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Infants amb els gegants Roc i Laieta,  
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PÒRTIC
Fa dos anys les festes del nostre barri arribaven als 425 anys de celebració. Les Festes de Sant Roc de Barcelona 
a la plaça Nova -la Festa Major del Barri de la Catedral i del Gòtic- són les festes populars més antigues de la 
ciutat i, des de l’any 1589 quan els veïns del barri de la Catedral van fundar la Confraria de Sant Roch de la 
Plassa Nova i van iniciar a celebrar-les, han sobreviscut a tots els episodis que els veïns, el barri i la ciutat han 
patit i han gaudit.
Aquest any continuem amb les celebracions del “41/4 .” 425 anys de Sant Roc a Barcelona, i ho fem amb com-
memorant dues noves fites del barri, de la seva cultura popular i de la nostra associació: els 110 anys dels ge-
gants de Sant Roc de la Plaça Nova i els 20 anys del grup de tabalers Percúdium. I ho farem amb diferents 
activitats durant les festes i al llarg de l’any.
L’any passat presentàvem l’exposició: “El Barri Perdut”, la plaça Nova i el barri de la Catedral. Amb l’exposició 
volíem fer un homenatge a tots els veïns i comerciants que forçats van haver d’abandonar les seves llars i comer-
ços, als que van morir en els sanguinaris bombardejos del 30 de gener 1938 i a tots aquells que mitjançant les 
Festes de Sant Roc van saber mantenir l’esperit popular i de bon veïnatge del barri de la Catedral. 
Enguany us presentem l’exposició “MIRADES DE GEGANT, 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça 
Nova”. La mostra tracta, des de les mirades dels gegants -del Roc i de la Laieta -, la història, la vida popular i les 
festes i les tradicions del barri de la Catedral construïda a partir de l’Arxiu de l’Associació de Festes de la Plaça 
Nova i des de l’experiència d’altres exposicions realitzades per l’entitat -sobretot el “4  1/4  . 425 anys de Sant Roc 
de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova” realitzada i produïda l’any 2014, amb èxit i reco-
neixements a tota la ciutat que, juntament la publicació del llibre catàleg de l’exposició i de l’aniversari, van ser 
mereixedors de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona 2014; de l’exposició “La Festa Viscuda. Sant Roc 
1884 -1983” i de l’exposició “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral” realitzada l’any passat amb 
un gran èxit de públic que ha motivat que sigui prorrogada fins a tres vegades i que ha estat mereixedora de la 
Menció Especial del Jurat de Cultura Popular i Tradicional dels Premis Ciutat de Barcelona 2015. 
Ara ens preparem tots -veïns, comerciants, ex veïns, amics i visitants- per a celebrar unes 427 Festes de Sant 
Roc de Barcelona a la Plaça Nova ben lluïdes. A continuació teniu un programa farcit de possibilitats, amb actes 
tradicionals, singulars i únics que ens distingeixen a tota la ciutat, i tota mena d’activitats festives i participatives 
on tothom pot trobar allò que més li agradi. Per tant llegiu-vos el programa atentament, trieu, participeu, col-
laboreu i sobretot gaudiu del barri i de les seves tradicions.

Moltes Gràcies i Bones Festes.

Associació de Festes de la Plaça Nova
e-mail: info@plnova.cat

Plaça de les Beates, 2 “La Casa dels Entremesos”, 3a. planta
Tots els dimecres de 20,00. a 23,00 hores

La Comissió de Festes.

santroc.plnovawww.plnova.cat gegantsplnova gegantsplnova



Sant Roc és venerat a la Plaça Nova des de l’any 1589, amb motiu 
d’haver preservat al barri del flagell de la pesta. Des d’aquesta 
data la devoció en aquest sector de la Barcelona antiga no s’ha 

interromput i cada any, el 16 d’agost, commemora la seva diada.



