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

neix l’any 1983 quan, l’Associació de Festes de la Plaça Nova i l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi 

decideixen el dissabte 12 de febrer d’aquell any, celebrar la Diada de Santa Eulàlia amb una cercavila 

on hi participà la imatgeria de les dues entitats; tres parelles de Gegants i tres capgrossos. 

Aquest va ser l’embrió de l’antiga Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella de 

Barcelona, l’entitat que va evolucionar en l’actual Federació, que avui aplega quinze entitats associades 

especialitzades en diverses disciplines de cultura popular i tradicional, comptant amb gairebé 900 sòcies 

i socis. 

A partir de  l’any 1984, l’antiga Coordinadora va tenir dos projectes principals: 

● Recuperar la Imatgeria Festiva de la Barcelona vella.  

● Redefinir i proposar un model festiu de la ciutat de Barcelona. 

El primer projecte, per una banda, ha donat peu a la recuperació o naixement de tota una sèrie de 

figures de bestiari que han acabat esdevenint el Bestiari Històric de Barcelona, format per l’Àliga de la 

Ciutat, el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, el Bou de Barcelona, la Víbria de Barcelona, el 

Drac de Ciutat vella, la Tarasca de Barcelona i els Cavallets Cotoners. 

Per altra banda, s’ha recuperat la Carassa de Nadal, s’ha creat la Gegantona Laia i s’han recuperat i 

consolidat els Gegants Nous i Vells de la Casa de Caritat de Barcelona; del Corpus i del Carnaval 

respectivament. 

Dins del segon projecte inicial, s’han creat i produït les Festes de Santa Eulàlia, s’ha recuperat la 

presència dels Gegants Vells de la Casa de Caritat o del Carnaval en el Carnaval barceloní, la part festiva 

de la Processó de Corpus i les actuacions de la Carassa de Barcelona per Nadal. 

També formant part del segon projecte i dins la Festa Major de la ciutat, la Mercè, es proposa i es 

consolida el projecte del Seguici Popular de Barcelona, amb tot un seguit d’actes que li esdevenen 

propis; el Toc d’Inici i el Seguici de la Mercè. 

El darrer gran projecte assolit per la Federació és La Casa dels Entremesos, Centre Barceloní de Difusió 

i Producció de Cultura Popular d’arrel Tradicional Catalana. Un espai on resta exposada tota la imatgeria 

festiva de Ciutat Vella, resideixen i generen activitat les quinze entitats federades i on es treballa per 

produir i organitzar activitats amb la cultura popular i tradicional com a eix vertebrador. 
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Aquest 2019 la Federació ha celebra que fa deu anys va assolir l’antic i desitjat projecte que comprenia 

la seu social de les entitats associades i un espai obert a la ciutadania on s’exposen de tots els elements 

d’imatgeria festiva dels barris de la Ciutat Vella i del Seguici Popular. I ho ha fet amb un cap de setmana 

de programació especial que ha aconseguit que nous públics s’acostin al centre, consolidar al públic ja 

existent i fer partícip als associats d’esdeveniments de La Casa dels Entremesos, tant en l’organització 

com en l’execució. 

Definició i entitats federades 

L’antiga Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella de Barcelona esdevé, l’any 2014, 

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

L’actual Federació és una entitat amb quinze entitats federades, on són representats diversos àmbits 

de la cultura popular i tradicional: imatgeria festiva, grups de foc festiu, música i dansa tradicional, 

sardanisme, cant coral, construccions humanes, pessebrisme, festes tradicionals, recerca local i 

memòria popular, entre altes. 

Entitats federades: 

● Associació d’Amics dels Gegants del Pi 

● Associació de Festes de la Plaça Nova – Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona 

● Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval 

● Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta 

● Esbart Català de Dansaires 

● Associació Colla Gegantera del Casc Antic 

● Associació Colla de Gegants de la Parròquia de Sant Pere de les Puel·les 

● Grup Sardanista Xaloc: Colla Sardanista Mare Nostrum 

● Grup Sardanista Iris: Aula de Sardanes 

● Associació dels Falcons de Barcelona 

● Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda 

● Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume de Barcelona 

● Associació de Pessebristes de Ciutat Vella – Escola taller de Pessebres de Barcelona 

● Associació Moixiganga de Barcelona. 

● Coral Sant Jordi 

 

Actualment es treballa en dos programes principals: 

• La Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella: Treball federatiu 
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amb els objectius de difusió i producció de la cultura popular i tradicional, i recerca, producció, 

difusió i realització de les activitats festives de caràcter tradicional de Barcelona. 

• La Casa dels Entremesos: La Casa dels Entremesos, Centre Barceloní de Difusió i Producció de 

Cultura Popular d’arrel Tradicional Catalana, on es treballa des de diferents expressions de la 

cultura popular i tradicional tot fomentant el treball multidisciplinari i la col·laboració entre 

associacions i que manté en exposició oberta les figures de festa dels barris de Ciutat Vella i 

també altres elements de tota Barcelona, com ara: el Bestiari Històric de la Ciutat. 

D’aquests dos programes se’n deriven els següents programes de treball, els quals es detallen en la 

present memòria: 

 

1. Difusió de la cultura popular d’arrel tradicional catalana i singularitat barcelonina. 

2. Produccions i coproduccions de La Casa dels Entremesos o amb La Casa. 

3. Produccions externes i de promoció: festes, trobades, mostres, tradicions. 

4. Imatgeria festiva: Gegants, bestiari, titelles i altres. 

5. Suport, promoció i col·laboració a les entitats i a les produccions dels associats. 

6. Treball en xarxa: Cases de la festa, produccions de col·laboració 

7. Pla de viabilitat de la FECPiTBV i LCdE. 

 

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

és membre de la Coordinadora de Geganters de Barcelona, de l’Agrupació de Colles Geganteres de 

Catalunya i de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català. 
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

1. VISITES  

1.1. Visites lliures 

La Casa dels Entremesos obre les seves portes de dilluns a dissabte de 10 a 13h. i de 16 a 19h. i els 

diumenges i festius d’11 a 14h. En aquest horari, tothom qui ho desitgi pot entrar de manera lliure a 

fer una visita a les exposicions permanents i a les exposicions temporals. 

Durant l’any 2019 fins a un total de 42.694 persones han visitat l’equipament de manera lliure. La 

procedència d’aquestes ha estat ben variada, tot i que predominen els visitants de la ciutat de 

Barcelona i la resta de Catalunya (inclosa la Catalunya del Nord), també hem rebut la visita de persones 

provinents majoritàriament de: Rússia, Estats Units d’Amèrica, Itàlia, França, Regne Unit i  

En el següent quadre es pot observar una comparativa dels visitants amb l’any anterior:  

    

Les xifres de visitants del 2019 mostren un ascens respecte al 2018 en visites lliures, amb més de 4.000 

persones de diferència. També amb un augment en el nombre de persones que ens han visitat realitzant 

alguna activitat, visita concertada o de caràcter especial. Cal destacar que cada dia entren per la porta 

persones provinents de molts països, principalment d’Europa però també d’Amèrica i d’Àsia. Un fet que 

valoren positivament és que les explicacions de les exposicions permanents són amb quatre llengües: 

català, castellà, anglès i francès. 
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1.2. Portes Obertes 

Jornades de portes obertes, amb un total de 1.914 participants que volen acostar la cultura popular 

i tradicional catalana a persones grans i petites mitjançant visites guiades, lliures o teatralitzades a 

les exposicions d’imatgeria festiva.  

La Nit dels Museus.  

Dissabte 18 de maig. Visitants: 663 

Portes obertes a les exposicions permanents d’imatgeria i festiva i a les exposicions temporals de 

19.00 h a 01.00 h, amb visites teatralitzades i conta contes cada hora. 

 

Dia de l’Associacionisme Cultural.  

De dissabte 1 a diumenge 9 de juny. Visitants: 326 

Portes Obertes a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals de La Casa 

dels Entremesos, titelles tradicionals, visites teatralitzades i activitats especials de les entitats 

associades i residents. 

 

Festa del Corpus. Catifa de floral “10 anys de La Casa dels Entremesos”.  

De dijous 20 a diumenge 23 de juny. Visitants: 867 

Portes obertes a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals, i catifa 

de flors al pati. 

 

10è aniversari de La Casa dels Entremesos. 

Dissabte 15 i diumenge 16 de novembre. Visitants: 58 

Visites guiades gratuïtes a l’exposició permanent de Gegants, Nans i bestiari a càrrec de membres 

de diferents entitats de la Federació. 
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1.3. Visites concertades, guiades i teatralitzades 

Les visites concertades i guiades es realitzen principalment a l’exposició permanent d’imatgeria 

festiva per l’equip de gestió de la Federació. En el cas que hi hagi exposició temporal, i sigui d’interès 

del grup, també s’ofereix la possibilitat de realitzar-ne una. 

I finalment, comentar que els tallers d’aquest apartat es realitzen per a públic adult i els duen a 

terme monitors de les entitats de la Federació, segons el tipus de taller. Un total de 2.221 persones 

han participat en aquesta tipologia d’activitats: 

 

Mes Tipologia Grup Pax Observacions 

G
en

er
 

Concertada Associació Antics Alumnes dels Jesuïtes 14  

Concertada Fundació Friends- Asperger 9  

Concertada Federació Acell 13  

Guiada Escola Roser Capdevila 49  

Concertada Casal l’Esquitx 17  

Concertada l’Associació de Pessebristes de Barcelona 7  

Concertada Casal Casa Nostra 22  

Concertada Associació Gabella – Maristes 13  

Concertada Escola Pia de Sitges 58  

Concertada Associació d’Ajuda als Toxicòmans de 
l’Hospitalet 

13  

Concertada Escola Antaviana 22  

Concertada Federació Acell 8  

Fe
b

re
r 

Concertada Cercle d’Agermanament Catalano-Occità 21 En occità 

Concertada CNLB 6  

Concertada Casal de Gent Gran Amics de Santa 
Coloma (Sta. Coloma de Gramenet) 

9  

Concertada Institut Josep Serrat i Bonastre 9  

Concertada Grup d’universitaris dels Estats Units 
de Nord-amèrica. 

15  

Guiada Escola occitana Barous (Alta Garona) 41 En occità 

Concertada Centre de dia El Mil·lenari 27  

M
ar

ç 

Concertada Colla Sardanista Laietans 22  

Concertada Escola l’Univers 29  

Concertada Grup d’estudiants i mestres (Alemanya) 24  

Concertada Centre Cívic Vila Florida 16  

Concertada Escola dels Jesuïtes de Casp 29  

Concertada Coral cantaire (EUA) 
 

90  

Guiada Casal de Sords de Barcelona. 23 Amb interpretació en 
llengua de signes 

Guiada Escola Vista Alegre 28 Realitzada per Colla 
Gegantera del Casc Antic  

Guiada CPNL 20  

Guiada Grup de geganters de les poblacions de Bois-
de-Lessines i d’Ath (Bèlgica) 

20 Realitzada per Associació 
Amics dels Gegants del Pi 

Concertada Fundació Fienstrelles (Espluga de Llobregat) 18  

Concertada Fundació Ludàlia 8  
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Guiada Alumnes de Dinamització Cultural de la 
Fundació Pere Tarrés 

19 Realitzada per Associació 
de Festes de la Plaça Nova 

Guiada Centre Català de Solidaritat 16  
A

b
ri

l 

Concertada Estudiants Regne Unit 15  

Concertada Centre Educatiu Nen Jesús 28  

Concertada Universitat Catòlica de Friburg (Suïssa) 15  

Concertada CPNL 87  

Concertada Guarderia BCN Kinder 14  

M
ai

g 

Concertada CPNL 14  

Concertada Centre de Recursos Educatius per a 
Discapacitats Visuals 
CREDV-CRE ONCE 

28  

Guiada Casal Sant Lluís 28  

Concertada Guarderia BCN Kinder 13  

Guiada Màster Gestió Cultural UB 19 Explicacions funcionament 
FECPiTBV i LCdE 

Ju
n

y 

Guiada Grup de senyores 3a edat 37 Dia de l’Associacionisme 
Cultural Català 

Guiada Grup de dones del «Grup de Català» 14  

Guiada CPNL 10  

Concertada Associació Joan Amades 55 Rutes de Corpus 

Concertada Associació Joan Amades 60 Rutes de Corpus 

Concertada Barcelona Activa 12  

Concertada Centre d'Acollida CODA 14  

Ju
lio

l 

Concertada Grups de menors tutelats per la Generalitat 
de Catalunya 

29  

Concertada Ludoteca del Pi 28  

Guiada Casal d’estiu de l’Orfeó Martinenc 17  

Concertada Camino Barcelona 23  

Guiada Universitat d’Arquitectura de Texas (EUA) 22 En anglès 

Guiada Casal d’Estiu de la Torre de La Sagrera 15  

Concertada Casal d’estiu de Global Centre Esplai de 
Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat. 

32  

Concertada Cercle d’Agermanament Catalano-Occità 3 En occità 

A
go

st
 Concertada «Septimània» Servei de Rehabilitació de la 

Salut Mental 
29  

O
ct

u
b

re
 

Guiada Públic de les 430 Festes de Sant Roc de 
Barcelona a la plaça Nova. 

28 Realitzada per Associació 
de Festes de la Plaça Nova 

Concertada Casal d'Estiu de Tembo Family Club 18  

Guiada CPNL 15  

Guiada CPNL 14  

Guiada Institució Montserrat 29   

Guiada Institució Montserrat 29   

Concertada Escola Lluís Vives 25   

Lliure Escola Bemen3 9   

Guiada Escola Gravi 22   

Guiada Escola Gravi 22   

Guiada Escola Gravi 21   

Guiada Escola Gravi 21   
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Guiada Grup Maria José Conde Möller 12   

Guiada Cercle d’Agermanament Catalano-Occità 11 En català 
N

o
ve

m
b

re
 

Concertada Centre Ocupacional Paidea 20   

Guiada Grup CAP Raval Nord 21 Realitzada per Associació 
de Festes de la Plaça Nova 

Guiada Casal La Caixa 10   

Guiada Institut Salvador Seguí 18 Realitzada per Associació 
d’Amics dels Gegants 
Ramon i Lola del Raval 

Guiada Escola Solc 27 Era un T FESTA 

Guiada Grup Teresa Terés FerNandez 15   

Guiada Fundació Gestió i Suport 11   

Guiada Grup Imma Valbuena 10   

Guiada Institut Pedraforca 6 Realitzada per Associació 
Amics dels Gegants del Pi 

Guiada CPNL 18   

Concertada Minyons Escoltes i Guies 21   

D
es

em
b

re
 

Concertada Casal de la Vila Olímpica 25  

Concertada Facultat d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull 

16 Realitzada per Associació 
de Festes de la Plaça Nova 

Concertada Aula d’Acollida de l’Escola Congrés 17  

Concertada Escola Conxa Espina 8  

Guiada Institut Pedraforca 6 Realitzada per Associació 
Amics dels Gegants del Pi 

Teatralit-
zada 

Escola Montcau - La Mola i Els Pinetons 31  

Concertada Universitat Pompeu Fabra 64  

Concertada Escola Orlandai 27  

Concertada Escola Nen Jesús 9  

Concertada Escola Antaviana 46  

Concertada Escola Pia de Sarrià 26  

Concertada Associació Cultural Joan Amades 60  

Any rere any La Casa dels Entremesos és visitada per nombrosos grups d’escoles, associacions, de 

jubilats i d’amistats, que venen de manera lliure a visitar les exposicions permanents. Aquesta xifra 

s’incrementa d’un any a l’altre, fet que demostra que l’equipament és conegut per més persones. 

En molts casos el públic d’aquestes visites ens torna a visita de manera lliure amb familiars.  

Les entitats, així com al Federació, realitzen visites guiades a grups en col·laboració, a estudiants de 

català o a altres que fan estudis relacionats amb la gestió cultural. En aquestes visites no només se’ls 

fa arribar la informació de la imatgeria festiva sinó que també es dona a conèixer el funcionament 

del centre i informació d’interès. 

 

1.4. Visites i tallers escolars 

A La Casa dels Entremesos oferim visites i tallers per a infants en edat escolar (des de primera 

infància fins a la universitat) que es realitzen al mateix equipament i donen la possibilitat de conèixer 

tant la imatgeria festiva exposada com realitzar tallers vinculats a les entitats federades.  
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Hi ha dos tipologies de tallers, uns realitzats per producció externa, dins del programa educatiu de 

l’ICUB per les Cases de la Festa i uns altres realitzats des de la pròpia Federació monitoritzats per 

associats de les entitats. 

Aquest any s’ha inclòs un nou taller dins l’oferta realitzat per la Companyia de Titelles Vergés, amb 

una activitat on els infants descobreixen els diferents tipus de titelles, principalment les de guant 

català. 

En total hi ha hagut 73 tallers de producció pròpia amb 1.879 infants i 19 tallers de producció 

externa amb 538 participants.  

Tallers de La Casa dels Entremesos (propis) 

Mes Tipus Nom visitant Pax 

Gener T. Bastons Arcadia University (EUA) 18 

Febrer T. Gegants Escola Ramon Llull 22 

T. Gegants Escola Ramon Llull 18 

T. Gegants Escola Ramon Llull 19 

T. Gegants Escola La Salle Gràcia 26 

T. Bastons Escola La Salle Gràcia 26 

T. Gegants Escola Costa i Llobera 27 

Març T. Bastons Escola Pàlcam 101 

T. Diables Escola Mare de Déu de la Muntanya (Esparreguera) 27 

T. Cavallets Escola Mare de Déu de la Muntanya (Esparreguera) 27 

T. Diables Escola L’Olivera (Sant Cugat del Vallès) 27 

T. Gegants Escola L’Olivera (Sant Cugat del Vallès) 27 

Abril T. Diables Escola L’Olivera (Sant Cugat del Vallès) 27 

T. Bastons Escola L’Olivera (Sant Cugat del Vallès) 27 

Maig T. Gegants Col·legi Jesús Salvador (Sabadell) 26 

T. Gegants Col·legi Jesús Salvador (Sabadell) 26 

T. Gegants Col·legi Jesús Salvador (Sabadell) 26 

T. Gegants Col·legi Jesús Salvador (Sabadell) 27 

Juny T. Gegants Casal Infantil La Sedeta 29 

T. Diables Casal Infantil La Sedeta 16 

T. Sardanes Visitants franceses 15 

Juliol T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 30 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 30 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 30 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 23 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 23 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 23 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 30 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 30 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 30 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 20 

T. Diables Associació Esportiva l'Eixample 20 

T. bastons Associació Esportiva l'Eixample 20 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 22 
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T. Diables Associació Esportiva l'Eixample 22 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 22 

T. Diables Associació Esportiva l'Eixample 22 

T. Gegants Associació Esportiva l'Eixample 22 

T. Diables Associació Esportiva l'Eixample 22 

Setembre T. Cavallets Escola Casas 24 

T. bastons Escola Casas 26 

Octubre 
 
 

T. Gegants Escola Sagrat Cor - Fundació Escoles Venecianes 27 

T. Diables Escola Sagrat Cor - Fundació Escoles Venecianes 28 

T. bastons Escola maristes Sants - Les Corts 25 

T. Gegants Escola maristes Sants - Les Corts 25 

T. Diables Escola maristes Sants - Les Corts 25 

T. Gegants Escola Lavínia 27 

T. Gegants Escola Pia de Caldes de Montbui  25 

T. Gegants Escola Pia de Caldes de Montbui 25 

T. Gegants Escola Pia de Caldes de Montbui  25 

T. Gegants Salesians de Sant Josep 25 

T. Gegants Grup Antoni Crespo 30 

T. Gegants Escola La Mar Bella 25 

T. Danses Escola Carlit 27 

T. Gegants Escola Carlit 28 

T. Gegants Escola La Mar Bella 28 

T. Danses Escola Llissach (Santpedor) 15 

T. Danses Escola Llissach (Santpedor) 22 

Novembre T. Gegants Dominiques de l'Ensenyament 25 

T. Gegants Dominiques de l'Ensenyament 25 

T. Gegants Dominiques de l'Ensenyament 25 

T. Danses Escola Joan Maragall (L'Hospitalet) 24 

T. Danses Escola Joan Maragall (L'Hospitalet) 26 

T. Bastons Escola Joan Maragall (L'Hospitalet) 26 

T. Bastons Escola Joan Maragall (L'Hospitalet) 26 

T. Gegants Escola Sant Martí 24 

T. Gegants Escola Sant Martí 26 

T. Bastons Fundació Albert - Pere Tarrés 11 

Desembre T. Danses Escola Joan Maragall (L'Hospitalet) 25 

T. Danses Escola Joan Maragall (L'Hospitalet) 26 

T. Diables Maristes La Immaculada 25 

T. Danses Maristes La Immaculada 25 

T. Bastons Maristes La Immaculada 24 

Tallers de les Cases de la Festa (ICUB) 

Mes Tipus Nom visitant Pax 

Febrer Curts i llargs Escola Scala Dei (Cerdanyola del Vallès) 26 

Jocs tradicionals Institut XXV Olimpíada 22 

Març On dormen els Gegants? Escola Montserrat (Castellbisbal) 28 

On dormen els Gegants? Escola Montserrat (Castellbisbal) 36 

On dormen els Gegants? Escola Montserrat (Castellbisbal) 53 

Abril On dormen els Gegants? Centre Educatiu Nen Jesús 28 
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On dormen els Gegants? Centre Educatiu Nen Jesús 28 

Setembre On dormen els Gegants? Escola Lestonnac 26 

On dormen els Gegants? Escola Lestonnac 27 

On dormen els Gegants? Escola Lestonnac 26 

On dormen els Gegants? Escola Lestonnac 27 

On dormen els Gegants? Escola Mare Nostrum 27 

On dormen els Gegants? Escola Mare Nostrum 28 

Octubre On dormen els Gegants? Escola Casas 24 

On dormen els Gegants? Escola Pràctiques 28 

On dormen els Gegants? Escola Pràctiques 22 

On dormen els Gegants? Escola Pràctiques 30 

On dormen els Gegants? Pere Vila 27 

On dormen els Gegants? Pere Vila 25 

Novembre On dormen els Gegants? Escola Jesuïtes Casp 17 

On dormen els Gegants? Escola Jesuïtes Casp 17 

Aquest 2019 s’ha duplicat el nombre de tallers propis respecte l’any passat (32 al 2018 i 73 al 2019), 

sobretot gràcies a l’empenta en la difusió que s’ha fet en aquest tipus d’activitat i al fet que durant 

el mes de juliol també vam oferir la possibilitat de fer tallers a casals d’estiu. 

