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
La Moixiganga de Barcelona.

Memòria 2017

FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
DE BARCELONA VELLA I LA CASA DELS ENTREMESOS
Memòria d’Activitats 2017
Programes de treball:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Visites lliures a La Casa dels Entremesos
Visites lliures amb un total de 34.938 persones.
Un lleuger descens respecte al 2016 en visites lliures però per contra han augmentat el nombre
de persones que ens han visitat realitzant alguna activitat, visita concertada o de caràcter
especial.
La procedència dels visitants és majoritàriament de la ciutat de Barcelona i la resta de
Catalunya. Els visitants són d’origens diversos, l’estat espanyol, països europeus, Àsia, Àfrica,
Amèrica Llatina, Nord i Centre Amèrica i Oceania.
Comparativa visitants 2016 - 2017
MES / ANY
Visitants Gener

2016
2.699

2017
2.675

Visitants Febrer
Visitants Març

6.303
2.026

2.472
2.538

Visitants Abril

2.860

3.068

Visitants Maig
Visitants Juny

6.077
2.247

2.827
3.255

Visitants Juliol
Visitants Agost

2.927

3.004

(tancat del 15 al 31)

1.211

1.258

2.060

2.698

3.018

2.815

2.516

2.889

5.936
39.880

5.439
34.938

(tancat per Setmana Santa)

Visitants Setembre
(tancat del 1 al 5 i per les Festes de la
Mercè)

Visitants Octubre
Visitants Novembre
Visitants Desembre
Total visitants any

Jornades de Portes Obertes
3 Jornades de Portes Obertes, amb un total de 2.488 participants.
Nit dels Museus, amb visites teatralitzades, amb 724 participants.
Dia de l’Associacionisme Cultural (de divendres a diumenge) amb 487 participants.
Festa del Corpus (de dijous a diumenge) amb 1.277 participants.
Maig
Dissabte 21, Portes Obertes en el marc de La Nit dels Museus, de 07,00 del vespre a 01,00
de la matinada, amb visites guiades teatralitzades i conta contes cada hora.
Juny
De divendres 2 a diumenge 4, jornades de portes obertes pel Dia de l’Associacionisme
Cultural Català. Portes Obertes a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions
temporals i activitats especials: titelles, conta contes i activitats de les entitats.
De dijous 15 a diumenge 18, jornades de portes obertes per la Festivitat de Corpus amb
Catifa de flors al pati i Portes Obertes a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals.

Visites concertades, visites guiades o teatralitzades i visites i
tallers escolars
22 Visites lliures concertades amb 643 participants.
62 Visites guiades i/o teatralitzades amb 1.553 participants.
26 Tallers producció externa amb 813 participants.
23 Tallers producció LCdE amb 735 participants.
Un total anual de 3.774 participants en les diferents activitats.
Per mesos:
Gener
Dimarts 4. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals i pessebres per a diversos grups de discapacitats de: Mas Sauró,
Aspanias, La Marelle, Residència Parc Guinardó. Total 51 usuaris entre usuaris i cuidadors.
Dimarts 4. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals i pessebres, a càrrec de la Coordinadora de La Casa dels Entremesos,
Carme Tomàs, per a un grup de pares i nens del Col·lectiu de famílies del barri de la
Barceloneta Petits Maians. Total 12 usuaris.
Dimarts 10. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals i pessebre per a un grup de discapacitats de la Federació Acell. Total
13 usuaris entre usuaris i cuidadors.
Dimarts 17. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals i pessebre per a un grup d’alumnes Erasmus de la Universitat de Vic.
Total 29 usuaris.

Dimecres 18. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals i pessebre per a dos grups d’alumnes de tercer d’ESO del Institut Icària
de Barcelona. Total 10 usuaris.
Dijous 19. Visita guiada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i l’exposició temporal
“Mirades de Gegants. 110 anys dels gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”, a càrrec del
Director de La Casa dels Entremesos i President de l’Associació de Festes de la Plaça Nova,
per a un grup de tècnics municipals i geganters de Terrassa. Total 7 usuaris.
Divendres 20. Taller de gegants “On dormen els gegants”, dins la programació escolar de les
Cases de la Festa, per un grup d’Educació Especial nens amb autisme de Barcelona. Total
11 usuaris entre alumnes i monitors.
Dimecres 25. Tallers de La Casa: “Taller de Gegants”, visita taller a càrrec de dos monitors
de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, per a l’Escola Reina Violant de Barcelona, amb
alumnes de P5. Total 29 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 26. Visita teatralitzada tallers i jocs tradicionals a La Casa dels Entremesos, a càrrec
de l’Esqueix Cooperativa, per a l’Escola Parc de la Ciutadella, amb alumnes de 1r. i 2n. de
primària. Total 44 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimarts 31. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals i pessebre per a un grup d’usuàries de l’Espai Francesca
Bonnemaison. Total 22 usuàries.
Febrer
Dimecres 1. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals de l’Escola Garigot de Castelldefels per alumnes de 3r. de primària.
Total 56 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 1. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals de l’escola Lestonnac de Badalona per alumnes de 1r. de primària.
Total 26 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres1. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals de l’Escola Sagrada Família de Gavà per alumnes de 3r. i 4t. de
primària. Total 167 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 1. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals del Centre de Formació d’Adults PAI de Barcelona per a 20 joves
de l’aula d’acollida. Total 22 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 2. Tallers de La Casa, Taller de gegants, a càrrec de quatre monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova per a l’Escola Abat Oliba Espinola de Barcelona, alumnes de
P4 i P5. Total 51 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimarts 7. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals l’Escola L’Univers de Barcelona per alumnes de 1r. de primària. Total
28 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimarts 7. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per alumnes de diferents nacionalitats de l’aula d’acollida de l’IES Barri
del Besós de Barcelona. Total 12 usuaris entre alumnes i mestres.

Dimarts 7. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i a les
exposicions temporals per al senyor Màrius Igual de Pirotècnia Igual i l’Alcalde de Colina,
Santiago de Xile (Xile), a càrrec del Director de La Casa dels Entremesos Xavier Cordomí.
Total 2 usuaris
Dimecres 8. Tallers de La Casa, Taller de sardanes, a càrrec de dos monitors del grup
Sardanista Xaloc – Colla Sardanista Mare Nostrun i visita guiada a càrrec de la Coordinadora
de La Casa dels Entremesos Carme Tomàs, per al Centre de Formació d’Adults Barri Gòtic
de Barcelona. Total 22 usuaris.
Dimecres 15. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals en especial la dedicada als 25 anys dels Gegants de la Barceloneta per
la senyora Mercè Homs, Regidora Presidenta del Consell Plenari del Districte de Ciutat
Vella i el senyor Marc Puigví, assessor conseller del Districte de Ciutat Vella, a càrrec de
la Coordinadora de La Casa dels Entremesos Carme Tomàs. Total 2 usuaris.
Dimecres 15. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals en especial la dedicada als 25 anys dels Gegants de la Barceloneta per
la senyora Rosa Palomar, Directora del Centre Cívic de la Barceloneta i la senyora Cristina
Barbero, Directora del Casal Infantil de la Barceloneta, a càrrec de la Coordinadora de La
Casa dels Entremesos Carme Tomàs. Total 2 usuaris.
Divendres 17. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals en especial la dedicada als 25 anys dels Gegants de la Barceloneta per
la senyora Esther Benach, cap de comunicació del centre esportiu Claror Marítim, a càrrec
de la Coordinadora de La Casa dels Entremesos Carme Tomàs. Total 1 usuaris.
Divendres 17. Taller de sardanes “Curts i llargs”. dins la programació escolar de les Cases
de la Festa, per a l’Escola Taiga de Barcelona amb alumnes d’educació especial amb
discapacitats psíquiques. Total 13 usuaris entre alumnes i cuidadors.
Dimarts 21. Tallers de gegants, “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per alumnes de 1r. de primària de l’Escola La Salle de Gràcia de
Barcelona. Total 26 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 22. Visita lliure concertada per alumnes i usuaris del Centre Especial de Treball
i Centre Ocupacional T.E.B. Sant Andreu de Barcelona. Total 17 usuaris entre alumnes i
monitors.
Dijous 23. . Tallers de gegants, “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per alumnes d’educació especial de l’Escola Iris de Sant Vicenç dels
Horts. Total 18 usuaris entre alumnes i mestres.
Dissabte 25. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals en especial la dedicada als 25 anys dels Gegants de la Barceloneta per
a tres professionals del Centre Mèdic Delfos, a càrrec de la Coordinadora de La Casa dels
Entremesos Carme Tomàs. Total 3 usuaris.
Dimarts 28. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a un grup organitzat pel senyor Vilarrubia, a càrrec de Núria
Ontiveros (CAOC). Total 46 usuaris.
Març
Dijous 3. Taller de sardanes “Curts i llargs”, dins la programació escolar de les Cases de la
Festa, per alumnes de l’Escola Escala Dei de Barcelona amb alumnes de 5è de primària.
Total 27 usuaris entre alumnes i mestres.

Dijous 3. Tallers de La Casa. Taller de gegants, a càrrec de tres monitors de l’Associació de
Festes de la Plaça Nova per alumnes de l’Escola Can Barriga de Badalona amb alumnes
d’educació especial. Total 21 usuaris entre alumnes i mestres
Dimarts 7. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a un grup d’estudiants en intercanvi escolar. Total 34 usuaris entre
alumnes i mestres.
Dimecres 8. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i a les
exposicions temporals per a socis de l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament
Humà. Total 34 usuaris entre visitants i monitors,
Dijous 9. Tallers de La Casa. Taller de gegants, a càrrec de tres monitors de l’Associació de
Festes de la Plaça Nova per alumnes de l’Escola Can Barriga de Badalona amb alumnes
d’educació especial. Total 21 usuaris entre alumnes i mestres
Dijous 16. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de les
Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola John Talabot de Barcelona amb alumnes de 1r.
de primària. Total 30 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 16. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de les
Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola John Talabot de Barcelona amb alumnes de 2n.
de primària. Total 30 usuaris entre alumnes i mestres.
Divendres 17. Visita guiada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions
temporals per a un grup de visitants d’Argentina realitzada pel primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona senyor Gerardo Pisarello. Total 6 usuaris
Divendres 17. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i a
les exposicions temporals per alumnes de l’Escola L’Esperança de Barcelona amb alumnes
de 1r. d’ESO. Total 22 usuaris entre visitants i monitors,
Dimecres 22. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i a
les exposicions temporals per alumnes del Consorci per la Normalització Lingüística de
Ciutat Vella, a càrrec de la coordinadora de La Casa dels Entremesos Carme Tomàs. Total
14 participants entre alumnes i monitors.
Diumenge 26. Visita guiada en llengua occitana a les exposicions permanents d’imatgeria
festiva i a les exposicions temporals per un grup d’alumnes i mestres occitans (França),
realitzada per la presidenta del CAOC Núria Ontiveros. Total 50 usuaris entre alumnes i
mestres.
Dimarts 28. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola Carlit de Barcelona amb alumnes de P3. Total
31 usuaris entre alumnes i mestres.
Abril
Dissabte 1. Visita guiada concertada a les a les exposicions permanents d’imatgeria festiva
i exposicions temporals per a un grup de turistes d’EEUU. Posterior a la visita el grup sardanista
Mare Nostrum fa una classe de sardanes improvisada. Total 39 usuaris entres turistes i guies.
Dimarts 4. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i a les
exposicions temporals per alumnes de l’Escola Enric Tatchè i Pol de Ripollet per alumnes de
6è de primària. Total 59 usuaris entre alumnes i mestres.