Company
Tot just comença el mes de juliol, quan estem a punt de tancar el 
programa de les Festes de Sant Roc ens arriba la fatal i maleïda 
notícia. El nostre company i amic, geganter de la Plaça Nova, tabaler 
de Percúdium, portador de la Víbria... geganter dels gegants de la 
Ciutat, Fabián Velázquez Cabrera, en “Fabi”, ens ha deixat. Ens ha 
deixat molt jove, massa jove. Ens ha deixat destrossats, tenim el cor 
trencat, sense ànims, poc tenim ganes de celebrar les Festes de Sant 
Roc, els vint anys de Percúdium, els cent deu dels gegant de la Plaça 
Nova... sense en Fabián res serà igual.
Tots els membres de l’Associació de Festes de la Plaça Nova traurem forces d’on sigui per a què 
el teu record sigui ben present i farem –no celebrarem- les Festes de Sant Roc, els vint anys de 
Percúdium, els cent deu dels gegant de la Plaça Nova... per tu Fabián. Tots els actes d’aquest any 
seran per tu, i per la Mar, per la Magalí, per l’Isona, per la teva família, pels teus amics.
Cada ball del Roc i la Laia, cada ball d’en Jaume i na Violant, cada encesa i cada espetec de la 
Víbria, cada toc dels tabals de Percúdium seran per tu, Fabián.

Fabián

Associació de Festes de la Plaça Nova
Comissió de Festes de Sant Roc, Colla dels Gegants de la Plaça Nova, Grup de Tabalers Percúdium,  

Colla del nan Cu-cut i els capgrossos, Colles del Bestiari (Àliga de la Ciutat, Víbria de Barcelona i  
Arpella del Barri Gòtic), Colla dels Diables del Barri Gòtic, Grallers La Pessigolla, Secció Infantil.  

Secció Projectes, arxiu i recerca, Secció Comunicació, imatge i xarxes.



110 anys dels Gegants 
de Sant Roc de la Plaça Nova

EXPOSICIÓ
Fins al 19 de febrer de 2017 
a La Casa dels Entremesos
Plaça de les Beates, 2. 
Horaris: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h 
i de 16 a 19 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h. 
Dilluns i del 15 d’agost al 5 de setembre tancat.

 
Durant les Festes de Sant Roc també es podrà 
visitar a La Casa dels Entremesos l’exposició: 

“4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc 
a Barcelona. De vot de ciutat a festa 
popular a la plaça Nova”
Entrada lliure
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L’exposició “MIRADES DE GEGANT, 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”, 
emmarcada en els actes de celebració del 4 1/4 . 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona 
i comissariada per Anna Garcia i Montserrat Castells, aporta una visió de la història dels primers 
gegants barcelonins pertanyents a una entitat veïnal, els gegants en actiu, amb les figures originals 
i amb una activitat ininterrompuda més antics de la ciutat de Barcelona. Cent deu anys, des del seu 
naixement al taller d’imatgeria d’El Arte Cristiano d’Olot, l’any 1905 i la seva estrena per les Festes de 
Sant Roc, l’any 1906 a la plaça Nova, fins a l’actualitat quan, els gegants Roc i Laieta, són plenament 
consolidats com a patrimoni del barri de la Catedral i de la ciutat de Barcelona.

L’exposició “MIRADES DE GEGANT, 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”, 
però, a més a més, ressegueix la història de les figures des d’una perspectiva diversa. La mostra vol 
donar una visió de diferents aspectes socials, veïnals, festius, comercials i urbanístics del barri de la 
Catedral vistos des de la presència o des de l’absència dels gegants. La primera reforma del barri, 
l’alegria de les festes dels anys deu i vint del segle xx, l’esplendor comercial del barri, el catalanisme 
i l’autonomia dels anys trenta, la Guerra Civil (1936-1939) i els bombardejos del barri de la Catedral 
l’hivern de l’any 1938, la foscor de la dictadura, la destrucció del barri amb la segona reforma, 
el desarrollismo, el turisme, l’esclat democràtic i la plaça com espai de festa, la recuperació de 
tradicions, la transformació radical de l’entorn social i veïnal i la pervivència vital, activa i patrimonial 
de les Festes de Sant Roc i dels seus gegants. 

L’exposició  “MIRADES DE GEGANT, 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova” 
també vol transmetre l’esperit dels plaçanovins i les plaçanovines com a col·lectiu veïnal resistent 
mitjançat el seu patrimoni cultural i la seva identificació amb els seu elements festius, amb els 
Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova. La mostra explica com, a través de les festes tradicionals, 
el patrimoni festiu, la imatgeria festiva, els gegants, Roc i Laieta -com a elements cohesionadors i 
identitaris-, es pot mantenir l’esperit, el sentiment i l’orgull de pertinença a una comunitat i es poden 
conservar els llaços d’amistat, de bon veïnatge i d’estima dels costums d’un barri i d’un col·lectiu, 
malgrat passar per moments terribles, com ara la desaparició de la trama urbana, la diàspora dels 
habitants i la transformació de les circumstàncies vitals, socials i econòmiques de tot el barri i del 
col·lectiu.