Cal destacar el nombre d’escoles que venen de fora de la ciutat de Barcelona per a realitzar aquest 

tallers, fet que ens dona a conèixer que la informació d’aquestes arriba a tot Catalunya gràcies a la 

pàgina web i que en aquestes poblacions no tenen la possibilitat de realitzar aquest tipus 

d’activitats.  

En l’avaluació dels tallers propis, totes les escoles valoren molt positivament el contingut, el 

monitoratge i l’espai, cal destacar que totes recomanarien l’activitat a d’altres centres educatius. 

Respecte als Tallers de les Cases de la Festa oferts per l’ICUB i realitzats en el nostre centre ha 

disminuït el nombre d’activitats realitzades (19 aquest any respecte els 27 de l’any anterior). 

Algunes escoles enguany han fet els tallers que oferim directament des del propi centre, fet que ens 

engresca a seguir millorant-los per a poder aconseguir que aquest tipus d’activitats es facin des de 

la pròpia Federació i no amb una empresa externa. 

Per al nou any, ens proposem ampliar la difusió de les activitats educatives a escoles de Barcelona, 

fent especial incidència a les escoles del Districte de Ciutat Vella, per a que ens coneguin més centres 

educatius i el seu alumnat pugui acostar-se a la cultura popular d’arrel tradicional a partir d’aquest 

tipus d’activitats. 

2. ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS 

2.1. Titelles tradicionals 

Cada segon dissabte de mes, dels mesos de gener a juny i de setembre a desembre, a les 11:30 h, la 

sala de Ball de La Casa acull una sessió de titelles tradicionals catalanes a càrrec de la Cia. de Titelles 

Vergés. És una activitat de pagament pels majors de 3 anys, en la qual durant les 11 sessions hi han 

participant un total de 972 persones. 
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Espectacle Mes Assistència 

La Caputxeta Gener 101 persones 

La Laia i el fantasma entremaliat Febrer 92 persones 

En Cucut i la festa de xocolata Març 85 persones 

La llegenda de Sant Jordi Abril 87 persones 

El viatge dels tres porquets Maig 78 persones 

El retorn dels putxinel·lis Juny 64 persones 

El somni d’en Cucut Juny 39 persones 

Pinotxo Setembre 79 persones 

La Festa de la Castanyada Octubre 120 persones 

L’invent del professor Cucut Novembre 101 persones 

Els pastorets. Fum, fum, fum. Desembre 126 persones 

Les sessions de titelles de dissabte és l’activitat infantil amb més públic. Any rere any l’assistència 

augmenta, enguany fins i tot en alguna sessió s’han exhaurit les entrades i un nombrós públic no hi 

ha pogut assistir.  

De cara a la nova temporada, seguirem amb el mateix proveïdor, una entitat centenària que té 

part de la seva col·lecció exposada al nostre centre.  

2.2. Visites teatralitzades 

Activitat adreçada a infants i persones adultes per descobrir els secrets de La Casa dels Entremesos 

d’una manera diferent i divertida de la mà d’uns esbojarrats personatges que expliquen històries de 

les figures dels Gegants, dels Nans i de les bèsties que hi habiten, la seva història i tradició i una colla 

de llegendes i contes relacionats amb la cultura popular d’arrel tradicional.  

Realitzada per l’Associació L’Esqueix el primer diumenge dels mesos de febrer a maig i d’octubre a 

desembre a les 11:15 h i a les 12:15 h, és una activitat de pagament en que s’hi han fet 9 sessions 

(de dos passis cada una) i hi han participat 196 persones. 

Mes Assistents 

Febrer 26 assistents 

Març 16 assistents 

Abril 15 assistents 

Maig 14 assistents 

Maig (especial Nit dels Museus) 245 assistents 

Juny 18 assistents 

Octubre 26 assistents 

Novembre 39 assistents 

Desembre 42 assistents 

 

Al llarg de l’any 2019 aquesta activitat ha patit una varietat de públic molt significativa, amb dobles 

sessions de menys de 20 participants i algunes que gairebé han omplert l’aforament.  

Quan es reflexiona sobre l’activitat s’arriba a l’acord de desvincular-nos de l’associació que ha portat 

a terme aquesta activitat amb la voluntat de seguir-la mantenint però intentant professionalitzar-la 

encara més amb actrius i actors que ja treballin en l’àmbit cultural. 
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Des de la mateixa associació, ens van fer saber el seu propòsit de desvincular-se com a proveïdors 

per motius externs a la relació .  

Com ja s’ha explicat en l’apartat de l’Entre jocs i passejades, de cara a la nova temporada ens 

desvinculem amb el proveïdor, l’Associació l’Esqueix, per voluntat d’aquesta i de cara al nou any 

farem un replantejament de l’activitat, amb ganes de seguir-la mantenint però intentant 

professionalitzar-la encara més amb actrius i actors que ja treballin en l’àmbit cultural. 

2.3. Entre jocs i passejades 

Activitat adreçada per a infants d’entre 5 i 12 anys on podran viure l’experiència, en primera 

persona, de formar part de la cultura popular d’arrel tradicional des de dins. Coorganitzada amb 

l’Associació l’Esqueix i amb la col·laboració de diferents entitats de la Federació, els infants coneixen 

les nostres tradicions mitjançant jocs i tallers, aprenen els valors de formar part d’un grup i coneixen 

les festivitats més importants de la ciutat. Hi han participat un total de 102 infants. 

Sessió Mes Entitat col·laboradora Assistents 

Fes de geganter i balla amb el Pippo i 
la Gal·la 

Febrer Associació de Festes de la Plaça Nova 14 infants 

Fes de diable amb els Tarascaires Març Associació de Geganters, Grallers i 
Bestiari de la Barceloneta 

13 infants 

Fes de geganter amb el Mustafà i 
l’Elisenda petits 

Maig Associació d’Amics dels Gegants del Pi 31 infants 

Fem un capgròs I Octubre  21 infants 

Fem un capgròs II Novembre  8 infants 

Nadal a La Casa dels Entremesos Desembre  14 infants 

L’Entre jocs i passejades és una activitat que acosta de primera mà als infants en diferents àmbits 

de la cultura popular i tradicional. Com es pot comprovar, no totes les sessions han tingut la mateixa 

acollida, cal destacar la diferència de participants entre les sessions Fem un capgròs I i II, tot i que 

l’activitat era continuada, va patir un descens considerable de participants. 

Destacar positivament la sessió Fes de geganter amb el Mustafà i l’Elisenda petits, feta en 

col·laboració amb l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi que va tenir una molt bona acollida. 

Aquesta activitat també ha estat duta a terme per l’Associació d’Esqueix des dels seus inicis. Per al 

nou any es proposa a les entitats federades que ja realitzen tallers escolars al centre que, si és la 

seva voluntat, assumeixin una sessió sencera d’aquesta activitat, fet que els permetrà poder 

promoure el seu àmbit cultural entre els infants. 

 

2.4. Altres activitats infantils 

Tarda de jocs de sempre, durant la celebració de la setmana del Dia de l’Associacionisme Cultural 

amb la col·laboració de la Companyia de Jocs l’Anònima. Participació de 20 infants. 

Conta-contes Gegants, activitat organitzada pel Cep i la Nansa i el Club Tr3sC. Participació de 50 

persones.  
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3. EXPOSICIONS 

La Casa dels Entremesos ofereix a tots els visitants dues exposicions permanents, una d’imatgeria 

festiva, composta per més d’una seixantena d’elements, propietat de les entitats que formen part 

de la Federació, i una segona de titelles tradicionals catalanes, aquesta en col·laboració amb la Cia. 

de Titelles Vergés. 

A part d’aquestes, mensualment l’equipament acull exposicions temporals, relacionats 

principalment amb la cultura popular i tradicional catalana, produïdes per les entitats de la 

Federació o d’altres de producció externa.  

 

3.1. Relació d’exposicions temporals 

15 figures en 15 llocs emblemàtics de Barcelona 

Al vestíbul de la planta baixa del 18 de desembre de 2018 al 31 de desembre de 2019. 

Mitjançant aquesta exposició es publiquen les quinze fotografies de Jordi Farrera realitzades en el 

marc dels quinze anys d’existència dels Falcons de Barcelona i dins el projecte que ha consistit en 

realitzar quinze figures de falcons en quinze indrets representatius i simbòlics de la ciutat de 

Barcelona. Una producció de Falcons de Barcelona. 

Aureli Capmany. La Dansa i l’Esbart Català de Dansaires 

A la Sala de Ball i vestíbul de la primera planta del 14 de setembre de 2018 al 26 de febrer de 2019.  

L'exposició repassa la intensa relació del folklorista barceloní amb la dansa: la creació i la direcció 

dels esbarts dansaires, el mestratge amb infants, les seves publicacions i els intensos vincles que el 

lligaven amb l’Esbart Català de Dansaires. L'exposició ha estat produïda per l'Esbart Català de 

Dansaires en motiu de l'Any Capmany que celebra els 150 anys del seu naixement.  

Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos 

A la Sala de Gegants històrics del 29 de novembre de 2018 al 2 de febrer de 2019.  

Pessebre amb figures originals i humorístiques dels Gegants, el bestiari i altres grups i personatges 

de La Casa dels Entremesos i amb noves figures. Una producció de l’Associació de Pessebristes de 

Ciutat Vella i La Casa dels Entremesos. 

Diorames de Pessebre 

A la Sala d’Actes del 29 de novembre de 2018 al 2 de febrer de 2019.  

Exposició dels diorames de pessebre construïts pels alumnes del curs 2018 de l’Escola Taller de 

Pessebre de Barcelona. Una producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella. 

Vestits de l’Esperit de Nadal i el seu seguici 

A la Sala d’Actes del 29 de novembre de 2018 al 2 de febrer de 2019.  

Exposició dels vestits, capgrossos, màscares, perruques i altres complements dels personatges del 

Seguici de l’Esperit de Nadal, les quatre estacions, el senyor Caneló d’Escudella i Bontorró i l’Esperit 

de Nadal. Producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella. 
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Working Progress Pessebres 

A la Sala d’Actes del del 29 de novembre de 2018 al 2 de febrer de 2019.  

Exposició que mostra el procés de construcció d’un diorama de pessebre, amb dotze diorames 

diferents i d’autors diversos. Una producció de la Federació Catalana de Pessebristes. 

Gegants petits, xics, camacurts i ballarics. 350 anys dels Gegants Petits del Pi 

A les sales d’Actes, de Ball i vestíbul de la primera planta del 14 de març al 23 de juny.  

Aquest any 2019 el document més antic on són citats una de les parelles de Gegants més singulars 

del país farà tres segles i mig. Es tracta dels Gegants petits o xics del Pi o gegantons del Pi; unes 

figures petites i sovint desconegudes que amaguen un reguitzell de sorprenents històries. En 

aquesta exposició ens són descobertes. Una producció de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi. 

Façanes, peixeres i un conte… 

A la sala d’Actes del 27 de juny al 28 de juliol.  

L'exposició, amb peces artesanes, úniques i exclusives en paper maixé, mostra mitjançant quadres 

escènics singulars i «en moviment constant» la festa, la tradició i altres fets actuals segons la visió i 

la creativitat de Iakaré Ninots (Sergi Salvó). Es tracta d'escenes construïdes sobre façanes -també de 

paper maixé- o altres dins de peixeres i, a més a més, també es mostra un conte -en constant 

construcció- amb altres personatges i elements festius. Una interpretació personal de l'artista que 

recrea escenes mostrant realitats interpretades amb imaginació i, sobretot, amb molt d'humor. 

 

1938. El barri de Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i poc 

després de la guerra 

A la sala de ball del 18 de juliol al 30 de gener.  

L’exposició vol ser un homenatge a tots els veïns i veïnes, plaçanovins i les plaçanovines, als 

comerciants, a les treballadores i als treballadors, a les persones que en aquell moment passaven 

pels nostres carrers i places i a les que es protegien en els nostres refugis i també a totes les víctimes 

que el nostre barri acollia en aquelles dates terribles, poble innocent castigat sota les bombes; 

morts, ferits, expropiats amb la vida destrossada. Als que lluny del barri tenen les Festes de Sant Roc 
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com referència d’afermament i del sentiment de pertinença a una comunitat... el barri de la 

Catedral, «el Barri Perdut». L'exposició és emmarcada en del projecte «4 ¼». Una producció de 

l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 

4¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça 

Nova.   

A la sala d’actes del 30 de juliol a l’1 de setembre.  

En motiu de les 430es Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova, festes declarades  festa 

patrimonial d'interès nacional. L'exposició tracta sobre diferents aspectes dels 425 anys de les 

Festes de Sant Roc al barri de la Catedral de Barcelona. Una visió des de l’any 1519 quan Barcelona 

va proclamar patró sant Roc, des de l’any 1563 quan el Consell de Cent va fer vot de ciutat al sant, i 

des del 1589 quan els veïns del barri de la Catedral van fundar la Confraria de Sant Roch de la Plassa 

Nova i van començar a celebrar les festes, tot passant per les diferents celebracions realitzades 

durant més de quatre segle i un quart i fins arribar als nostres dies, amb unes Festes de Sant Roc 

consolidades com a tradició i patrimoni festiu de la ciutat de Barcelona. Una producció de 

l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 

110 imatges per 110 anys 

A la sala d’actes del 15 d’octubre al 24 de novembre.  

Per celebrar 110 anys de vida, l'Esbart Català de Dansaires presenta l'exposició fotogràfica que 

mostra la trajectòria de l'entitat des de la fundació, l'any 1908, fins als nostres dies.  S'hi exposen 

imatges de tot tipus d'activitat: ballades, excursions, exposicions, presentacions, xerrades, 

celebracions, etc. que documenten la trajectòria de l'esbart més antic de Catalunya. 

Una producció de l’Esbart Català de Dansaires.  

Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos 

A la sala de Gegants Històrics del 28 de novembre al 2 de febrer.  

El pessebre de La Casa dels Entremesos, que ja ha esdevingut tradicional, està construït amb els 

materials del pessebre tradicional i amb figures originals i humorístiques dels Gegants, el bestiari i 

altres grups i personatges de La Casa dels Entremesos fetes en paper maixé per Sergi Salvó -Ikare 

Ninots. Aquest any el pessebre presenta noves, divertides i sorprenents figures de la Carassa de 

Nadal, els Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires i la Coral Sant Jordi. Una producció de La Casa 

dels Entremesos amb disseny i realització de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.  

Figures populars i comercials dels Tres Reis d'Orient 

Al vestíbul de la primera planta del 28 de novembre al 2 de febrer.  

La mostra és un recull de figures populars i d'imatges comercials dels Tres Reis d'Orient procedents 

de la col·lecció Cordomí. S’hi pot veure una petita selecció de figures modestes i menudes i d'estris 

senzills i quotidians, amb peces de diverses cultures i procedències, populars i comercials, 

tradicionals i modernes, artesanes i industrials; diferents interpretacions dels tres populars 

personatges del pessebre tradicional. Una producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 
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Diorames de Pessebre 

A la sala d’Actes del 28 de novembre al 2 de febrer.  

Exposició dels diorames de pessebre dissenyats i construïts pels alumnes del curs 2019 de l’Escola 

Taller de Pessebre de Barcelona. La mostra enguany ha crescut i el nombre de diorames construïts 

arriba a tretze realitzacions. A l’exposició en aquesta edició se li ha volgut donar un sentit col·lectiu 

amb diversos fils conductors com ara les masies catalanes, que prenen un gran protagonisme, i 

també alguns espais i edificis singulars de la ciutat de Barcelona. Una producció de l’Associació de 

Pessebristes de Ciutat Vella. 

Cavalcada de Reis 1900... 

A la sala d’Actes del 28 de novembre al 2 de febrer.  

Mostra dels vestits antics de reis i patges que formen part d’un extens conjunt d’indumentària i 

altres peces d’atrezzo de patges, trompeters, porrers, pregoners, banderers, etcètera, 

corresponents a la Cavalcada de Reis, la Processó de Corpus Christi i les Festes de la Mercè. 

L’exposició presenta els vestits de Ses Majestats els Reis d’Orient i patges de la Cavalcada de Reis 

barcelonina des de la fi de segle XIX a la primera meitat del XX, i es complementa amb fotografies 

de l’exposició «Perquè avui és Santa Llúcia...Pels volts de la Plaça Nova...». Una producció de La Casa 

dels Entremesos amb disseny i realització de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 

 

4. XERRADES, INAUGURACIONS, PRESENTACIONS I 
ALTRES 

Mensualment a La Casa dels Entremesos s'organitzen presentacions de llibres, discs i documentals 

relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. Així mateix, també s'hi fan xerrades sobre 

elements tradicionals, festes populars o l'evolució de la cultura, entre molts altres temes. 

4.1. Xerrada del dijous 

S’han realitzat un total d’11 xerrades del dijous amb un total de 196 assistents. 

Aureli Capmany, les festes de Barcelona i els Tres Tombs, cicle «Xerrades de Sant Antoni i els Tres 

Tombs» 

Dijous 24 de gener. Assistència: 16 persones 

A càrrec d’Anna Capmany, neta d’Aureli Capmany, Montserrat Garrich, comissària de l’Any Aureli 

Capmany, Andreu Barnadàs, president de la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona 

i de la Federació Catalana dels Tres Tombs, i Xavier Cordomí, president de l'Associació de Festes de 

la Plaça Nova i director de La Casa dels Entremesos. Acte organitzat per l’Associació de Festes de la 

Plaça Nova i la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona, amb la col·laboració de 

l’Esbart Català de Dansaires. 
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El tractament de les cremades en correfocs 

Dijous 31 de gener. Assistència: 52 persones 

Xerrada divulgativa a càrrec de Xavier Teixidó Vidal, docent i infermer assistencial. Acte organitzat 

per l'Associació de Festes de la Plaça Nova. 

 

Parlem d’Aureli Capmany i la dansa i visita comentada a l’exposició «Aureli Capmany. La Dansa i 

l’Esbart Català de Dansaires». 

Dissabte 23 de febrer. Assistència: 12 persones 

A càrrec de Montserrat Garrich, comissària de l'Any Aureli Capmany, i l’assistència d’Anna 

Capmany, neta d’Aureli Capmany. Acte organitzat per l’Esbart Català de Dansaires. 

La Nissaga Casserras i els Gegants del Pi 

Dijous 21 de març. Assistència: 30 persones 

A càrrec de Teresa Casserras «Sessa» i Ferran Fontelles del Taller d’Escultura Casserras. Organitzat 

per l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi. 

Sant Isidre a Barcelona des de 1623, cicle «Festes i Tradicions de l’Arxiu del Pi» 

Dijous 21 de maig. Assistència: 19 persones 

A càrrec de Jordi Sacassas, arxiver de Santa Maria del Pi. Organitzat per l’Associació d’Amics dels 

Gegants del Pi. 