Dimarts 4. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i a les
exposicions temporals per alumnes de l’Escola Pia de Sabadell per alumnes de 6è de
primària. Total 21 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 6 . Visita guiada concertada a càrrec de Carme Tomàs, Coordinadora de La Casa dels
Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals
per alumnes de l’Escola Tècnico - Professional Xavier per estudiants del CFGS d'Educació
Infantil. Total 27 usuaris entre visitants i monitors,
Diumenge 9. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i a
les exposicions temporals per a un grup conduït de Caritas Diocesanas de Barcelona. Total
8 usuaris.
Dijous 20. Visita guiada concertada a càrrec de Carme Tomàs, Coordinadora de La Casa
dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i a les exposicions
temporals per alumnes de l’Escola Tècnico - Professional Xavier per estudiants del CFGS
d'Educació Infantil. Total 6 usuaris entre visitants i monitors.
Dimecres 26. Visita guiada concertada a càrrec d’Eric Castell, Associació de Festes de la
Plaça Nova, i Carme Tomàs, Coordinadora de La Casa dels Entremesos, a les exposicions
permanents d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals per alumnes de l’Escola Ramón
Llull de Barcelona per alumnes de 6è de primària. Total 39 usuaris entres alumnes i mestres.
Dijous 27. Tallers de la Casa. Taller de Ball de Cavallets a càrrec de l’Esbart Català de
Dansaires pe alumnes de l’Escola Oriol Martorell de Barcelona, per alumnes de 4rt de
primària. Total 52 usuaris entre alumnes i mestres.
Divendres 29. Visita guiada concertada a càrrec d’Eric Castell, Associació de Festes de la
Plaça Nova, i Carme Tomàs, Coordinadora de La Casa dels Entremesos, a les exposicions
permanents d’imatgeria festiva i a les exposicions temporals per alumnes de l’Escola Ramón
Llull de Barcelona per alumnes de 6è de primària. Total 40 usuaris entres alumnes i mestres.
Maig
Dissabte 1. Visita guiada concertada a les a les exposicions permanents d’imatgeria festiva
i exposicions temporals, i posterior visita a l’assaig del grup sardanista Mare Nostrum fent una
classe de sardanes improvisada, per a un grup de turistes dels Estats Units d’Amèrica. Total
39 usuaris entres turistes i guies.
Dimarts 9. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de les
Cases de la Festa, per alumnes de 1r. primària (dues classes) de l’Escola Espai 3 de Sant
Joan Despí. Total 56 usuaris entre alumnes i mestres.
Divendres 12. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a un grup d’escolars d’Itàlia en viatge de fi de curs. Total 40 usuaris
entre alumnes i mestres.
Dimarts 16. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a un grup d’escolars del Regne Unit en intercanvi escolar. Total 19
usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 17. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a un grup de turistes del Regne Unit. Total 25 usuaris.
Dimarts 23. Tallers de La Casa. Taller de gegants, a càrrec de monitors de l’Associació de
Festes de la Plaça Nova, per alumnes de P4 de l’Escola Baró de Viver de Barcelona. Total
15 usuaris entre alumnes i mestres,

Dijous 25. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a un grup de turistes d’Alemanya. Total 20 usuaris.
Dissabte 27. Taller de Sardanes, a càrrec del Grup Sardanista Iris, per a un grup de visitants
de França. Total 9 persones entre usuaris i monitors.
Dimecres 31. Visita guiada concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per alumnes de l’Escola Cascavell de Sant Adrià del Besòs. Total 27
usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 31. Visita guiada concertada a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de La Casa
dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per
alumnes del Centre per la Normalització Lingüística de Barcelona. Total 6 usuaris entre
alumnes i mestres.
Juny
Divendres 2. Visita guiada concertada a càrrec de Miquel A. Gelabert, responsable d’atenció
al públic de La Casa dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a un grup especial de gent gran de mobilitat en cadires de rodes i
acompanyant. Total 30 usuaris.
Divendres 2. Visita guiada concertada a càrrec de Miquel A. Gelabert, responsable d’atenció
al públic de La Casa dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a un grup especial de familiars de membres de l’Esbart. Total 15
usuaris.
Dimecres 8. Visita guiada concertada a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de La Casa
dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per
alumnes del Centre per la Normalització Lingüística de Barcelona. Total 12 usuaris entre
alumnes i mestres.
Dimarts 13. Visita guiada concertada a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de La Casa
dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per
alumnes del Centre per la Normalització Lingüística de Barcelona. Total 14 usuaris entre
alumnes i mestres.
Dijous 15. Visita guiada concertada a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de La Casa
dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per
alumnes del Centre per la Normalització Lingüística de Barcelona. Total 10 usuaris entre
alumnes i mestres.
Dijous 15. Visita guiada concertada a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de La Casa
dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per
alumnes de l’Associació Glamperetes, entitat d’acció social de reforç escolar i integració
depenent de Caritats. Total 40 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 15. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de les
Cases de la Festa, per alumnes de P3 i 2n de primària de l’Escola Mare de Deu del Roser de
Barcelona. Total 23 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimarts 20. Visita guiada concertada a càrrec d’en Xavier Cordomí, director de La Casa dels
Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per
alumnes de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotà (Colómbia). Total 57 usuaris
entre alumnes i professors.
Dimecres 21. Visita guiada concertada a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de La Casa
dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per

alumnes del Centre per la Normalització Lingüística de Barcelona. Total 13 usuaris entre
alumnes i mestres.
Dijous 22. Visita guiada concertada a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de La Casa
dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per
alumnes del Centre per la Normalització Lingüística de Barcelona. Total 11 usuaris entre
alumnes i mestres.
Dimarts 23. Tallers de La Casa. Taller de gegants, a càrrec de dos monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova, per alumnes d’educació especial d’Aspace, Centre de Teràpia
Ocupacional del Poblenou de Barcelona. Total 15 usuaris entre alumnes i mestres,
Divendres 30. Tallers de La Casa. Taller de gegants, a càrrec de tres monitors de la Colla
Gegantera del Casc Antic, per alumnes del Campus Olímpia del CEM Parc de la Ciutadella
de Barcelona. Total 28 usuaris entre alumnes i mestres,
Juliol
Dimarts 4. Tallers de La Casa: Taller de gegants, a càrrec de dos monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova, per alumnes d’educació especial d’Aspace, Centre de Teràpia
Ocupacional del Poblenou de Barcelona. Total 16 usuaris entre alumnes i mestres,
Dijous 6. Visita guiada lliure, a càrrec de Miquel A. Gelabert, responsable d’atenció al públic
de La Casa dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions
temporals en motiu de celebració de l’aniversari del nen per un grup de famílies invitades. Total
46 usuaris.
Dimecres 19. Visita guiada concertada, a càrrec de Montserrat Garrich, de l’Esbart Català de
Dansaires, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per a un
grup de familiars de membres de l’Esbart Català de Dansaires. Total 9 usuaris.
Dijous 20. Visita guiada concertada, a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de La Casa
dels Entremesos i dos monitors de Geganters de la Barceloneta, a les exposicions permanents
d’imatgeria festiva i exposicions temporals per a dos grups del Casal d’Estiu dels Lluïsos de
Gràcia. Total 70 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimarts 25. Visita guiada concertada en llengua anglesa, a càrrec d’un monitor de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a un grup d’estudiants d’arquitectura de Texas (EE.UU.) en
col·laboració amb Barcelona Architecture Center SL. Total 21 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 26. Visita guiada concertada, a càrrec d’en Xavier Cordomí, director de La Casa
dels Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per
als directius del Smithsonian Folklife Festival de Washington (EE.UU.): Michael Mason,
director de Center for Folklife and Cultural Heritage, Sabrina Lynn Motley, directora del
Smithsonian Folklife Festival, i Pablo Molinero, coordinador del programa del festival,
acompanyats per Joan Gòmez, president d’Adifolk. Total 4 usuaris,
Dimecres 26, Visita guiada concertada en llengua occitana, a càrrec de Núria Ontiveros,
presidenta del Cercle d’Agermanament Occitano-Català, per a un grup d’inscrits a activitats del
CAOC, Cercle d’Agermanament Occitano-Català. Total 11 usuaris,
Dissabte 29. Tallers de La Casa: Taller de gegants, a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora
de La Casa dels Entremesos, i un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, per a
un grup de famílies participants a la celebració d’un aniversari d’un nen. Total 46 usuaris.

Agost
Dissabte 5. Visita guiada lliure a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions
temporals per al grup folklòric Toonto Ullan-Ude de la República de Buràtia (Federació
Russa), participants a La Festa Catalana. Total 45 usuaris.
Dijous 10. Visita guiada lliure a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions
temporals per alumnes del Centre per la Normalització Lingüística de Barcelona. Total 23
usuaris entre alumnes i mestres.
Setembre
Dimarts 5. Visita guiada, a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de La Casa dels
Entremesos, a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per
usuaris de Serveis Diürns la Mercè i Safes (Servicios de Atención a la Fragilidad y Exclusión
Social). Total 19 usuaris; 4 en cadires de rodes.
Dimecres 13. Tallers de La Casa. Taller de gegants, a càrrec de dos monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova, per alumnes de 2n de primària de l’Escola Magòria de Barcelona.
Total 24 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 14. Visita guiada concertada, a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de La Casa
dels Entremesos, i d’Olga Martí, de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, a les exposicions
permanents d’imatgeria festiva per 3 grups de l’Escola Pare Manyanet de les Corts de
Barcelona, alumnes de 3r de primària. Total 80 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 14. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística de
Barcelona. Total 16 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 20. Visita guiada, a càrrec de Jordi Mustieles, de l’Esbart Català de Dansaires, a
les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals per Ballet Folklòrico
Mi Linda Costa Rica (Costa Rica). Total 48 usuaris.
Divendres 22. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per alumnes de l’Escola Cervantes de Barcelona. Total 23 usuaris
entre alumnes i mestres.
Divendres 22. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per alumnes d ‘aula d’acollida de l’Escola Manel Taradell de Barcelona.
Total 12 usuaris entre alumnes i mestres.
Divendres 22. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a usuaris de Caritas Diocesanes de Barcelona. Total 14 usuaris.
Dimarts 26. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola Pràctiques de Barcelona, amb alumnes de
P4. Total 28 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimarts 26. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a usuaris del Centre de Dia – Residència Assistida Fort Pienc
de Barcelona. Total 12 usuaris; 3 en cadires de rodes.
Dimarts 26. Visita lliure concertada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals per a usuaris del Centre Ocupacional Paideia, de la Fundació Paideia
Barcelona. Total 12 usuaris.
Dimecres 27. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per 2 grups d’alumnes de l’Escola l’Estonac de Barcelona amb alumnes

de P5. Total 56 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 28. Tallers de La Casa. Taller de gegants, a càrrec de dos monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova, per alumnes de P5 de l’Escola Casas de Barcelona. Total 27
usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 28. Visita guiada, a càrrec de Xavier Cordomí, director de La Casa dels Entremesos, a
les exposicions permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals i a la resta de La Casa
dels Entremesos, per al Regidor de Cultura i tècnics municipals de l’Ajuntament de Premià
de Mar. Total 4 usuaris.
Divendres 29. Tallers de La Casa. Taller de ball de bastons, a càrrec de quatre monitors de
l’Esbart Català de Dansaires, per a un grup d’alumnes de 1r de primària i un grup d’alumnes
de 2n de primària de l’Escola Casas de Barcelona. Total 52 usuaris entre alumnes i mestres.
Octubre
Dimecres 6. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per dos grups d’alumnes de l’Escola Jesuïtes del carrer de Casp de
Barcelona, amb alumnes de P5. Total 60 usuaris entre alumnes i mestres
Dimarts 10. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per dos grups d’alumnes de l’Escola Sagrada Família de Barcelona,
amb alumnes de 1r. Total 23 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimarts 10. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola L’Estonac de Barcelona, amb alumnes de P4.
Total 30 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 11. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola Sagrada Família de Barcelona, amb alumnes
de P4. Total 22 usuaris entre alumnes i mestres.
Divendres 13. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola Sagrada Família de Barcelona, amb alumnes
de P4. Total 21 usuaris entre alumnes i mestres.
Diumenge 15. Visita lliure concertada per persones amb discapacitat de la Residència Mas
Sauró de Barcelona Total 8 usuaris.
Dimarts 17. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per dos grup d’alumnes de l’Escola Duran i Bas de Barcelona, amb
alumnes de P5. Total 53 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 18. Tallers de La Casa. Taller de gegants, a càrrec de dos monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova i un monitor de la Barceloneta, per alumnes de l’Escola Ipsi de
Barcelona, amb alumnes de P4. Total 51 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 19. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de les
Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola La Mar Bella de Barcelona, amb alumnes de 1r.
Total 18 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 19. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de les
Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola Timbaler del Bruc de Barcelona, amb alumnes
de 1r. Total 27 usuaris entre alumnes i mestres.
Divendres 20. Tallers de La Casa. Taller de gegants, a càrrec de tres monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova i un monitor de la Barceloneta, per alumnes de l’Escola Ipsi de
Barcelona, amb alumnes de P4. Total 56 usuaris entre alumnes i mestres.