Xavier Cordomí

President de l’Associació de Festes de la Plaça Nova

110 anys dels Gegants 
de Sant Roc de la Plaça Nova

EXPOSICIÓ
Fins al 19 de febrer de 2017 
a La Casa dels Entremesos
Plaça de les Beates, 2. 
Horaris: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h 
i de 16 a 19 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h. 
Dilluns i del 15 d’agost al 5 de setembre tancat.

 
Durant les Festes de Sant Roc també es podrà 
visitar a La Casa dels Entremesos l’exposició: 

“4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc 
a Barcelona. De vot de ciutat a festa 
popular a la plaça Nova”
Entrada lliure

cartell gegants_A5.indd   1 27/6/16   17:58

110 any dels gegants de   
Sant Roc de la Plaça Nova



AQUÍ FEM FESTA TOT L’ANY !!!
* Vols ser de la Colla infantil de la plaça Nova? 

T’oferim els Gegantets Pippo i Gal·la i l’Àliga petita          
* Vols portar bestiari?

T’oferim l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Gòtic.

* Vols portar gegants, nans i capgrossos?
T’oferim el Roc, la Laia i el Cu-cut, els gegants centenaris, 

els gegants nous i el nan de la Plaça Nova i el seus deu capgrossos.

* Vols fer de diable?  T’oferim els Diables del Barri Gòtic.

* Vols fer sonar la gralla o el tabal?  
T’oferim els Grallers la Pessigolla i els tabalers Percúdium.

VINE A VEURE’NS:  tots els dimecres no festius de 21,00 a 23,00 h.

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

Concurs 
Instagram

Penja la fotografia a  
#Instagram amb l’etiqueta  

#427fmsantroc, participa 

en una d’aquestes 3 categories: 

Celebra l’aniversari de les festes  
i guanya el Lot de Sant Roc.

Imatge  
més  

impactant

Imatge  
més  

popular

Imatge  
dels  

aniversaris
110 anys del Roc 
y la Laieta i 20 
de Percúdium

Bases: 
-  Concurs obert del 12 d’agost a les 17h. al 16 d’agost a les 24h.
-  Penja la fotografia al teu perfil d’Instagram amb l’etiqueta #427fmsantroc.
-  La imatge ‘més popular’ serà la tingui més ‘M’agrada’ a l’àlbum d’Instagram el dia 16 d’agost a les 24h.
-  L’Associació de Festes de la Plaça Nova es reserva el dret de decidir la imatge ‘més impactant’ i la imatge 

‘dels aniversaris’. Aquestes es votaran en assemblea general el dia 7 de setembre i es faran públiques el dia  
8 de setembre.

-  Els guanyadors del Lot de Sant Roc podran passar a recollir l’obsequi a partir del dia 8 de setembre en horari 
d’obertura de La Casa dels Entremesos (Pl. de les Beates 2, 08003 Bcn).

-  Totes les imatges es podran consultar a l’àlbum del concurs a la pàgina: www.facebook.com/santroc_plnova

santroc.plnovawww.plnova.cat gegantsplnova gegantsplnova



Divendres 12 d’agost

10.00 h.Fira d’artesania
 des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

 18.00 h.Tradicional cercavila inaugural pel barri:  
 “en Cu-cut dalt del ruc”
 Amb el capgròs Cu-cut muntant un ase, el Nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla.
  Recorregut: placeta Manel Ribé, Sant Domènec del Call, Sant Sever, Bisbe, plaça Nova, Arcs, 

Portal de l’Àngel, Comtal, Amargós, Montsió, Magdalenes, Ripoll, Sagristans, Capellans, Portal de 
l’Àngel, Cucurulla, Boters i Plaça Nova. 

19.15 h.Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc.  
                A càrrec de mossèn  Robert Baró i Cabrera, canonge conservador del patrimoni i arxiver 

de la Catedral de Barcelona i veí per ofici de la plaça Nova.
   Amb la hissada de la bandera s’inauguraran oficialment les Festes de Sant Roc 2016.
Tot seguit, començarà a funcionar la centenària
 Cucanya de la Plaça Nova
 Al llarg de les Festes: 41è Concurs de Cucanya.

19.30 h.Ballada de Sardanes  

 a càrrec de la Cobla Popular

22.00 h.Nit de ball amb les bandes emergents:

 22.30 h. La Banddarra.
 23.50 h. Sybarites.
 

PROGRAMA

Venda dels tradicionals PANELLETS DE SANT ROC;  els nous ninots de goma dels gegants Roc i Laia, 
del nan Cu-cut i de l’Àliga de la Ciutat, les samarretes de les Festes de la Plaça Nova, dels Gegants i el 
Cu-cut de la Plaça Nova, dels Diables del Barri Gòtic, de l’Àliga de Barcelona, de la Víbria de Barcelona, 
de l’Arpella del Barri Gòtic, dels Grallers La Pessigolla, de la Cucanya; bosses, anells, punts de llibres, 
pins, postals, adhesius, estampes... els Goigs en llaor a Sant Roc, les Auques de la Plaça Nova i dels 
Cents anys dels gegants de la Plaça Nova i els llibres “El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la 
Catedral”, “4 1/4   . 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona, de Vot de Ciutat a festa popular de 
la plaça Nova” i “Cent anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova” de Xavier Cordomí  i  “600 
anys de  Plaça Nova” de Josep  Ma. Garrut.

AL LLARG DE LES FESTES



Dissabte 13 d’agost

10.00 h.Fira d’Artesania
 des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

17.00 h.Concurs infantil de dibuix
 Podran participar nenes i nens de 2 a 14 anys.
 Tema: Plaça Nova, Barri Gòtic, Festes de Sant Roc.
 Premi especial de tema caní: “la Festa del Gos”.

17.30 h.Festival de màgia: 
 amb el  Mag Xarrin Xarrin.

18.30 h.La Festa Catalana, amb l’actuació de:
 Ball de Gitanes de Mataró,  
 Ball de Pastorets de Sitges
 i Ball dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova.
 Amb la col·laboració del Institut de Cultura de Barcelona i La Casa dels Entremesos.
Tot seguit, començarà a funcionar la centenària
 Cucanya de la Plaça Nova

19.30 h.Taller de Diables Infantils.
  Fes la teva maça i maquilla’t i ja ets un petit diable  

per a fer un correfoc 

22.30 h.Nit de ball
 Concert de Festa major amb la banda:
    Rocktàmbuls



Diumenge 14 d’agost

10.00 h.Fira d’Artesania
 des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

18.00 h. Celebració del 20è aniversari  
dels tabalers Percúdium 

Cercaviles pel barri amb els grups de percussió: 
 Kabum, Kukumkú, Beirâo i Percúdium.
 recorreguts:
  1. Plaça Nova, av. Catedral, Tapineria, Llibreteria, Dagueria, plaça de sant Just, Hércules, 

Ciutat, plaça de sant Jaume, Bisbe, plaça Nova.

  2. Plaça Nova, Bisbe, Call, sant Ramon del Call, placeta Amadeu Ribé, sant Domènec del 
Call, baixada de santa Eulàlia, Banys Nous, Palla. plaça Nova.

  3. Plaça Nova, Boters, Portaferrissa, Duc, Francesc Pujols, plaça de la Vila de Madrid, 
Canuda, Portal de l’Àngel, Cucurulla, Boters, plaça Nova.

  4. Plaça Nova, Arcs, Portal de l’Àngel, Comtal, Magdalenes, Ripoll, Sagristans, Capellans, 
plaça Nova.

18.30 h.Tarda de jocs populars i tradicionals 
  Podrem jugar a jocs com les curses de sacs i de l’ou i la cullera, trencar l’olla i,  

tot seguit... a passar la centenària Cucanya de la Plaça Nova.

19.30 h. Celebració del 20è aniversari dels tabalers 
Percúdium 

Arribada de les cercaviles i actuacions dels grups de percussió: : 
 Kabum, Kukumkú, Beirâo i Percúdium.

22.00 h. Ball amb el show “Cocodrilo Club” 
amb el DJ Albert Malla.



Dilluns 15 d’agost

10.00h.Fira d’Artesania 
 des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores  
 a la plaça Nova.

12.00h. La Festa del Gos
    Proves i exhibicions d’ensinistrament caní a càrrec de:
 Club d’Agility Ciutat Comtal. 

tot seguit: 44a. Tradicional salutació del gos a Sant Roc.
 Presentació de tots els gossos del barri. Repartiment de records. 
 amb la col·laboració de Reial Societat Canina de Catalunya.

13.30 h.Cucanya de la Plaça Nova.

17.30 h.XXXV Trobada i ball de gegants
  Balls i cercavila amb els gegants de la Ciutat, del Pi, del Raval, de la Barceloneta, del Casc 

Antic, de Sant Pere de les Puel·les, de Sant Jaume, del carrer de la Princesa, els bouets i la 
vaqueta del Raval i els amfitrions de la Plaça Nova: els gegants centenaris Roc i Laieta, els 
gegants nous Roc i Laia, els gegants infantils Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut i els grallers La 
Pessigolla.