Descobrint els Gegants petits del Pi, cicle «Festes i Tradicions de l’Arxiu del Pi» 

Dijous 6 de juny. Assistència: 28 persones 

A càrrec de Jordi Sacassas, arxiver de Santa Maria del Pi. Organitzat per l’Associació d’Amics dels 

Gegants del Pi. 

Les campanes i el campanar del Pi, cicle «Festes i Tradicions de l’Arxiu del Pi» 

Dijous 10 d’octubre. Assistència: 39 persones 

A càrrec de Jordi Sacassas, arxiver de Santa Maria del Pi i Jordi Ferrer, president de l Associació 

d’Amigues i Amics del Campanar del Pi. Organitzada per l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi. 
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La construcció de refugis antiaeris durant la Guerra Civil a la ciutat de Barcelona 

Dijous 7 de novembre. Assistència: 24 persones 

En el marc  de l’exposició «1938. El barri de la Catedral sota les bombes, Sant Roc poc abans i poc 

després de la guerra» i del projecte 4¼, a càrrec de Josep Maria Contel, especialista dels refugis 

barcelonins i president del Taller d'Història de Gràcia. Organitzada per l’Associació de Festes de la 

Plaça Nova.  

Els camells dels Caputxins i altres curiositats de les processons barcelonines, cicle «Festes i 

Tradicions de l’Arxiu del Pi» 

Dijous 21 de novembre. Assistència: 17 persones 

Dins del cicle de xerrades Festes i Tradicions de l’Arxiu del Pi, a càrrec de Jordi Sacassas, arxiver de 

Santa Maria del Pi. Acte organitzat per l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi. 

 

Capgirant la història del pessebre, cicle «Xerrades de Santa Llúcia» 

Dijous 12 de desembre. Assistència: 17 persones 

A càrrec d’Albert Dresaire i Gaudí, del Col·lectiu pessebrista El Bou i la Mula. Acte organitzat en el 

marc de la tradicional «Xerrada de Santa Llúcia de la plaça Nova» per l’Associació de Festes de la 

Plaça Nova.  

 

Les neules i les tradicions nadalenques a la Barcelona Vella, del cicle «Festes i Tradicions de l’Arxiu 

del Pi» 

Dijous 19 de desembre. Assistència: 16 persones 

A càrrec de Jordi Sacassas, arxiver de Santa Maria del Pi. Acte organitzat en el marc de xerrades 

Festes i Tradicions de l’Arxiu del Pi per l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi. 

4.2. Inauguracions 

Totes les exposicions temporals són inaugurades per l’entitat que la produeix amb la presència de 

membres de la Federació. En total s’han realitzat 5  inauguracions amb un total de 357 assistents. 

Gegants petits, xics, camacurts i ballarics. 350 anys dels Gegants Petits del Pi 

Dijous 14 de març. Assistència: 59 persones 

A càrrec Jordi Sacasas, arxiver de Santa Maria del Pi, Francesc Fabregat, cap de cultura popular de 

l'Ajuntament de Barcelona, i Josep Lluís Esteras, president de l’Associació d’Amics dels Gegants 

del Pi. Organitzat per l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi.  

Façanes, peixeres i un conte… 

Dijous 27 de juny. Assistència: 17 persones 

A càrrec de l’artista Sergi Iakaré.  

1938. El barri de Catedral sota les bombes. Les Festes de Sant Roc poc abans i poc després de la 

guerra 

Dijous 18 de juliol. Assistència 95 persones 

A càrrec de Jordi Rabassa, regidor del Districte de Ciutat Vella, Francesc Fabregat, cap de Cultura 
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Popular de l’ICUB, i Xavier Cordomí, president de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 

110 imatges 110 anys 

Dijous 17 d’octubre. Assistència: 21 persones 

A càrrec Daniel Trullols, president de l’Esbart Català de Dansaires, i Mònica Amorós, Agnès 

Bartolomé, Cèlia Bartolomé, Alba Manteca i Sílvia Martín, comissàries de l’exposició. Acte 

organitzat per l’Esbart Català de Dansaires. 

Nadal a La Casa dels Entremesos 

Dijous 28 de novembre. Assistència: 165 persones 

Amb l’encesa de l’enllumenat de la façana de La Casa dels Entremesos, Cantada de la Coral Sant 

Jordii les inauguracions del Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos i de les 

exposicions Diorames de Pessebre, Cavalcada de Reis 1900... i Figures populars i comercials dels 

Tres Reis d'Orient, a càrrec d’Eloi Palmeiro, president de la Federació d’Entitats de Cultura Popular 

i Tradicional de Barcelona Vella, Xavier Cordomí, director de La Casa dels Entremesos i president de 

l’Associació de Festes de la Plaça Nova, i Abel Plana, president de l’Associació de Pessebristes de 

Ciutat Vella. Acte organitzat per la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona 

Vella, l’Associació de Festes de la Plaça Nova i l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella. 

4.3. Presentacions 

Presentació d’actes, materials, publicacions,... relacionats amb la cultura popular i tradicional 

catalana, sovint vinculats a activitats de les associacions de la Federació. Durant el 2019 s’han 

realitzat un total de 5 presentacions amb un total de 183 assistents. 

Santa Eulàlia, patrona de Barcelona 

Dijous 7 de febrer. Assistents: 43 persones 

A càrrec d'Oriol Pascual Sanpons (ed.) i dels autors: Robert Baró Cabrera, Pablo Abella Villar i 

Cristina Fontcuberta Famadas, i introducció de Xavier Cordomí, director de La Casa dels 

Entremesos. 

Escultors de la Festa 

Dijous 7 de febrer. Assistència: 57 persones 

A càrrec de Manuel Güell, autor del llibre, i de creatius dels tallers Sarandaca, Ventura & Hosta i 

Dolors Sans, protagonistes de la obra; amb la introducció de Xavier Cordomí, autor del capítol de 

llibre de títol «De l'estereotip a l'heterodòxia. Forma i funció de la imatgeria festiva».  

Organitzat per l'Associació de Festes de la Plaça Nova. 

Percúdium, tercer volum de la col·lecció «Músiques de tabalers» 

Dijous 7 d’abril. Assistència: 44 persones 

A càrrec de Quim Soler, percussionista i editor del llibre, Jordi Barbet «Kami», percussionista i 

professor de percussió tradicional, i Marc de Rosselló, percussionista i membre del grup de tabalers 

Percúdium; amb la projecció de l’audiovisual «Percúdium 20 anys» i l’actuació del grup. 

Organitzat per l'Associació de Festes de la Plaça Nova. 
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2n volum Calendari de llegendes, costums i festes tradicionals catalanes 

Dijous 23 de maig. Assistència: 17 persones 

A càrrec de Josep Fornés, director del Museu Etnològic i de les Cultures del Món, Montserrat 

Garrich, comissaria de l’Any Aureli Capmany, i Xavier Cortadellas, editor del llibre.  

Organitzat per l’Esbart Català de Dansaires. 

Bastons! Història del Ball de Bastons a Vilafranca del Penedès (1771-2019) 

Dijous 14 de novembre. Assistència: 22 persones 

D’Antoni Ribas-obra guanyadora del V Premi Rafel Tudó convocat per l’Esbart Català de Dansaires 

l’any 2018-, a càrrec d’Antoni Ribas, autor del llibre, i Montserrat Garrich, membre del jurat. 

Organitzat per l’Esbart Català de Dansaires. 

4.4. Altres activitats 

Coneix la Moixiganga, assaig obert de figures a càrrec de la Moixiganga de Barcelona. Dissabte 26 

de gener amb 15 assistents. 

Curs de dansa «Els Balls d’Aureli Capmany» a càrrec de Montserrat Garrich, comissària de l'Any 

Aureli Capmany de l’Esbart Català de Dansaires. Dissabte 23 de febrer amb un total de 12 assistents. 

Vetlla del Rei Carnestoltes. Dimarts 5 i dimecres 6, al pati de La Casa dels Entremesos, instal·lació 

del fèretre, exposició de les despulles i vetlla de sa majestat el Rei Carnestoltes 2019. Activitat 

organitzada per la Colla Gegantera dels Gegants del Casc Antic de Barcelona i l’Associació de 

Pessebristes de Ciutat Vella. Amb la visita d’aproximadament unes 350 persones. 

Inici de la Comitiva Mortuòria del Rei Carnestoltes i de la seva... sardina. Dimecres 6, sortida des 

del pati de La Casa dels Entremesos, amb l’Arquebisbe de la diòcesi de Sant Pecari, mossèn Carnós 

Trempat i Fogós i les Germanes Cloïsses de Sant Pere. Final al Mercat de Santa Caterina amb una 

sardinada popular. Activitat organitzada per la Colla Gegantera dels Gegants del Casc Antic de 

Barcelona i l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella. Amb l’assistència a la sortida de La Casa dels 

Entremesos de 129 persones. 

Taller de danses occitanes. Organitzat pel Cercle d’Agermanament Occitano, amb un total de 3 

sessions: 

● Pichòtas, danses occitanes. Dissabte 18 de maig amb un total de 12 assistents 

● Sauts bascos. Dissabte 1 de juny amb un total de 12 assistents 

● Borrèias. Dissabte 15 de juny amb un total de 11 assistents 

Concert a la fresca del grup Clariklezmer realitzat al pati de La Casa dels Entremesos amb un 

repertori de música tradicional jueva europea. 25 de juliol amb un total de 24 assistents 

Celebració del 10è aniversari de La Casa dels Entremesos 

Visita i recepció institucional amb l’assistència de Carles Martí, ex regidor de Ciutat Vella i ex 

regidor de Cultura, Francesc Fabregat, Cap de Cultura Popular de l’ICUB, Junta de la Federació 
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i presidents i presidentes de totes les entitats federades a la Federació i residents a La Casa dels 

Entremesos. 12 de novembre amb l’assistència de 29 persones. 

Jocs tradicionals a la plaça. Espai de jocs de sortija obert a tothom, sense inscripció i de lliure 

participació, Majoritàriament són jocs on l’atzar hi és present en menor o major mesura però 

també es requereixen habilitats, poden ser jocs individuals, en parelles o per grups, tant reunits 

en una taula com dempeus al voltant del joc. Activitat a càrrec de l’Associació de Festes de la 

Plaça Nova. Divendres 15 amb l’assistència de 33 infants i adults. 

Ball del divendres a la plaça. Practica la dansa catalana com a forma de relació social, 

entreteniment, coneixement d’informació sobre festes, geografia i costums del nostre territori 

alhora que realitzes una activitat física que combina la música, el moviment i la coordinació. 

Aprendrem a ballar qualsevol tipus de dansa, coneixent la informació de context dels balls: on 

i quan es balla, la festa i la indumentària. Activitat a càrrec de l’Esbart Català de Dansaires. 

Divendres 15 amb l’assistència de 34 persones. 

Visites guiades a La Casa dels Entremesos. Visita comentada a les exposicions permanents 

d’imatgeria festiva: Gegants, bestiari, Nans i gegantons i a l’edifici de La Casa dels Entremesos, 

obertes a tota la ciutadania. Dissabte 16 amb l’assistència de 38 persones entre nens i adults. 

Amanida de cançons. Alguna vegada heu volgut ser cantaires d’una coral per un dia? Els cors 

infantils de la Coral Sant Jordi (l’Esquitx i l’Espurna) us oferiran un concert de cançons ben 

variades... però vingueu ben afinats a escoltar-los! Necessitaran moltes veus perquè l’amanida 

final surti ben gustosa!. Activitat a càrrec de la Coral Sant Jordi. Dissabte 16 amb l’assistència 

de 116 persones. 

Aula de sardanes. Taller per a persones que són assídues a les places i també per a aquelles que 

no han ballat mai. T’ensenyaran els punts bàsics d’aquesta dansa típica catalana per a que 

puguis anar al diumenge a les places i posar-te a la rotllana!. Activitat a càrrec del Grup 

Sardanista Iris. Dissabte 16 amb l’assistència de 15 persones. 

Tarda de circ amb l’espectacle Cafunéde la Cia Du'k'tO. Cafuné és un duet acrobàtic impulsat 

amb música en directe que destaca per la fisicalitat dels dos intèrprets a l’hora de representar 

els diferents estats d’una relació, fent ús d’un llenguatge propi que parteix de la simbiosi entre 

el circ i la dansa. D’aquesta manera, les acrobàcies, els portés i les verticals es fusionen amb la 

coreografia, tot seguint una estructura teatral que trenca per moments el caràcter 

contemporani de la peça i la fa molt propera. Dissabte 16 amb l’assistència de 64 persones 

entre nens i adults. 

Visita guiada a La Casa dels Entremesos. Visita comentada a les exposicions permanents 

d’imatgeria festiva: Gegants, bestiari, Nans i gegantons i a l’edifici de La Casa dels Entremesos, 

obertes a tota la ciutadania. Diumenge 17 amb l’assistència de 20 persones entre nens i adults. 
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Concert vermut a càrrec del grup Dixieland. En format d’espectacle amb temes de swing, 

Dixieland, New Orleans que aconsegueix fer gaudir petits i grans, oferint un tipus de repertori 

molt dinàmic que combina un ampli ventall de temes de l’època. Diumenge 17 amb l’assistència 

de 151 persones. 

 

Arribada de l’Esperit de Nadal i Pregó de Nadal de La Casa dels Entremesos, a càrrec de l’Associació 

de Pessebristes de Ciutat Vella. 14 de desembre amb un total de 262 assistents 

Aparició de l’Home dels Nassos de Barcelona amb el seu seguici d’animals membres de l’Arca de 

Noè i els tabalers Percúdium. Organitzat per l’Arca de Noè i l’Associació de Festes de la Plaça Nova. 

31 de desembre amb un total de 128 assistents. 

5. CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS 

A La Casa dels Entremesos tenim diferents espais per a què totes les persones, entitats o empreses 

que ho desitgin puguin desenvolupar les seves activitats amb la millor qualitat i servei possible. 

La Casa dels Entremesos disposa d'equips de so, equips de projecció digital, serveis, calefacció i wifi 

en els diferents espais. 

Durant el 2019 s’han realitzat un total de 19 cessions d’espais a 14 entitats amb un total de 469 

assistents. 
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Mes Entitat Sales Pax Motiu 

Gener Departament de Festes i Tradicions de 
l’ICUB i Coordinadora de Geganters de 
Barcelona 

Sala de 
reunions 

6 Festes Santa Eulàlia 2019 

Gegants de la Ciutat, Bastoners del 
Seguici de Barcelona, Falcons de 
Barcelona i FECPiTBV i LCDE 

Biblioteca 6 Comissió de Seguiment 
del Protocol del Seguici 
Popular de Barcelona 

Departament de Festes i Tradicions de 
l’ICUB i Taula de foc 

Sala de 
reunions 

8 Festes Santa Eulàlia 2019 

Març Federació Catalana de 
Jocs Tradicionals  

Sala de 
reunions 2 

7 Reunió interna 

Departament de Festes i Tradicions de 
l’ICUB 

Sala de 
reunions 

2 Mercè 2019 

Cobla La Principal del Llobregat Sala de música 11 Assaig 

Abril Departament de Festes i Tradicions de 
l’ICUB i Coordinadora de Geganters de 
Barcelona 

Sala de 
reunions 

5 Mercè 2019 

Departament de Festes i Tradicions de 
l’ICUB i Taula de foc 

Sala de 
reunions 

8 Festes Santa Eulàlia 2019 

Maig Departament de Festes i Tradicions de 
l’ICUB i Taula de foc 

Sala de 
reunions 

13 Mercè 2019 

Juny Aula de sons de Barcelona Pati 42 Concert final de curs 

Bangkok Barcelona on Foot Sala de ball i 
sala d’actes 

63 Lloguer 

Agost Diables de Caldes de Montbui Música 23 Festes de Sant Roc 

Setembre Departament de festes i Tradicions de 
l'ICUB 

Sala d'Actes 16 Mercè 2019 

Departament de Festes i Tradicions de 
l’ICUB i Taula de foc 

Sala d'Actes 28 Mercè 2019 

Departament de festes i Tradicions de 
l'ICUB i Esbart Català de Dansaires 

Sala d'Actes 20 Mercè 2019 

Federació de Colles Sardanistes de 
Barcelona 

Sala de música 200 Mercè 2019 

Novembre Cobla del Centenari Sala de ball 16 Gravació 

Departament de Festes i Tradicions de 
l’ICUB i Coordinadora de Geganters de 
Barcelona 

Sala de 
reunions 

4 Santa Eulàlia 2020 

Departament de Festes i Tradicions de 
l’ICUB i Taula de foc 

Sala d'Actes 11 Mercè 2019 i Santa 
Eulàlia 2020 

 

6. PROGRAMACIÓ ANUAL DE CURSOS I FORMACIONS 

DIVERSES 
Ball dels divendres. Cada divendres d’octubre a juny, curs de balls tradicionals a càrrec de l’Esbart 

Català de Dansaires. 

Aula de Sardanes per a adults. Cada dissabte de setembre a juny, a càrrec del Grups Sardanista Iris 

– Aula de Sardanes. 

Clos i batacada. Cada dimarts entre els mesos de setembre i juny, taller de ball de bastons a càrrec 

de l’Esbart Català de Dansaires. 
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7. CAMPANYES SOLIDÀRIES 
Campanyes de recollida de joguines noves i llibres de La Casa dels Entremesos al voltant de les 

festes nadalenques que es reparteixen entre els nens i nenes que més les necessitin. Activitats 

organitzades per la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La 

Casa dels Entremesos 

Cap infant fora de joc! Protagonistes: Tarasca de Barcelona i Víbria de Barcelona. 

Del 29 de novembre de 2018 al 4 de gener de 2019. 

Donació de 545 llibres, joguines i DVD al Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda. 

Corona’t col·laborant! Protagonistes: Àliga de la Ciutat de Barcelona i Lleó de Barcelona. 

Del 28 de novembre de 2019 al 3 de gener de 2020. 

Donació al Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda. 

 

Altres campanyes solidàries 

Omplim la cistella junts 

Del 12 al 23 de juny de 2019 

Donació de 35 quilograms d’aliments al Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda. Activitat 

organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 
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8. ACTIVITATS PÚBLIQUES EXTERNES I 

COL·LABORACIONS 

8.1. Festes i tradicions de Barcelona ciutat                                               

La ciutat de Barcelona compta amb un gran ventall d’activitats de cultura popular i tradicional 

catalana en el qual la Federació o alguna de les seves entitats en forma part de l’organització o en 

són partícips. A continuació es detallen les festes i les activitats on s’ha tingut una vinculació:  

1. Festes de Santa Eulàlia. (17 actes) 

Exposició «Gegants de Corpus vs Gegants de Canaval» al Palau de la Virreina en motiu dels 100 

anys dels Gegants de Corpus i dels 160 anys dels Gegants de Carnaval. Acte organitzat per la 

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

Mostra de gegantets dels barris de la ciutat al Pati Manning amb els gegantets Perot lo Lladre, 

Mustafà petit i Elisenda petita, els Gegants infantils Pippo i Gal·la, la gegantona Quimeta,  el gegantó 

Miquelet, els gegantons Tinet, Cati i Ferran,  el gegantet Ullets. 

Protocols de l’Àliga amb la participació de l’Àliga de la Ciutat de Barcelona, el Lleó de Barcelona i 

els Músics de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, els Gegants de Santa Maria del Mar i els 

grallers del Casc Antic i Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda. 

Ballada i Cercavila de Gegantets dels barris de la ciutat amb els gegantets Elisenda petita i Mustafà 

petit i els Músics del Pi, els Gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla, la gegantona 

Quimeta i els músics de l’entitat, el gegantó Miquelet, els gegantons Tinet, Cati i Ferran,  el gegantet 

Ullets i amb geganters de totes les associacions geganteres portant la Gegantona Laia. 

Matí de Falcons amb la participació dels Falcons de Barcelona i amb la mascota Nicolau l’Au. 

Cercavila de re-apertura del Ingenio «Kamerino de l’Enginy» amb la participació dels Gegants grans 

de Sant Pere de les Puel·les: Pere i Constança. 

Els Batecs de la Laia amb els tabalers Kukumku de l’Associació Colla Gegantera del Casc Antic 

Correfoc de Santa Eulàlia amb la Mulassa vella de Barcelona i els Tabalers del Pi, els Diables del Barri 

Gòtic, la Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium, els diables de la Kinta Forka i el Drac de 

la Ciutat Vella de Barcelona, La Tarasca de Barcelona i els Diables Tarascaires, el Dofí de Barcelona i 

els tabalers Kukumku. 

Matinades de grallers amb els grallers de les colles de la Federació. 