Dimarts 24. Taller de Sardanes “Curts i llargs, a pas de sardana”. dins la programació
escolar de les Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola Solc de Barcelona, amb alumnes
de 4rt. Total 33 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimarts 24. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per dos grups d’alumnes de l’Escola del Mar de Barcelona, amb
alumnes de P4 i P5. Total 55 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 25. Visita guiada a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de La Casa dels
Entremesos per a un grup d’usuaris del Casal d’Avis de la Sagrada Família de Barcelona.
Total 20 usuaris.
Dijous 26. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de les
Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola Mar Bella de Barcelona amb alumnes de 1r. Total
30 usuaris entre alumnes i mestres.
Novembre
Dimarts 7. Visita Guiada concertada a l’exposició d’imatgeria festiva de La Casa dels
Entremesos a càrrec de dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova i un monitor
de Geganters de la Barceloneta per dos grups d’alumnes de l’Escola Gravi de Barcelona amb
alumnes de 2n de primària. Total 41 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 9. Tallers de La Casa “Vine a fer de diable” a càrrec de dos monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova, per alumnes de l’Escola Gravi de Barcelona, amb alumnes de
1r. Total 18 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 9. Visita Guiada concertada a l’exposició d’imatgeria festiva de La Casa dels
Entremesos a càrrec d’un monitor de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, per alumnes
de l’Escola Gravi de Barcelona amb alumnes de 1r. Total 18 usuaris entre alumnes i mestres.
Divendres 10. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola Sant Josep Oriol de Barcelona, amb alumnes
de 1r. Total 21 usuaris entre alumnes i mestres
Dimarts 14. Tallers de La Casa. “Creix a pas de gegant”, a càrrec d’un monitor de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova i un monitor de l’Associació d’Amics dels Gegants del
Pi per alumnes de Dominiques de l’Ensenyament de Barcelona, amb alumnes de P5. Total
27 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 15. Visita Guiada concertada a l’exposició d’imatgeria festiva de La Casa dels
Entremesos a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça Nova i un monitor
l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi per alumnes de la Institució Montserrat de
Barcelona amb alumnes de 3r. Total 26 usuaris entre alumnes i mestres.
Dijous 16. Tallers de La Casa. “Creix a pas de gegant”, a càrrec dos monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova, un monitor de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi i un monitor
de Geganters de la Barceloneta per a dos grups d’alumnes de Dominiques de l’Ensenyament
de Barcelona, amb alumnes de P5. Total 53 usuaris entre alumnes i mestres.
Divendres 17. Visita Guiada concertada a l’exposició d’imatgeria festiva de La Casa dels
Entremesos a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça i el suport de Miquel
Àngel Gelabert, responsable d’atenció al públic de La Casa, per alumnes de la Institució
Montserrat de Barcelona amb alumnes de 3r. Total 26 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimarts 21. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola Lluís Vives de Barcelona, amb alumnes de

1r. Total 28 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 22. Visita guiada a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de gestió de La Casa
dels Entremesos per a un grup d’alumnes del Consorci per la Normalització Lingüística de
Barcelona. Total 22 usuaris.
Dijous 23. Visita guiada teatralitzada a l’exposició d’imatgeria festiva de La Casa dels
Entremesos a càrrec de dos monitors de l’Esqueix Cooperatiu per alumnes de l’Escola
Nausica de Barcelona, un grup d’alumnes de 2n i un grup d’alumnes de 3r. Total 46 usuaris
entre alumnes i mestres.
Divendres 24. Visita lliure concertada a l’exposició d’imatgeria festiva de La Casa dels
Entremesos d’alumnes de l’Escola Dovella de Barcelona amb alumnes de P5. Total 27 usuaris
entre alumnes i mestres.
Divendres 25. Visita lliure concertada a l’exposició d’imatgeria festiva de La Casa dels
Entremesos per al Casal de Gent Gran de la Mina de Montcada i Reixac. Total 28 usuaris.
Dimarts 28. Visita guiada a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de gestió de La Casa dels
Entremesos per a un grup d’alumnes del Consorci per la Normalització Lingüística de
Barcelona. Total 19 usuaris.
Dimecres 29. Visita lliure concertada a l’exposició d’imatgeria festiva de La Casa dels
Entremesos d’alumnes de l’Escola Farigola de Barcelona amb alumnes de P5. Total 27
usuaris entre alumnes i mestres.
Divendres 30. Taller de gegants “On dormen els gegants?”, dins la programació escolar de
les Cases de la Festa, per alumnes de l’Escola Vedruna de Barcelona, amb alumnes de P-4.
Total 43 usuaris entre alumnes i mestres.
Divendres 30. Visita concertada a les exposicions de La Casa dels Entremesos i posterior
visita a les instal·lacions, a càrrec de Jose Molina, per alumnes d’Animació i Gestió Cultural
del Institut Salvador Seguí de Barcelona. Total 13 usuaris.
Desembre
Dimecres 5. Visita guiada teatralitzada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La
Casa dels Entremesos a càrrec de monitors de l’Esqueix per a alumnes de l’Escola Montcau
– La Mola i Els Pinetons de Matadepera, amb alumnes de 1er i alumnes de 2n. Total 50
usuaris entre alumnes i mestres.
Dimarts 12. Taller de La Casa “ Vola com els Falcons” a càrrec de dos monitors de Falcons
de Barcelona per a alumnes de l’Escola el Solell de la Palma de Cervelló amb alumnes de 3r
de primària. Total 32 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 13. Taller de La Casa “Balls i Danses” a càrrec de dos monitors de l’Esbart Català
de Dansaires per a alumnes de l’Institut 4 Cantons de Barcelona amb alumnes de 4rt d’ESO.
Total 26 usuaris entre alumnes i mestres.
Dimecres 13. Visita guiada concertada a càrrec de Carme Tomàs, coordinadora de gestió de
La Casa dels Entremesos, per a un grup de persones del Casal de Gent Gran de Vilapicina
de Barcelona. Total 25 usuaris.
Divendres 15. Visita guiada teatralitzada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La
Casa dels Entremesos a càrrec de monitors de l’Esqueix per a alumnes de l’Escola Lavínia
de Barcelona amb alumnes de P-4. Total 26 usuaris entre alumnes i mestres.

Activitats infantils i familiars
Els Contamesos, 9 sessions amb 69 participants en total.
Titelles a La Casa, 11 sessions amb 939 paticipants en total.
Entre Jocs i Passejades, 10 sessions amb 96 participants en total.
Gener
Diumenge 8, realització de la primera sessió de la temporada estable de conta contes 2017
“Els Contamesos”, aquesta edició amb “Els Reis d’Orient desorientats ”. Amb l’assistència
de 20 persones entre nens i adults.
Dissabte 14, realització de la primera sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2017 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “En Cu-cut valent” (estrena),
a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. Amb l’assistència de 61 persones entre nens i adults.
Dissabte 21. realització de la primera sessió de la temporada estable de la Ludoteca de La
Casa dels Entremesos 2017 “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Els Tres
Tombs”. Amb l’assistència de 2 nens i nenes (suspensió de reserves per pluja).
Febrer
Diumenge 5, realització de la segona sessió de la temporada estable de conta contes 2017
“Els Contamesos”, aquesta edició amb “Un conte per dins”. Amb l’assistència de 15
persones entre nens i adults.
Dissabte 11, realització de la segona sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2017 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “Pinotxo”, a càrrec de la
Companyia Titelles Vergés. Amb l’assistència de 117 persones entre nens i adults.
Dissabte 18, realització de la segona sessió de la temporada estable de la Ludoteca de La
Casa dels Entremesos 2017 “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Fes de
geganter i balla amb els petits gegants Pippo i Gal·la”, amb monitors de l’Associació de
Festes de la Plaça Nova. Amb l’assistència de 17 nens i nenes.
Març
Diumenge 5, realització de la tercera sessió de la temporada estable de conta contes 2017
“Els Contamesos”, aquesta edició amb “Mou-te pels Entremesos”. Amb l’assistència de 6
persones entre nens i adults.
Dissabte 11, realització de la tercera sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2017 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “En Cu-cut i el fantasma
trapella”, a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. Amb l’assistència de 52 persones entre
nens i adults.
Dissabte 18, realització de la tercera sessió de la temporada estable de la Ludoteca de La
Casa dels Entremesos 2017 “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Enlaira’t amb
els Falcons”, amb monitors dels Falcons de Barcelona. Amb l’assistència de 4 nens i nenes.
Abril
Diumenge 2, realització de la quarta sessió de la temporada estable de conta contes 2017 “Els
Contamesos”, aquesta edició amb “Mitologia Catalana”. Acte suspès.
Dissabte 8, realització de la quarta sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2017 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “Els viatges dels tres
porquets”, a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. Amb l’assistència de 85 persones entre
nens i adults.

Dissabte 22, realització de la quarta sessió de la temporada estable de la Ludoteca de La
Casa dels Entremesos 2017 “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Dracs i
princeses de Sant Jordi”. Activitat externa. Amb l’assistència de 6 nens i nenes.
Maig
Diumenge 7, realització de la cinquena sessió de la temporada estable de conta contes 2017
“Els Contamesos”, aquesta edició amb “Contes del mon”. Total 3 usuaris.
Dissabte 13, realització de la cinquena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2017 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “En Cu-cut i la festa de la
xocolata”, a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. Amb l’assistència de 66 persones entre
nens i adults.
Dissabte 22, realització de la cinquena sessió de la temporada estable de la Ludoteca de La
Casa dels Entremesos 2017 “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “Baixem al
infern...” tallers a càrrec dels Diables del Barri Gòtic Amb l’assistència de 3 nens i nenes.
Juny
Dissabte 3, realització de la sessió especial de titelles tradicionals catalans en motiu del Dia
de l’Associacionisme Cultura Català, aquesta edició amb l’obra “En Cu-cut a la Girona
napoleònica”, a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. Amb l’assistència de 41 persones
entre nens i adults.
Dissabte 10, realització de la sisena sessió de la temporada estable de titelles tradicionals
catalans 2017 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “Hansel i Gretel: La caseta
de xocolata”, a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. Amb l’assistència de 58 persones
entre nens i adults.
Dissabte 17, realització de la sisena sessió de la temporada estable de la Ludoteca de La
Casa dels Entremesos 2017 “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició amb “El misteri de
l’ou de Corpus desaparegut.” tallers a càrrec dels Diables del Barri Gòtic Amb l’assistència
de 2 nens i nenes.
Juliol
Els Contamesos, temporada 2017. Cada primer diumenge de gener a juny i d’octubre a
desembre. Descans estival durant els mesos de juliol, agost i setembre.
Titelles a La Casa, temporada 2017. Cada segon dissabte de gener a juny i de setembre a
desembre. Descans estival durant els mesos de juliol i agost.
Entre Jocs i Passejades, temporada 2017. Cada tercer dissabte de gener a juny i de
setembre a desembre. Descans estival durant els mesos juliol i agost.
Agost
Els Contamesos, temporada 2017. Cada primer diumenge de gener a juny i d’octubre a
desembre. Descans estival durant els mesos de juliol, agost i setembre.
Titelles a La Casa, temporada 2017. Cada segon dissabte de gener a juny i de setembre a
desembre. Descans estival durant els mesos de juliol i agost.
Entre Jocs i Passejades, temporada 2017. Cada tercer dissabte de gener a juny i de
setembre a desembre. Descans estival durant els mesos juliol i agost.
Setembre
Els Contamesos, temporada 2017. Cada primer diumenge de gener a juny i d’octubre a
desembre. Descans estival durant els mesos de juliol, agost i setembre.