  La trobada finalitzarà amb el “Ball a quatre” dels gegants centenaris i els gegants nous de 
la Plaça Nova. Aquest ball va ser estrenat en el norantè aniversari dels gegants i, només, es 
va tornar a realitzar en el seu centenari.

  Recorregut: Plaça Nova, Arcs, Portal de l’Àngel, Canuda, Santa Anna, Comtal, Magdalenes, 
Ripoll, Sagristans, Capellans i plaça Nova.

 Col·labora Casa Santiveri.

19.15 h.Xocolatada popular
 agraïm la col·laboració de les veïnes i els veïns que fan possible la xocolatada.

22.00 h.Cantada d’havaneres
 amb el grup: Cavall Bernat.

Al llarg de la cantada serà preparat 
el tradicional Cremat de Rom, que 
serà ofert a la mitja part de l’actuació. 



Dimarts 16 FESTIVITAT DE SANT ROC

9.30h. Gran Traca Despertada
 tot seguit:
  Seguici tradicional  

de Sant Roc
amb el Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart Català de 
Dansaires amb el flabiolaire Joan Gómez, l’Àliga de la Ciutat, els 
grallers La Pessigolla, el Lleó de Barcelona, els grallers del Pi, el nan 
Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, els Gegants Centenaris de Sant 
Roc de la Plaça Nova, el flabiolaire Jordi Puig, la Bandera Verda de la Comissió de Festes 
de Sant Roc, la Cobla Ciutat de Cornellà, veïns, ex veïns i simpatitzants del barri, tot 
adreçant-se a la Basílica de Santa Maria del Pi.
Recorregut: Plaça Nova, av. de la Catedral, Dr. Joaquim Pou, Sagristans, Capellans, Arcs, 
Cucurulla, Boters, Palla, Plaça Sant Josep Oriol, Plaça del Pi, Cardenal Casañas, Roca, 
Portaferrissa, Petritxol, Plaça del Pi, (aturada per la Missa, es reprèn a les 11,30 h.) Plaça 
Sant Josep Oriol, Pi, Boters, Plaça Nova, Av. de la Catedral, Pla de la Seu, Santa Llúcia, 
Bisbe, (interior Palau Episcopal), Bisbe i plaça Nova.

10.00h.Fira d’Artesania  
 des d’aquesta hora i fins a les 21.00 hores a la plaça Nova.

10.30h. Solemne Missa Cantada
  A l’Altar Major de la Basílica de Santa Maria del Pi, amb el cant dels Goigs en llaor 

a Sant Roc, la veneració de la relíquia de Sant Roc i la benedicció dels 
panellets de Sant Roc que seran distribuïts entre  els assistents. 
Acabada la cerimònia, visita al Palau Episcopal, rebuda del senyor Bisbe i balls d’honor de l’Àliga 
de la ciutat, els Gegants centenaris, els gegants infantils, el nan Cu-cut, el Lleó, els bastoners i 
el diable de Sant Roc. 
Tot seguit es procedirà a l’antiga tradició i privilegi de les Festes de Sant Roc de la 
col·locació de la bandera verda de la comissió, a la 
balconada principal del Palau, des d’on presidiran la Festa.

La cerimònia de col·locació de la bandera 
es podrà seguir des de la plaça Nova.



Dimarts 16 FESTIVITAT DE SANT ROC (continuació)

12.15 h.Ofrena floral a Sant Roc de la Plaça Nova
 La imatge de Sant Roc de la Plaça Nova i el gos de color blau cel, va ser recuperada l’any 2015.
tot seguit:
  Ball del Centenari dels Gegants de Sant Roc  

de la Plaça Nova
 En versió per a cobla del mestre Jordi León.
 Ball: Gegants centenaris de la Plaça Nova. Música: Cobla Ciutat de Cornellà.
  A continuació: ball de bastons, ball dels gegants infantils Pippo i Gal·la, ball del nan Cu-cut, ball 

del Lleó de Barcelona, ball de l’Àliga de la Ciutat i ball del diable de Sant Roc.
tot seguit:
 “el Porró Llarg”
  com ho fa des de l’any 1830, el “Porró Llarg”, ple de bon vi, romandrà tot el dia a la plaça Nova, 

per a que begui tot aquell que pugui aixecar el seu llarguíssim galet.

12.30 h.Ballada de Sardanes
 a càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà.

13.00 h.Cucanya de la Plaça Nova.

18.00 h.Festival Infantil: 
    18.00 h. Titelles tradicionals catalans amb la Companyia Sebastià Vergés.   
  18.40 h. Enlairament del Globus del Capità Muyón.
               Lliurament dels premis dels concursos de Cucanya i de Dibuix.
 19.00 h. Pallassos amb el grup Pallassos de l’Arlequí.

19.30 h.Cucanya de la Plaça Nova 
 darrera oportunitat de passar-la aquest any.



Dimarts 16 FESTIVITAT DE SANT ROC (continuació)

20.30 h.Actuació del degà dels esbarts de Catalunya 
 Esbart Català de Dansaires
  Que presentarà un selecte programa de danses tradicionals catalanes. 
 Amb l’acompanyament musical de la Cobla Ciutat de Cornellà.
 Mestra de dansa: Anna Bigas. 
 Regidoria i Vestuari: Montserrat Garrich, Joana Duch i Xavier Olària. 
 Direcció Musical: Joan Gómez.
 Direcció Artística: Secció Tècnico-Etnogràfico-Folklòrica.

22.15 h.“Va tocada” 20è aniversari de Percúdium
 amb el grup de percussió: Percúdium

22.30 h.  XXXIII Correfoc amb els Diables del Barri Gòtic, l’Arpella   
del Barri Gòtic i la Víbria de Barcelona. 

  Recorregut: Plaça Nova, Palla, Banys nous, Baixada de Santa Eulàlia, Sant Sever, 
Sant Felip Neri, plaça de Sant Felip Neri, Montjuïc del Bisbe, plaça Garriga i Bachs, Bisbe 
i plaça Nova.

23.00 h.  Final de les Festes de Sant Roc 2016 
 Castell de focs  
a càrrec de:  Pirotècnia Igual.

Recordem, per una millor SEGURETAT EN EL CORREFOC:  

•  Aparadors i vidres s’han de protegir amb cartrons o abaixant les portes 
metàl·liques.

• Retirar els vehicles aparcats al llarg de tot el recorregut.
• No llançar aigua des de balcons i finestres.
•  Vestir roba de cotó: màniga llarga, pantalons llargs, mocador o barret de 

roba al cap i calçat flexible i tancat.
•Protegir orelles i ulls. 



 AGRAÏM  LA COL·LABORACIÓ AMB LES FESTES 
DE SANT ROC DELS COMERCIANTS DEL BARRI

4rt Montfalcón. Quadres A. Batlle. Llibreria   
Antic Baron. Antiguitats  Aquiles. Col·leccionisme i antiguitats 
Bilbao Berria. Cuina basca Can Boada. Fotografia
Casa Fargas. Bomboneria  Casa Fèlix. Merceria 
Casa Jornet. Mobles Casa Santiveri. Alimentació sana 
Castelló. Farmàcia Catedral. Farmàcia 
Catedral. Tabacs Clavell&Morgades. Antiguitats 
Cristobal Pio. Antiguitats Duch Antigalles. Antiguitats 
El Món d’en Dadà. Botiga per a bebés El Restaurant d’en Víctor. Restaurant 
Folk al biaix. Roba per a grups de cultura popular i  tradicional 
It reminds me of something, productes i objectes amb històries autèntiques
José Luís. Barberia La Beata. Bodega de cerveces artesanals 
La Pineda. Xarcuteria Llibreria Farré. Llibreria antiqüària  
Mayné. Tabacs Olga de Sandoval Sarrias. Antiguitats  
Palacio del Juguete. Joguineria  Pasquín Antigüedades. Antiguitats  
San Roman. Xurreria Santa Clara. Pastisseria 
Tokobongo. Instruments musicals Tutusaus. Òptiques 
Vetrín. Llibreria

i tots els veïns i els exveïns del barri

i de les institucions i entitats:

AJUNTAMENT DE BARCELONA ARQUEBISBAT DE BARCELONA 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT BARNA CENTRE   

CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL CÀRITAS DIOCESANAS

DIPUTACIÓ DE  BARCELONA ESBART CATALÀ DE DANSAIRES

GENERALITAT DE CATALUNYA  GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI   REIAL SOCIETAT CANINA DE CATALUNYA 



Amb el suport de:

Amb la col·laboració:

Plaça de les Beates, 2
www.lacasadelsentremesos.cat

Districte de
Ciutat Vella