Seguici de Santa Eulàlia – XXXVI Trobada de Gegants a Ciutat Vella amb l’Àliga de la Ciutat, el Lleó 

de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els gegantets Mustafà i Elisenda petits, els Músics del Pi i els 

Gegants grans i petits del Pi, la Vibria de Barcelona (nova), els Gegants infantils de la Plaça Nova 
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Pippo i Gal·la, l’Àliga petita, el Nan Cucut, els Gegants nous de la Plaça Nova. Roc i Laia, els grallers 

La Pessigolla, el Penó de Santa Eulàlia, el Bou de Barcelona, el Drac de Barcelona, els Gegants del 

Raval, la gegantona Quimeta i els grallers del Raval, La Tarasca de Barcelona, els Gegants Pep Barceló 

i Maria la Néta, el gegantó Miquelet i l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers, 

els Cavallets Cotoners, les colles de bastoners Infantil, Juvenil i Gran i amb acompanyament musical 

de flabiols i timbal i de tenora i caixa, el Dofí de Barcelona, els Gegants del Casc Antic: Peret el 

Fanaler i Marieta del Ull Viu, els Gegants de Santa Maria del Mar: el Rei Salomó i la Reina de Saba, 

els gegantons Tinet, Cati i Ferran, els Gegants grans Pere i Constança i els Gegants petits Alfons i 

Isabel, els Gegants Ferran i Mercè, el gegantet Ullets i els músics de l'entitat i amb geganters de 

totes les associacions geganteres portant la Gegantona Laia. 

Cercavila «Gegants de Corpus vs Gegants de Canaval» amb portadors dels Gegants de la Casa de 

Caritat de les associacions. 

Exposició de Laies al Palau de la Virreina, amb la participació amb la geganteta Elisenda petita i les 

gegantes Laia i Elisenda, la geganta nova Laia i la geganta infantil Gal·la, la geganta Lola del Raval, la 

geganta Laia del carrer Vallespir i la gegantona Quimeta, la geganta Maria la Néta, les gegantes 

Reina de Saba, Marieta de l’ull Viu,  les gegantes Constança i Isabel, la geganta Mercè. 

Col·locació del Penó de Santa Eulàlia i la Balladeta de la Laia amb geganters i geganteres de les 

associacions i el Penó de Santa Eulàlia. 

Passejada de les Laies amb la geganteta Elisenda petita i les gegantes Laia i Elisenda, la geganta 

infantil Gal·la, la geganta nova Laia, els grallers La Pessigolla, la geganta Lola, la geganta Laia del 

carrer Vallespir i la gegantona Quimeta, la geganta Maria la Néta, les gegantes Reina de Saba, 

Marieta de l’ull Viu, les gegantes Constança i Isabel, la geganta Mercè i geganters de les associacions 

portant la Gegantona Laia i la Borda de la Casa de Caritat. 

Mostra d’Esbarts Infantils i Juvenils amb les seccions Infantil i Juvenil de l’Esbart Català de 

Dansaires.  

Ballada d’Esbarts de Ciutat Vella en memòria d’Aureli Capmany amb la participació del Cos de 

Dansa de l’Esbart Català de Dansaires amb l’acompanyament musical de la Cobla Ciutat de 

Granollers. 

2. Carnaval de Barcelona. (1 acte) 

Arribo del rei Carnestoltes, el Sarau i la Batalla campal de la Taronjada del Carnaval amb geganters 

portant els Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnestoltes amb la participació balladors i 

balladores de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, l’Associació de Festes de la Plaça Nova, 

l’Associació d’Amics del Ramon i la Lola i l’Associació Colla Gegantera del Casc Antic.  
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3. Sant Jordi (1 acte) 

Organització i muntatge de l’estand de venda de llibres de La Casa dels Entremesos, al passeig Lluís 

Companys, en motiu de la Diada de Sant Jordi amb la participació de voluntaris i voluntàries de 

l’Associació de Festes de la Plaça Nova, l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, l’Esbart Català de 

Dansaires, la Coral Sant Jordi i els Falcons de Barcelona. 

4. Dia de l’Associacionisme Cultural Català (DASC) 2019 (9 actes)  

Titelles tradicionals catalans. El retorn dels putxinel·lis (amb titelles centenaris). 

Visites teatralitzades, a càrrec de l’Associació L’Esqueix. 

Agafa el ritme amb els Falcons de Barcelona. Assaig de obert de músics. Activitat organitzada pels 
Falcons de Barcelona. 

Toca el cel amb els Falcons de Barcelona. Assaig obert de figures. Activitat organitzada pels 
Falcons de Barcelona. 

Visita a les instal·lacions de l’Esbart Català de Dansaires (biblioteca i arxiu, rober, etc.). Activitat 
organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 

Com es preparen els enregistraments musicals de l’Esbart? Activitat organitzada per l’Esbart 
Català de Dansaires. 

Berenem amb dansa. Assajos oberts, mostra de danses de les Seccions Infantil i juvenil i lectura de 
fragments sobre els balls. Activitat organitzada per l’Esbart Català de Dansaires. 

Ball dels divendres amb sessió oberta i lectura de fragments sobre els balls. Activitat organitzada 
per l’Esbart Català de Dansaires. 

Assaig obert al Cos de dansa i lectura de fragments sobre els balls. Activitat organitzada per 
l'Esbart Català de Dansaires.  

5. Corpus de Barcelona (3 actes) 

Catifa floral al pati de La Casa dels Entremesos. 

Exposició del Seguici Popular de Barcelona al vestíbul de l’Ajuntament de Barcelona. 

Processó Festiva de Corpus amb la participació del Seguici Popular de Barcelona, Gegants petits del 

Pi, Nan Cucut i Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova, Gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus, 

Dofí de Barcelona, Falcons de Barcelona, Ball de Cercolets i Ball de Bastons de l’Esbart Català de 

Dansaires i Penons de Santa Eulàlia, del Pi i de Santa Maria del Mar.  

6. Festes de la Mercè. (21 actes) 

Exposició del Seguici Festiu de Barcelona amb l’Àliga de la Ciutat, els Cavallets Cotoners, el Lleó de 

Barcelona, la Mulassa de Barcelona, el Bou de Barcelona, el Drac de Ciutat Vella, la Víbria de 

http://falconsdebarcelona.cat/
http://esbartcatala.org/
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Barcelona, la Tarasca de Barcelona, el Gegants del Pi i els Gegants de Santa Maria del Mar. 

Exposició de Gegants de Barcelona amb els gegantets Mustafà i Elisenda petits, els petits del Pi, els 

Gegants infantils Pippo i Gal·la, el Nan Cucut, els Gegants de la plaça Nova, els Gegants del Raval, la 

gegantona Quimeta, els Gegants de la Barceloneta, el gegantó Miquelet, els Gegants del Casc Antic, 

els gegantons Tinet, Cati i Ferran, els Gegants grans i petits de Sant Pere de les Puel·les, els Gegants 

de Sant jaume i el gegantet Ullets. 

Exposició de Bestiari amb la Mulassa de Barcelona, la Víbria de Barcelona, el Bou de Barcelona, el 

Drac de Ciutat Vella, el Dofí del Casc Antic i l’Arpella del Barri Gòtic. 

Seguici Inaugural i Toc d’Inici amb la participació del Seguici Festiu de Barcelona i els Trabucaires 

d'en Perot Rocaguinarda. 

Passejada de dracs i bèsties de foc amb la participació de la Víbria de Barcelona, Drac de Barcelona, 

Mulassa de Barcelona, Tarasca de Barcelona, Arpella del Barri Gòtic i Dofí del Casc Antic amb 

l'acompanyament musical dels grups Percúdium, tabalers del Pi i Kukumku. 

Matí Bastoner amb les Colles bastoneres de l'Esbart Català de Dansaires. 

MercèDansa i Cloenda del MercèDansa - Els balls de l'Aureli Capmany, acte organitzat per l’Esbart 

Català de Dansaires. 

Dansa tradicional al Palauet Albéniz amb la Colla sardanista Mare Nostrum i el Cos de Dansa de 

l’Esbart Català de Dansaires. 

La Tabalada amb la participació de Kukumku. 

Correfoc Infantil amb el grup de percussió Kukumku.  

Associa’t a la festa amb la participació de les seccions infantil i juvenil de l'Esbart Català de 

Dansaires. 

Correfoc amb la Mulassa de Barcelona, el Drac de Barcelona, la Víbria de Barcelona, el Dofí del Casc 

Antic, els Diables Tarascaires, els Diables del Barri Gòtic i els grups de percussió Percúdium i 

Kukumku. 

Matí de Falcons amb els Falcons de Barcelona. 

69è Concurs de Sardanes amb la Colla Sardanista Mare Nostrum, guanyadora del concurs. 

Xambanga de Gegants amb la participació de la família dels Gegants de la Plaça Nova, els Gegants 

del Raval, els Gegants petits i gegantons del Pi, els Gegants de Sant Jaume, els Gegants del Casc Antic 

i els Gegants de Sant Pere i els grups de grallers de les colles. 

Matinades amb els grallers i timbalers de les colles de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i 

Tradicional de Barcelona Vella. 
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Galejada de trabucaires amb els Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda. 

Mostra de Balls de Gegants i Passada de Nans i Gegants amb les colles de Gegants de la Federació 

d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella. 

Anada a ofici amb el Seguici Festiu de Barcelona 

Seguici Festiu de la Mercè amb el Seguici Festiu de Barcelona i el Ball de l’Àliga de la Ciutat 

Cavalcada de la Mercè amb la participació de les colles de Gegants i de bestiari de la Federació 

d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vell. 

7. Carassa de Nadal. (6 actes) 

Cercaviles de la tradicional Carassa de Nadal de Barcelona, per la Fira de Santa Llúcia i carrers del 

Barri Gòtic, acompanyada per grallers, i tot llençant caramels per a nenes i nens. Hi ha col·laborat: 

Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda, Esbart Català de Dansaires, Colla gegantera de Sant Pere de 

les Puel·les, Colla gegantera del Casc Antic, Falcons de Barcelona i Associació d’Amics dels Gegants 

Ramon i Lola. 

8.2. Festes i tradicions de Ciutat Vella                                                                     

1. Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga 

Organitzat per l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi i la Colla Gegantera del Casc Antic. 

Cercavila amb la participació amb el Gonfanó de Santa Maria del Pi, el Lleó de Barcelona, la 

Mulassa de Barcelona, els Gegants grans del Pi, els Gegants petits del Pi i els Músics del Pi,  els 

Gegants de Santa Maria del Mar, el Dofí de Barcelona i el Penó de Santa Maria del Mar i el Ball 

d'Espases de Cervera.  

2.  8a Festa de Santa Madrona 

Cercavila i actuació amb la participació del Dofí de Barcelona i els músics de l’entitat, la Mulassa de 

Barcelona i els Músics del Pi i la Geganta Mercè i els músics de l’entitat. 

3. Festes de Sant Josep Oriol  

Organitzades per l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi. 

Toc d’inici a la festa amb el repic de les campanes del Pi i la sortida dels quatre Gegants originals 

del Pi. 

Pregó a càrrec de l’actor Manel Barceló, guionista, director i dramaturg, veí de Ciutat Vella, amb la 

presència dels quatre Gegants originals del Pi, Remembrança del Miracle de les Monedes de Sant 

Josep Oriol i Anunci del Baladrer i Ball dels quatre Gegants originals del Pi. 

Tradicional cercavila anunciant l’arribada de les Festes amb els Gegants petits originals i els Músics 

del Pi. 

http://lacasadelsentremesos.cat/carassa-de-barcelona-o-de-nadal
http://lacasadelsentremesos.cat/carassa-de-barcelona-o-de-nadal
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Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 

Diada Castellera amb els Castellers de Barcelona i els Sagals d’Osona. 

Cercavila de l’Arribada del Legat del Retaule de Sant Josep Oriol “El Doctor Pa i Aigua” amb la 

Mulassa vella de Barcelona, l’Àliga de la Ciutat, el Lleó de Barcelona, els Músics del Pi i actors; 

Representació del Retaule de Sant Josep Oriol “El Doctor Pa i Aigua” amb els Gegants petits originals 

del Pi, músics i actors. 

Bestieses. Els convidats del Lleó i la Mulassa de Barcelona” amb l’Àliga de Tàrrega, lo Bou de Tortosa, 

a més del Lleó i la Mulassa de Barcelona acompanyats pels Músics del Pi. 

Cercavila infantil amb els gegantons de les escoles del barri i Gegants i capgrossos particulars a 

més del Mustafà petit i l’Elisenda petita i els Músics del Pi; Contacontes de Festa Major. 

Repic de Campanes de Festa Major a càrrec dels Campaners del Pi. 

Ofici de Festa Major a la Basílica de Santa Maria del Pi amb el Ball dels quatre Gegants originals del 

Pi al so de l’orgue, l’entonació de l’Stabat Mater, el cant dels Goigs a Sant Josep Oriol i la veneració 

de la Relíquia de Sant Josep Oriol. 

Projeccions a la porta de l’Ave Maria i “Emmulassa’t!” amb la Mulassa vella de Barcelona i la 

Marxing Band del Taller de Músics del Raval. 

Ball folk a càrrec del grup Tamborinu So Obstinat. 

La Passejada dels Oriols amb els Músics del Pi i els Gegants del Pi: Mustafà petit, Perot lo Lladre, 

Oriol i Mustafà i els Gegants belgues l’Archer de Bois-de-Lessines i el Jardinier d’Ath i Ofrena floral 

a Sant Josep Oriol. 

Exhibició de la secció infantil de l’Esbart Català de Dansaires Jocs de Sant Josep Oriol i Xocolatada 

per la mainada.  

Atracaments d’en Perot lo Lladre amb el gegantet Perot lo Lladre i els Músics del Pi.  

Passacarrers de banda amb The Arrows Band (Bèlgica). 

Ball de Festa Major a càrrec del DJ Jordi Sayol. 

Matinades de grallers amb la participació dels Músics del Pi i convidats. 

Actuació dels Falcons de Barcelona. 

Benedicció de Rams. 

XXIV Trobada de Gegants, Capgrossos, Bestiari i Balls a la plaça de Sant Josep Oriol amb la 

participació del Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els Gegantets Perot lo Lladre, Mustafà 

petit i Elisenda petita, els quatre Gegants del Pi (l’Oriol, la Laia, l’Elisenda i en Mustafà), i la resta de 
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colles convidades: Gegants de la Plaça Nova i Nan Cucut, del Raval,  de la Barceloneta, del Casc Antic, 

de Santa Maria del Mar, de Sant Pere de les Puel·les, de Sant Jaume, del Carrer Princesa i d’altres 

elements festius amb els convidats els Gegants belgues l’Archer de Bois-de-Lessines i el Jardinier 

d’Ath. 

Concurs fotogràfic a Instagram mitjançant l’etiqueta #ConcursSJO19.  

4. Festa Major del Barri Gòtic (inclou les Festes de Primavera del barri de Sant Just) 

Participació a la «petita volteta al Borsí» a la plaça de la Verònica amb els Gegants infantils de la 

Plaça Nova: Pippo i Gal·la i l’Àliga Petita.  

Participació a la Cercavila infantil de les Festes de Primavera del barri de Sant Just amb els Gegants 

infantils de la Plaça Nova, l’Àliga Petita i els Gegants infantils del Pi i els Músics del Pi i de la plaça 

Nova. 

Participació a la Cercavila de les Festes de Primavera del barri de Sant Just amb el Bou de Barcelona 

i el Nan Manolito de Sant Just.  

5. 28ena Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell -Trobada de capgrossos, 

bestiari i altres elements. 

Acte organitzat per Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta 

Cercavila amb la participació de l’Arpella del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona, l’Àliga Petita, els 

Gegants Petits del Pi, el Bou de Barcelona, el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona i els músics de 

l’entitat, els Falcons de Barcelona, els Gegants petits de Sant Pere de les Puel·les, els Gegants del 

Casc Antic i els gegantons Tinet el graller i Rei Ferran i els músics de l’entitat, els Gegants de Sant 

Jaume i els músics de l’entitat i els amfitrions, els gegantons Ganxut, Ramonet i Miquelet, el Nan 

General Lagarto, els Gegants de la Barceloneta, la Tarasca de Barcelona i l’acompanyament musical 

del grup Anem Descartant Grallers. 

6. Festa Major de Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera 

Pregó de la Festa Major al Convent de Sant Agustí amb la participació dels Gegants del Casc Antic, 

la geganta Cati i els gegantons Tinet el Graller, el Rei Ferran.  

XXVII Trobada de Gegants del Casc Antic. Acte organitzat per la Colla Gegantera del Casc Antic. 

Amb la participació dels Gegants Petits i els infantils del Pi i els Músics del Pi, els Gegants del Raval, 

els Gegants de la Barceloneta, els Gegants grans i petits de Sant Pere de les Puel·les, els Gegants de 

Sant Jaume i els amfitrions Gegants del Casc Antic, la geganta Cati, els gegantons Tinet el Graller i el 

Rei Ferran, els Gegants de Santa Maria del Mar i el Dofí de Barcelona.  

Mostra de construccions humanes amb l’actuació dels Falcons de Barcelona.  

Correfoc del Casc Antic amb els tabalers Kukumku i el Dofí de Barcelona.  
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Correfoc infantil del Casc Antic amb els tabalers infantils Kukumkids.  

7. Festa Major del Raval 

Pregó de Festa Major del Raval amb la participació en la cercavila del Pregó de Festa Major del 

Raval amb els Gegants del Raval, els capgrossos, la gegantona Quimeta i els músics. 

Correfoc de Festa Major del Raval. Acte organitzat per Associació d’Amics del Ramon i la Lola.  

Participació dels Diables de la Kinta Forka. 

Trobada de Gegants del Raval. Acte organitzat per Associació d’Amics del Ramon i la Lola. Amb la 

participació dels Gegants nous de la Plaça Nova, el Nan Cucut, la geganta infantil Gal·la i els grallers 

La Pessigolla.  

8.  XI Trobada dels Gegants de Sant Jaume  

Acte organitzat per l’Associació Colla gegantera de Sant Jaume 

Cercavila amb els Gegants nous de la Plaça Nova, el Nan Cucut, la geganta infantil Gal·la, l’Àliga 

Petita i els grallers La Pessigolla, els Gegants i gegantons del Casc Antic, els Gegants de la 

Barceloneta, els Gegants petits de Sant Pere de les Puel·les i els amfitrions, els Gegants de Sant 

Jaume. 

9. 430 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova 

Festes organitzades per l’Associació de Festes de la Plaça Nova 

Fira d’artesania a la plaça Nova 

Cercavila inaugural «En Cu-cut dalt del ruc» amb els capgrossos de la Plaça Nova i Maracuyà 

Batucada 

Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc a càrrec de «veïnes del carrer d’en Roca».  

Ballada de Sardanes amb Cobla Ciutat de Granollers. 

Cucanya de la Plaça Nova. 

Ball amb Mashup Party Band. 

Fira d’art i d’artesania al carrer d’en Roca. 

Taller de collage per a nenes i nens al carrer d’en Roca. 

XXXVIII Trobada i Ball de Gegants de la Plaça Nova amb la participació dels Gegants petits del Pi, 

els Gegants i el Miquelet de la Barceloneta, els Gegants de Sant Jaume, els Gegants del Raval, els 

Gegants de Sant Pere de les Puel·les, els Gegants del carrer Princesa i els amfitrions, la família dels 

Gegants de la plaça Nova i els grallers La Pessigolla amb l’estrena de la nova Àliga petita. 
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Actuació dels Falcons de Barcelona. 

Xocolatada popular. 

Actuació de l'Esbart Català de Dansaires i la Cobla Ciutat de Cornellà. 

Cantada d'havaneres amb el grup Arjau i cremat de rom. 

Gran Traca despertada. 

Seguici Tradicional de Sant Roc amb els Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires i el seu flabiolarie, 

el Lleó de Barcelona, l’Àliga de la Ciutat, Gegants infantils, Nan Cucut, els grallers La Pessigolla, els 

Gegants de Sant Roc amb el seu flabiolaire, la bandera verda de la Comissió de Festes i Cobla CIutat 

de Cornellà. 

Missa Cantada a la Basílica del Pi, Benedicció de «Panellets», cant dels Goigs en llaor a Sant Roc i 

veneració de la relíquia del sant. 

Ball de l’Àliga de la Ciutat a la Catedral de Barcelona davant de la capella de Sant Roc. 

Balls dels elements festius del Seguici en el pati del Palau Episcopal. 

Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió al Palau Episcopal i ofrena floral a Sant Roc de la 

Plaça Nova.  

Ball dels Gegants Centenaris de la Plaça Nova. 

Porró Llarg de la Plaça Nova. 

Tres Sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà. 

Festival infantil amb el mag Xarrin Xarrin i putxinel·lis amb la Cia. Sebastià Vergés amb l'obra «Els 

viatges dels tres porquets» i llançament del Globus del Capità Munyon. 

Concurs infantil de dibuix i jocs tradicionals. 

Ball amb el xou «Cocodrilo Club» del DJ Albert Malla. 

Art point, pintura col·lectiva mural i llimonada-vermut al carrer d’en Roca. 

Cercavila de l’Arpella del Barri Gòtic i els grallers La Pessigolla al carrer d’en Roca. 

Paella comunitària al carrer d’en Roca. 

La Festa del Gos: Mostra d'agility i tradicional «Salutació de gossos a Sant Roc». 

Taller infantil de diables i entrega dels premis dels concursos de dibuix infantil i de Cucanya. 

«Va tocada» amb els tabalers Percúdium, XXXVI Correfoc de Sant Roc amb els Diables de Caldes de 

Montbui, els Diables del Barri Gòtic, la Mulassa de Barcelona (vella) i la Víbria de Barcelona (vella) i 
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Castell de Focs. 

Ball amb la banda Nautilus. 

Concurs instagram #430fmsantroc. 

10. Festa Major de la Barceloneta 

Pregó de la Festa Major de la Barceloneta amb els Gegants de la Barceloneta Pep Barceló i Maria la 

Néta. Nomenament del Tarascaire d'honor. 

Organització i participació del Correfoc i de l’acte de foc: Foc Bestial Versots Infernals amb la 

Tarasca de Barcelona i els Diables Tarascaires. 

Cercaviles del Canó de la Barceloneta amb la participació del Nan del General Lagarto. 

Despertada de la Festa Major amb els Trabucaires d’En Perot Rocaguinarda. 

11. Diada dels Falcons de Barcelona. Activitat organitzades pels Falcons de Barcelona.  

Suspesa per causes alienes a l’organització. 

12. 2a. Trobada de Bestiari del Bou de Barcelona. Activitat organitzada per l’Associació 

d’Amics del Ramon i la Lola. 

Suspesa per causes alienes a l’organització 

13. XVI Ballada de Gegants Històrics a Santa Maria del Mar. Acte organitzat per la Colla 

gegantera del Casc Antic.  

Suspesa per causes alienes a l’organització 

14. III Trobada de Gegants de Sant Pere 

Acte organitzat per la Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les 

Cercavila amb els Gegants petits i els Músics del Pi, l'Arpella del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona, 

l'Àliga Petita i els grallers La Pessigolla, els Gegants del Raval, la gegantona Quimeta, el Nan Manolito 

i els Capgrossos del Raval, gegantons Ganxut, Ramonet i Miquelet i l’acompanyament musical dels 

Grallers de Ripollet, Gegants del Casc Antic, la geganta Cati, el gegantons Tinet el Graller i Ferran, 

els Gegants de Sant Jaume i els músics de l'entitat i els amfitrions els Gegants grans i petits de Sant 

Pere de les Puel·les. 

15. I Trobada Infantil de Santa Caterina 

Acte organitzat per la Colla gegantera del Casc Antic 

Cercavila amb l'Àliga Petita de la Plaça Nova, la gegantona Quimeta del Raval, el Nan Manolito de 

Sant Just, els Capgrossos del Raval, els Cavallets Petits de l’Esbart Català de Dansaires, el gegantet 

infantil Ullets i els músics de Sant Jaume i els amfitrions el gegantons Tinet el Graller i Ferran i els 
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capgrossos del Casc Antic. 

8.3. Altres festes i tradicions  

Participació en els actes de celebració dels «20 anys de Colla Gegantera del Carnaval de Solsona 

amb els Gegants Vells de la Casa de la Caritat o del Carnaval de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, 

el Lleó de Barcelona, els Gegants Petits del Pi, els Gegants Nous  i infantils de la Plaça Nova, el Nan 

Cucut i els Gegants de Sant Jaume. 

 

9. PROGRAMA DE MANTENIMENT D’IMATGERIA 

FESTIVA 

Restauració de la Gegantona Laia i confecció del seu nou vestit. 

Restauració dels Gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona.  

Restauració dels Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona i del seu vestuari. 

 

10. PREPARACIÓ D’ACTIVITATS 

Les activitats que es realitzen des de la Federació requereixen d’un temps de preparació realitzat, 

en general, per persones voluntàries. A continuació es detallen els mesos de preparació de les 

mateixes, activitats que s’han detallat detingudament en l’apartat Festes i Tradicions de Ciutat Vella: 

● Festes de Santa Eulàlia 2019: GENER I FEBRER 

● Carnaval de Barcelona: GENER I FEBRER 

● La Nit dels Museus: MARÇ, ABRIL i MAIG 

● Dia de l’Associacionisme Cultura (DASC) 2019: MARÇ, ABRIL i MAIG 

● Corpus de Barcelona 2019: MARÇ, ABRIL i MAIG 

● 10 anys de La Casa dels Entremesos: MARÇ-NOVEMBRE 

● 20 anys de Colla Gegantera del Carnaval a Solsona: JUNY 

● Festes de la Mercè 2019: JUNY, JULIOL i SETEMBRE 

● Nadal a La Casa dels Entremesos: OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 

● Calendari activitats 2020: NOVEMBRE I DESEMBRE 

● Festes de Santa Eulàlia 2020: NOVEMBRE I DESEMBRE 

● Carnaval 2020: NOVEMBRE I DESEMBRE 

 

11. ASSEMBLEES I REUNIONS DE LA FEDERACIÓ 

Celebració de l’Assemblea General Ordinària dimarts 26 de març 

S’han realitzat un total de 4 reunions de Junta directiva, 10 reunions de Junta Permanent i 7 Plenaris 

(reunions generals amb totes les associacions). 
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12. ENTITATS FEDERADES 

Les 15 entitats amb 40 seccions d’activitats diferents i al voltant de 1.000 socis en total, han realitzat, 

utilitzant els diversos espais de La Casa dels Entremesos:  

- Més de 300 reunions, assemblees i comissions.  

- Més de 400 assajos i formacions (esbart, sardanes, falcons, Gegants, Nans, bestiari, diables, 

trabucaires, grallers, tabalers, altres formacions musicals, etc.).  

- Milers d’hores de secretaria, administració i tresoreria, comunicació, imatge, xarxes socials, 

arxiu, biblioteca, magatzem, manteniment de vestuari i d’imatgeria, etc.  

- 100 hores setmanals i unes 5.000 hores anuals d’activitat als 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, coral, etc. han realitzat o participat a festes i tradicions de 

Ciutat Vella i de Barcelona ciutat i a altres festes, trobades, aplecs, mostres, concursos, etc., a altres 

barris de la ciutat i pobles i ciutats de Catalunya i de fora de Catalunya, segons les memòries 

presentades per cada entitat federada i resident i resumides a continuació, per ordre d’antiguitat 

de l’associació. 

12.1. Activitats públiques externes i internes. 

Associació d’Amics dels Gegants del Pi 

Encarregada de la custodia, manteniment i difusió de les diferents figures festives que conformen 

el llegat cultural de la parròquia del Pi, els Gegants Grans i els Gegants Petits del Pi, el gegantet Perot 

Lo Lladre, els gegantets infantils Mustafà i Elisenda petits, els capgrossos del Pi, i el Lleó de Barcelona 

i la Mulassa de Barcelona. També compta amb la secció de foc i els músics del Pi. 

L’Associació difon una part del patrimoni festiu de la ciutat de Barcelona arreu, sempre dins del 

marc de la cultura popular i de caire tradicional. Així com participa en les principals festes majors de 

Barcelona i organitza les Festes de Sant Josep Oriol, les festes del barri del Pi. 

Mes Assajos de figures Assajos de músics Reunions 

Gener 4 5 5 

Febrer  7 13 

Març 2 8 14 

Abril 4  5 

Maig  4 6 

Juny  4 6 

Juliol  2 4 

Agost  2 4 

Setembre 8 5 8 

Octubre  3 5 

Novembre  4 6 

Desembre 4 3 5 

https://www.facebook.com/mulassabcn/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBaUVj_GJOofog44P9Wt4_Mxlj_GvRn6ij8vkZOvfp9Qh4iLLPsGANK4VUqW3s93bAMyMpZeBezso-v
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Organització 

● Mostra de Gegants petits i Gegantons emblemàtics de Catalunya amb motiu dels 350 anys 
dels Gegants Petits del Pi amb: exposició de Gegants petits i Gegantons emblemàtics de 
Catalunya i taula rodona «Els Gegants petits a la festa» amb un representant de cada colla 
convidada al Palau de la Virreina i cercavila. 

● Festes de Sant Josep Oriol 
● Conjuntament amb l’arxiu del Pi i la Basílica de Santa Maria del Pi, clausura de la celebració 

dels «350 anys dels Gegants Petits del Pi»: Visita dels Gegants Grans i Petits originals, 
acompanyats per un flabiol i un sac de gemecs, al Monestir de Pedralbes com a homenatge 
al monestir per haver resguardat els Gegants del Pi a l’església durant la Guerra Civil, i una 
conferència a la cripta de la Basílica al voltant del tresor del Pi i el Monestir de Pedralbes. 

● Organització d’un acte solidari per a la Marató de TV3 a la plaça del Pi amb la participació 
dels Gegants Mustafà i Elisenda petits, en Perot lo Lladre, la Mulassa de Barcelona i el Lleó 
de Barcelona, i amb una recaptació total de 660€ 

Participació 

● Gener- Trobada de Bestiari Domèstic de Castelló de la Plana - Mulassa (vella) de Barcelona 
i els Tabalers del Pi. 

● Gener- Representació de l’oratori «El Regreso» -compost per la beatificació de Sant Josep 
Oriol a la Basílica de Santa Maria del Pi – Gegants Grans i Gegants Petits originals. 

● Gener- 10è aniversari de la geganta Mercè de Sant Jaume – Gegants Grans i Petits del Pi 
● Abril- Cercavila de Gegants i Caps de llúpia del Mercat del Ram de Vic - Mulassa de Barcelona 

i Músics del Pi. 
● Maig- BadeGegants de la Festa Major de Badalona - Gegants Grans del Pi, Gegants Petits del 

Pi i Músics del Pi. 
● Maig- V Trobada de Mulasses de Girona - Mulassa de Barcelona i Músics del Pi.  
● Maig- Nit del Tararot de la Festa Major de Tàrrega - Mulassa de Barcelona. 
● Maig- Festa del Petit Geganter de Vic - Gegantets Mustafà i Elisenda petits del Pi.  
● Juliol- Diada de Sant Cristòfol davant de la capella del sant del carrer del Regomir - Gegants 

Petits del Pi i Músics del Pi. 
● Agost- 6a Trobada de Gegants i Nans de les Festes de Sant Magí de Tarragona - Gegants 

Petits del Pi i Músics del Pi. 
● Agost- Encontre dels Seguicis de Sant Roc de Barcelona i de Tarragona, en el marc de les 

175es Festes de Sant Roc del Cos del Bou de Tarragona - Lleó de Barcelona com a integrant 
del Seguici Tradicional de Sant Roc de Barcelona.  

● Agost- 6a Trobada de Gegants i Nans de les Festes de Sant Magí de Tarragona - Gegants 
Petits del Pi i els Músics del Pi.  

● Agost- XXXVIII Trobada i Participació en la Convidada dels 400 anys de l’Àliga de la Bisbal 
d’Empordà - Mulassa de Barcelona i Músics del Pi. 

● Setembre- Ofrena Floral al monument de Rafael Casanova en motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya -per causa de la pluja les figures no hi van participar-.  

● Setembre- Mostra de Folklore Viu de les Festes de Santa Tecla de Tarragona, en motiu dels 
25 anys del Lleó de Tarragona - Lleó de Barcelona i Músics del Pi 

● Setembre- Inauguració de l’exposició dels Gegants Petits del Pi -Oriol i Eulàlia i de l’exposició 
-parcial- «Gegants petits, xics, camacurts i ballarics» a l’Ateneu Barcelonès amb motiu del 
cicle «Cultura Popular. Tradició i Modernitat» i dels 350 anys dels Gegants petits del Pi. 

● Setembre- Festa Major d’Hostafrancs - Gegants Petits del Pi i Músics del Pi.  
● Octubre- Cercavila de Festa Major de Les Corts - Gegants Petits del Pi i Músics del Pi. 
● Octubre- Presa de possessió de mossèn Lluís Ramis Juan com a nou rector de la Basílica de 

Santa Maria del Pi - Gegants Grans del Pi Mustafà i Elisenda i Gegants Petits del Pi Oriol i 
Eulàlia. 

● Octubre- «Digitalització en 3D de Bestiari» de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de 
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Catalunya, a Vilafranca dels Penedès, - Lleó de Barcelona i Mulassa de Barcelona. 
● Novembre- Cercavila de les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona - Lleó de Barcelona, 

Mulassa de Barcelona i Músics del Pi. 
● Desembre- Cercavila de Festa Major de Sant Andreu del Palomar – 30è aniversari dels 

Gegants Coloms - Mulassa de Barcelona i els Músics del Pi. 
 

Altres fets a destacar 
 

● Finalització del procés de restauració dels Gegants grans originals del Pi, amb la creació d’un 
cavallet nou per a cada un.  

● Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i 
manteniment de les figures. 
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Associació de Festes de la Plaça Nova 

Entitat cultural, memorialista, veïnal i ciutadana sense ànim de lucre especialitzada en festes 

tradicionals i manifestacions festives de cultura popular. L'entitat és hereva de la Confraria de Sant 

Roc de la Plaça Nova (1589) i de la Comissió de Festes de Sant Roc (1884). El seu principal objectiu 

és l’estudi, el manteniment i la preservació, l’organització i la realització de les Festes de Sant Roc 

de Barcelona a la plaça Nova; la festa popular de carrer més antiga de la ciutat de Barcelona, 

celebrada des del 1589 i declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de 

Catalunya. 

Per altra part i sota el lema: «plaçanovines i plaçanovins per la memòria i la dignitat del barri de la 

Catedral», mitjançant la vocalia d’arxiu, projectes i recerca, un dels objectius estatutaris de l’entitat 

és l’estudi, la recerca, la producció i la publicació de caràcter memorialista de diferents aspectes i 

manifestacions del vell barri de la Catedral i de la plaça Nova, com el seu epicentre social, comercial, 

cultural i festiu del barri.   

També és objectiu de l’entitat la participació i difusió cultural mitjançant les seves colles de cultura 

popular: els Gegants (Centenaris, Nous i Infantils), els Nans i els capgrossos de la Plaça Nova, el 

bestiari festiu (Àliga de la Ciutat, Víbria de Barcelona, Arpella del Barri Gòtic i l’Àliga Petita), els 

Diables del Barri Gòtic, els grallers La Pessigolla i els tabalers Percúdium. 

Mes Assajos de figures Assajos de músics Reunions 

Gener  7 8 

Febrer 1 6 8 

Març 1 7 11 

Abril  6 10 

Maig  8 11 

Juny  7 15 

Juliol 5 8 23 

Agost 2 4 7 

Setembre 5 6 7 

Octubre  8 8 

Novembre  8 13 

Desembre  6 5 

Organització 

● Publicació del llibre de partitures «Percúdium» -tercer volum de la col·lecció «Músiques de 
tabalers»-.  

● 429 Festes de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona 
● Organització de l’exposició El Barri Perdut al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona. 
● Organització de l’exposició 1938. El barri de la Catedral sota les bombes. a La Casa dels 

Entremesos. 
 
Participació 

● Gener- Inauguració del XXXIIè Festival Tradicionàrius- Grallers La Pessigolla, en motiu del 
35è aniversari 

● Gener- Visita dels Reis d’orient a l’Hospital matern-infantil de Sant Joan de Déu - Membres 
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de l’entitat.  
● Gener- Cercavila d'Inici de Festa Major del barri de Sant Antoni - Grallers La Pessigolla 
● Gener- «Gegants per la Llibertat» al Centre Penitenciari Lledoners Gegants Nous Roc i Laia 
● Gener- Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona - Membres de l’entitat. 
● Gener- Trobada de Gegants de Salou -Grallers La Pessigolla. - Membres de l’entitat.  
● Febrer- Participació en la Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona, al Saló de 

Cent de l’Ajuntament de Barcelona - Àliga de la Ciutat  
● Març- Rua de Carnaval de l’escola Virolai Grimm de Barcelona - Percúdium.  
● Març- Rua de Carnaval del barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat - Percúdium.  
● Març- Inauguració de l’exposició «Espai i Festa. La transformació festiva de l’espai urbà a les 

viles i als barris de Barcelona» a l’Espai Albert Mussons – Fundació Festa Major de Gràcia, 
en la que s’ha col·laborat com a membre dels Grups de Recerca Local de Barcelona. 

● Març- Organització i participació a la Cercavila i Concert de Primavera del 70è Aniversari del 
Museu Frederic Marès - Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova, l’Àliga de la Ciutat 
i els grallers La Pessigolla.  

● Abril- Exposició Bestiuari 2019 al Centre Cívic de Sant Martí - Arpella del Barri Gòtic i Víbria 
de Barcelona. 

● Abril- Estand de El Cep i la Nansa Edicions, al passeig de Sant Joan en motiu de la Diada de 
Sant Jordi - Nan Cucut i Víbria de Barcelona. 

● Abril- Trobada de Bèsties de Foc al Parc de l’Estació, a Caldes de Montbui - Arpella del Barri 
Gòtic i Percúdium. 

● Maig- IV Trobada de Percussió «Sagrejam» al barri de la Sagrera - Percúdium.  
● Maig- Jornada Formativa sobre Gestió Associativa de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular 

de Catalunya - Membres de la nostra Junta directiva.  
● Maig- Cercavila de la Diada de les Festes de Sant Isidre de la Vila de Gràcia - Víbria de 

Barcelona, Arpella del Barri Gòtic i Grallers La Pessigolla. 
● Maig- Ultra rail Cerdanya a Puigcerdà i Alp - Percúdium.  
● Juny- Jornada «La recerca local i el restabliment de la Barcelona democràtica, a El Born CCM, 

amb la intervenció a la taula rodona i debat «Festa i cultura popular». – Intervenció de 
membres de l’entitat. 

● Juny- XX Trobada de Bèsties de Foc de Castelló de la Plana, Aniversari dels Dracs Bessons, 
amb la Víbria de Barcelona (vella).  

● Juny- Participació a la Rebuda de la Flama del Canigó, a la plaça de Sant Jaume, amb l'Àliga 
de la Ciutat. 

● Juny- Participació a l’acte de repartiment dels Focs de Sant Joan (Rebuda de la Flama del 
Canigó) - Diables del Barri Gòtic llençant pirotècnia des del terrat de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

● Juny- 75è aniversari dels Nanos i Gegants de Vinaròs - Gegants nous, Roc i Laia, el Nan Cucut, 
- Gegants infantils Pippo i Gal·la i Àliga Petita.  

● Juliol- Trobada Gegantera de l’Espluga de Francolí - Gegants nous, Nan Cucut, Gegants 
infantils, Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita i grallers La Pessigolla.  

● Juliol- Estatge de la Colla a l’Espluga de Francolí.  
● Agost- Encontre dels Seguicis de Sant Roc de Barcelona i de Tarragona, en el marc de les 

175es Festes de Sant Roc del Cos del Bou de Tarragona, amb tot el Seguici Tradicional de 
Sant Roc de Barcelona: el Diable de Sant Roc, l’Àliga de la Ciutat, l’Àliga petita, els Gegants 
infantils, Pippo i Gal·la, el Nan Cu cut, els Gegants centenaris, Roc i Laieta, la Bandera Verda 
de la Comissió i l'acompanyament musical del flabiolaire Àngel Vallverdú, els Grallers So Nat 
i la Cobla Ciutat de Granollers.  

● Agost- Visites lliures guiades a les exposicions: 4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a 
Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova i 1938. El barri de la Catedral 
sota les bombes. 

● Setembre- Cerimònia de comiat del nostre company, soci i tresorer, José Luís Lleixà i Prieto 
« Cinto » al tanatori de Les Corts - Àliga de la Ciutat i grallers La Pessigolla. 
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● Octubre- Festa Major del Col·legi Lestonnac de Barcelona - Gegants infantils Pippo i Gal·la, 
l’Àliga Petita i un graller de La Pessigolla. 

● Octubre- Cercavila de Festa Major del barri de Canyelles amb els Gegants nous Roc i Laia, 
Nan Cucut, Gegants infantils, Àliga Petita i grallers La Pessigolla. 

● Octubre- 15è aniversari del grup de tabalers Kabum a la vila de Gràcia amb els tabalers 
Percúdium.  

● Octubre- Cercavila de Festa Major de Les Corts - Àliga de la Ciutat. 
● Octubre- «Digitalització en 3D de Bestiari» de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de 

Catalunya, a Vilafranca dels Penedès - Àliga de la Ciutat, Arpella del Barri Gòtic i Víbria de 
Barcelona.  

● Octubre- Correfoc de Festa Major del barri de Canyelles - Diables del Barri Gòtic i Percúdium. 
● Octubre- «Barcelona Dibuixa» al Casal de Barri Pou de la Figuera - Arpella del Barri Gòtic. 
● Novembre- Cercavila de cloenda de l'exposició «10 anys fent cultura» dels Mestres del Gai 

Saber de Mataró - Percúdium. 
● Desembre- Cercavila de Festa Major de Sant Andreu del Palomar – 30è aniversari dels 

Gegants Coloms - Àliga de la Ciutat, Víbria de Barcelona i grallers La Pessigolla. 
● Desembre- XXIIIª Mostra de Bestiari Festiu de Ploma de la Fira del Gall de Vilafranca del 

Penedès - Arpella del Barri Gòtic. 
 
Altres fets  a destacar 

● Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes 
socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria. 

● Construcció de la nova figura de l'Àliga petita a càrrec d'Àlex Jodar. 
● Celebració de la Castanyada de l’entitat a La Casa dels Entremesos. 
● Restauració de l'Arpella del Barri Gòtic a càrrec d'Àlex Jodar.  
● Restauració dels Gegants nous -Roc i Laia-, els Gegants infantils -Pippo i Gal·la-i el Nan Cucut, 

les Víbries de Barcelona i l’Àliga de la Ciutat a càrrec del Taller d'escultura Casserras de 
Solsona. 
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Associació d’Amics del Ramon i la Lola 

Entitat de cultura popular i tradicional del barri del Raval. Seva és la considerada primera parella de 

Gegants de Ciutat Vella de Barcelona, els Gegants del Raval, fruit de la nova etapa gegantera després 

del franquisme, així com de la primera bèstia del districte, el Drac de Ciutat Vella. 

 

Actualment també són els encarregats de fer ballar la gegantona Quimeta dels Àngels, el Bou de 

Barcelona i els capgrossos del Raval i surten en correfocs amb els Diables de la Kinta Forka. 

Mes Assajos de músics Reunions 

Gener 1 5 

Febrer 1 3 

Març 1 3 

Abril 1 3 

Maig 1 3 

Juny 3 3 

Juliol 2 5 

Agost  3 

Setembre 6 5 

Octubre 3 4 

Novembre 4 4 

Desembre 4 4 

Organització 

● Organització de la 2a. Trobada de Bestiari del Bou de Barcelona 

Participació 

● Març- Exposició Bestiari al Centre Cívic de Sant Martí – Bou de Barcelona i Drac de la Ciutat 
Vella 

● Abril- Exposició Bestiuari 2019 a l’Escola La Palmera amb el Drac de la Ciutat Vella i a l’Escola 
l’Arc de Sant Martí amb el Bou de Barcelona - Arpella del Barri Gòtic i Víbria de Barcelona. 

● Abril- Plantada i Correfoc del Bestiuari 2019  al barri de Sant Martí - Drac de la Ciutat Vella 
de Barcelona i el Bou de Barcelona. 

● Maig- Festa Major del Terrall a Borges Blanques - Gegants del Raval i músics de l’entitat.  
● Participació en la Cercavila de Festa Major de Nou Barris amb els Gegants del Raval, Ramon 

i Lola, i el capgròs el Nen del Raval.  
● Maig- Festivitat de Santa Joaquima de Vedruna de l'Escola Vedruna Àngels - gegantona 

Quimeta. 
● Juny- Festa de Fi de Curs de la Guarderia Canigó del Raval - Gegants del Raval, Ramon i Lola.  
● Agost- Organització i participació del Correfoc de la Festa Major de Gualba - Diables de la 

Kinta Forka i Drac de la Ciutat Vella. 
● Agost- Trobada de Dracs creació del Taller Casserras, realitzada en el marc de l'Akelarre de 

Cervera - Drac de la Ciutat Vella de Barcelona.  
● Octubre- «Barcelona Dibuixa» al Casal de Barri Pou de la Figuera- Drac de la Ciutat Vella. 
● Novembre- «Digitalització en 3D de Bestiari» de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de 

Catalunya, a Vilafranca dels Penedès - Bou de Barcelona i Drac de la Ciutat vella 
● Novembre- Cercavila de la Encesa de llums del Barri del Raval - Gegants del Raval. 
● Desembre- Cercavila de Festa Major de Sant Andreu del Palomar – 30è aniversari dels 

Gegants Coloms - Bou de Barcelona i Drac de la Ciutat Vella de Barcelona 
● Desembre- Cercavila «Ara ve Nadal», al Poblenou, amb el Bou de Barcelona. 
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Associació Grallers, Geganters i Bestiari de la Barceloneta 

L’any 1991 l’Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta crea l'Associació de Geganters, 

Grallers i Bestiari de la Barceloneta amb la voluntat de fer créixer la cultura popular i tradicional 

catalana.  

Els Gegants de l'associació es van poder construir gràcies a que els membres de l’ACIB van dedicar 

tot un estiu a recórrer tots els establiments del barri explicant el projecte i oferint la possibilitat de 

tenir un diploma com a “Padrí d’Honor” fent una petita aportació econòmica. 

La realitat va superar les espectatives i gràcies a això, a dia d'avui el barri compta amb una parella 

de Gegants, dos capgrossos i un gegantó. Anys més tard, a l'associació si unirien la Tarasca de 

Barcelona, el Miquelet i el Nan Capità Lagarto. 

Mes Reunions 

Gener 4 

Febrer 4 

Març 3 

Abril 4 

Maig 3 

Juny 1 

Juliol 2 

Agost 1 

Setembre 5 

Octubre 2 

Novembre 4 

Desembre  

Organització 

● Organització i realització de la 28ena Trobada de Gegants de la Barceloneta 

Participació 

● Gener- Cercavila de la Festa Major del barri de Sant Antoni – Tarasca de Barcelona. 
● Abril- Plantada i Correfoc del Bestiuari 2019  al barri de Sant Martí - Tarasca de Barcelona. 
● Maig- Trobada de Gegants de la Festa Major de Nou Barris - Gegantó Miquelet, Nan General 

Lagarto, Gegants de la Barceloneta i Anem Descartant Grallers.  
● Maig- Matinal de les Festes de la Primavera de la Barceloneta, amb tallers de dibuix i pintura 

per als més petits, taller de Gegants i ball de Gegants - Gegantons Ganxut, Ramonet i 
Miquelet, Nan General Lagarto, Gegants de la Barceloneta i Tarasca de Barcelona -acte 
suspès per la pluja-. 

● Juliol- XXVII Trobada de Gegants del Poble Sec - Gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet i 
Nan del General Lagarto. 

● Agost- Trobada de Canons de les Festes de Sant Roc del Cos del Bou de Tarragona - Canó de 
la Barceloneta i Nan del General Lagarto.  

● Agost- Trobada de Gegants de la Festa Major de Cornudella de Montsant - Gegantons 
Miquelet, Ganxut i Ramonet i Nan del Genera Lagarto.  

● Octubre- Presentació i bateig del gegantó NinOt de l’Esquerra de l’Eixample - Gegants de la 
Barceloneta fent de padrins. 

● Desembre- Cercavila de Festa Major de Sant Andreu del Palomar – 30è aniversari dels 
Gegants Coloms - Tarasca de Barcelona. 
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Esbart Català de Dansaires 

El mes juliol de 1908, un grup d’amics aficionats a la dansa van fundar-lo amb els objectius de recollir 

informació sobre els balls populars de carrers i places de Catalunya, estudiar-la i difondre-la. 

La difusió es fa a través de mostres de dansa, publicacions, cursos, xerrades, exposicions i altres 

activitats. Els balladors i les balladores, d’entre quatre i seixanta anys, estan organitzats en tres 

grups, segons l’edat, que ballen tota mena de danses. L’Esbart Català de Dansaires també té la colla 

dels Cavallets Cotoners de Barcelona, la dels Cavallets petits i tres colles bastoneres. L’entitat 

disposa d’Arxiu i Biblioteca especialitzats en dansa catalana. 

Mes Assajos de dansa Reunions Consultes a l’Arxiu i biblioteca 

Gener 14  3 

Febrer 16 4 3 

Març 20 3 5 

Abril 12 5 3 

Maig 16 4 3 

Juny 18 8 4 

Juliol 6 7 3 

Agost 1   

Setembre 12 8 3 

Octubre 13 4 5 

Novembre 16 15 4 

Desembre 9 19 1 

Organització 

● Espectacle «A plaça! 110 anys de l’Esbart Català de Dansaires» al Casino l’Aliança del 
Poblenou dins el cicle Cultura Popular als Ateneus. 

● «Veure i viure una dansa: El Ball del Roser de Vallfogona del Ripollès», en motiu del 110è 
aniversari - Seccions Infantil, Juvenil i Cos de Dansa, realitzant una visita al Museu Etnològic 
de Ripoll, un dinar de germanor, una mostra de balls de les tres seccions i la ballada de El 
Ball del Roser de Vallfogona del Ripollès.  

● «Balla amb la natura 2019», al Mas de Pedro de Cubelles, amb les seccions Infantil i Juvenil 
i els mestres l’esbart. 

● «Omplim la cistella junts!» recollida d’aliments i lliurament al Santuari de la Mare de Déu 
de l’Ajuda.  

● Passi de fotos: «Balla amb la Natura 2019» a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos; 
Seccions Infantil i Juvenil, berenar per acomiadar el curs a la Sala de ball de La Casa dels 
Entremesos.  

● Exposició «110 imatges 110 anys» a la sala d’actes de La Casa dels Entremesos.  
● «Ballada del Soci-Festa del 111è Aniversari. Lluis Albert Creu de Sant Jordi» i reconeixement 

dels 25 anys de l’Anna Bigas com a directora de l’Esbart Català de Dansaires, a l’Espai 
Francesca Bonnemaison, amb la participació de les tres Seccions-Infantil, Juvenil i Cos de 
Dansa-i antics dansaires i l’acompanyament musical de la Cobla Ciutat de Granollers. 

Participació 

● Gener- Cercavila de la Festa Major del barri de Sant Antoni - Colla de Cavallets petits i amb 
acompanyament musical de flabiol. 

● Març- Exposició «Aureli Capmany. La dansa i l’Esbart Català de Dansaires» al Consorci per a 
la Normalització Lingüística de Gràcia.  

● Març- Una visita comentada a l’exposició «Aureli Capmany. La dansa i l’Esbart Català de 
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Dansaires» per a vint-i-vuit alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística de 
Gràcia. 

● Març- Exposició «Espai i Festa. La transformació festiva de l’espai urbà a les viles i als barris 
de Barcelona», produïda per la Coordinadora de Centres d’estudi de parla catalana i 
l’Institut Ramon Muntaner, a l’Espai Albert Mussons - Fundació Festa Major de Gràcia.  

● Abril- Bestiuari 2019 al Casal de barri La Pau - Exposició «Cavallets Endavant...!: Els Cavallets 
Cotoners de Barcelona». 

● Abril- Bestiuari 2019 al Casal de barri de la Verneda - Taller ball de Cavallets 
● Maig- Exposició del Curs d’Impuls a les Danses Vives d’Arrel Tradicional, a la Illa Diagonal - 

Dos Cavallets petits.  
● Maig- Recercat 2019, trobada de Centres d’Estudis de Parla Catalana, a la plaça Pius XII de 

Cervera, amb una mostra de publicacions a l’estand del Barcelonès.  
● Maig- Exposició «Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric» a l’Ateneu Torrellenc 

de Torrelles de Llobregat.  
● Maig- Exposició «Aureli Capmany. La dansa i l’Esbart Català de Dansaires» al Teatre de la 

Passió de Cervera en motiu del Recercat 2019.  
● Juny- Dia de l’Associacionisme Cultural - Assajos oberts de la secció Infantil, Juvenil i Cos de 

Dansa, sessió oberta del Ball dels Divendres, visita a les instal·lacions i «com es preparen els 
enregistraments musicals de l’Esbart Català de Dansaires?» explicació, preparació i gravació 
d’un disc de música. 

● Juliol- Exposició « Aureli Capmany. La dansa i l’Esbart Català de Dansaires » a la fundació 
Bosch i Cardellach de Sabadell. 

● Agost- Encontre dels Seguicis de Sant Roc de Barcelona i de Tarragona, en el marc de les 
175es Festes de Sant Roc del Cos del Bou de Tarragona - Colla gran de Bastoners. 

● Agost i Setembre- Exposició «Aureli Capmany. La dansa i l’Esbart Català de Dansaires» a la 
fundació Bosch i Cardellach de Sabadell.  

● Setembre- Visita comentada i conferència sobre l’exposició Aureli Capmany. La dansa i 
l’Esbart Català de Dansaires» a la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell. 

● Setembre- Cap de Setmana de la secció Juvenil a Sant Feliu de Codines . 
● Setembre- A Plaça! 110 anys de dansa, al Teatre Metropol de Tarragona en el marc de les 

Festes de Santa Tecla - Cos de Dansa i Cobla Ciutat de Granollers, orquestra i rondalles 
● Setembre- Vine a Berenar i a Ballar, assaig obert de les seccions Infantil i Juvenil 
● Setembre- Festa Major de Sentmenat - Cavallets Cotoners de Barcelona  
● Setembre- Inauguració de la 68a edició de la Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern de 

Barcelona - Cos de Dansa i acompanyament musical de flabiol i tamborí 
● Setembre- 1a Jornada d’Arxius i Associacionisme a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat - 

Xerrada de Montserrat Garrich, vocal d’arxiu i biblioteca 
● Octubre- Conferència il·lustrada «Aureli Capmany i la dansa», a la sala d’actes del Casino de 

Manresa per la Fira Mediterrània de Manresa - Cos de Dansa.  
● Octubre- Exposició «Aureli Capmany. La dansa i l'Esbart Català de Dansaires» al Centre 

Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià  
● Octubre- Visita comentada a l’exposició «Aureli Capmany. La dansa i l'Esbart Català de 

Dansaires» al Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià. 
● Novembre- 2n Festival de Danses Tradicionals» organitzat per l’Esbart Picacrestres del Prat 

del Llobregat - Secció Juvenil. 
● Novembre- Acte de Constitució de parelles Lingüístiques organitzat pel Voluntariat per la 

llengua i el Consorci per a la Normalització Lingüística - Tallers del Ball de Bastons 
● Desembre- Cercavila de Festa Major de Sant Andreu del Palomar – 30è aniversari dels 

Gegants Coloms - Cavallets Cotoners de Barcelona. 
● Desembre- XXVI Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs de Catalunya a la Fira de Santa 

Llúcia - seccions Infantil i Juvenil. 
● Desembre- Exposició «Aureli Capmany. La dansa i l'Esbart Català de Dansaires» als Lluïsos 

d’Horta.  
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● Desembre- Exposició «Aureli Capmany. La dansa i l'Esbart Català de Dansaires» a l’Ateneu 
de Sant Just Desvern 

Altres fets a destacar 

● Tallers de Dansa a l’escola Pere Vila. Una «Tarda Artística». 
● Taller de ball de bastons a l’Institut Pau Claris.  
● Sessions del «Clos i batacada» a l’escola Guinardó.  
● Cessió de l’exposició «Aureli Capmany. La dansa i l'Esbart Català de Dansaires» als Lluïsos 

d’Horta.  
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Associació Colla Gegantera del Casc Antic 

L´any 1994 es crea la Colla Gegantera del Casc Antic de Barcelona amb la construcció d'en Peret el 

Fanaler i la Marieta del Ull Viu. Dos anys més tard neix el gegantet Tinet i deu més la geganta Cati. 

L’entitat també té una bèstia, el Dofí de Barcelona. 

L'any 2002 els membres d'aquesta entitat recuperen els Gegants de Santa Maria del Mar que des 
d'aleshores formen part del Seguici Popular de Barcelona. L’Associació Colla Gegantera del Casc 
Antic compta amb un grup de diables, uns tabalers infantils Kukumkids i un grup d’adults, Kukumku. 

Mes Assajos de figures Assajos de músics Reunions 

Gener 8 16 5 

Febrer 4 16 1 

Març 4 16 1 

Abril 4 16 1 

Maig 4 16 1 

Juny 4 16 1 

Juliol 4 16 1 

Agost 4 16 5 

Setembre 4 16 1 

Octubre 4 16 1 

Novembre 4 16 1 

Desembre 8 16 5 

Organització 

● XVI Ballada de Gegants Històrics a Santa Maria del Mar 
● XXVII Trobada de Gegants del Casc Antic  
● I Trobada de gegantons de Santa Caterina 

Participació 

● Gener- Acte del 10è aniversari de la geganta Mercè de la colla de Sant Jaume - Gegants de 
Santa Maria del Mar 

● Gener- Correfoc de diables infantils de la Festa Major de barri de Sant Antoni - Kukumkids i 
Kukumku 

● Febrer- «5è Aniversari del Basilisc de Mataró» - Dofí de Barcelona.  
● Març- Carnavalassu» del barri de Sant Pere - Kukumku.  
● Març-Trobada de Gegants del Poble Espanyol - Gegants del Casc Antic, geganta Caterina, 

gegantons Tinet el Graller, Rei Ferran i músics de l’entitat.  
● Març- Exposició al Centre d’Imatgeria Festiva del Poblenou - Dofí de Barcelona  
● Abril- Exposició del Bestiuari 2019 al Centre Cívic de Sant Martí - Dofí de Barcelona. 
● Abril- 30è aniversari dels Gegants de la Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat - Gegants de Santa 

Maria del Mar i músics de l’entitat. 
● Maig- Trobada de Gegants de la Festa Major de Nou Barris - Gegants del Casc Antic, geganta 

Caterina i els gegantons Tinet el graller i Rei Ferran.  
● Juny- Trobada de Gegants de Balsareny - Gegants del Casc Antic, geganta Caterina i els 

gegantons Tinet el graller i Rei Ferran.  
● Juny- Correfoc del barri de Centre de l´Hospitalet de Llobregat - Kukumku.  
● Juny- Correfoc del barri de la Marina de Port - Kukumku. 
● Juny- Baixada de la Flama del Canigó a la Barceloneta - Kukumku.  
● Agost- Participació en el Correfoc de la Festa Major de Gualba - Kukumku. 
● Setembre- Festa del restaurant Set Portes - Gegants del Casc Antic, geganta Caterina i els 

gegantons Tinet el graller i Rei Ferran. 

https://www.facebook.com/gegantscascantic/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDo9h0Bhp4xclumyLAQnnnYngLduH4JRzvoC5Z5Z6BSK0jgj_JbdKgTE7NvocaCs0niKEniy_xff_TU
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● Octubre- Correfoc de les Corts - Kukumku.  
● Novembre- Correfoc infantil «Fot-li Castanya » - Kukumku i Kukumkids. 
● Novembre- Correfoc de grans «Fot-li Castanya » - Kukumku. 
● Novembre- Trobada de Gegants de Montcada i Reixac - Gegants de Santa Maria del Mar -

Rei Salomó i Reina de Saba. 
● Novembre- Trobada de Gegants de la Sagrera - Gegants del Casc Antic, Caterina del Casc 

Antic, gegantó Tinet el Graller, gegantet Ferran i un capgròs. 
● Desembre- Participació en la «Tabalada Solidària», al barri del Farró - Kukumku. 

Altres fets a destacar 

● Feines de reparació de figures.  
● Feines de preparació de trobades. 
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Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les 

Dels Gegants a la parròquia de Sant Pere de les Puel·les se’n tenia coneixement per les sortides que 

en feien cap als anys 50 i al començament dels 60 quan, fins i tot, participaven a la processó de 

Corpus de la parròquia, però van ser tancats per motius que mai coneixerem. 

L’any 2002 el veïnat, amb el permís de la parròquia, recupera els Gegants i crea la Colla de Gegants 

Sant Pere de les Puel·les, nascuda amb ganes de fer activitats com ho prova el fet que ja n'han creat 

una parella de Gegants petits l'Alfons i la Isabel per acompanyar els grans. 

La colla de Gegants és l’encarregada d’organitzar la festa de Sant Pere que es celebra el dia 29 de 

juny, i des de fa tres anys realitzen la Trobada de Gegants l’últim cap de setmana d’octubre. 

Mes Reunions 

Gener 1 

Febrer 1 

Març 1 

Abril 1 

Maig 1 

Juny 1 

Juliol  

Agost  

Setembre 1 

Octubre 1 

Novembre 1 

Desembre 1 

Organització 

● Seguici de Sant Pere de la Festa Major de Sant Pere – Santa Caterina – La Ribera.  
● III Trobada de Gegants de Sant Pere, traslladada i suspesa el 23 de novembre per causes 

alienes a l’organització.  