Titelles a La Casa, Dissabte 16, realització de la setena sessió de la temporada estable de
titelles tradicionals catalans 2017 “Titelles a La Casa”, aquesta edició amb l’obra “El Mag
d’Oz”, a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. Amb l’assistència de 97 persones entre nens
i adults.
Entre Jocs i Passejades, Dissabte 23, realització de la setena sessió de la temporada estable
de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos 2017 “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició
amb “Viu de prop la Mercè.” Amb l’assistència de 4 nens i nenes.
Octubre
Els Contamesos, Diumenge 8, realització de la setena sessió de la temporada estable del
conta contes de La Casa dels Entremesos 2017 (activitat programada per el dia 1 i ajornada
per la convocatòria del Referèndum), aquesta edició amb “Llegendes de Tardor”. Amb
l’assistència de 3 usuaris.
Titelles a La Casa, Dissabte 14, realització de la vuitena sessió de la temporada estable de
titelles tradicionals catalans de La Casa dels Entremesos 2017 “Titelles a La Casa”, aquesta
edició amb l’obra “En Cucut i La Castanyada”, a càrrec de la Companyia Titelles Vergés.
Amb l’assistència de 98 persones entre nens i adults.
Entre Jocs i Passejades, Dissabte 21, realització de la setena sessió de la temporada estable
de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos 2017 “Entre Jocs i Passejades”, aquesta edició
amb “Fem un capgròs (1).” Amb l’assistència de 20 nens i nenes i 5 pares.
Novembre
Els Contamesos, Diumenge 5, realització de la vuitena sessió de la temporada estable del
conta contes de La Casa dels Entremesos 2017, aquesta edició amb “Contes Embolicats”.
Amb l’assistència de 6 usuaris.
Titelles a La Casa, Dissabte 11, realització de la novena sessió de la temporada estable de
titelles tradicionals catalans de La Casa dels Entremesos 2017 “Titelles a La Casa”, aquesta
edició amb l’obra “La caputxeta vermella i el llop”, a càrrec de la Companyia Titelles Vergés.
Amb l’assistència de 160 persones entre nens i adults.
Entre Jocs i Passejades, Dissabte 18, realització de la vuitena sessió de la temporada
estable de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos 2017 “Entre Jocs i Passejades”,
aquesta edició amb “Fem un capgròs (2).” Amb l’assistència de 14 nens i nenes i 3 pares.
Desembre
Els Contamesos. Diumenge 3, realització de la novena sessió de la temporada estable del
conta contes de La Casa dels Entremesos 2017, aquesta edició amb “Cantamesos de Nadal”.
Amb l’assistència de 16 usuaris.
Titelles a La Casa. Dissabte 9, realització de la desena sessió de la temporada estable de
titelles tradicionals catalans de La Casa dels Entremesos 2017 “Titelles a La Casa”, aquesta
edició amb l’obra “En Cucut i el Tió de Nadal”, a càrrec de la Companyia Titelles Vergés.
Amb l’assistència de 104 persones entre nens i adults.
Entre Jocs i Passejades. Dissabte 16, realització de la novena sessió de la temporada
estable de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos 2017 “Entre Jocs i Passejades”,
aquesta edició amb “La Carassa de Nadal” Amb l’assistència de 12 nens i nenes i 4 pares.

Exposicions
2 exposicions permanents i 13 exposicions temporals
Exposicions permanents:
Imatgeria festiva barcelonina: “Gegants,
tradicionals catalans”.

nans,

capgrossos,

bestiari i

titelles

Exposició fotogràfica “El Seguici Festiu de Barcelona a Reus”, fotografies de Jordi
Farrera. (fins agost)
Exposició fotogràfica: “Les Colles de la Federació. Festes de la Mercè 2016”, fotografies de
Jordi Farrera. (des de setembre)
Exposicions temporals:
Gener
- Del 18 de maig de 2016 al 19 de febrer de 2017, a la Sala de Ball i avantsala, exposició:
“Mirades de gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”. Exposició
que, emmarcada dins els actes de celebració del "4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de
Barcelona", és una visió de la història dels primers gegants barcelonins pertanyents a una
entitat veïnal, els gegants en actiu, amb les figures originals i amb una activitat ininterrompuda,
més antics de la ciutat de Barcelona. Unes mirades que volen transmetre l'esperit dels
plaçanovins i les plaçanovines que, com a col·lectiu veïnal resistent, mitjançant el seu patrimoni
cultural, les festes tradicionals, la imatgeria festiva, els gegants Roc i Laieta, com a elements
cohesionadors i identitaris, pot mantenir l'esperit, el sentiment i l'orgull de pertinença. Una
producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
- Del 8 de desembre al 8 de gener de 2017, a la Sala d’Actes, exposició:
“Cavalcada de Reis 1900...”. Exposició dels vestits dels tres Reis d’orient i dos patges de
Barcelona de la primera meitat del segle XX. Una producció de La Casa dels Entremesos.
Disseny i muntatge a càrrec de membres de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
- Del 8 de desembre al 8 de gener de 2017, a la Sala d’Actes, exposició:
“Diorames de Pessebre”. Exposició dels diorames de pessebre construïts pels alumnes de
l’Escola Taller de Pessebre de Barcelona. Una producció de l’Associació de Pessebristes de
Ciutat Vella.
- Del 8 de desembre al 4 de febrer de 2017, a la Sala de gegants històric, exposició:
“Pessebre Popular de La Casa dels Entremesos”. Pessebre amb figures originals i
humorístiques dels gegants, el bestiari i altres grups i personatges de La Casa dels
Entremesos. Una producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella i La Casa dels
Entremesos.
- Del 12 de gener al 12 de març de 2017, a la Sala d’Actes, exposició:
“1r. ¼ de segle dels Gegants de la Barceloneta. Del comerç a la tradició”. L'exposició és
un recorregut al llarg dels primers vint-i-cinc anys d'activitats de la imatgeria festiva de la
Barceloneta -gegants, gegantons, nan, bestiari- i del seu impacte al barri: festes, celebracions,
actes singulars, viatges... la creació de nous elements festius i el seu arrelament a la
Barceloneta. Una producció de l’Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta.

Febrer
“Mirades de gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”. A la Sala de
Ball i avantsala del 18 de maig de 2016 al 13 d’agost de 2017. Exposició que, emmarcada dins
els actes de celebració del "4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona", és una
visió de la història dels primers gegants barcelonins pertanyents a una entitat veïnal, els
gegants en actiu, amb les figures originals i amb una activitat ininterrompuda, més antics de la
ciutat de Barcelona. Unes mirades que volen transmetre l'esperit dels plaçanovins i les
plaçanovines que, com a col·lectiu veïnal resistent, mitjançant el seu patrimoni cultural, les
festes tradicionals, la imatgeria festiva, els gegants Roc i Laieta, com a elements
cohesionadors i identitaris, pot mantenir l'esperit, el sentiment i l'orgull de pertinença. Una
producció de l’Ass de Festes de la Plaça Nova.
“Pessebre Popular de La Casa dels Entremesos”. A la Sala de gegants històric del 8 de
desembre de 2016 al 4 de febrer de 2017. Pessebre amb figures originals i humorístiques dels
gegants, el bestiari i altres grups i personatges de La Casa dels Entremesos. Una producció
de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella i La Casa dels Entremesos.
“1r. ¼ de segle dels Gegants de la Barceloneta. Del comerç a la tradició”. A la Sala
d’Actes i avantsala del 12 de gener al 12 de març de 2017. L'exposició és un recorregut al llarg
dels primers vint-i-cinc anys d'activitats de la imatgeria festiva de la Barceloneta -gegants,
gegantons, nan, bestiari- i del seu impacte al barri: festes, celebracions, actes singulars,
viatges... la creació de nous elements festius i el seu arrelament a la Barceloneta. Una
producció de l’Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta.
Març
“Mirades de gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”. A la sala de
Ball i avantsala del 18 de maig de 2016 al 13 d’agost de 2017. Exposició que, emmarcada dins
els actes de celebració del "4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona", és una
visió de la història dels primers gegants barcelonins pertanyents a una entitat veïnal, els
gegants en actiu, amb les figures originals i amb una activitat ininterrompuda, més antics de la
ciutat de Barcelona. Unes mirades que volen transmetre l'esperit dels plaçanovins i les
plaçanovines que, com a col·lectiu veïnal resistent, mitjançant el seu patrimoni cultural, les
festes tradicionals, la imatgeria festiva, els gegants Roc i Laieta, com a elements
cohesionadors i identitaris, pot mantenir l'esperit, el sentiment i l'orgull de pertinença. Una
producció de l’Ass de Festes de la Plaça Nova.
“1r. ¼ de segle dels Gegants de la Barceloneta. Del comerç a la tradició”. A la sala
d’Actes i avantsala del 12 de gener al 12 de març de 2017. L'exposició és un recorregut al llarg
dels primers vint-i-cinc anys d'activitats de la imatgeria festiva de la Barceloneta -gegants,
gegantons, nan, bestiari- i del seu impacte al barri: festes, celebracions, actes singulars,
viatges... la creació de nous elements festius i el seu arrelament a la Barceloneta. Una
producció de l’Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta.
"Concurs d'Instagram #ConcursSJO16" i "Concurs de cartells de #SJO17". A la sala
d’Actes del 16 al 29 de març de 2017. En el marc les Festes de Sant Josep Oriol, que es van
celebrar del 18 al 26 de març en el barri del Pi. A La Casa dels Entremesos s’han pogut veure
les imatges que van quedar finalistes al Concurs d'Instagram de l'any passat i preparar el
concurs enguany per participar al #ConcursSJO17. També s’han pogut veure els cartells
presentats al primer Concurs públic pel cartell oficial de les Festes de Sant Josep Oriol 2017,
entre els quals s’ha pogut veure el cartell guanyador.
Abril
“Mirades de gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”. A la sala de
Ball i avantsala del 18 de maig de 2016 al 13 d’agost de 2017. Exposició que, emmarcada dins
els actes de celebració del "4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona", és una
visió de la història dels primers gegants barcelonins pertanyents a una entitat veïnal, els
gegants en actiu, amb les figures originals i amb una activitat ininterrompuda, més antics de la

ciutat de Barcelona. Unes mirades que volen transmetre l'esperit dels plaçanovins i les
plaçanovines que, com a col·lectiu veïnal resistent, mitjançant el seu patrimoni cultural, les
festes tradicionals, la imatgeria festiva, els gegants Roc i Laieta, com a elements
cohesionadors i identitaris, pot mantenir l'esperit, el sentiment i l'orgull de pertinença. Una
producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
“Ballar el moro Danses festives de moros i cristians a la Mediterrània occidental” a la
Sala d’actes de l’1 al 30 d’abril. Àrabs, mauritans, sarraïns, andalusins, mudèjars, berbers,
turcs, barbarescos, moriscos... Als Països Catalans, el fet musulmà no és un element exòtic.
Forma part de la nostra història i està incorporat a l'imaginari col·lectiu amb la figura del moro.
Està present a la nostra toponímia però sobretot el trobem en les expressions festives, on es
recreen unes figures que barregen elements històrics i mítics que sovint han perdut els seus
referents originals fins a convertir-se en creacions pròpies que només s'inspiren en el que, al
llarg de la història, s'ha entès com a musulmà. Una producció del Museu Etnològic de
Barcelona i l'Associació Cultural Joan Amades amb la col·laboració de Cases de la Festa
(Ajuntament
de
Barcelona),
Universitat
Rovira
i
Virgili
i
Diputació
de
Tarragona. Comissariada per Raül Sanchis Francès. Organitza La Casa dels Entremesos.
Maig
“Mirades de gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”. A la sala de
Ball i avantsala del 18 de maig de 2016 al 13 d’agost de 2017. Exposició que, emmarcada dins
els actes de celebració del "4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona", és una
visió de la història dels primers gegants barcelonins pertanyents a una entitat veïnal, els
gegants en actiu, amb les figures originals i amb una activitat ininterrompuda, més antics de la
ciutat de Barcelona. Unes mirades que volen transmetre l'esperit dels plaçanovins i les
plaçanovines que, com a col·lectiu veïnal resistent, mitjançant el seu patrimoni cultural, les
festes tradicionals, la imatgeria festiva, els gegants Roc i Laieta, com a elements
cohesionadors i identitaris, pot mantenir l'esperit, el sentiment i l'orgull de pertinença. Una
producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
“Gòtic” fotografies de Manuel Villar. A la Sala d’actes i avantsala del 4 de maig al 4 de juny.
El Barri Gòtic és un dels atractius turístics més importants de Barcelona, però el barri vell de la
ciutat amaga racons desconeguts i històries silenciades, detalls de l’arquitectura gòtica i
vestigis històrics oblidats que són a l’abast de tothom amb una mirada atenta. El fotògraf
Manuel Villar ens descobreix: Gòtic. L’artista, en aquesta exposició, ens acompanya en la
descoberta d’aquests racons. Ens passeja per un barri, actualment conegut com a Gòtic, que
oculta altres realitats i altres barris històrics. Ens mostra la bellesa del Gòtic, el seu passat
gloriós i una dubtosa modernitat que, en alguns aspectes, augmenta el seu controvertit atractiu.
Una producció del Centro Cultural Andaluz y Artístico Manuel de Falla en col·laboració amb
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Juny
“Mirades de gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”. A la sala de
Ball i avantsala del 18 de maig de 2016 al 13 d’agost de 2017. Exposició que, emmarcada dins
els actes de celebració del "4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona", és una
visió de la història dels primers gegants barcelonins pertanyents a una entitat veïnal, els
gegants en actiu, amb les figures originals i amb una activitat ininterrompuda, més antics de la
ciutat de Barcelona. Unes mirades que volen transmetre l'esperit dels plaçanovins i les
plaçanovines que, com a col·lectiu veïnal resistent, mitjançant el seu patrimoni cultural, les
festes tradicionals, la imatgeria festiva, els gegants Roc i Laieta, com a elements
cohesionadors i identitaris, pot mantenir l'esperit, el sentiment i l'orgull de pertinença. Una
producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
“Gòtic” fotografies de Manuel Villar. A la Sala d’actes i avantsala del 4 de maig al 4 de juny.
El Barri Gòtic és un dels atractius turístics més importants de Barcelona, però el barri vell de la
ciutat amaga racons desconeguts i històries silenciades, detalls de l’arquitectura gòtica i
vestigis històrics oblidats que són a l’abast de tothom amb una mirada atenta. El fotògraf
Manuel Villar ens descobreix: Gòtic. L’artista, en aquesta exposició, ens acompanya en la

descoberta d’aquests racons. Ens passeja per un barri, actualment conegut com a Gòtic, que
oculta altres realitats i altres barris històrics. Ens mostra la bellesa del Gòtic, el seu passat
gloriós i una dubtosa modernitat que, en alguns aspectes, augmenta el seu controvertit atractiu.
Una producció del Centro Cultural Andaluz y Artístico Manuel de Falla en col·laboració amb
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Concurs d'Isntagram #ConcursSJO17. A la Sala d’actes del 10 de juny al 9 de juliol.
L'exposició és una gran diversitat de mirades a les Festes de Sant Josep Oriol, celebrades del
18 al 26 de març de 2017. Les 232 fotografies presentades sota l'etiqueta #ConcursSJO17 a
Instagram, esdevenen un resum de la Festa Major del Barri del Pi a través de la visió particular
de cada participant. En aquesta segona edició, un jurat integrat per diferents membres
d'entitats del barri ha fet la tria de les 3 fotografies guanyadores i una selecció de les més de
80 imatges que es destaquen a l'exposició.
"Construint el Mustafà i l'Elisenda petits". A la Sala d’actes del 10 de juny al 9 de juliol. Un
recorregut pel procés creatiu que va fer néixer les dues figures infantils de la colla dels Gegants
del Pi. L'exposició també mostra els elements i materials originals de la parella de gegants
infantils, en Mustafà i l’Elisenda petits, i tot allò que va estar relacionat amb el procés de la
seva construcció.
Juliol
“Mirades de gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”. A la sala de
Ball i avantsala del 18 de maig de 2016 al 13 d’agost de 2017. Exposició que, emmarcada dins
els actes de celebració del "4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona", és una
visió de la història dels primers gegants barcelonins pertanyents a una entitat veïnal, els
gegants en actiu, amb les figures originals i amb una activitat ininterrompuda, més antics de la
ciutat de Barcelona. Unes mirades que volen transmetre l'esperit dels plaçanovins i les
plaçanovines que, com a col·lectiu veïnal resistent, mitjançant el seu patrimoni cultural, les
festes tradicionals, la imatgeria festiva, els gegants Roc i Laieta, com a elements
cohesionadors i identitaris, pot mantenir l'esperit, el sentiment i l'orgull de pertinença. Una
producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Concurs d'Isntagram #ConcursSJO17. A la Sala d’actes del 10 de juny al 9 de juliol.
L'exposició és una gran diversitat de mirades a les Festes de Sant Josep Oriol, celebrades del
18 al 26 de març de 2017. Les 232 fotografies presentades sota l'etiqueta #ConcursSJO17 a
Instagram, esdevenen un resum de la Festa Major del Barri del Pi a través de la visió particular
de cada participant. En aquesta segona edició, un jurat integrat per diferents membres
d'entitats del barri ha fet la tria de les 3 fotografies guanyadores i una selecció de les més de
80 imatges que es destaquen a l'exposició.
"Construint el Mustafà i l'Elisenda petits". A la Sala d’actes del 10 de juny al 9 de juliol. Un
recorregut pel procés creatiu que va fer néixer les dues figures infantils de la colla dels Gegants
del Pi. L'exposició també mostra els elements i materials originals de la parella de gegants
infantils, en Mustafà i l’Elisenda petits, i tot allò que va estar relacionat amb el procés de la
seva construcció.
"4 ¼". 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 13 de juliol al 13 d’agost. En motiu de les 428 Festes de
Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova, declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional, es
recupera una part d'aquesta gran exposició que presenta algunes novetats. 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 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 tota la ciutat.

Agost
“Mirades de gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”. A la sala de
Ball i avantsala del 18 de maig de 2016 al 13 d’agost de 2017. Exposició que, emmarcada dins
els actes de celebració del "4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona", és una
visió de la història dels primers gegants barcelonins pertanyents a una entitat veïnal, els
gegants en actiu, amb les figures originals i amb una activitat ininterrompuda, més antics de la
ciutat de Barcelona. Unes mirades que volen transmetre l'esperit dels plaçanovins i les
plaçanovines que, com a col·lectiu veïnal resistent, mitjançant el seu patrimoni cultural, les
festes tradicionals, la imatgeria festiva, els gegants Roc i Laieta, com a elements
cohesionadors i identitaris, pot mantenir l'esperit, el sentiment i l'orgull de pertinença. Una
producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
"4 ¼". 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 13 de juliol al 13 d’agost. En motiu de les 428 Festes de
Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova, declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional, es
recupera una part d'aquesta gran exposició que presenta algunes novetats. 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 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 tota la ciutat.
Setembre
“Mirades de gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”. A la sala de
Ball i avantsala del 18 de maig de 2016 al 24 de setembre de 2017. Exposició que, emmarcada
dins els actes de celebració del "4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona", és
una visió de la història dels primers gegants barcelonins pertanyents a una entitat veïnal, els
gegants en actiu, amb les figures originals i amb una activitat ininterrompuda, més antics de la
ciutat de Barcelona. Unes mirades que volen transmetre l'esperit dels plaçanovins i les
plaçanovines que, com a col·lectiu veïnal resistent, mitjançant el seu patrimoni cultural, les
festes tradicionals, la imatgeria festiva, els gegants Roc i Laieta, com a elements
cohesionadors i identitaris, pot mantenir l'esperit, el sentiment i l'orgull de pertinença. Una
producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
“Patufets i Tebeos Les revistes infantils i juvenils a Catalunya”. A la sala d’Actes, del 7 de
setembre al 15 d’octubre. L’origen de l’exposició és el treball sobre les historietes a les classes
d’educació visual i plàstica de l’Escola Sant Nicolau de Sabadell. L’exposició fa un repàs dels
antecedents dels patufets i dels tebeos des de la imatgeria popular i els llibres de contes,
passant per el naixement de la revista infantil En Patufet l’any 1904, fins l’evolució de
publicacions com TBO, Pulgarcito, Mortadelo, entre altres. Comissari: Jordi Clapés Teruel.
Producció l’Escola Sant Nicolau de Sabadell. Organitzada per l’Esbart Català de Dansaires.
“Cavallets Endavant !. Els Cavallets Cotoners de Barcelona”. A la Sala de Ball del 29 de
setembre al 16 de novembre. L’exposició fotogràfica “Cavallets Endavant !...” mostra amb
imatges la incorporació dels cavallets de l’Esbart Català de Dansaires al projecte de
recuperació del Bestiari Històric de Barcelona i la seva transformació en els Cavallets Cotoners
de Barcelona feta l’any 1992, així com fotografies de la participació dels Cavallets Cotoners a
les darrers vint-i-cinc Festes de la Mercè. Una producció de l’Esbart Català de Dansaires
Octubre
“Patufets i Tebeos Les revistes infantils i juvenils a Catalunya”. A la sala d’Actes, del 7 de
setembre al 15 d’octubre. L’origen de l’exposició és el treball sobre les historietes a les classes
d’educació visual i plàstica de l’Escola Sant Nicolau de Sabadell. L’exposició fa un repàs dels
antecedents dels patufets i dels tebeos des de la imatgeria popular i els llibres de contes,
passant per el naixement de la revista infantil En Patufet l’any 1904, fins l’evolució de

publicacions com TBO, Pulgarcito, Mortadelo, entre altres. Comissari: Jordi Clapés Teruel.
Producció l’Escola Sant Nicolau de Sabadell. Organitzada per l’Esbart Català de Dansaires.
“Cavallets Endavant !. Els Cavallets Cotoners de Barcelona”. A la Sala de Ball del 29 de
setembre al 16 de novembre. L’exposició fotogràfica “Cavallets Endavant !...” mostra amb
imatges la incorporació dels cavallets de l’Esbart Català de Dansaires al projecte de
recuperació del Bestiari Històric de Barcelona i la seva transformació en els Cavallets Cotoners
de Barcelona feta l’any 1992, així com fotografies de la participació dels Cavallets Cotoners a
les darrers vint-i-cinc Festes de la Mercè. Una producció de l’Esbart Català de Dansaires.
“Abans de la Barceloneta”. A la sala d’Actes, del 19 d’octubre al 19 de novembre. Tothom
coneix el barri mariner de la ciutat, el port i les platges, els restaurants i la rica xarxa associativa,
els veïns i els greus problemes que el barri viu actualment. Però què era la Barceloneta abans
de ser la Barceloneta?. Aquesta exposició, mitjançant l'arqueologia, la geomorfologia i la
documentació d'arxiu, ens explica el passat d'una ciutat-port que inicia la construcció d'un moll
que acabaria donant lloc a la Barceloneta d'avui. Fotografies i textos de Mikel Soberón, una
producció de l'Ajuntament de Barcelona Districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb
l’Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta.
Novembre
“Cavallets Endavant !. Els Cavallets Cotoners de Barcelona”. A la Sala de Ball del 29 de
setembre al 24 de novembre. L’exposició fotogràfica “Cavallets Endavant !...” mostra amb
imatges la incorporació dels cavallets de l’Esbart Català de Dansaires al projecte de
recuperació del Bestiari Històric de Barcelona i la seva transformació en els Cavallets Cotoners
de Barcelona feta l’any 1992, així com fotografies de la participació dels Cavallets Cotoners a
les darreres vint-i-cinc Festes de la Mercè. Una producció de l’Esbart Català de Dansaires.
“Abans de la Barceloneta”. A la sala d’Actes del 19 d’octubre al 19 de novembre. Tothom
coneix el barri mariner de la ciutat, el port i les platges, els restaurants i la rica xarxa associativa,
els veïns i els greus problemes que viu actualment el barri. Però què era la Barceloneta abans
de ser la Barceloneta?. Aquesta exposició, mitjançant l'arqueologia, la geomorfologia i la
documentació d'arxiu, ens explica el passat d'una ciutat-port que inicia la construcció d'un moll
que acabaria donant lloc a la Barceloneta d'avui. Fotografies i textos de Mikel Soberón, una
producció de l'Ajuntament de Barcelona Districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb
l’Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta.
“Perquè avui és Santa Llúcia... Pels volts de la Plaça Nova...”. A les sales de Ball, d’Actes
i vestíbuls del 30 de novembre al 18 de febrer. L’exposició pren com a fil argumental la Fira de
Santa Llúcia al barri de la Catedral des de la perspectiva de l’ocupació de l’espai urbà com
espai de socialització. Sobretot, se centra en les experiències dels veïns del barri, ja que el seu
cicle vital queda marcat per les festes, les fires i els mercats, que donen vida i riquesa als seus
carrers i places, però que també els aboquen a la invisibilitat que comporta la centralitat. A
més, repassa les transformacions urbanístiques, que també afecten la Fira i tenen una
incidència dramàtica en la vida del barri de la Catedral, el Barri Perdut. Una producció de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
“Diorames de Pessebre”. A la Sala d’Actes del 30 de novembre al 5 de febrer. Exposició dels
diorames de pessebre construïts pels alumnes de l’Escola Taller de Pessebre de Barcelona.
Una producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.
“Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos”. A la Sala de gegants
històrics del 30 de novembre al 5 de febrer. Pessebre amb figures originals i humorístiques
dels gegants, el bestiari i altres grups i personatges de La Casa dels Entremesos. Una
producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella i La Casa dels Entremesos.

Desembre
“Perquè avui és Santa Llúcia... Pels volts de la Plaça Nova...”. A les sales de Ball, d’Actes
i vestíbuls del 30 de novembre al 18 de febrer. L’exposició pren com a fil argumental la Fira de
Santa Llúcia al barri de la Catedral des de la perspectiva de l’ocupació de l’espai urbà com
espai de socialització. Sobretot, se centra en les experiències dels veïns del barri, ja que el seu
cicle vital queda marcat per les festes, les fires i els mercats, que donen vida i riquesa als seus
carrers i places, però que també els aboquen a la invisibilitat que comporta la centralitat. A
més, repassa les transformacions urbanístiques, que també afecten la Fira i tenen una
incidència dramàtica en la vida del barri de la Catedral, el Barri Perdut. Una producció de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
“Diorames de Pessebre”. A la Sala d’Actes del 30 de novembre al 5 de febrer. Exposició dels
diorames de pessebre construïts pels alumnes de l’Escola Taller de Pessebre de Barcelona
durant el curs 2017. Una producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.
“Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos”. A la Sala de gegants
històrics del 30 de novembre al 5 de febrer. Pessebre amb figures originals i humorístiques
dels gegants, el bestiari i altres grups i personatges de La Casa dels Entremesos, amb noves
figures cada any. Una producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella i La Casa dels
Entremesos.

Xerrades del dijous, Inauguracions i Presentacions a La Casa
10 Xerrades del Dijous amb un total de 252 participants.
11 Presentacions i inauguracions amb 581 paticipants.
Gener
Dijous 12. Inauguracions a La Casa: Inauguració de l’exposició “1r. ¼ de segle dels
Gegants de la Barceloneta. Del comerç a la tradició”. emmarcada dins els actes de
celebració del 25 anys dels Gegants i gegantons de la Barceloneta. Amb l’assistència de 52
persones.
Dijous 19. Xerrada del dijous: "El cavall i la festa. Sant Antoni, Sant Medir, Sant Joan...”
A càrrec d’Adolf Bargués, President dels Amics de Sant Antoni Abat de Martorell, Josep
Antoni Torralba, president de la Federació de Colles de Sant Medir, i Andreu Bernadàs,
President de la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona. Amb l’assistència de
18 persones.
Febrer
Dissabte 4. Presentacions a La Casa. Presentació del projecte Inventari de danses vives
de Catalunya, a càrrec de Lluís Puig, Director General de Cultura Popular i Tradicional,
Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya. Acte organitzat per l’Esbart
Català de Dansaires. Amb l’assistència de 74 persones.
Dijous 9. Presentacions a La Casa. Presentació del conte “Els gegants de la Barceloneta.
L’autèntica història d’en Pep Barceló i Maria la Néta”, a càrrec d’Òscar Bech, autor del text
original, i Carme Tomàs, presidenta de l’Associació de Geganters de la Barceloneta. Amb
l’assistència de 33 persones.
Dijous 23. Xerrada del dijous. Primera sessió del cicle de conferències tertúlia “Com es va
escriure...” sobre les publicacions de la Biblioteca de Tradicions Populars del folklorista Joan
Amades, amb “Com es va escriure... El Carnestoltes a Barcelona fins el segle XVIIIè”, a
càrrec d'Amadeu Carbó, prologuista del llibre, i Antoni Serés, codirector de la reedició de la
Biblioteca de Tradicions Populars. Amb l’assistència de 10 persones,

Març

Dijous 16. Inauguració de les exposicions Concurs d’Instagram #Concurs SJ016 i
Concurs de cartells de #SJ17 i entrega del premi del Concurs de cartells. Acte
organitzat pels Amics dels Gegants del Pi en el marc de les Festes de Sant Josep Oriol.
Amb l’assistència de 15 persones.
Dijous 16. Xerrada del dijous. Segona sessió del cicle de conferències tertúlia “Com es va
escriure...” sobre les publicacions de la Biblioteca de Tradicions Populars del folklorista Joan
Amades, amb “Com es va escriure... Justícia Popular”, a càrrec de Pep Cruanyes,
prologuista del llibre, i Antoni Serés, codirector de la reedició de la Biblioteca de Tradicions
Populars. Amb l’assistència de 11 persones,

Dimecres 22. Xerrada, en el marc de les Festes de Sant Josep Oriol, “Preparació
física per a dur figures festives”, a càrrec d’Arnau Hernández Sol i Lucia
Fernández García, graduats per l’INEFC i portadors de figures festives, organitzat pels
Amics dels Gegants del Pi. Amb l’assistència de 40 persones,
Divendres 24. Conta contes, en el marc de les Festes de Sant Josep Oriol, el rondallaire

que explica contes de gegants i altres personatges de la imatgeria festiva,
organitzat pels Amics dels Gegants del Pi. (acte traslladat des de la plaça Sant Josep Oriol
a La Casa dels Entremesos per pluja). Amb l’assistència de 35 persones entre nens i adults.
Abril
Dissabte 22. Danses Occitanes. Curs de danses occitanes a La Casa dels Entremesos
organitzat en col·laboració amb el Cercle d’Agermanament Occitano - Català. Primera sessió
dedicada a “Els Salts Bearnesos” a càrrec del mestre de dansa Joan Codina Vila. Amb
l’assistència de 22 persones.
Dimecres 26. Presentació de l’edició dels Protocols Festius de Ciutat Vella. A càrrec de Gala
Pin, regidora del Districte de Ciutat Vella, Xavier Cordomí, autor dels textos i president de
l'Associació de Festes de la Plaça Nova, Gurdit Singh, representant del Sikh Gurdwara Guru
Darshan Sahib, i Carme Tomàs, presidenta de l’Associació de Geganters, Grallers i Bestiari
de la Barceloneta. Acte conduït per Eloi Palmeiro, president de la Federació d'Entitats de
Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella. Amb l’assistència de 73 persones.
Dijous 27. Xerrada del dijous. “México a través de sus danzas”. Danses i balls tradicionals
de Mèxic, a càrrec d’Armando Velazco Pacheco, mestre de dansa i director del Instituto
Huichapansense de Cultura, ajuntament de Huichapan, Hidalgo, Mèxic, amb la intervenció de
Joan Camps, president de l’Esbart Dansaire de Rubí, i Josep Fornés, director del Museu
Etnològic de Barcelona. Amb l’assistència d’11 persones.
Maig
Dissabte 6. Danses Occitanes. Curs de danses occitanes a La Casa dels Entremesos
organitzat en col·laboració amb el Cercle d’Agermanament Occitano - Català. Segona sessió
dedicada a “El rondeu, de la rotlla a la parella passant per la cadena” a càrrec del mestre
de dansa Joan Codina Vila. Amb l’assistència de 26 persones.
Dijous 4. Inauguració de l’exposició fotografia “Gòtic” fotografies de Manuel Villar. A càrec
de Francisco Morgado, president del Centro Cultural Andaluz y Artístico Manuel de Falla, i
Xavier Cordomí, president de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Activitat realitzada en
el marc dels actes de celebració del "4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona".
Amb l’assistència de 36 persones.

Dijous 18. Xerrada del dijous amb la tertúlia “Barri Gòtic, veritats i mentides” a càrrec de
Daniel Cortijo, historiador, José Donaire, advocat, i Xavier Cordomí, president de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Activitat realitzada en el mar de l’exposició “Gòtic”
fotografies de Manuel Villar i els actes de celebració del "4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant
Roc de Barcelona" . Amb l’assistència de 55 persones.
Dissabte 27. Danses Occitanes. Curs de danses occitanes a La Casa dels Entremesos
organitzat en col·laboració amb el Cercle d’Agermanament Occitano - Català. Tercera sessió
dedicada a “Les borreries a tres temps” a càrrec del mestre de dansa Joan Codina Vila.
Amb l’assistència de 19 persones.
Juny
Dijous 4. Presentacions a La Casa. Presentació del llibre “Els balls de l'ós. Carnavals dels
Pirineus i altres festes tradicionals d'hivern europees” d'Eloi Ysàs Trias.. A a càrrec
de Francesc Massip, catedràtic d'història del teatre català de la Universitat Rovira i Virgili,
i Eloi Ysàs, autor del llibre, organitza l'Esbart Català de Dansaires. Amb l’assistència de 38
persones.
Dissabte 10. Inauguració de l’exposició fotogràfica Concurs d'Isntagram #ConcursSJO17 i
de la mostra "Construint el Mustafà i l'Elisenda petits" i entrega de premis del Concurs
d'Isntagram #ConcursSJO17. A càrrec de membres de l’Associació d’Amics dels Gegants
del Pi. Amb l’assistència de 22 persones.
Dissabte 10. Danses Occitanes. Curs de danses occitanes a La Casa dels Entremesos
organitzat en col·laboració amb el Cercle d’Agermanament Occitano - Català. Quarta sessió
dedicada a “Els branles en còrda de la val d’Ussau” a càrrec del mestre de dansa Joan
Codina Vila. Amb l’assistència de 19 persones.
Dimarts 20. Xerrada per a alumnes de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotà
(Colòmbia) “Art i màgia de la pirotècnia” a càrrec de Guillem Roma. Amb l’assistència de
57 persones.
Juliol
Sense activitat
Agost
Sense activitat
Setembre

Dijous 7. Presentacions a La Casa. Inauguració de l’exposició “Patufets i Tebeos. Les
revistes infantils i juvenils a Catalunya”. Presentació a càrrec de Jordi Clapés, comissari de
l’exposició, i de Jordi Bartolomé, president de l’Esbart Català de Dansaires. Amb l’assistència
de 41 persones.
Dijous 4. Presentacions a La Casa. Presentació dels audiovisuals: “Sant Roc, Festa
Patrimonial d’Interès Nacional” i “Percúdium, 20 anys” Realització i imatges: Josué
Consuegra. Guió i entrevistes: Xavier Cordomí. Unes produccions de l’Associació de Festes
de la Plaça Nova. Amb l’assistència de 48 persones.
Octubre

Dijous 19. Xerrada del dijous. Tercera sessió del 2017 del cicle “Com es va escriure...
Joan Amades a La Casa dels Entremesos”. Aquest sessió amb la xerrada “Com es va
escriure... El tres i el set, números meravellosos” a càrrec de Jaume Capdevila “KAP”,
prologuista del llibre, i Antoni Serés, codirector de la reedició de la Biblioteca de Tradicions

Populars de Joan Amades. Amb l’assistència de 10 persones.
Dimecres 25. Presentacions a La Casa. Presentació del llibre: “Seguici Popular, Toc d’Inici
i altres elements singulars de les festes de ciutat”, segon volum de la col·lecció “Grups
Festius de Barcelona”, d’edicions el Cep i la Nansa i Ajuntament de Barcelona. Presentació a
càrrec de Xavier Cordomí, autor del text, Juanol0, il·lustrador, i Xavier Arola, editor.
Organitzat per l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Amb l’assistència de 51 persones.
Novembre
Dimecres 15. Primera sessió del curs Impuls a la dansa catalana per a mestres i
professors de primària i secundària. A càrrec d’Anna Bigas i Montserrat Garrich, mestres
de dansa, i Joan Gómez, direcció musical. Organitzat per l’Esbart Català de Dansaires. Amb
l’assistència de 13 persones.

Dijous 16. Xerrada del dijous. Quarta sessió del 2017 del cicle “Com es va escriure...
Joan Amades a La Casa dels Entremesos”. Aquest sessió amb la xerrada “Com es va
escriure... Guia llegendària de Barcelona: el Raval” a càrrec de Gemma Fernández,
prologuista del llibre, (baixa per malaltia) i Antoni Serés, codirector de la reedició de la
Biblioteca de Tradicions Populars de Joan Amades. Amb l’assistència de 8 persones.
Dimecres 22. Segona sessió del curs Impuls a la dansa catalana per a mestres i
professors de primària i secundària. A càrrec d’Anna Bigas i Montserrat Garrich, mestres
de dansa, i Joan Gómez, direcció musical. Organitzat per l’Esbart Català de Dansaires. Amb
l’assistència de 13 persones.
Dimecres 29. Tercera sessió del curs Impuls a la dansa catalana per a mestres i
professors de primària i secundària. A càrrec de Montserrat Garrich i Anna Bigas, mestres
de dansa, i Joan Gómez, direcció musical. Organitzat per l’Esbart Català de Dansaires. Amb
l’assistència de 13 persones.
Dijous 30. Inici de la campanya de recollida de joguines noves i llibres infantils i juvenils: “Amb
la Campanya sigues bèstia...” porta força joguines i llibres a la Tarasca i a la Víbria i elles
faran de patges reial i els entregaran a les nenes i nens que més els necessitin. Organitza la
Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels
Entremesos.
Dijous 30. Inauguració del “Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos”
i de l’exposició “Diorames de Pessebre” de l’Escola Taller de Pessebres de Barcelona. Dues
produccions de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella. Amb l’assistència 113 persones.
Dijous 30. Inauguració de l’exposició “Perquè avui és Santa Llúcia... Pels volts de la Plaça
Nova...” en el marc de les celebracions de “4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc
de Barcelona”. Una producció de l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Amb l’assistència
113 persones.
Desembre
Dimecres 13. Quarta sessió del curs Impuls a la dansa catalana per a mestres i
professors de primària i secundària. A càrrec d’Anna Bigas i Montserrat Garrich, mestres
de dansa, i Joan Gómez, direcció musical. Organitzat per l’Esbart Català de Dansaires. Amb
l’assistència de 13 persones.
Dijous 14. Xerrada del dijous. “Deconstrucció de la fira de Santa Llúcia: d’un passat
brillat a un futur incert”. Conferència a càrrec de Jordi Montlló i Bolart, doctor en
antropologia social i president del col·lectiu el Bou i la Mula. Acte organitzat per l’Associació
de Festes de la Plaça Nova en el marc de les activitats de l’exposició Per què avui és Santa
Llúcia...pels volts de la Plaça Nova... i de les celebracions del “4 ¼”, 425 anys de les Festes
de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova. Amb l’assistència de 32 persones.

Diumenge 31. Aparició de l’Home dels Nassos de Barcelona amb el seu seguici d’animals
membres de l’Arca de Noè i els tabalers Percúdium. Una producció de l’Arca de Noè en
col·laboració amb l’Associació de Festes de la Plaça Nova. Amb l’assistència de 183 persones.

Cessió d’espais
Cessió d’espais a 20 entitats, col·lectius i administracions per a diversos actes i
activitats.
Gener
Dijous 12. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió d’organització de l’Arribo del Rei Carnestoltes
del Carnaval de Barcelona 2017. Amb l’assistència de 6 persones.
Febrer
Dimecres 1. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió d’organització de l’Arribo del Rei Carnestoltes
del Carnaval de Barcelona 2017. Amb l’assistència de 6 persones.
Dissabte 4. Cessió de la sala de reunions a la Federació de Falcons de Catalunya, per a la
seva Assemblea anual ordinària. Amb l’assistència de 22 persones.
Dissabte 11. Cessió de la sala de reunions a Adifolk Associació per la Difusió del Folklore,
per a una reunió amb diversos representats de la ciutat d’Ostrava (Txèquia) per la preparació
del 30è Aplec Internacional Ostrava 2017. Amb l’assistència de 10 persones.
Dimecres 15. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió d’organització de l’Arribo del Rei
Carnestoltes del Carnaval de Barcelona 2017. Amb l’assistència de 8 persones.
Dimarts 21. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió de l’equip de regidoria de l’Arribo del Rei
Carnestoltes del Carnaval de Barcelona 2017. Amb l’assistència de 8 persones.
Dimecres 22. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió de l’equip artístic de l’Arribo del Rei
Carnestoltes del Carnaval de Barcelona 2017. Amb l’assistència de 3 persones.
Març
Dimecres 15. Cessió de la Sala de reunions al “Masquefa sona be”, cicle de música en viu,
per la reunió del Jurat de Premi de composició de música per a cobla “Masquefa –
Montgrins”, integrat per Josep Guinovart, Jordi Molina, Jordi Tomàs i Jesús Ventura. Amb
l’assistència de 4 persones.
Dijous 16. Cessió de la Sala d’actes a la Coordinadora de Geganters de Barcelona per una
reunió preparatòria de les Festes de la Mercè 2017. Amb l’assistència de 30 persones.
Dijous 23. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió d’organització dels actes tradicionals de les
Festes de la Mercè 2017. Amb l’assistència de 3 persones.
Abril
Dijous 20. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió amb la Federació de Diables de la Ciutat de

Barcelona, Coordinadora de Colles de Diables i Bèsties de Foc de Barcelona, Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular i colles de diables independents per a l’organització dels actes de foc
de les Festes de la Mercè 2017. Amb l’assistència de 14 persones.
Maig
Dissabte 6. Cessió de la Sala de música i de la Sala de ball, amb equip de so, a Adifolk per
a ser utilitzats per l’Esbart Dansaire de Rubí com a vestidor i per a fer un assaig en motiu de
la seva actuació en la primera sessió de la Festa Catalana 2017 a l’av. de la Catedral / plaça
Nova.
Dimarts 9. Cessió de la Biblioteca a la Coordinadora de Bastoners de Barcelona, per una
reunió ordinària. Total 8 persones.
Dilluns 22. Cessió de la Sala de Ball al grup municipal d’ERC per una reunió – debat, amb
veïns i comerciants del districte, sobre la remodelació de la Via Laietana. Total 69 assistents.
Dimarts 30. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB) per una reunió de servei d'ordre del Matí de Festa Major de la
Festes de la Mercè'17 amb la Coordinadora de Castellers de la Ciutat de Barcelona, la
Coordinadora de Geganters de Barcelona, la FECPTBV i PAT's. Total 8 assistents.
Juny
Dimarts 20. Cessió de la Sala de reunions la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotà
(Colòmbia) per a la xerrada per alumnes de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotà
(Colòmbia) “Art i màgia de la pirotècnia” a càrrec de Guillem Roma. Amb l’assistència de 57
persones.
Dijous 22. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió amb la Federació de Diables de la Ciutat de
Barcelona, Coordinadora de Colles de Diables i Bèsties de Foc de Barcelona, Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular i colles de diables independents per a l’organització dels actes de foc
de les Festes de la Mercè 2017. Amb l’assistència de 14 persones.
Juliol
Dijous 6. Cessió de la Sala d’actes a la Coordinadora de Geganters de Barcelona per
assemblea i reunió per a l’organització dels actes de gegants de les Festes de la Mercè 2017.
Amb l’assistència de 16 persones.
Dimecres 26. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió amb la Federació de Diables de la
Ciutat de Barcelona, Coordinadora de Colles de Diables i Bèsties de Foc de Barcelona,
Agrupació del Bestiari Festiu i Popular i colles de diables independents per a l’organització dels
actes de foc de les Festes de la Mercè 2017. Amb l’assistència de 12 persones.
Dijous 27. Cessió de la Sala d’actes a la Coordinadora de Geganters de Barcelona per
assemblea i reunió per a l’organització dels actes de gegants de les Festes de la Mercè 2017.
Amb l’assistència de 12 persones.
Dissabte 29. Cessió de la Sala de música a la Muixeranga de la Plana (Castelló) i al Ball de
Valencians de Vilanova i la Geltrú com a vestidors per a les seves actuacions en la dotzena
sessió de la Festa Catalana 2017 a la plaça Nova. Amb l’assistència de 72 persones.
Agost
Dimecres 2. Cessió de les Sales de gegants i bestiari a Televisió de Catalunya TV3 i a Joan
de Déu Prats i Maria Padilla (autor i il·lustradora, respectivament, de “El Gran Llibre de les
Criatures Fantàstiques de Catalunya”) per a la gravació d’un reportatge. Total 6 usuaris.

Dissabte 5. Cessió dels serveis al grup folklòric Toonto Ullan-Ude de la República de
Buràtia (Federació Russa), participants a La Festa Catalana. Total 45 usuaris.
Setembre
Dijous 7. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió amb la Federació de Diables de la Ciutat de
Barcelona, Coordinadora de Colles de Diables i Bèsties de Foc de Barcelona, Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular i colles de diables independents per a l’organització dels actes de foc
de les Festes de la Mercè 2017. Amb l’assistència de 10 persones.
Divendres 8. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió amb la Coordinadora de Geganters
de Barcelona per a l’organització dels actes de gegants de les Festes de la Mercè 2017 Amb
l’assistència de 4 persones.
Divendres 8. Cessió de la Sala de reunions a Adifolk per a l’organització dels actes de les
Jornades Internacionals Folklòriques de les Festes de la Mercè 2017. Amb l’assistència de 6
persones.
Dissabte 16. Cessió de la Sala de música a la Cobla Sabadell per a realitzar un assaig per a
la seva actuació al MercèDansa de les Festes de la Mercè 2017. Amb l’assistència d’11
persones.
Dilluns 18. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió amb l’equip de Productors Artístics
Tradicionals (PAT’s) per a l’organització dels actes tradicionals de les Festes de la Mercè
2017. Amb l’assistència de 25 persones.
Dissabte 23, cessió de la Biblioteca a l’Esbart Català de Dansaire per a l’acte d’agraïment als
diversos grups del MercèDansa 2017 per a les seves actuacions a les Festes de la Mercè
2017. Amb l’assistència d’unes 30 persones aproximadament.
Diumenge 24, cessió de la Sala de Ball, Sala de Música i vestidors a la Unió de Colles
Sardanistes de Barcelona per a l’actuació de diverses colles sardanistes al 66è. Concurs de
Sardanes de les Festes de la Mercè 2017. Amb l’assistència d’unes 400 persones.
Diumenge 24 i dilluns 25. Cessió de diversos espais a Adifolk com a vestidors per a diversos
grups actuants a les Jornades Internacionals Folklòriques de les Festes de la Mercè 2017. Amb
l’assistència d’unes 60 persones.
Dilluns 25. Cessió de la Sala de música a la Cobla Granollers per a realitzar un assaig per a
la seva actuació a les Jornades Internacionals Folklòriques de les Festes de la Mercè 2017.
Amb l’assistència d’11 persones.
Dijous 28. Cessió de la planta baixa i pati a La Xarxa TV, Entitat Pública de la Diputació de
Barcelona, per una entrevista al Conseller de Cultura Sr. Lluís Puig. Amb l’assistència de 6
persones.
Octubre
Dimarts 24. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), per la valoració de les Diades Castelleres de les Festes de
la Mercè 2017 amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Barcelona. Amb l’assistència
de 7 persones.
Dimarts 24. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), per la valoració dels actes amb el Seguici Popular de les
Festes de la Mercè 2017 amb la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de
Barcelona Vella. Amb l’assistència de 4 persones.
Dimarts 24. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut

de Cultura de Barcelona (ICUB), per la valoració dels actes del MercèDansa de les Festes de
la Mercè 2017 amb l’Esbart català de Dansaires. Amb l’assistència de 3 persones.
Dimarts 24. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), per la valoració de la coordinació dels actes Tradicionals de
les Festes de la Mercè 2017 amb l’equip Productors Artístics Tradicionals PAT’s. Amb
l’assistència de 13 persones.
Novembre
Divendres 20. Cessió de la Sala de Música a les escoles de música Xamfrà i Can Ponsic de
Barcelona i Municipal de Vilafranca del Penedès i al mestre musical Marc Riera per a un
assaig per a la seva actuació a les Danses de la plaça del Rei. Amb l’assistència de 25
persones.
Dilluns 20. Cessió de la Sala de Ball a la Cobla del Centenari i a director musical Joan Gómez
per l’enregistrament del nou CD de la col·lecció Música i músics de l'Esbart Català de
Dansaires dedicat a Aureli Capmany. Amb l’assistència de 17 persones.
Desembre
Dimecres 13. Cessió de la Sala de reunions al Departament de Festes i Tradicions del
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a una reunió d’organització de l’Arribo del Rei
Carnestoltes del Carnaval 2018 i de les Festes de Santa Eulàlia 2018. Amb l’assistència de 4
persones.
Dissabte 16. Cessió de la Sala de Reunions a l’Esbart Dansaire de Rubí per a la seva
actuació en el Seguici de l’Esperit de Nadal. Amb l’assistència de 18 persones.

Programació anual de cursos i formacions vàries
Cada dilluns, dimarts, dimecres, dissabte i diumenge curs de formació de gralles, tabals i/o
flabiols per a entitats associades. Amb l’assistència 53 alumnes de les entitats residents.
Cada dijous, entre els mesos de setembre i juny, taller de percussió per a infants a càrrec
del grup de percussió de Kukumku.
Cada divendres, entre els mesos octubre i juny, curs de balls tradicionals “Ball dels
divendres” a càrrec de l’Esbart Català de Dansaires.
Cada dissabte, entre els mesos de setembre i juny, curs de sardanes per adults a càrrec de
la Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes.

Dimecres de novembre i segon de desembre curs especial amb inscripció: Curs
d’impuls a la dansa catalana per a mestres i professors de primària i secundària. A càrrec
d’Anna Bigas i Montserrat Garrich, mestres de dansa, i Joan Gómez, direcció musical.
Organitzat per l’Esbart Català de Dansaires.

Campanyes solidàries
4 de gener, Final de la Campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos
“Ells hi eren... i tu, hi seràs”: El Bou i la Mulassa són els nostres patges reials. Els vols ajudar
en la recollida de joguines? Porteu joguines noves a La Casa dels Entremesos i les entregueu
al Bou i a la Mulassa -o a la resta del bestiari de totes les colles; ells faran de patges reials
entregant les joguines a les nenes i els nens que més les necessiten. Amb 133 joguines i 183
llibres infantils recollits i entregats a la Creu Roja de Barcelona.
Del 30 de novembre al 4 de gener. Campanya de recollida de joguines noves de La Casa
dels Entremesos: “Amb la Campanya sigues bèstia...” porta força joguines noves i llibres
infantils i juvenils a la Tarasca i a la Víbria i elles faran de patges reials i els entregaran a les
nenes i nens que més els necessitin. Les joguines recollides seran entregades el dia quatre de
gener a al Casal dels Infants del Raval.

Activitats públiques externes i col·laboracions
Organització a càrrec de la Federació, amb la participació i/o col·laboració de les entitats
federades i residents a La Casa dels Entremesos, juntament amb altres entitats i
administracions públiques, les activitats:
Festes tradicionals de Barcelona ciutat 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Festes de Santa Eulàlia. (16 actes)
Carnaval de Barcelona. (4 actes)
Corpus de Barcelona. (2 actes)
Festes de la Mercè. (27 actes)
La Festa Catalana. (12 actes)
La Carassa del Nadal de Barcelona. (6 actes)
L’Esperit del Nadal. (1 acte)
L’Home dels nassos. (1 acte)

Festes i Tradicions de Ciutat Vella 2017:
1. Seguici de les Basíliques (Santa Maria del Mar - Santa Maria del Pi), gener.
2. Festa de Santa Eulàlia (Ciutat Vella), febrer.
3. Festa de Santa Madrona (Raval sud), març.
4. Festes de Sant Josep Oriol (Barri Gòtic: barri del Pi), març.
5. Trobada de Gegants de la Barceloneta, maig.
6. Festes de Sant Pere (Sant Pere - Santa Caterina - La Ribera), juny.
7. Festes de la M. D. del Carme (Raval), juliol.
8. Trobada de Gegants de Sant Jaume (Barri Gòtic sud), juliol.
9. Festes de Sant Roc de Barcelona a plaça Nova (Barri Gòtic), agost.
10. Festa major de la Barceloneta, octubre.
11. Diada dels Falcons de Barcelona, (Barri Gòtic – La Ribera), octubre.
12. Ballada del soci de l’Esbart Català de Dansaires, novembre.
13. Ballada de Gegants Històrics (Santa Maria del Mar), octubre.
14. La Carassa de Nadal, (Barri Gòtic) desembre.
15. L’Esperit de Nadal, (Ciutat Vella) desembre.
16. L’home dels nassos, (Ciutat Vella) desembre

Gener

Preparació d’activitats:
Preparació de les activitats de les Festes de Santa Eulàlia 2017: Protocols de l’Àliga,
actuacions de la gegantona Laia, falcons, moixiganga, esbart, gegantons, sardanes, Correfoc
de Santa Eulàlia, Seguici de Santa Eulàlia – XXXV Trobada de Gegants, Balls de Santa Eulàlia,
Passejada de les Laies...
Preparació de les activitats de les Festes del Carnaval de Barcelona 2017: Ball de
benvinguda dels gegants nous de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona, Arribo del
Rei Carnestoltes, rues dels barris...
Febrer
Festes de Santa Eulàlia 2017:
Organització, realització i coordinació a càrrec de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i
Tradicional de Barcelona Vella, amb la participació de les entitats federades i residents a La
Casa dels Entremesos, dels actes de les Festes de Santa Eulàlia 2017:
Divendres 10. Protocols de l’Àliga -amb l’Àliga de la Ciutat, els Ministrers Espremulls Cobla
Antiga, el Lleó de Barcelona, els grallers del Pi, els Gegants de Santa Maria del Mar, els grallers
del Casc Antic, ARRH La Coronela de Barcelona i els Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda-.
Dissabte 11. IX Cercavila i balls de gegantons infantils. - Actuació de l’Esbart Català de
Dansaires. - Correfoc de Santa Eulàlia –bestiari i diables de les entitats de la Federació-.
Diumenge 12. - Matinades de Grallers. - Cerimònia de col·locació del Penó de Santa Eulàlia i
La Balladeta de la Laia amb la gegantona Laia. - Actuació de la Moixiganga de Barcelona. Actuació dels Falcons de Barcelona - XXXV Trobada de Gegants de Ciutat Vella - Seguici de
Santa Eulàlia, amb totes les colles de la Federació i una cinquantena de grups convidats. Ball
de la gegantona Laia, Ball de l’Àliga i Balls de Santa Eulàlia amb els gegants de la Plaça Nova.
- Xocolatada popular. - Passejada de les Laies: Trobada de gegantes (am totes les gegantes
de la Federació), ofrena floral i Balls de Santa Eulàlia amb les gegantes de la Plaça Nova.
Dijous 16. Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona al Saló de Cent amb l’Àliga de
la Ciutat i els Ministrers de la Ciutat.
Carnaval de Barcelona 2017:
Dijous 23. Participació amb els Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona
i els Grallers Ganxets a L’Arribo del Reina Carnestoltes, Ball dels Gegants del Carnaval de
Barcelona, a la Batalla Campal de La Taronjada i el Primer Sarau del Carnaval de Barcelona
2017.
Març

Preparació d’activitats:
Preparació de les activitats de la Nit dels Museus 2017: Portes obertes, visites guiades a les
exposicions permanents i temporals i visites teatralitzades.
Preparació de les activitats del Dia de l’Associacionisme Cultural 2017: Portes obertes a les
exposicions permanents i temporals, Ball dels divendres, Titelles tradicionals i Els Contamesos.
Preparació de les activitats del Corpus 2017: Portes obertes a les exposicions permanents i
temporals i catifa de flors de La Casa, exposició del Seguici a l’ajuntament i Processó Festiva.

Abril

Preparació d’activitats:
Preparació de les activitats de la Nit dels Museus 2017: Portes obertes, visites guiades a les
exposicions permanents i temporals i visites teatralitzades.
Preparació de les activitats del Dia de l’Associacionisme Cultural 2017: Portes obertes a les
exposicions permanents i temporals, Ball dels divendres, Titelles tradicionals i Els Contamesos.
Preparació de les activitats del Corpus 2017: Portes obertes a les exposicions permanents i
temporals i catifa de flors de La Casa, exposició del Seguici a l’ajuntament i Processó Festiva.
Maig

Preparació d’activitats:
Preparació de les activitats del Dia de l’Associacionisme Cultural 2017: Portes obertes a les
exposicions permanents i temporals, Ball dels divendres, Titelles tradicionals i Els Contamesos.
Preparació de les activitats del Corpus 2017: Portes obertes a les exposicions permanents i
temporals i catifa de flors de La Casa, exposició del Seguici a l’ajuntament i Processó Festiva.
Juny

Preparació d’activitats:
Preparació de les activitats de l’acte de Cloenda de XIX Congrés Mundial de Carillonistes:
amb gegants històrics, bastoners i sardanistes.
Preparació de les activitats de les Festes de la Mercè 2017: Portes obertes a les exposicions
permanents i temporals, exposició del Seguici al Palau de la Virreina, Seguici inaugural, Toc
d’Inici i Seguici de la Mercè.
Participació institucional de la Federació i La Casa del Entremesos, amb el president, el director
i el responsable d’atenció al públic, a la inauguració de La Casa de la Sardana.
Juliol

Preparació d’activitats:
Preparació de les activitats de les Festes de la Mercè 2017: portes obertes a les exposicions
permanents i temporals, exposició del Seguici al Palau de la Virreina, Seguici inaugural, Toc
d’Inici i Seguici de la Mercè.
Agost

Preparació d’activitats:
Preparació de les activitats de les Festes de la Mercè 2017: portes obertes a les exposicions
permanents i temporals, exposició del Seguici al Palau de la Virreina, Seguici inaugural, Toc
d’Inici i Seguici de la Mercè.
Setembre

Festes de la Mercè 2017: Del 16 al 25 de setembre: Organització per part de la Federació
d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de la Barcelona Vella i participació de diverses
entitats associades, dels actes de les Festes de la Mercè 2017: Del 16 al 25: Exposició del
Seguici Popular de Barcelona. dia 22: Seguici inaugural i Toc d’Inici. Dia 24: Matinades
de grallers. Seguici Festiu de la Mercè i Ball de l’Àliga de la Ciutat.

Festes de la Mercè 2017: Del 16 al 25 de setembre: Organització per part d’entitats residents
a La Casa dels Entremesos o participació de diverses entitats associades a la Federació
d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de la Barcelona Vella, dels actes de les Festes de
la Mercè 2017: Del 16 al 23: Mostra de Dracs i Bèsties de Foc. