la Passada de Nans i Gegants amb els gegants del Raval, la geganteta
Quimeta i els músics. Participació a la Cavalcada amb el Bou de Barcelona, el Drac de la
Ciutat Vella, els gegants del Raval i els músics, (acte suspès per risc de pluja).
Vuit assajos de musics. Quatre assajos de balls de bèsties. Dues reunions de Junta. Una
reunió de colla. Octubre: Participació a les Festes de Sant Miquel de la Barceloneta amb
el Drac de la Ciutat Vella i els diables de la Kinta Forka. Participació a les Festa Major de
Les Corts amb els gegants Ramon i Lola del Raval i músics. Participació a la Fira del
Senglar de Gualba amb els gegants Ramon i Lola, la gegantona Quimeta i musics. Dues
reunions de junta. Una reunió de colla. Nou assajos de musics. Novembre: Participació a
les Festes de Poble-sec amb el Drac de la Ciutat Vella. Participació al Festival Tot Raval’s
amb un Taller infantil. Participació al Festival Tot Raval’s amb els Diables de la Kinta
Forka. Participació al Festival Tot Raval’s amb els Gegants del Raval i musics. Dos
reunions de Junta. Una reunió de colla. Cinc assajos de musics. Quatre classes de gralla.
Desembre: Participació a la Fira de Santa Llúcia amb la Carassa (conjunta amb tota la
Coordinadora) amb portadors / llançadors de caramels. Participació al Posa’t la gorra, per
a l’AFANOC, al Parc de la Ciutadella amb el nan Manolito i la gegantona Quimeta.
Participació a la jornada de TMB es mou per les malalties minoritàries amb els capgrossos.
Participació a la sortida de l’Home dels Nassos amb membres de l’Entitat. Participació a la
campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos: Gràcies Rei! Gràcies
Reina! amb la gegantona Quimeta. Celebració del sopar de germanor de Nadal de l’Entitat.
Sis assajos de musics. Dues classes de gralla. Dos reunions de Junta. Una reunió de colla.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta
Gener: Participació amb el gegantó Miquelet a la campanya “Gràcies Rei, Gràcies Reina!”
de recollida de joguines a la Casa dels Entremesos. Participació amb la Tarasca a la
Mostra de Bestiari Festiu i Tradicional de Catalunya a Mataró. Participació amb la Tarasca
a la Presentació del Basilisc de Mataró amb cercavila de foc i balls a Mataró. Febrer:
Activitats a les Festes de Santa Eulàlia: Participació amb els gegantons Miquelet, Ganxut i
Ramonet a la XI Mostra de gegantons infantils i d’escola al Pati Manning, participació amb
la Petita Àliga Barcelonina, els gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet a la VII Ballada i
Cercavila de Gegantons, participació amb la Tarasca de Barcelona, els Gegants Pep
Barceló i Maria La Néta, els gegantons Ganxut i Ramonet i el nan General Lagarto al
Seguici de Santa Eulàlia - XXXII Trobada de Gegants de Ciutat Vella, participació amb els
diables tarascaires i la Tarasca de Barcelona al Correfoc de Santa Eulàlia, participació amb
la geganta Maria la Néta a la Passejada de les Laies. Dos assajos per a la creació del nou
grup de Grallers de la Barceloneta. Una reunió de colla. Març: Participació amb els músics
al Concert d'alumnes de gralla dins el cicle "la Gralla made in Catalunya" del
Tradicionarius. Participació a la XX Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant
Josep Oriol amb els gegants de la Barceloneta i els gegantons Ramonet i Gantxut.
Participació a la III Festa de cultura popular al Raval per Santa Madrona amb els gegants
de la Barceloneta i els gegantons Ramonet i Gantxut –suspès per pluja-. Tres classes de
gralla del curs de formació musical de la xarxa Cases de la Festa. Una reunió de colla.
Abril: Participació amb els gegants de la Barceloneta, Pep Barceló i Maria la Néta, a la
XXV Trobada de Lliçà de Vall. Tres classes de gralla del curs de formació musical de la
xarxa Cases de la Festa. Tres assajos de grallers. Maig: Organització de la Trobada de
Gegants de la Barceloneta i participació amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta, el

gegantó Miquelet i el nan dels General Lagarto. Participació amb els gegants Pep Barceló i
Maria la Néta, el gegantó Miquelet i el nan dels General Lagarto a la quarta jornada de la
Festa Catalana 2014. Una reunió de colla. Dos assajos dels músics. Juny: Participació
amb els gegantons Miquelet, Ramonet i Ganxut i el nan dels General Lagarto a la Trobada
de Gegants de Sant Just Desvern. Participació a l’Exposició del Seguici Popular a
l’Ajuntament amb la Tarasca de Barcelona. Participació amb els Gegants nous de la Casa
de la Caritat, Borda i Hereu, i la Tarasca de Barcelona a la Processó de Corpus de
Barcelona. Juliol: Participació amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta i el nan del
General Lagarto a la Trobada de Gegants del Raval. Participació amb els gegantons
Miquelet, Ramonet i Ganxut i el nan del General Lagarto a la Trobada de Gegants del
Poble Sec. Agost: Participació amb els gegantons Miquelet, Ramonet i Ganxut i el nan
del General Lagarto a la XXXIII Trobada de Gegants de les 425 Festes de Sant Roc de la
Plaça Nova. Setembre: Participació a la Trobada de Gegants de la Beguda Alta amb els
gegants Pep i Maria, els gegantons Miquelet, Ramonet i Ganxut i el nan del General
Lagarto. Participació a la sessió fotogràfica Bestiari de Catalunya a la plaça de les Beates
per al calendari de la Fundació Mas Albornà amb la Tarasca de Barcelona. Participació a la
Trobada de Gegants del Poblenou amb els gegants Pep i Maria, els gegantons Miquelet,
Ramonet i Ganxut i el nan del General Lagarto. 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 de Barcelona al Museu
Marítim amb els gegants Pep i Maria, els gegantons Miquelet, Ramonet i Ganxut i el nan
del General Lagarto. Participació al Seguici inaugural i Toc d'Inici amb la Tarasca de
Barcelona. Participació a la Passejada de Bèsties amb la Tarasca de Barcelona.
Participació al Correfoc amb els Diables Tarascaires i la Tarasca de Barcelona.
Participació al Seguici d'autoritats amb la Tarasca de Barcelona. Participació a la Passada
de Nans i Gegants amb els gegants Pep i Maria, els gegantons Miquelet, Ramonet i
Ganxut i el nan del General Lagarto. Participació a la Cavalcada amb els gegants Pep i
Maria, els gegantons Miquelet, Ramonet i Ganxut i el nan del General Lagarto, (acte
suspès per risc de pluja). Participació a la Trobada de Gegants de Molins de Rei amb els
gegants Pep i Maria els gegantons Miquelet, Ramonet i Ganxut i el nan del General
Lagarto. Octubre: Participació organització dels Versots Infernals de les Festes de Sant
Miquel de la Barceloneta amb la Tarasca de Barcelona i els Diables Tarascaires .
Participació a la Trobada de Gegants del 50è Aniversari dels Gegants de Caldes de
Montbui amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta i el gegantó Miquelet. Participació a
la Diada dels Falcons de Barcelona amb la Tarasca de Barcelona. Novembre:
Participació la XXII Trobada de Gegants i VI Mostra de Grups Folklòrics a Sant Climent de
Llobregat amb portadors i balladors dels Gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus
de Barcelona. Participació a la primera sortida de la Carassa de Nadal 2014 amb portadors
i músics. Dues reunions de colla. Desembre: Gener : Participació a la Fira de Santa Llúcia
amb la Carassa (conjunta amb tota la Coordinadora) amb portadors / llançadors de
caramels. Participació al Posa’t la gorra, per a l’AFANOC, al Parc de la Ciutadella amb els
gegantons Ganxut, Ramonet i Miquelet. Celebració del Nadal de la colla. Assemblea de
l’entitat.

Esbart Català de Dansaires
Gener: Participació de les seccions infantil i juvenil en una ballada a la Residència
Francesc Layret de Barcelona, Participació amb la secció juvenil a la Cercavila de
Festa Major del Barri de Sant Antoni. Quatre assajos de la secció juvenil. Quatre
assajos de la secció infantil. Quatre sessions del ball dels divendres. Una sessió de
La Cafetera dedicada a: Ballar al 1714. Introducció a la dansa històrica, a càrrec
d’Anna Romaní. Sis reunions externes. Una reunió de Junta Directiva. Febrer:
Activitats a les Festes de Santa Eulàlia: Participació amb els Cavallets Cotoners a

la Mostra i cercavila de Cavallets de Catalunya al C.C. Born, participació amb les
seccions infantil i juvenil a la XI Mostra d’esbarts dansaires infantils i juvenils,
participació amb el cos de dansa a la Ballada d’Esbarts de Santa Eulàlia,
participació amb els Cavallets Cotoners i totes les seccions de bastoners al Seguici
de Santa Eulàlia - XXXII Trobada de Gegants de Ciutat Vella. Participació al Ball de
Màscares del “Carnaval històric del Mercat del Born”. Un taller de dansa a escoles.
Vuit assajos del Cos de Dansa. Visita d'alumnes i professors del Conservatorio
Profesional de Danza Luís del Río de Còrdova, 16 persones. Quatre assajos de la
secció juvenil. Quatre assajos de la secció infantil. Quatre sessions del ball dels
divendres. Quatre reunions externes. Una reunió de Junta Directiva. Març:
Participació amb la colla gran dels bastoners al Museu Marítim en una
recepció/sopar de professionals holandesos per a WOW Caufape Bordera, S.L /
Global Events Group. Participació amb les seccions infantil i juvenil a la ballada de
les Festes de Sant Josep Oriol. Participació amb el cos de dansa a la III Festa de
cultura popular al Raval per Santa Madrona –suspès per pluja-. Coordinació del
curs de La Cafetera de l'Esbart Català de Dansaires: Ballar al 1714. Introducció a la
dansa històrica, amb un total 37 alumnes. Un taller de dansa a escoles a La Casa
dels Entremesos. Quatre tallers de dansa a l'Escola Ramon Llull. Presentació del
CD's Ball de Gitanes de Santa Maria de Palautordera i Ball de Gitanes de Mataró.
Cinc sessions del ball dels divendres. Una reunió de Junta. Nou assajos del cos de
dansa. Cinc assajos de la secció juvenil. Cinc assajos de la secció infantil. Abril:
Presentació del CD Música i músics de l’Esbart Català de Dansaires. Vol IV.
Enregistrament d’instrumentacions per a orquestra. Participació de les seccions
juvenil i cos de dansa en el Dia Internacional de la Dansa a les jornades d'assaig
obert. Participació del cos de dansa a l'Aplecat del Tricentenari a Nou Barris 2014.
Promoció de la lectura la diada de Sant Jordi als dansaires infantils i juvenils. Tres
tallers de dansa a escoles. Organització de les colònies Balla amb la natura
2014 per a dansaires de les seccions infantil i juvenil. Participació amb els
Cavallets Cotoners a l'exposició sobre cavallets d’arreu del món a Lajkonik’s World
de Cracòvia (Polònia). Una reunió de Junta Directiva. Nou assaigs del cos de
dansa. Quatre assajos de la secció juvenil. Quatre assajos de la secció infantil.
Quatre sessions del ball dels divendres. Maig: Organització d'actes en el marc del
X Recercat: conferència Mancomunitat de Catalunya (1914-1923) exposició Joc a
Joc. Participació en les Jornades Recercat 2014 amb la ballada del cos de dansa
en la inauguració al Claustre de l'Espai Arts Santa Mònica, la presència de l'entitat
a l'estand conjunt dels centres d'estudi de la ciutat de Barcelona, la projecció de
l'audiovisual Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric. Organització de
l'exposició i xerrada sobre Cavallets ... Endavant! a la Violeta de Gràcia. Ballada de
les seccions infantils i juvenils a la residència de gent gran El Mil·lenari. Ballada de
la secció juvenil a les Festes de la Primavera de la Barceloneta. Participació dels
Cavallets Cotoners a la Festa Major de Badalona. Organització del passi de
fotografies de la sortida Balla amb la Natura. Participació en el projecte World de
Cracòvia (Polònia), amb la col·laboració de l’Esbart Català de Dansaires amb els
Cavallets Cotoners. Dues reunions de Junta Directiva. Vuit assaigs del cos de
dansa. Quatre assaigs de la secció juvenil. Quatre assaigs de la secció infantil.
Cinc sessions del ball dels divendres. Juny: Ballada del cos de Dansa al Castell de
Montjuïc. Participació a l’Exposició del Seguici Popular a l’Ajuntament amb els
Cavallets cotoners. Participació amb els bastoners, els Cavallets cotoners i els
cercolets a la Processó de Corpus de Barcelona. Participació amb els Cavallets
cotoners al Festival Lajkonik de Cracòvia (Polònia). Organització del Pic-nic anual
de les seccions infantil i juvenil. Final de curs de les seccions infantil i juvenil.
Organització de la campanya de recollida d'aliments. Una reunió de Junta Directiva.

Sis assajos del cos de dansa. Tres assajos de la secció juvenil. Tres assajos de la
secció infantil. Tres sessions i final de curs dels Ball dels divendres. Juliol: Ballada
del cos de Dansa al Castell de Montjuïc dins els actes de commemoració del
Tricentenari. Participació de bastoners a l’11 sessió de la Festa Catalana. Set
assajos del Cos de Dansa. Dos assajos amb les colles bastoneres de
Barcelona. Final del termini de presentació d'estudis al IV Premi Rafel Tudó. Tres
reunions de la comissió 1000 fotografies de l'Esbart Català de Dansaires. Una
reunió de Junta Directiva. Una reunió amb les colles bastoneres de Barcelona.
Dues reunions amb ICUB per preparació de les Festes de la Mercè’14. Agost:
Participació amb els Cavallets Cotoners en la cercavila de les celebracions del
Tricentenari a Vilanova i la Geltrú,. Participació del Cos de Dansa en el Concert de
Música Barroca de Compositors Catalans a l'Aplec Internacional a Timisoara
(Romania). Participació amb la Colla gran de Bastoners al Seguici de Sant Roc de
les 425 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Participació amb el Cos de Dansa a
la Ballada de les 425 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Quatre assajos del cos
de dansa. Dues reunions de comissions internes. Setembre: Participació a la
sessió fotogràfica Bestiari de Catalunya a la plaça de les Beates per al calendari de
la Fundació Mas Albornà amb els Cavallets Cotoners de Barcelona. Festes de la
Mercè: Participació a l’Exposició del Seguici Popular de Barcelona al Palau de la
Virreina amb els Cavallets Cotoners de Barcelona. Participació al Seguici inaugural
i Toc d'Inici amb els Cavallets Cotoners de Barcelona. Participació al Matí Bastoner
amb les colles bastoneres –infantils, juvenils i adults. Participació a la Trobada
d’Esbarts al Palauet Albèniz amb el Cos de dansa. Participació a la Mostra
d’associacions amb les seccions infantils i juvenils. Participació al Seguici
d’autoritats amb els Cavallets Cotoners de Barcelona. Participació a la Cavalcada
de la Mercè, amb la participació dels Cavallets Cotoners de Barcelona (acte suspès
per risc de pluja). Organització del MercèDansa amb la participació de dansaires
d'arreu de Catalunya i del Galop de la Mercè. Participació a l’Altafulla Dansa amb el
Cos de dansa. Quatre assajos de la secció infantil. Quatre assajos de la secció
juvenil. Sis assajos del Cos de dansa. Una reunió de Junta directiva. Inici de
pràctiques d'antropologia de la facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona. Assistència a una reunió de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires. Tres
consultes a l’Arxiu i la Biblioteca. Octubre: Participació a la Festa Major de
Montbau amb la secció juvenil. Participació a la primera Trobada de Bèsties
Infantils del Barcelonès al Poblenou amb els Cavallets infantils. Participació a la
Festa Major de Santa Maria de Palautordera amb els Cavallets Cotoners.
Organització d'una visita - xerrada - taller de balls sobre imatgeria festiva del
S.XVIII en el marc de les jornades de l'IRMU. Participació de representants de
l'entitat al en dues taules rodones, una presentació de l'Esbart i en la inauguració
de l'exposició "Esbart Català de Dansaires 1908-2008” en el marc del "Festival de
música de les terres de cruïlla". Cent anys d’història" a la Sènia. Exposició "Apel·les
Mestres, artista complet i home polièdric" a l'escola Oriol Martorell de Barcelona.
Reportatge sobre el MercèDansa als mitjans de comunicació dins del programa de
televisió de Catalunya "Quarts de Nou". Vuit reunions externes. Tres sessions del
ball dels divendres. Quatre assajos de la secció infantil. Cinc assajos de la secció
juvenil. Vuit assajos del Cos de Dansa. Dues reunions de Junta Directiva.
Novembre: Premi BEST de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya al millor
projecte estratègic per l’Any dels Cavallets Cotoners de Barcelona. Reconeixement amb
Diploma de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya pels vuitanta anys dels
Cavallets de l’Esbart Català de Dansaires entregat dins de l’acte Festivitas Bestiarum.
Organització de la Ballada del Soci - Festa del 106è aniversari de l’Esbart. Homenatge a
Maria Rosa Alonso, amb la participació de totes les seccions i antics dansaires. Entrega

del IV Premi Rafael Tudó a Roser Reixach per l’estudi la Trencadansa. Festa Major de
Prats de Lluçanès. Organització de la jornada Aportacions a la dansa catalana 2014 amb la
participació de 20 ponents convidats i 51 assistents. Exposició Esbart Català de Dansaires
1908-2008. Cent anys d’història a la Sènia del 1 al 22 de novembre. Exposició Apel·les
Mestres, artista complet i home polièdric al Institut Escola Oriol Martorell de Barcelona del
1 de novembre al 20 de desembre. Enregistrament a La Casa dels Entremesos del volum 5
de la col·lecció Música i músics de l’Esbart Català de Dansaires. Lluís Albert, amb la Cobla
Girona. Quatre assajos de la secció infantil. Quatre assajos de la secció juvenil. Vuit
assajos del Cos de Dansa. Quatre sessions del Ball dels divendres. Un assaig de ball de
bastons amb les colles bastoneres de Barcelona. Quatre classes de flabiol. Una reunió de
Junta Directiva. Tres reunions de la Comissió Projecte 1000 fotografies. Sis reunions de la
Comissió d’Homenatge a Maria Rosa Alonso. Vuit reunions externes. Cinc consultes a
l’Arxiu i la Biblioteca. Mitjans de comunicació: un article a la secció Ruta per Barcelona del
diari El Periódico, amb un text sobre l’Esbart i una fotografia dels bastoners petits assajant.
Una entrevista a la membre de l’Esbart Montserrat Garrich a Fes ta Festa de ràdio digital.
Desembre: Ballada de les seccions infantil i juvenil a la XXI Diada de les tradicions i els
costums nadalencs de la Fira de Santa Llúcia. Participació i ballada del Cos de Dansa a la
Cercavila de "L'Esperit de Nadal". Exposició Apel·les Mestres, artista complet i home
polièdric a l'institut Escola Oriol Martorell de Barcelona del 1 al 20 de
desembre. Organització de l'activitat Mou-te i balla per la Marató destinada a recaptar fons
per la Marató de TV3, amb la participació de 102 persones. Organització d'activitats
nadalenques per les seccions infantil i juvenil de l'Esbart. 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. Dotze classes de flabiol (18 hores en total).
Tres reunions de la Comissió Projecte 1000 fotografies. Una reunió de la Comissió
d’Homenatge a Maria Rosa Alonso. Sis reunions externes. Tres consultes a l’Arxiu i la
Biblioteca. Publicació del Manual de descripció coreogràfica de balls de bastons.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic
Gener: Participació amb el gegantó Tinet el graller a la campanya “Gràcies Rei, Gràcies
Reina!” de recollida de joguines a la Casa dels Entremesos. Participació amb els Gegants
de Santa Maria del Mar al Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga. Organització
del Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga. Quatre reunions de Junta. Una reunió
de colla. Un assaig del “Ball a quatre”. Quatre assajos de grallers. Vuit assajos de tabalers
adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Febrer: Activitats a les
Festes de Santa Eulàlia: Participació amb els gegantons Cati i Tinet a la XI Mostra de
gegantons infantils i d’escola al Pati Manning, participació amb els Gegants de Santa Maria
del Mar als Protocols de l’Àliga, participació amb els gegantons Cati i Tinet a la VII Ballada
i Cercavila de Gegantons, participació amb el Dofi del Casc Antic, els gegants del Casc
Antic, els Gegants de Santa Maria del Mar i els gegantons Cati i Tinet al Seguici de Santa
Eulàlia - XXXII Trobada de Gegants de Ciutat Vella, participació amb els tabalers
KuKumKú al Correfoc infantil, participació amb el Dofi del Casc Antic i els tabalers
KuKumKú al Correfoc de Santa Eulàlia, participació amb les gegantes Cati, Marieta i
Reina de Saba a la Passejada de les Laies. Participació amb portadors dels gegants de
Carnaval “Rodanxó i Rodanxona” a l’Arribo del Rei Carnestoltes. Quatre reunions de Junta.
Una reunió general de colla. Un assaig del “Ball a quatre”. Quatre assajos de grallers. Vuit
assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids.
Març: Participació amb el Dofí al Carnavalassu del Casc Antic – Barri Gòtic. Participació
amb portadors dels gegants de Carnaval “Rodanxó i Rodanxona”a la Cavalcada del Rei
Carnestoltes i a la Batalla Campal de La Taronjada. Participació a la Passejada dels Oriols
de les Festes de Sant Josep Oriol amb els gegants Peret, Tinet i Salomó. Participació a la
XX Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol amb els gegants del
Casc Antic i de Santa Maria del Mar. Participació amb els tabalers KuKumKú a La Marató
de Barcelona. Participació amb els tabalers KuKumKú al Localitza’t. Quatre reunions de
Junta. Una reunió general de colla. Un assaig dels gegants Cinc assajos de grallers. Vuit

assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids.
Abril: Col·laboració en l’organització i com portadors amb l'Aplecat del Tricentenari a Nou
Barris 2014. Participació amb dos músics al master class de Percussió de La Casa dels
Entremesos. Tres classes de gralla del curs de formació musical de la xarxa Cases de la
Festa. Quatre reunions de Junta. Una reunió general de colla. Un assaig dels gegants.
Tres assajos de grallers. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels
tabalers infantils Kukumkids. Maig: Participació amb els Gegants del Casc Antic a la
Trobada de Gegants de Nou Barris 2014. Participació a la IX Trobada de Gegants a Gràcia
amb els gegants del Casc Antic i participació al Vè. Concurs de Balls de Gegants de la Vila
de Gràcia amb els gegants del Casc Antic. Participació a Terrassa amb els gegants del
Casc Antic. Actuació a les jornades inaugurals del Barcelona Visual Sound al Macba amb
els tabalers Kukumkú. actuació al festival Fem-Paral·lel amb els tabalers Kukumkú. Tres
classes de gralla del curs de formació musical de la xarxa Cases de la Festa. Quatre
reunions de Junta. Una reunió general de colla. Un assaig dels gegants. Cinc assajos de
grallers. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils
Kukumkids. Juny: Participació amb els Gegants del Casc Antic a la Trobada de Gegants
de Creixell. Participació amb els gegants i el Dofí del Casc Antic al cercavila de la Festa
Major del Casc Antic. Participació a l’Exposició del Seguici Popular a l’Ajuntament amb els
Gegants de Santa Maria del Mar. Participació amb els Gegants de Santa Maria del Mar i el
Dofí del Casc Antic a la Processó de Corpus de Barcelona. Organització i participació amb
els gegants del Casc Antic, de Santa Maria del Mar i Dofí del Casc Antic a la Trobada de
Gegants del Casc Antic. Participació amb el tabalers Kukumkú al Coreffoc gran de La
Marina. Participació amb el tabalers Kukumkids al cerca vila d’entitats de la Festa Major del
Casc Antic. Participació amb el tabalers Kukumkids al Correfoc infantil de La Marina.
Participació amb el tabalers Kukumkú a la 1a. Trobada de percussió tradicional del
Carmel. Participació amb el tabalers Kukumkú a la Nit del Foc de la Barceloneta.
Participació amb el tabalers Kukumkú al Correfoc gran de les Festes de Sant Pere.
Participació amb el tabalers Kukumkids al Correfoc infantil de les Festes de Sant Pere.
Quatre classes de gralla del curs de formació musical de la xarxa Cases de la Festa.
Quatre reunions de Junta. Una reunió general de colla. Un assaig dels gegants. Quatre
assajos de grallers. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers
infantils Kukumkids. Juliol: Participació amb els Gegants del Casc Antic i el Dofí a la
novena diada de la Festa Catalana. Participació a la Trobada de Gegants del Centenari
dels Gegants de Viserta a Monistrol de Montserrat amb geganters portant els Gegants
Vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona. Participació a la Trobada de
Gegants del Raval amb els gegants del Casc Antic. Participació a la Trobada de Gegants
de Vilanova i la Geltrú amb el Gegants del Casc Antic. Participació amb el tabalers
Kukumkú a la Trobada Percutiva de Centelles. Participació amb el tabalers Kukumkids al
cerca vila d’entitats de la Festa Major del Casc Antic. Participació amb el tabalers Kukumkú
al Correfoc del 25è. Aniversari dels Diables de Canovelles. Quatre classes de gralla del
curs de formació musical de la xarxa Cases de la Festa. Quatre reunions de Junta. Una
reunió general de colla. Un assaig dels gegants. Quatre assajos de grallers. Vuit assajos
de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Agost:
Participació amb els gegants Marieta i Pere, els gegantons Kati i Tinet i músics a la XXXIII
Trobada de Gegants de les 425 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Una reunió de
Junta. Un assaig dels gegants. Quatre assajos de grallers. Vuit assajos de tabalers adults
Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Setembre: Participació a la
passejada de torxes al Fossar de les Moreres amb els tabalers Kukumkú. Participació a la
Trobada de Gegants de Montblanc amb els gegants de Santa Maria del Mar. Participació al
correfoc de Cornellà de Llobregat acompanyant als Dimonis de sa Factoria amb els
tabalers Kukumkú. 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 Bestiari de Foc a l’Ajuntament de Barcelona amb el Dofí del Casc Antic.
Participació a l’Exposició de Gegants de Barcelona al Museu Marítim amb els gegants
Peret i Marieta i els gegantons Kati i Tinet. Participació al Seguici inaugural i Toc d'Inici
amb els 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
Kukumkú. Participació al Correfoc infantil amb els tabalers Kukumkú i Kukumkids.
Participació al Correfoc amb el Dofí del Casc Antic i els tabalers Kukumkú. Participació a la
Xambanga amb els gegants Peret i Marieta i els gegantons Kati i Tinet. Participació al
Seguici d'autoritats amb els gegants de Santa maria del Mar. Participació al Passada de
Nans i Gegants amb els gegants Peret i Marieta i els gegantons Kati i Tinet. Participació a
la Cavalcada amb els gegants de Santa Maria del Mar, el Dofí del Casc Antic, els gegants
Peret i Marieta i els gegantons Kati i Tinet (acte suspès per risc de pluja). Quatre reunions
de Junta. Una reunió general de colla. Un assaig dels gegants. Quatre assajos de grallers.
Diverses activitats de preparació d’actes. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre
assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Octubre: Participació a la Trobada de Gegants
de Sarrià amb els gegants Peret i Marieta i els gegantons Cati i Tinet. Taller de percussió
per a nenes i nens a la Ludoteca de la placeta del Pi amb els tabalers Kukumkú. Cercavila
de la Castanyada de la plaça Nova a la plaça de sant Just amb els tabalers Kukumkids.
Participació al Correfoc infantil del “Fot-li Castanya” amb els tabalers Kukumkids.
Participació al Correfoc del “Fot-li Castanya” amb els tabalers Kukumkú. Quatre reunions
de Junta. Una reunió general de colla. Un assaig dels gegants. Quatre assajos de grallers.
Quatre assajos de balls de gegants. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre
assajos dels tabalers. Novembre: Participació a la Trobada de Gegants de Santa Coloma
de Farners amb els gegants del Casc Antic: Peret i Marieta. Organització de la XI Ballada
d’Imatgeria Històrica de Santa Maria del Mar amb l’estrena del Ball del Dofí de Barcelona i
la participació dels Gegants de Santa Maria del Mar i del Dofí de Barcelona. Participació a
la Cercavila de la Festa Major de Santa Caterina amb els gegants del Casc Antic: Peret i
Marieta i el Dofí de Barcelona. Participació a la XXII Trobada de Gegants i VI Mostra de
Grups Folklòrics a Sant Climent de Llobregat amb portadors i balladors dels Gegants nous
de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona. Participació al Fem dissabte del Grup
Ecologista del Nucli Antic amb els gegants del Casc Antic: Peret i Marieta i el Dofí de
Barcelona. Participació a la Baixada del Mercat i al Esclat Andreuenc de la Festa Major de
Sant Andreu del Palomar a la plaça Orfila amb balladors i portadors dels gegants vells de
la Casa de Caritat o del Carnaval i els gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus
(suspès per pluja). Participació a la Trobada de Gegants de Sant Andreu del Palomar amb
portadors dels gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval i els gegants nous de la
Casa de Caritat o del Corpus (suspès per pluja). Quatre reunions de Junta. Una reunió
general de colla. Un assaig dels gegants. 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. Desembre: Participació a la Fira de Santa Llúcia amb la Carassa (conjunta amb
tota la Coordinadora) amb portadors / llançadors de caramels. Participació a la campanya
de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos: Gràcies Rei! Gràcies Reina! amb el
gegantó Tinet. 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.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les
Gener: Sense activitats el mes de gener. Febrer: Activitats a les Festes de Santa Eulàlia:
Participació amb la geganta Constança a la Passejada de les Laies. Març: Participació a
la a la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol amb el gegant Pere.
Participació a la XX Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol amb
els gegants Pere i Constança. Participació a la III Festa de cultura popular al Raval per
Santa Madrona amb els gegants Pere i Constança –suspès per pluja-. Abril: Per
calendari, sense activitat el mes d’abril. Maig: Participació amb els gegants Pere i

Constança a la Parròquia de Sant Pere de les Puel·les en l’acte d’unció de malalts.
Participació amb els gegants Pere i Constança i els grallers a la segona jornada de la
Festa Catalana 2014. Participació amb els gegants Pere i Constança i els grallers a la
Trobada de Gegants del Guinardó. Juny: Participació a la Trobada de Gegants del Casc
Antic amb els gegants Pere i Constança. Organització del Seguici Tradicional de Sant Pere
de la Festa Major del Casc Antic i participació amb els gegants Pere i Constança. Una
reunió de colla. Juliol: Participació a la Trobada de Gegants del Raval amb el gegant
Pere. Participació a la Trobada de Gegants de Sant Jaume amb el gegant Pere. Agost:
Sense activitat el mes d’agost. Setembre: Festes de la Mercè: Participació a l’Exposició
de Gegants de Barcelona de Barcelona al Museu Marítim amb els gegants Pere i
Costança. Participació a la Xambanga de gegants amb els gegants Pere i Costança i
músics. Participació a la Passada de nans i gegants amb els gegants Pere i Costança i
músics. Participació a la Cavalcada Pere i Costança i músics, (acte suspès per risc de
pluja). Octubre: Participació en una activitat de la Parròquia de Sant Pere de les Puel·les
amb els gegants Pere i Constança. Sense més informació. Novembre: Participació i
organització, a la plaça de Sant Pere, de l’acte de presentació i d’inauguració dels nous
gegantons de Sant Pere de les Puel·les: Isabel i Alfons. Una reunió de colla. Desembre:
Participació al Posa’t la gorra, per a l’AFANOC, al Parc de la Ciutadella amb els gegantons
Isabel i Alfons.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes
Gener: Tres sessions del Curs de Sardanes anual regular amb un total d’assistència de
36 persones. Febrer: Quatre sessions del Curs de Sardanes anual regular amb un total
d’assistència de 48 persones. Març: Quatre sessions del Curs de Sardanes anual regular
de l’Aula de Sardanes amb un total d’assistència de 56 persones. Dues sessions del Curs
de Sardanes especial per a parents d’alumnes del Curs de Sardanes del Corte Inglés amb
un total d’assistència de 12 persones. Abril: Tres sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes amb un total d’assistència de 42 persones. Tres sessions del
Curs de Sardanes especial per a parents d’alumnes del Curs de Sardanes del Corte Inglés
amb un total d’assistència de 14 persones. Maig: Cinc sessions del Curs de Sardanes
anual regular de l’Aula de Sardanes amb un total d’assistència de 60 alumnes. Tres
sessions del Curs de Sardanes especial per a parents d’alumnes del Curs de Sardanes del
Corte Inglés amb un total d’assistència de 17 alumnes. Juny: Tres sessions del Curs de
Sardanes regular de l’Aula de Sardanes amb un total d’assistència de 32 alumnes.
Participació a la cloenda de l’Escola de Sardanes del Corte Inglés. Final de Curs de
Sardanes regular de l’Aula de Sardanes. Juliol: El mes de juliol no hi ha activitat. Les

trobades didàctiques amb la Sardana, l’Aula de Sardanes, són ajustades al curs
escolar. Agost: Sense activitat el mes d’agost. Setembre: Inici del curs de l’Aula de
Sardanes. Una sessió del Curs de Sardanes anual regular de l’Aula de Sardanes amb un
total d’assistència de 15 alumnes. Octubre: Quatre sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes amb un total d’assistència de 60 alumnes. Novembre:
Quatre sessions del Curs de Sardanes anual regular de l’Aula de Sardanes, un amb Taller
de Sardanes per al Consorci per a la Normalització Lingüística de Barcelona, amb un total
d’assistència de 73 alumnes. Desembre: Una sessió del Curs de Sardanes anual regular
de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de 16 alumnes. Participació a la Fira de
Santa Llúcia amb la Carassa (conjunta amb tota la Coordinadora) amb portadors /
llançadors de caramels.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum
Gener: Inici de la Temporada 2014. Dos assajos a La Casa dels Entremesos.
Ensenyament i preparació de les cinc noves incorporacions (tres nois i dues noies) com a
balladors. Febrer: Participació a la Cloenda del Campionat Territorial de Colles de
Barcelona a Barcelona quedant en segona posició. Participació a la Cloenda del
Campionat de Catalunya a Arenys de Munt amb segon premi en Lluïment, primer premi en
Punts Lliures, primer premi en Revesses i primer premi en Colla Completa Quatre assajos
a La Casa dels Entremesos i un assaig en l’audició de la Cloenda del Campionat de
Catalunya. Set noves incorporacions com a balladors. Març: Participació al Concurs Lliure
de Granollers aconseguint el primer lloc en cada una de les dues sardanes obtenint així, la
primera victòria de la temporada. En aquest concurs hem pogut fer debutar cinc de les nou
incorporacions que hem tingut aquest any, fet que considerem un gran èxit. Cloenda de la
Temporada 2013 a Can Ramon de Rubí. Sis assajos a La Casa dels Entremesos i dos
assajos en les audicions de l’avinguda de la Catedral. Abril: Participació d’alguns
membres de la Colla en l’audició de sardanes de la diada de Sant Jordi celebrada a la
Plaça Sant Jaume de Barcelona. Sis assajos a La Casa dels Entremesos. Dos assajos en
les audicions de sardanes de l’avinguda de la Catedral. Maig: Concurs del Campionat
Territorial de Barcelona Ciutat: Òdena, obtenint un primer en les dues sardanes ballades.
Concurs del Campionat Territorial de Barcelona Ciutat: Poble Nou, obtenint un primer en
les dues sardanes ballades. Concurs del Campionat Territorial de Barcelona Ciutat:
Mataró, també obtenint un primer en les dues sardanes ballades. Primer concurs del
Campionat de Catalunya de Lluïment, celebrat a Sabadell, obtenint un primer en les tres
sardanes ballades. Vuit assajos de Lluïment a La Casa dels Entremesos i dos assajos en
les audicions de l’avinguda de la Catedral. Tres assajos de Punts Lliures a La Casa dels
Entremesos. Juny: Participació a la Semifinal del Campionat de Catalunya de Punts
Lliures celebrada a Palamós obtenint un primer lloc (1a sardana empatats en la primera
posició, 2a sardana primers). Exhibició de Lluïment i Punts Lliures a Piera. Cinc assajos de
Punts Lliures a La Casa dels Entremesos. Tres assajos de Punts Lliures a l’audició de
l’avinguda de la Catedral. Un assaig preparatori de la Semifinal de Punts Lliures de
Sabadell. Un assaig de Lluïment a La Casa dels Entremesos. Un assaig de Lluïment a
l’audició de l’avinguda de la Catedral. Juliol: Participació al Concurs del Campionat de
Catalunya de Lluïment, primera fase, celebrat a Vic obtenint un primer lloc (1r unànime en
les tres sardanes puntuables). Quatre assajos a La Casa dels Entremesos de Lluïment i
tres assajos de Punts Lliures (preparatius de la Final del Campionat de Catalunya de Punts
Lliures i de l’Exhibició en el marc de la Festa Catalana del proper mes d’agost). Participació
a quatre audicions d’assaig de lluïment a: Ripollet, Sitges, Sant Pere de Ribes i Tiana.
Agost: Participació amb l’exhibició de Lluïment i de Punts Lliures a la setzena jornada de
la Festa Catalana 2014. Dos assajos de Punts Lliures a La Casa dels Entremesos.
Setembre: Participació al concurs del Campionat de Catalunya de Lluïment, celebrat a
l’avinguda de la Catedral de Barcelona, obtenint dos primeres posicions i una segona en
les tres sardanes i resultant campions de l’esdeveniment. Participació al concurs Lliure de
Lluïment de Sitges obtenint un primer lloc. Estatge preparatiu del final de la temporada a
Canyelles realitzant quatre assajos, tant de lluïment com de punts lliures. Vuit assajos
preparatius del Campionat de Catalunya de Lluïment realitzats a La Casa dels Entremesos.
Dos assajos preparatius dels concursos de lluïment realitzats a les audicions de l’avinguda
de la Catedral de Barcelona. Octubre: Participació al Concurs del Campionat de
Catalunya de Lluïment celebrat a Terrassa, obtenint tres primeres posicions en les tres
sardanes ballades, resultant campions de l’esdeveniment. Participació en una exhibició a la
Sala Luz de Gas, en el marc de la presentació del disc “Ara” de Santi Arisa, es va ballar la
Sardanova d’”El Cant dels Ocells” de punts lliures. Nou assajos preparatius del Campionat
de Catalunya de Lluïment, realitzats a La Casa dels Entremesos. Tres assajos en les
audicions de l’avinguda de la Catedral, preparatius dels concursos de lluïment. També hem
començat a assajar les sardanes de punts lliures que ballarem en la Propera Final del
Campionat de Catalunya de Punts Lliures. Novembre: Participació al Concurs del
Campionat de Catalunya de Lluïment, celebrat a Girona, obtenint tres primeres posicions

en les tres sardanes ballades, resultant campions de l’esdeveniment i conseqüentment
aconseguint el Campionat de Catalunya. Participació en la Finalíssima de Catalunya de
Punts Lliures, proclamant-nos Campions de Catalunya en aquesta tipologia de sardana.
Participació en el concurs de Valls, quedant primers de les colles grans Lliures. Nou
assajos realitzats a La Casa dels Entremesos. Dos assajos al Casal L'Espona de Rubí. Un
assaig a un Parc de Sant Quirze del Vallès. Un assaig a l'emplaçament inicial del concurs
de punts lliures, a Montjuïc. Desembre: Participació a la Fira de Santa Llúcia amb la
Carassa (conjunta amb tota la Coordinadora) amb portadors / llançadors de caramels.
Participació a la cinquena sortida de la Carassa amb portadors / llançadors de caramels i
músics. Sense activitat sardanista per calendari.

Associació Falcons de Barcelona
Gener: Dues sessions del curs de formació per a grallers. Tres assajos dels músics. Dos
Assajos de Falcons a l’escola Pere Vila. Una reunió de Junta. Febrer: Activitats a les
Festes de Santa Eulàlia: Participació a la Diada de Falcons, participació amb els grallers a
les Matinades de Santa Eulàlia. Participació, al costat dels Falcons de Llorenç del
Penedès, de Vilafranca del Penedès, de Piera, de Vilanova, de Vallbona d’Anoia i de
Capellades al programa de TVE La 2, “Vespres a la 2”. Quatre sessions del curs de gralles.
Quatre assajos de músics (grallers i tabal). Dos assajos del “combo” La Casa dels
Entremesos. Quatre assajos de falcons a l’escola Pere Vila. Una reunió de Junta. Març:
Participació amb músics acompanyant el gegants del Pi l’espectacle “La cultura és...
nostra!” d’inauguració de la Capital de la Sardana. Participació amb els músics al Concert
d'alumnes de gralla dins el cicle "la Gralla made in Catalunya" del Tradicionarius.
Participació amb els grallers a les Matinades de les Festes de Sant Josep Oriol.
Participació a la cercavila i actuació de falcons a les Festes de Sant Josep Oriol.
Participació amb falcons la III Festa de cultura popular al Raval per Santa Madrona –
suspès per pluja-. Exhibició de falcons a l’escola Pere Vila. Tres assajos del col·lectiu
d’alumnes de gralla de La Casa dels Entremesos. Quatre classes de gralla del curs de
formació musical de la xarxa Cases de la Festa. Quatre assajos de músics (grallers i
tabals). Quatre assajos de falcons a l’escola Pere Vila. Una reunió de Junta. Abril:
Activitats amb la canalla de la colla a un rocòdrom. Venda de roses durant la jornada de
Sant Jordi amb una parada a la Catedral. Jocs Florals de l’entitat. Participació amb els
grallers i els tabalers a les Matinades de les Festes de la Sagrada Família. Dues classes
de gralla del curs de formació musical de la xarxa Cases de la Festa. Quatre assajos de
músics. Dos assajos de falcons a La Casa dels Entremesos. Tres assajos de falcons a
l’escola Pere Vila. Una reunió de Junta. Maig: Actuació a Vilafranca del Penedès amb
motiu del XVI Aniversari de la Inauguració del monument als Falcons de Vilafranca del
Penedès. Quatre actuacions a Lió (França) durant dos dies amb motiu del Village de la
Catalogne. Actuació al Caixa Fòrum amb motiu del Dia Mundial del Lupus. Actuació i taller
a l’escola IPSE. Actuació a la Festa Major del Barri de la Trinitat Vella. Actuació a la quarta
jornada de la Festa Catalana 2014. Una reunió de junta. Tres sessions del curs de gralles
“iniciació”. Una sessió del 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. Juny: Actuació al barri de del Parc i la Llacuna. Participació a la
Tamborinada al parc de la Ciutadella. Actuació de Congrés a l’Esfèric Bcn. Actuació a
Santa Caterina amb motiu del 20è Aniversari de la Fundació Comtal. Actuació a la Festa
Major del barri de La Marina. Actuació a la setena i a la vuitena jornada de la Festa
Catalana 2014. Participació a la Processó de Corpus de Barcelona. Una sessió del curs
(iniciació) de formació musical de la xarxa Cases de la Festa. . Una sessió del curs
(avançat) de formació musical de la xarxa Cases de la Festa. Dues sessions del curs (grup
complet) de formació musical de la xarxa Cases de la Festa. Quatre assajos de músics
(grallers i tabals). Tres assajos de falcons a l’escola Pere Vila. Tres assajos de falcons a La
Casa dels Entremesos. Una reunió de junta. Juliol: Actuació de Falcons a l’Institut
Guttmann. Actuació de Falcons a la Xurriacada dels Països Catalans a Vic. Tres sessions
del curs de gralles “grup al complet”. Dos assajos de músics (grallers i tabals). Tres

assajos de falcons a l’escola Pere Vila. Tres assajos de falcons a La Casa dels
Entremesos. Una reunió de junta. Agost: Participació amb cinc actuacions a l’Aplec
Internacional a Timisoara (Romania). Actuació a la quinzena jornada de la Festa Catalana
2014. Actuació a la Festa independentista a Palamós organitzada per l’ANC de Palamós i
Sant Joan. Quatre assajos de Falcons a La Casa dels Entremesos. Un assaig de músics
(grallers i tabals) a Timisoara (Romania). Dos assajos de músics (grallers i tabals) a La
Casa dels Entremesos. Setembre: Participació a la Trobada de Colles de Falcons de
Catalunya a Castellcir amb els Falcons. Ofrena Floral al Monument de Rafael Casanova i
al Fossar de les Moreres amb motiu de l’11 de Setembre amb els Falcons. Participació a la
Mostra d’Entitats a l’Arc de Triomf. Participació al Tram 56 de la “V” organitzat per l’ANC i
posterior participació a la mateixa (Gran Via/Davant UB) amb els Falcons. Festes de la
Mercè: Participació al Toc d’Inici amb els Falcons. Participació i coordinació del Matí de
Falcons amb els Falcons. Participació a les Matinades amb els músics. Participació a la
Xarxa Humana de la Fura dels Baus a la clausura de la 19a Mostra d'Associacions de
Barcelona amb els Falcons. Participació a la 34a. Fira de Calella i l’Alt Maresme en motiu
de les celebracions del Tricentenari amb els Falcons. Participació en el marc de la jornada
Castellera amb motiu de la Festa Major de Calella amb els Falcons. Tres sessions de curs
avançat de gralles i tabals. Quatre assajos de músics (grallers i tabals). Quatre assajos de
Falcons a La Casa dels Entremesos. Quatre assajos de Falcons a l’escola Pere Vila.
Octubre: Actuació a l’Edifici Modernista de l’Hospital de Sant Pau organitzar per l’Agència
Catalana de Turisme. Actuació amb motiu de la Festa Major de les Corts. Actuació a la
Cloenda de la Fira Marketplace a l’interior del Born Centre Cultural organitzada per la
Federació Catalana de Voluntariat Social. Actuació amb motiu de la posada en marxa de la
giga enquesta sobre el Dret a Decidir organitzada per l’ANC Ciutat Vella davant del Mercat
del Born. Cercavila i actuació amb motiu de la Diada dels Falcons de Vilanova.
Organització i cercavila i actuació de la Diada de Falcons de Barcelona per Ciutat Vella i al
Born. Una reunió de Junta. Dues sessions de curs de gralles. Quatre assajos de músics
(grallers i tabals). Tres assajos de Falcons a La Casa dels Entremesos. Quatre assajos de
Falcons a l’escola Pere Vila. Novembre: Actuació a la cloenda del Congrés Ciutats
Educadores al Palau de Congressos de Montjuïc. Cercavila i actuació a la Festa Major del
Clot. Cercavila i actuació a la VI Mostra de Grups Folklòrics a Sant Climent de Llobregat.
Tres sessions de curs avançat de gralles. Quatre assajos de músics -gralles i tabals-. Dos
assajos de Falcons a l’escola Pere Vila. Un assaig de Falcons al Club Patí Congrés. Una
reunió de junta. Desembre: Participació a la Fira de Santa Llúcia amb la Carassa
(conjunta amb tota la Coordinadora) amb portadors / llançadors de caramels. Celebració
del Tió per a la canalla de la colla. Dues sessions de curs de gralles "avançat". Dos
assajos de músics (grallers i tabals). Dues reunions de junta. Assemblea General
Ordinària.

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda
Gener: Participació dels trabucaires al “Entre Jocs i Passejades”, la Ludoteca infantil de
La Casa dels Entremesos en la sessió: ”Trabucaires d’en Perot”. Una reunió. Febrer:
Activitats a les Festes de Santa Eulàlia: Participació amb els Trabucaires amb salves i
escortant l’Àliga de la Ciutat als Protocols de l’Àliga, Una reunió. Març: Participació amb
trabucaires al Fira Foc d’Igualada. Participació amb trabucaires la III Festa de cultura
popular al Raval per Santa Madrona –suspès per pluja-. Una reunió. Abril: Participació
amb trabucaires l’Aplecat 2014 Festa del Tricentenari a Nou Barris. Una reunió. Maig:
Participació amb trabucaires al Pregó de la Festa major del Guinardó. Participació amb
trabucaires a les Matinades de la Festa major del Guinardó. Participació amb trabucaires al
Bateig dels Trabucaires de Sant Cugat a Sant Cugat del Vallès. Una reunió. Juny:
Participació amb trabucaires a la cercavila de les Bacanals de Barcelona al barri de La
Marina. Participació amb trabucaires i com a portants del Penó de Santa Eulàlia a la
Processó de Corpus de Barcelona. Una reunió. Juliol: Participació amb trabucaires a la
Cercavila de Festa Major del Carmel. Participació amb trabucaires a la Festa del

Tricentenari al Castell de Montjuïc Una reunió. Agost: Sense activitat el mes d’agost.
Setembre: Participació amb els trabucaires a un vídeo mapping en el marc de les
celebracions del Tricentenari al Mas Guinardó. Participació amb trabucaires a les
matinades de la Festa Major d’Horta. Festes de la Mercè: Participació amb trabucaires al
Seguici Inaugural i Toc d’Inici. Participació amb trabucaires a la Galejada de Trabucaires
del Matí de Festa Major. Octubre: Participació amb els trabucaires a la Trobada de
Gegants de la Festa Major de Montbau (acte suspès per pluja). Participació amb
trabucaires a la Diada Trabucaire de Ripollet. Novembre: Una reunió de colla. Per
calendari sense més activitat. Desembre: Participació a la Fira de Santa Llúcia amb la
Carassa (conjunta amb tota la Coordinadora) amb portadors / llançadors de caramels.

Associació de Pessebristes de Ciutat Vella
Gener: Exposició de diorames dels alumnes de l’Escola Taller de Pessebrisme de
Barcelona a La Casa dels Entremesos. Pessebres instal·lats a La Casa dels Entremesos, a
la Basílica de Santa Maria del Mar, a la Seu del Districte de Ciutat Vella i al local de la
Coordinadora de Geganters de Barcelona. Visita del Seguici del Nadal (Esperit del
Nadal) al mercat de Sant Andreu i cercavila pel barri de Sant Andreu. Recollida de tots els
pessebres de l'entitat, recollida de l'enllumenat de La Casa dels Entremesos, recollida de
l'exposició de pessebres i transports als magatzems. Celebració dia del soci, organitzar i
recollir els espais de magatzematge que té l'entitat per poder preparar el curs 2014-2015.
Posterior refrigeri per celebrar la temporada 2013-2014. Una reunió de les diferents
comissions per a preparar la nova temporada. Febrer: Per calendari sense activitat el mes
de febrer. Març: Assemblea general de socis al local del carrer de Comerç, 42 on s'ubica
l'Escola -Taller de Pessebres de Barcelona. Abril: Per calendari, sense activitat el mes
d’abril. Maig: Condicionament i moblat del nou projecte de l'Escola -Taller de Pessebres al
local del Carrer Comerç, 42. Estrena del nou canal del Youtube de l'entitat. Renovació dels
documents de la pàgina web. Convocatòria de places per l'Escola en tots els mitjans de
l'entitat, web, facebook, etc. Reunions amb diferents mestres pessebristes per tal i poder
preparar el curs 2014 i noves tècniques. Reunions de junta i del comissionat de l'Escola Taller de Pessebres. Juny: Inici de l'Escola-Taller de Pessebres de Barcelona, curs tots
els dilluns i dimecres. Visita amb els alumnes de l'Escola-Taller de Pessebres de
Barcelona i associats de l'associació de Pessebristes de Ciutat Vella a la seu dels
Pessebristes de Barcelona per veure la seva exposició de diorames i de les seves figures.
Una reunió per la projecció de les noves tècniques del pessebrisme a la ciutat de
Barcelona. Una reunió del comissionat del seguici del Nadal per tancar l'acte de
benvinguda 2014. 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: Sense activitat el mes d’agost.
Setembre: Diverses reunions de Junta per preparar el Nadal i l'Escola -Taller de
Pessebres de Barcelona amb classes de realització de pessebres els dilluns i els dimarts
de 19h a 21.30h. Octubre: Nou classes de pessebrisme (dilluns i dimecres de 19:00
a 21:30 h.). Cinc reunions setmanals de les diferents comissions dels pessebres que
realitzem a Barcelona. Tres reunions de preparació de les activitats de Nadal. Tres
reunions de Junta. Realització de l’Assemblea General de socis. Novembre: Organització i
realització de la Rebuda del Nadal a Barcelona des del Districte de Nou Barris amb
l’Esperit del Nadal (suspès per pluja). Preparació i muntatge del Pessebre Oficial del
Districte de Ciutat Vella, instal·lat del 29 de novembre al 6 de gener. Preparació i muntatge
del Pessebre de la Coordinadora de Geganters de Barcelona, instal·lat del 9 de desembre
al 10 de gener. Preparació i muntatge del Pessebre del Born Centre Cultural, instal·lat del 9
de desembre al 10 de gener. Preparació i muntatge del Pessebre Popular i singular de La
Casa dels Entremesos, instal·lat del 9 de desembre al 10 de gener. Preparació i muntatge
del l’Exposició de diorames de l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona, instal·lada a
La Casa dels Entremesos del 9 de desembre al 10 de gener. Vuit classes de pessebrisme
(dilluns i dimecres de 19:00 a 21:30 h.). Vuit reunions setmanals de les diferents

comissions dels pessebres que realitzem a Barcelona. Quatre reunions de Junta.
Desembre: Organització i realització de la Rebuda de L’Esperit de Nadal al Districte de
Ciutat Vella. Organització de l’Arribada de l’Esperit de Nadal i el seu Seguici a La Casa
dels Entremesos. Muntatge i inauguració del Pessebre de la Coordinadora de Geganters
de Barcelona, instal·lat del 9 de desembre al 10 de gener. Muntatge i inauguració del
Pessebre Popular de La Casa dels Entremesos, instal·lat del 9 de desembre al 10 de
gener. Exposició de diorames de l’Escola – Taller de Pessebres de Barcelona, instal·lada a
La Casa dels Entremesos del 9 de desembre al 10 de gener. Muntatge i instal·lació del
Pessebre de l’església de Santa Dorotea, des del 20 de desembre. Durant la primera
setmana cada vespre es treballa a l’escola per ultimar i preparar tot el relacionat amb el
muntatge preparació dels nostres pessebres i exposicions. Vuit classes de pessebrisme
(dilluns i dimecres de 19:00 a 21:30 h.). Dues reunions setmanals de les diferents
comissions dels pessebres que realitzem a Barcelona. Dues reunions de Junta.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume
Gener: Participació amb els Gegants Ferran i Mercè a la cercavila de benvinguda a la
Festa Major del Barri de Sant Antoni de Barcelona. Participació amb els Gegants Ferran i
Mercè a la XXIII Trobada Gegantera i celebració del 20è aniversari dels gegants de
Castellbisbal. Dos assajos de músics. Una reunió de colla. Dues reunions de comissions.
Febrer: Activitats a les Festes de Santa Eulàlia: Participació amb els grallers a les
Matinades de Santa Eulàlia, participació amb els gegants Mercè i Ferran del Raval al
Seguici de Santa Eulàlia - XXXII Trobada de Gegants de Ciutat Vella, participació amb la
geganta Mercè a la Passejada de les Laies. Sis assajos de músics. Una reunió de colla.
Març: Participació amb el gegant Ferran a la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant
Josep Oriol. Participació amb els músics a les matinades de grallers de Sant Josep Oriol.
Participació amb els gegants Ferran i Mercè a la XX Trobada de Gegants i Bestiari de les
Festes de Sant Josep Oriol. Participació amb els músics al Concert d'alumnes de gralla
dins el cicle "la Gralla made in Catalunya" del Tradicionarius. Quatre classes de gralla del
curs de formació musical de la xarxa Cases de la Festa. Set assajos de músics. Una reunió
de colla. Abril: Participació amb el gegant Ferran a la parada commemorativa de la Diada
de Sant Jordi. Tres classes de gralla del curs de formació musical de la xarxa Cases de la
Festa. Tres assajos de músics. Una reunió de comissió. Una reunió de colla. Maig:
Participació amb els gegants Ferran i Mercè a la XXXII Fira d’artesania i mostra d'entitats i
serveis del barri de Sant Roc de Badalona. Participació amb els gegants Ferran i Mercè al
20è aniversari dels gegants vells del carrer de la Riera de Vic. Quatre assaigs de músics.
Dues reunions de colla. Juny: Participació amb els gegants Ferran i Mercè a la X Trobada
de Gegants de Premià de Dalt. Participació amb els gegants Ferran i Mercè al Seguici
Tradicional de Sant Pere de la Festa Major del Casc Antic. Tres assaigs de músics. Una
reunió de junta. Juliol: Participació amb el Gegants Ferran i Mercè a la Trobada de
Gegants del Raval. Participació amb els Gegants Ferran i Mercè a la XX Trobada de
gegants del Poble Sec. Organització i participació amb els Gegants Ferran i Mercè en la VI
Trobada dels Gegants de Sant Jaume. Cinc assaigs de músics. Dos assaigs de ball. Una
reunió de colla. Dues reunions de comissió. Agost: Participació amb el Gegants Ferran i
Mercè a la XXXIII Trobada de Gegants de les 425 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova.
Participació amb els Gegants Ferran i Mercè a la quinzena jornada de la Festa Catalana
2014. Dos assajos de músics. Una reunió de colla. Setembre: Participació a la XXIV
Trobada de gegants i 25è aniversari de l'Odó i l'Emma de la Roca del Vallès amb els
gegants Ferran i Mercè. Festes de la Mercè: Participació a l’Exposició de Gegants de
Barcelona al Museu Marítim amb els gegants Ferran i Mercè. Participació a la Xambanga
de gegants amb els gegants Ferran i Mercè. Participació dels músics en les Matinades de
grallers. Participació en el Matí Gegant: Mostra de Balls i Passada de nans i gegants amb
els gegants Ferran i Mercè i els músics. Participació a la Cavalcada els gegants Ferran i
Mercè i els músics, (acte suspès per risc de pluja). Participació en el 60è aniversari i XXVII
Trobada de Gegants del Prat de Llobregat amb el gegants Ferran i Mercè. Dos assajos de

músics. Una reunió de colla. Octubre: Participació a l'espectacle "Batecs" de la VII Fira
del Món geganter a Sant Vicenç dels Horts amb el Gegants Ferran i Mercè i músics.
Participació en el 25è aniversari dels gegants de Sant Adrià de Besòs amb el Gegants
Ferran i Mercè i músics. Dos assaigs de músics. Un assaig de ball. Una reunió de colla.
Novembre: Participació a l'espectacle Batecs de la VII Fira del Món Geganter a Sant
Vicenç dels Horts amb el gegants Ferran i Mercè i músics. Participació en el 25è aniversari
dels gegants de Sant Adrià de Besòs amb el gegants Ferran i Mercè i músics. Dos assajos
de músics. Un assaig de ball. Una reunió de colla. Desembre: Participació a la Fira de
Santa Llúcia amb la Carassa (conjunta amb tota la Coordinadora) amb portadors /
llançadors de caramels. Dos assajos de músics. Dues reunions de comissions .

Associació La Moixiganga de Barcelona
Juliol: Ingrés a la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de
Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos. Sense activitat per calendari. Darrera
activitat el mes de juny, represa d’activitats el mes de setembre. Agost: Sense activitat el
mes d’agost. Setembre: Participació a l’acte inaugural de la 34a. Fira de Calella i l’Alt
Maresme en motiu de les celebracions del Tricentenari amb la representació de la
Moixiganga de Barcelona. Tres assajos als locals dels Castellers de Barcelona. Octubre:
Dos assajos als locals dels Castellers de Barcelona. Novembre: Participació en la
segona sortida de la Carassa de Nadal 2014 amb membres de l'entitat i músics. Quatre
assaigs de músics. Dues reunions de junta. Una reunió de colla. Desembre: Participació
en la quarta sortida de la Carassa de Nadal 2014 amb membres de l'entitat i músics.
________________________________________________________________________

Federació d’Entitats de Cultura
Popular i Tradicional de Barcelona Vella
antiga Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella de Barcelona
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