Participació 

● Juny- Trobada de Gegants de la Marina de Port - Gegants petits de Sant Pere. 
● Octubre- Participació en la Trobada de Gegants de l’Esquerra de l’Eixample amb els Gegants 

Petits Alfons i Isabel. 

  

https://www.facebook.com/Gegants-Sant-Pere-418930308287635/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDa0EukXQeQikEyNTV1V6YwDQUVJQo1xhzHNnW6IgGxg9PTy85TdUoaDH8GI6f4xo6funnpzUBukQiG
https://www.facebook.com/Gegants-Sant-Pere-418930308287635/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDa0EukXQeQikEyNTV1V6YwDQUVJQo1xhzHNnW6IgGxg9PTy85TdUoaDH8GI6f4xo6funnpzUBukQiG
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Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes 

Fundada l’any 1958, en poc temps va formar part de les colles més significades del sardanisme de 

competició. La Colla Sardanista Iris des dels inicis va compaginar l’activitat en concursos amb 

l’ensenyament de la sardana, fins l’any 1978 quan es dedica exclusivament a l’activitat pedagògica. 

En l’actualitat, amb l’Aula de Sardanes es dedica a l’ensenyament i formació sardanista en les 

vessants pràctica i teòrica adreçada a totes les edats. 

Mes Sessions Aula de Sardanes 

Gener 2 

Febrer 3 

Març 5 

Abril 3 

Maig 4 

Juny 4 

Juliol  

Agost  

Setembre 2 

Octubre 3 

Novembre 5 

Desembre 2 
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Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nostrum 

Fundada l'any 1971 sota el nom el nom de Ciutat Comtal aquesta colla sardanista en pocs anys ja va 

desfermar passions de tota mena amb el seu estil innovador. 

Arrel del nombrós grup de dansaires, en dos anys es van crear la colla Xaloc i l'actual Mare Nostrum. 

Des de fa anys també ha funcionat una quarta colla, l’Enxaneta, que més tard va esdevenir la colla 

filial del Grup competidora al Campionat de Catalunya en la categoria de Grans. 

Actualment, la Colla sardanista Mare Nostrum és una de les més reconegudes arreu del país gràcies 

a les consecucions dels Campionats de Catalunya en Lluïment, Campionats de Catalunya en Punts 

Lliures i Campionats de Catalunya en Colla Completa entre molts altres títols. 

Mes Assajos 

Gener 3 

Febrer 9 

Març 9 

Abril 11 

Maig 11 

Juny 10 

Juliol 5 

Agost 3 

Setembre 6 

Octubre 11 

Novembre 5 

Desembre 3 

Participació 

• Gener- Exhibició de sardanes de Lluïment i de Punts Lliures a la Residència Universitària 
Penyafort.  

• Febrer- Cloenda del Campionat de Catalunya i del Campionat de Colles de Barcelona 
recollint els títols aconseguits durant l’any 2018: Campiona de Catalunya de Punts Lliures, 
Campiona de Catalunya de Revesses, Campiona de Catalunya de Colla Completa, 
Subcampiona de Territorial Barcelona Ciutat i Subcampiona de Catalunya.  

• Març- Concurs Lliure de Granollers obtenint la primera posició.  

• Març- 1r concurs de la Territorial de Colles de Barcelona a Sant Andreu, obtenint una 
primera i una segona posició i quedant en segona posició del global del concurs.  

• Abril- 2n Campionat Territorial Colles de Barcelona a Cabrils, obtenint una primera i una 
segona posició i quedant en primera posició del global del concurs. 

• Abril- Espectacle «És alegria, és sardana», al Casino de l'Aliança del Poblenou, juntament 
amb la Cobla Sant Jordi 

• Maig- 1r concurs del Campionat de Catalunya, celebrat a Sabadell, obtenint un segon lloc i 
dos primers i quedant en primera posició en el global del concurs.  

• Maig- Segon concurs del Campionat de Catalunya de Lluïment, celebrat a Perpinyà, obtenint 
tres primers llocs i quedant primers en el concurs posicioNant-nos al capdavant del 
Campionat.  

● Juny- Concursos de la Territorial de Barcelona Ciutat a Arenys de Munt, al Poblenou i al 
Born, obtenint una primera i una segona posició en cada concurs, proclamant-se Campiona 
de la Territorial 2019, després d'haver realitzat el desempat amb la colla Violetes del Bosc 
de Barcelona mitjançat el sistema de «Colla contra colla».  

● Juliol- Concurs del Campionat de Catalunya a Vic, obtenint tres primeres posicions. 

https://www.facebook.com/Colla.sardanista.Mare.Nostrum/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD5hRIcMBkZL_UHVYmZCgxl6zJOpiX90hbicANZs4LHGA5BMj-QCZI2OjMMoWmzwvKgpsFTSeKRYAaw


 

Memòria 2019 de la FECPiTBV i La Casa dels Entremesos 
56 de 75 

● Juliol- Concurs del Campionat de Catalunya a Ceret (Catalunya Nord), obtenint dues 
primeres posicions i una segona. 

● Juliol- Concurs lliure de Vilanova i la Geltrú, quedant en primera posició i fent una exhibició 
de Punts Lliures. 

● Setembre- Última audició del dissabtes de l’avinguda de la Catedral.  
● Setembre- Audició celebrada en el marc de l’Aplec de Sardanes de Sant Andreu.  
● Setembre- Concurs Lliure de Sitges quedant en primer lloc. 
● Octubre- Concurs del Campionat de Catalunya de Lluïment, a Cassà de la Selva, obtenint 

dues primeres posicions i una segona. 
● Octubre- Concurs del Campionat de Catalunya de Lluïment, a Terrassa, obtenint tres primers 

llocs  
● Novembre- Final del Campionat de Catalunya de Lluïment a Balaguer, obtenint el primer 

lloc en les tres sardanes 
● Novembre- Participació en la 3a Edició dels Premis Antoni Carné, de l’Associacionisme 

Cultural Català 
● Novembre- 40 anys de la Tarragona Dansa, en el marc de l’espectacle «Sardansa» la sardana 

en totes les formes al Teatre Metropol de Tarragona. 

Altres fets a destacar 

● Celebració del sopar de Cloenda de la Temporada 2018. 
● Realització de l 'estatge de preparació del final de temporada a la casa de colònies El Pinar 

de Gualba.  
● Campionat de Catalunya en la Categoria Gran 

  



 

Memòria 2019 de la FECPiTBV i La Casa dels Entremesos 
57 de 75 

Falcons de Barcelona 

Els Falcons de Barcelona fan construccions humanes, originals i visualment atractives que els permet 

un ventall de possibilitats de figures que són tan esveltes, arriscades i diferents com poden inventar, 

sense oblidar les figures clàssiques falconeres, com són l’Escala i la Pira.  

Aquesta disciplina provinent del Sòkol txec, es comença a introduir a Catalunya de manera estable 

i definitiva durant els anys trenta, la colla de Falcons de Barcelona es van presentar per les Festes 

de Santa Eulàlia del 2013. Actualment a part de fer figures, tenen grup de músics i la figura 

d’imatgeria Nicolau l’Au. 

Mes Assajos de figures Assajos de músics Reunions 

Gener 1 12 10 

Febrer 4 12 2 

Març 5 11 4 

Abril 3 10 2 

Maig 9 12 2 

Juny 7 10 1 

Juliol 5 13 1 

Agost 1 11 1 

Setembre 7 10 2 

Octubre 6 11 2 

Novembre 1 11 1 

Desembre  8 2 

Organització 

Organització de la Diada dels Falcons de Barcelona, activitats suspeses per causes alienes a 
l’organització.  

Participació 

● Abril- Matinades de grallers de la Festa Major del barri de la Sagrada Família - Músics dels 
Falcons. 

● Abril- Festa Major del barri de la Sagrada Família 
● Maig- Cercavila de les Festes de Primavera del barri del Clot. 
● Maig- La Nit del Tararot de la Festa Major de Tàrrega 
● Maig- Jornada de Construccions Humanes, organitzada pel Parc d’Atraccions del Tibidabo. 
● Maig- Curs de Primers Auxilis organitzat per la Federació de Colles de Falcons de Catalunya 

i impartit per Creu Roja – Membres de la colla 
● Juny- Matinades de la Festa Major del barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat - 

Músics dels Falcons. 
● Juny- Mostra de construccions humanes al barri del Parc i la Llacuna en el marc de «Fes-te 

del Barri»  
● Juny- Festa Major del barri La Palmera 
● Juny- «Fira al Carrer» dels comerciants de l’Eix Sant Pere més Baix 
● Juny- Matinades de la Festa Major de Cornellà de Llobregat - músics dels Falcons.  
● Juny- Mostra de construccions humanes de la Festa Major del barri del Besòs – Maresme. 
● Juny- Matinades de la Festa Major de Sant Joan Despí - músics dels Falcons.  
● Juny- 25é aniversari de la Fundació Comtal 
● Juliol- 3a Diada d'Adifolk a Perpinya amb cercavila i actuació 
● Juliol- 2a Diada del « Caloret » a Mallorca 
● Setembre- Cercavila de la Festa Major de La Bordeta 



 

Memòria 2019 de la FECPiTBV i La Casa dels Entremesos 
58 de 75 

● Setembre- Trobada Nacional de Colles de Falcons de Catalunya a Perpinyà (Catalunya Nord) 
● Octubre- Acte en memòria de la Sònia Rescalvo Zafra al Parc de la Ciutadella. 
● Octubre- Festa Major de les Corts 
● Novembre- Matinades de la Festa Major del Clot - músics dels Falcons. 
● Novembre- Festa Major del Clot. 
● Desembre- Participació en la cercavila de la Fira de Comerç del carrer de Sant Pere més Baix 

- Falcons, Falcó Niku i músics de l’entitat. 
 

Altres fets a destacar 

● Ofrenes florals per la Diada de Catalunya al monument de Rafael Casanova i al Fossar de les 
Moreres.  

● Una sortida de convivència de la Colla. 
● Diverses reunions de càrrecs i comissions. 
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Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda 

L’associació va néixer l'any 1990 amb el bandolerisme com la manera d’entendre el món del trabuc. 

El seu nom prové del bandoler català més important però alhora més desconegut per la societat 

actual. 

Com a anècdota cal conèixer que els trabucs de l'associació són obra d'Artesanias el Rojo de 
Caudete, una fàbrica amb més de vuitanta anys d’història especialitzada en la fabricació d’armes 
d’avantcarga. Els podeu veure en molts festes majors de Barcelona, per Santa Eulàlia i per la Mercè. 

● Gener- Cercavila inaugural de la Festa Major del barri de Sant Antoni. 
● Abril- Festes de Primavera de l’Hospitalet de Llobregat. 
● Maig- XX Aplec de Trabucaires del Baix Llobregat de la Festa Major de Sant Boi del Llobregat  
● Juny- Galejada de Festa Major del barri de Trinitat Vella.3 
● Juny- «1650 Revolta dels Segadors» a Sant Andreu de Palomar. 
● Juliol- Galejada de la Festa Major del barri del Carmel  
● Setembre- Galejada Trabucaire de la Festa Major de Sant Adrià del Besòs. 
● Setembre- Homenatge a Salvador Allende. 
● Setembre- Despertada de la Festa Major d’Horta 
● Novembre- V Trobada de Trabucaires de Sant Cugat del Vallès 
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Associació de Pessebristes de Ciutat Vella 

Nascuts l’any 2008 sota l’aixopluc de la Basílica de Santa Maria del Mar, des d’un inici tenen la 

voluntat de recuperar el pessebre històric de la Basílica. 

Es caracteritzen per un esperit i una mentalitat oberta on es barregen diverses franges d’edat i de 

visions del món del pessebre, amb la innovació sempre present. Això els fa créixer i així neix l’Escola-

Taller de Pessebres de Barcelona i creen l’Esperit de Nadal i el seu seguici, que donen la benvinguda 

al Nadal. 

Anualment són els encarregats del disseny i la construcció del Pessebre Popular i Humorístic de La 

Casa dels Entremesos, així com d’altres pessebres arreu de la ciutat. 

Mes Sessions Escola-Taller Reunions 

Gener  3 

Febrer  4 

Març  2 

Abril 9 3 

Maig 8 2 

Juny 7 3 

Juliol  2 

Agost   

Setembre 7 2 

Octubre 21 2 

Novembre 15 2 

Desembre  2 

Organització 

● Pessebre oficial del Districte de Ciutat Vella.  
● Pessebre oficial del Mercat de la Concepció.  
● Pessebre oficial i de l’exposició de diorames de l’Escola - Taller de Pessebres de Barcelona 

del Mercat de Santa Caterina.  
● Enllumenat nadalenc de la façana de La Casa dels Entremesos. 
● Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos.  
● Exposició de Diorames de l’Escola - Taller de Pessebres de Barcelona a La Casa dels 

Entremesos.  
● Exposició dels vestits de l’Esperit del Nadal i del seu seguici a La Casa dels Entremesos.  
● Exposició «Working Progress Pessebre» a La Casa dels Entremesos.  
● Dues jornades a l’Escola-Taller sobrela càpsula de pessebrisme amb el tema: «Vegetació». 
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Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume 

L’Associació de Gegants de Sant Jaume va néixer el 25 de juliol de 2007, diada de Sant Jaume amb 

l’objectiu de recuperar unes figures geganteres històriques, les de la parròquia de Sant Jaume de 

Barcelona. Tot i que molts dels associats ja estaven vinculats amb el món geganter, el somni que de 

veritat perseguíem era poder fer ballar les pròpies figures. 

Així doncs, després d'un procés de documentació per diferents arxius es creen uns esbossos a partir 

dels quals neixen la Mercè, l’any 2009, i el Ferran, un any més tard. A la família dels Gegants, 

l’acompanyen, l’Ullets, un gegantet fet a partir d’un capgròs que representa un traginer que treballà 

en el trasllat de la parròquia de Sant Jaume. 

Mes Assajos de figures Assajos de músics Reunions 

Gener  2 6 

Febrer  2 1 

Març  2 2 

Abril  1  

Maig 1 2 3 

Juny 1  2 

Juliol 1  2 

Agost    

Setembre 1 2 3 

Octubre  2 1 

Novembre  1 4 

Desembre  1 2 

Organització 

● Organització de l'acte del 10è aniversari de la geganta Mercè «La Geganta Mercè fa 10 
anys!».  

● Organització i muntatge de la parada commemorativa de la diada de Sant Jordi amb la 
presència del gegant Ferran. 

● Organització de la XI Trobada de Gegants de Sant Jaume. 

Participació 

● Maig- 37ena Fira d'Artesania i Mostra d'entitats i Serveis del barri de Sant Roc de Badalona 
- Gegants i Músics de l’entitat 

● Maig- 25 anys de la colla de geganters d'Arenys de Mar - Gegants i Músics de l’entitat (acte 
ajornat per la pluja). 

● Agost- XXV Trobada de Gegants Santa Coloma de Gramenet - Gegants i Músics de l’entitat. 
● Setembre- XXVII Trobada de Gegants i Festa de la Verema 2019 d'Alella - Músics de l’entitat. 
● Setembre- 39a Trobada de Gegants del Poblenou - Gegants i Músics de l’entitat. 
● Setembre- 25è Aniversari Associació Geganters Arenys de Mar - Gegants i Músics de 

l’entitat. 
● Setembre- XXIII Trobada gegantera al Prat de Llobregat - Gegants i Músics de l’entitat. 
● Octubre- Taller Construïm un gegantó a l'Escola Virolai - Gegantet infantil Ullets.  
● Novembre- Fires i Festes de Sant Narcís de Girona - Gegants de Sant Jaume i els músics de 

l'entitat. 
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Associació La Moixiganga de Barcelona 

Si un ball representa la vida de Crist, aquest és la Moixiganga. A Barcelona es va recuperar l'any 2014 

i es caracteritzen per fer una representació més d'acord amb actuacions en cercaviles i actuacions 

de carrer, proposant un conjunt de dansa i misteris sincronitzats i fer figures mòbils. 

La Moixiganga de Barcelona té un tret molt barceloní en el vestuari: l'armilla és a l'estil del trencadís 

gaudinià i el faldellí del color granatós del Penó de Santa Eulàlia. 

Organització 

● Gener- Assaig promocional ¡a La Casa dels Entremesos obert als membres de les entitats.  
● Gener- Assaig promocional de la Moixiganga a La Casa dels Entremesos obert al públic. 

Altres fets a destacar 
 

• L’Associació La Moixiganga de Barcelona decideix, al mes de febrer i en assemblea general, 
cessar la seva activitat al carrer per falta de persones a l’entitat, com a conseqüència, deixa 
de fer activitat interna com reunions i assaigs. 

 
 

  

https://www.facebook.com/moixigangadebarcelona/?__tn__=K-R&eid=ARDAvum_3K8B5WrNq-I1MPKN5YTGID6J00Ll-Bp7f9ODp4XWvNksE9TKG-hmz9E-xIwmW9MSkAZLYatv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBfY4VV8ILbL70cQpYIEOvyjbvTd4yChTVGkdiSf2FFRJ1C-lw5ZdtvCjNpf8G5hlSwuDASlzQmWIwllOPycPwgKRs6rnZwZWO-EOwloN5LMvaej5dSfvby-DygNXfOqE6tPE-IaFRE_i0tB4iVDj3DLFraHFJlGziayqO6k104im8cRxVlVc888jx4o4L6uYwuePKnzPSJwLNqgFgZmcPE8wOsVzjZBwxoVsO_pVSEYqkgqcx250_SdjVUFBSyTID8_zNMev4BwDRmHbeoNJL_FGMTidKVnNoM7AYAjGkQqi0syfjWWLgVbTLRG8yLiyiFC8PCInt7jZ7lp_lo
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Coral Sant Jordi 

Animats per Oriol Martorell, l’any 1947 neix la Coral Sant Jordi, amb una projecció social del fet 

musical, vinculada i compromesa amb el moment històric del país. En l’actualitat, continua fidel a la 

seva orientació inicial de transmetre el patrimoni de la música coral amb el màxim rigor tècnic i 

artístic per aconseguir un so propi.  

Al voltant d’aquesta associació, s’hi ha anat construint tota una Escola Coral, que constitueix 

la Família Coral Sant Jordi, formada pels cors infantils L’Esquitx i L’Espurna, el Cor Jove de la 

Coral Sant Jordi i el Cor Ponent, integrat per ex-cantaires. 

Mes Assajos Reunions 

Gener 12 5 

Febrer 12 5 

Març 14 5 

Abril 13 4 

Maig 15 5 

Juny 13 5 

Juliol  5 

Agost   

Setembre 12 7 

Octubre 15 4 

Novembre 12 5 

Desembre 13  

Organització 

● Organització i participació del Concert del 10è aniversari de Cort Jove amb la participació 
del cor jove, l’orquestra de l’EMM Can Ponsic i la Coral Sant Jordi. 

● Organització de la Soirée de cant del Cor Jove. 
● Organització de la Soirée de cant de la Coral Sant Jordi. 

Participació 

● Gener- XXVè aniversari de l’associació «Per l’altre cor cremat de Barcelona» -ajut al quart 
món- a la parròquia de la Mare de Déu del Remei - Coral Sant Jordi 

● Gener- XVIa Trobada de Corals de la Festa Major del barri de Sant Antoni, a l’Auditori ONCE 
- Cor Jove 

● Gener- Cantada de nadales al Casal d’avis «Llar Mossèn Lluís Vidal» - Cors infantils i L’Esquitx 
L’Espurna 

● Gener- Curs de direcció del SCIC com a cor pilot - Cors infantils i L’Esquitx L’Espurna. 
● Febrer- Concert de la Festa de l’Ametller Florit en homenatge a Joan Maragall al cementiri 

de Sant Gervasi - Coral Sant Jordi i Cor Jove.  
● Febrer- Cerimònia de lliurament del Premi Clavé a la «Recuperació patrimonial» - Coral Sant 

Jordi. 
● Abril- Concert de Sant Jordi del Festival de Pasqua de Cervera - Coral Sant Jordi 
● Abril- Concert de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya - Coral Sant Jordi 
● Abril- Concert de Sant Jordi a Igualada - Coral Sant Jordi. 
● Abril- Concert de Sant Jordi a Teià - Coral Sant Jordi. 
● Maig- II Festival de Cors Joves, organitzat per la Federació de Corals Joves de Catalunya, a 

Malgrat de Mar - Cor Jove.  
● Maig- «Juguem cantant» interpretant «El follet valent» - Cor infantil L’Espurna.  
● Maig- Concert «Pont de cançons» a l’Auditori de Barcelona interpretant «La maquina del 
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temps» - Cors Infantils mitjans i grans. 
● Juny- Intercanvi musical amb el Vokalensemble Cantico Nuovo a Berlín (Alemanya) - Coral 

Sant Jordi.  
● Juny- Concert a la Matthäus - Kirchengemeinde d’Steglitz (Alemanya) - Coral Sant Jordi.  
● Juny- Concert de final de curs -amb coral convidada- a l’auditori de l’Orfeó Martinenc - Cors 

Infantils.  
● Juliol- Concert al Jardí dels Tarongers de la Generalitat de Catalunya - Coral Sant Jordi.  
● Setembre- Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça de Sant Jaume - 

Coral Sant Jordi i el Cor Jove.  
● Setembre- Concert Arrels i cançons amb Lloll Bertran a l a Societat La Lliga de Capellades - 

Coral Sant Jordi.  
● Setembre- 1a Fira Taral·là de Granollers interpretant fragments de La Maquina del temps -  

Cor Infantil L'Esqueix.  
● Octubre- Festival de Jazz Costa Brava, a Palafrugell - Coral Sant Jordi amb l’acompanyament 

musical de La Locomotora Negra.  
● Octubre- Participació en les jornades de treball del SCIC - Directors dels Cors Infantils. 
● Novembre-  Interpretació del Freedom de Duke Ellington,al Festival Internacional de Jazz de 

Barcelona - Coral Sant Jordi i l’acompanyament musical de La Locomotora Negra. 
● Novembre-  Cantada d’inauguració del «Nadal a La Casa dels Entremesos» - Coral Sant Jordi. 
● Novembre- Assajos extraordinaris, a l’Escola de Música de Bellaterra, amb la Coral Sant Jordi 

i La Locomotora Negra. 
● Desembre- «Concert de Nadal» a l’església de Sant Felip Neri - Coral Sant Jordi, Cor Jove i 

cors infantils. 
● Desembre- Cant de la Missa del Gall a l’església de Sant Felip Neri - cor reduït de la Coral 

Sant Jordi. 
● Desembre- Concert al Verger del Museu Frederic Marès dins el «Cicle de Nadales al Museu 

Marès» - Cor Jove. 
● Desembre- Participació en un concert solidari per La Marató de TV3 a la parròquia de la 

Mare de Déu de Lourdes del Poble-sec - Cor Jove. 
● Desembre- Concert a la Residència Torre Magret de Vilalba Sasserra - Cor Jove. 
● Desembre- Cantada de nadales al pessebre del Verger del Museu Frederic Marès - cors 

infantils. 
● Desembre- Actuació al programa El món a RAC1 interpretant fragments de la cantata «La 

màquina del temps» - cors infantils juntament altres cors del SCIC i Arnau Tordera   

Altres fets a destacar 

● Calçotada a Vilafranca del Penedès per al Cor Jove.  
● Tallers de coaching per a la Coral Sant Jordi a La Casa dels Entremesos.  
● Calçotada a Valls per a la Coral Sant Jordi.  
● Assistència a l’acte de lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a Maria Dolors Bonal 

-fundadora del cor infantil L’Esquitx- al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 
● Acollida de la Coral Luritus de Finlàndia.  
● Intervencions en diversos programes ràdio i una roda de premsa amb excantaires per 

publicar el concert del 50è aniversari del concert sacre de Duke Ellingtona Santa Maria del 
Mar.  

● Cap de setmana musical amb tota la família coral a Caldes d’Estrac. 
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MEMÒRIA DE  COMUNICACIÓ 

La comunicació de la Federació es realitza en format paper i en format digital, mitjançant diferents 

canals que donen a conèixer les activitats a La Casa dels Entremesos, les de la Federació i els 

esdeveniments organitzats per les entitats. 

En motiu del 10è aniversari de l’equipament es decideix adaptar el logotip de La Casa dels 

Entremesos per fer visible la celebració de l’aniversari. Aquesta nova imatge s’utilitza en tota la 

comunicació en paper i digital. Es mantenen els colors, però s’afegeix de color vermell i en destacat, 

els anys de l’aniversari. 

 

1. Comunicació en paper 

1.1. Programa trimestral 

Des d’inicis del 2019 s’engega el projecte comunicatiu de fer un programa en paper trimestral així 

com ja ho fan altres centres cívics o casals de barri amb la idea de poder transmetre els nostres 

esdeveniments més enllà de les nostres parets sense l’ús de la tecnologia. Trimestralment es 

reparteix per tots els equipaments del districte de Ciutat Vella i per altres centres similars al nostre, 

com són les Cases de la Festa. 

Així doncs s’estructura un programa on hi hagi la informació de les activitats que es fan a la Casa 

dels Entremesos (exposicions, xerrades i presentacions i activitats infantils) però també on s’exposin 

les activitats de la Federació com són les activitats que es realitzen al carrer i els esdeveniments que 

són organitzats directament des de les entitats. 

Pel que fa al disseny, i amb la voluntat de no perdre els elements distintius de la comunicació de La 

Casa dels Entremesos, s’opta per a fer una portada amb el requadre en forma de rectangle a 

l’inferior i durant tot el programa es juga amb el color corporatiu i s’hi afegeix el rosat i el groc, per 

a diferenciar els diferents apartats del programa. 

Per a la celebració el 10è aniversari es decideix realitzar un fulletó especial amb totes les activitats 

del cap de setmana que es reparteix per tot el barri per a difondre aquest esdeveniment amb 

activitats que no són pròpies de les que habitualment realitzem. 
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1.2. Cartells 

Els cartells han estat presents des del primer dia que es va obrir el centre, amb la voluntat de donar 

a conèixer les activitats que s’hi realitzen. Al llarg dels anys s’han modificat fins a arribar a la imatge 

actual, molt vinculada al programa trimestral d’activitats i al web. 

Enguany es fan petits canvis en els cartells per a millorar la visualització dels mateixos, com la icona 

amb les etiquetes per les xarxes socials o la simplificació de la barra inferior amb la informació bàsica 

de l’equipament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per al proper any, ens plantegem fer més còpies dels cartells per a poder ampliar el radi de difusió 

i demanar al Districte que inclogui la nostra difusió als TAMs, espais de publicitat fixa al carrer. 
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2. Comunicació digital 

2.1. Pàgina web 

L’actual pàgina web (www.lacasadelsentremesos.cat) va entrar en funcionament al febrer de l’any 

2015 i tot i que no s’ha actualitzat el seu disseny, que concorda amb la cartellera del centre, segueix 

el punt de difusió més utilitzat per les persones que cerquen informació de les activitats, entitats o 

de la pròpia Federació.  

Com ja es va realitzar en l’any anterior, a continuació s’observa les Amb els indicadors de l’any 2018 

podem veure la tendència de la nostra pàgina web en relació a les visites, visitants, pàgines vistes, 

el percentatge de rebot així com el nombre de visites noves o les que ja hem fidelitzat, aspecte molt 

interessant a tenir en compte a l’hora d’elaborar el pla de comunicació de la Federació. 

Mes Visites Visitants Sessions Pàgines/visites Visitants nous Visitants 

fidelitzats 

G 5.841 1.491 1.946 3 1.284 207 

F 6.482 1.714 2.275 2,85 1.501 213 

M 5.572 1.473 1.912 2,91 1.254 219 

A 4.431 1.290 1.620 2,74 1.105 185 

M 5.865 1.816 2.359 2,49 1.635 181 

J 4.536 1.459 1.869 2,43 1.285 174 

J 5.424 1.708 2.220 2,44 1.590 118 

A 4.366 1.252 1.558 2,8 1.155 97 

S 6.876 1.843 2.396 2,87 1.708 135 

O 6.686 1.681 2.256 2,96 1.515 166 

N 7.144 1.976 2.659 2,69 1.763 213 

D 8.235 2.179 2.968 2,77 1.952 6.283 

 71.458 19.882 26.038 2,75 17.747 8.191 

 

Al llarg de l’any, les visites a la pàgina web, així com també els visitants, ha anat augmentant, fins a 

arribar a les 71.458 visites amb 19.882 visitants, unes xifres una mica més elevades que les de l’any 

anterior. Cal destacar l’increment de visitants en els mesos de setembre, quan s’inicia la segona part 

de la temporada, mes en el qual a Barcelona celebrem la festa major i tant a La Casa com les entitats 

de la Federació realitzen moltes activitats que estan descrites a la pàgina web. També cal incidir en 

el mes de desembre, el mes amb més visites; aquest increment segurament es degut a la 

programació especial que realitzem durant tot el cicle nadalenc, amb activitats per a totes les edats, 

tant durant la setmana com els caps de setmana.  

De cara al 2020, es milloraran aspectes de la pàgina web, que van quedar pendents de l’any anterior, 

com és la pàgina d’ESPAIS i incrementar la part fotogràfica. Aquest any s’han canviat els apartats de 

LA CASA DELS ENTERMESOS i de la FEDERACIÓ. 

http://www.lacasadelsentremesos.cat/
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2.2. El Butlletí de La Casa dels Entremesos 

Seguint amb la dinàmica de fer extensiva la informació de les activitats del centre i de la Federació, 

es proposa i s’accepta fer un butlletí electrònic quinzenal per a donar-nos a conèixer a través 

d’interès i sobretot poder arribar a les persones sense que aquestes hagin de fer una cerca per 

internet, sinó que la informació els arriba directament al correu electrònic. 

Es dissenya una publicació simple, amb una capçalera i una notícia destacada, tot seguit s’informa 

de les exposicions, les activitats i les activitats infantils. Hi ha un espai per a la informació de les 

entitats i finalment, en cas que n’hi hagi, s’enllacen notícies, documentals o fotografies d’altres 

mitjans sobre informació del centre i la Federació.  
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Mes Butlletí Subscripcions 
Creixement  

subscripcions 

Subscriptors 

baixa 
% obertura % clics 

Juny 2a quinzena 134 - - 60,0% 5,3% 

Juliol 1a quinzena 147 13 2 43,2% 7,1% 

Juliol 2a quinzena 153 6 0 44,1% 1,3% 

Agost 1a quinzena 159 6 0 40,5% 2,5% 

Setembre 1a quinzena 168 9 1 43,4% 3,6% 

Setembre 2a quinzena 173 5 0 18,5% 0,6% 

Octubre 1a quinzena 180 7 0 40,2% 2,2% 

Octubre 2a quinzena 193 13 0 49,7% 4,1% 

Novembre 1a quinzena 199 6 0 24,6% 7,0% 

Novembre 10è aniversari 208 9 0 44,2% 1,0% 

Novembre 2a quinzena 209 1 0 25,0% 5,8% 

Desembre 1a quinzena 218 9 1 17,0% 1,8% 

Desembre 2a quinzena 246 28 0 20,4% 3,1% 

El fet que sigui un canal de comunicació estrenat durant el 2019 impossibilita la comparació amb 

anys anteriors, però realçar dos aspectes. 

En primer lloc, l’augment progressiu de subscriptors, que s’aconsegueixen mitjançant la pàgina 

web, un formulari d’inscripció que hi ha al taulell de l’entrada del centre o a través del propi 

butlletí, amb una imatge fixa que hi ha a la part inferior. 

I segon, si s’analitza el percentatge d’obertura i de clics a les notícies, ha estat molt divers al llarg 

de les diferents quinzenes, i no té una explicació lògica del motiu. 

2.3. Xarxes socials 

La presència de La Casa dels Entremesos a les xarxes socials s’ha mantingut als canals que ja tenia 

activitat durant l’any anterior, Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. 

Gran part de la visibilitat de les activitats passa per les xarxes socials, ja que són un canal directe i 

d’interactuació amb les persones usuàries, que poden estar informats periòdicament del dia a dia 

de l’equipament i del a Federació, així com de notícies i alertes d’última hora. 

Aquest 2019 s’ha mantingut el pla estratègic iniciat l’any anterior s’ha dut un pla estratègic a les 

principals xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) per a donar a conèixer no tan sols les 

activitats de La Casa, sinó la Federació i totes les associacions que en formen part així com els 

elements de la imatgeria festiva que de la que en són propietat. 

Les setmanes s’han estructurat d’una manera similar, per a tenir temps de comunicar les activitats 

pròpies, les de les entitats així com donar a conèixer-nos d’una manera més àmplia. L’estructura ha 

estat la següent: 
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Xarxa Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

 Imatgeria 
festiva 

Entitat Sabies que? 
– Avui 

recomanem 

 L’agenda cap de 
setmana 

Imatges 
activitats 

 

Activitat 
dijous 

      

 Entitat Imatgeria 
festiva 

Sabies que? 
– Avui 

recomanem 

Aula de 
Sardanes 

Activitat infantil 
LCDE 

 

Imatges 
activitats 

Clos i 
batacada 

Activitat 
dijous 

Clos i 
batacada 

Ball del 
divendres 

Activitat 
dijous 

L’agenda cap de 
setmana 

Aula de 
Sardanes 

 

 Entitat Imatgeria 
festiva 

Activitat 
infantil LCDE 

Aula de 
Sardanes 

L’agenda cap de 
setmana 

L’agenda 
cap de 

setmana 

Clos i 
batacada 

Activitat 
dijous 

Clos i 
batacada 

 Activitat 
dijous 

 Aula de 
Sardanes 

 

Per al proper any, es pretén realitzar un quadrant similar, però s’ampliarà amb informació històrica 

sobre la cultura popular barcelonina, la celebració de sants especials i d’activitats externes que es 

creguin d’especial rellevància. 

FACEBOOK 

És la xarxa social amb més activitat, que dóna més visibilitat a La Casa dels Entremesos. S’han 

realitzat un total de XX publicacions, que s’intenten combinar amb imatges, vídeos o enllaços a la 

pàgina web.  

Pel que fa al nombre de seguidors, hem acabat l’any amb 188 seguidors més, amb un total de 1.924 

persones. Com a objectiu d’aquesta xarxa social de cara al 2020, ens proposem arribar a 2.000 

seguidors així com crear un patró setmanal similar que no només doni visibilitat a La Casa, sinó que 

acosti la cultura popular d’arrel tradicional barcelonina, a totes les persones usuàries. 

Mes  Publicacions Abast (mitjana) Seguidors Creixement seguidors Unfollows R, C, S 

G 11 304 1.757 
 

1 396 

F 24 842 1.784 27 2 1.272 

M 21 650 1.801 17 1 1.059 

A 19 395 1.807 6 2 613 

M 27 383 1.817 10 
 

633 

J 29 353 1.833 16 2 615 

J 21 843 1.853 20 1 491 

A 11 341 1.866 13 1 207 

S 19 481 1.883 17 2 962 

O 20 298 1.890 7 0 382 

N 26 367 1.910 20 2 569 

D 21 360 1.924 14 6 552 
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TWITTER 

Durant l’any 2019 s’han fet 206 publicacions pròpies, amb informacions, activitats, multimèdia, així 

com publicacions d’altres entitats, sobretot les de la pròpia Federació i institucions, que amplifiquen 

i difonen informacions d’interès a nivell de Barcelona en l’àmbit de la cultura popular i tradicional 

catalana. 

En els últims 12 mesos, el compte propi de Twitter ha tingut 2.128 seguidors, sobrepassant l’objectiu 

marcat aquest any de superar la xifra dels 2.000, sent la única xarxa social activa amb aquest nombre 

tan elevat. 

Mes Piulades Seguidors 
Creixement 

seguidors 
Mencions Impressions 

Visites 

al perfil 
RT Fav. Respostes 

Clics 

enllaços 

G 11 1.916 15 0 9.980  29 42 0 11 

F 1 1.931 19 2 15.500 257 51 125 3 30 

M 12 1.950 29 50 13.900 468 55 94 6 93 

A 10 1.964 14 25 7.454 312 16 47 1 14 

M 30 1.982 18 50 20.200 540 75 172 7 36 

J 33 1.996 14 36 30.500 523 99 271 4 41 

J 21 2.008 12 46 20.200 278 41 105 6 15 

A 9 2.011 3 23 15.500 144 24 53 4 23 

S 16 2.054 43 44 12.800 219 34 62 9 0 

O 21 2.069 15 46 21.200 289 55 134 4 18 

N 23 2.097 28 76 19.800 309 75 135 4 29 

D 19 2.128 31 36 28.700 321 69 175 7 26 

Com a resum destacar que malauradament hi ha hagut dos mesos amb menys de 10 publicacions, 

fet que ens perjudica greument davant el públic al mostrar poc interès per a difondre informació, 

aquest fet va una mica relacionat amb el nombre d’impressions, les vegades que les persones 

usuàries han vist les publicacions.  

Com a propòsit del nou any, cal mantenir regularment el nombre de publicacions en aquesta xarxa 

social per a no deixar de ser visibles. 

INSTAGRAM 

L’activitat a la xarxa social de fotografia ha estat molt desigual al llarg de l’any amb mesos amb 

poques publicacions i d’altres amb gairebé el triple.  

Com es pot comprovar, la mitjana de likes a les fotografies supera el centenar, amb una mitjana de 

121 likes, si bé és cert, que vist el fil del perfil, les fotografies que més èxit tenen són les fotografies 

de la imatgeria festiva de les entitats de la Federació. 

S’han publicat un total de 114 fotografies al llarg de l’any, fent quatre o més publicacions per mes, 

a excepció dels mesos de juliol i agost, que l’activitat va estar parada. Acabem l’any amb 1.747 

seguidors, xifra que ha anat augmentant al llarg dels mesos. 
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Mes Publicacions Likes Mitjana 

G 4 495 124 

F 11 1.997 182 

M 7 1.049 150 

A 11 1.363 124 

M 14 1.427 102 

J 15 1.684 112 

J 12 1.241 103 

A 5 569 114 

S 11 1.393 127 

O 6 670 112 

N 7 756 108 

D 11 1.137 103 

 114 13.781 121 

 

En aquesta xarxa social no només publiquem fotografies, sinó que també s’hi poden trobar vídeos 

al perfil i imatges i vídeos a les publicacions destacades, que intentem endreçar per les temàtiques 

que ens semblen més interessants i que volem remarcar, com el #CorpusvsCarnaval i els 

#10anysLCdE. 

Per a l’any 2020, ens plantegem arribar als 2.000 seguidors, i penjar fotografies de qualitat, que 

destaqui el nostre perfil per la qualitat fotogràfica i per ser fotografies complementàries al text, però 

diferents, per atraure més seguidors d’entre 25 i 44 anys, on es situen la majoria dels nostres 

seguidors.  

Hem intentat incidir en les publicacions a la història (publicacions de 24 hores de durada) perquè 

tenen un major impacte, arriben a més de 300 persones es poden enllaçar diferents publicans i 

compartir de manera directa publicacions de les nostres associacions federades o d’altres 

equipaments o entitats que ens semblen d’interès. 

YOUTUBE 

Durant el  s’ha activitat el canal de Youtube de La Casa dels Entremesos, amb la voluntat de poder 

penjar el material audiovisual propi però també amb la voluntat de donar a conèixer la imatgeria 

festiva, amb la publicació dels balls en les diferents festivitats. 

Hem penjat 8 vídeos al canal de Youtube, que han tingut 1.068 visualitzacions i hem acabat l’any 

amb 45 subscritors, 23 més que l’any anterior. 

La voluntat del canal del 2019 era que tots els vídeos tinguessin la mateixa estètica amb una portada 

o finalització, però ens hem trobat amb que no tenim les eines necessàries i per al proper any més 

que siguin visualment atractius volem publicar totes les activitats. 
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3. Altres elements de comunicació 

Des de fa uns any, a la planta baixa del centre hi ha els cartells de les properes activitats, durant els 

primers anys penjats del sostre i des de l’any passat mitjançant unes guies.  

Per a potenciar aquest apartat on el públic pot visualitzar els propers esdeveniments, s’ha afegit un 

cartell amb la indicació del què és i uns adhesius que indiquen quina és l’activitat de la setmana, així 

com un altre amb les direccions de la pàgina web i de les xarxes socials. 



 

Memòria 2019 de la FECPiTBV i La Casa dels Entremesos 
75 de 75 

 Per a fer més visible la celebració de l’aniversari, al primer tram de l’escala s’ha col·locat una sanefa 

amb les icones dels elements de les entitats, els mateixos que hi ha a la façana del centre i amb el 

logotip del 10è aniversari. Aquest element es va col·locar al mes de novembre i s’hi estarà fins a 

mitjans del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment aquest 2019 també s’han canviat les lones del pati, fins ara relacionades amb una 

exposició. Des d’aquets any s’hi pot observar diferents fotografies amb el nom de les vuit entitats 

que no apareixen a l’exposició permanent d’Imatgeria festiva o que tenen altres seccions. 


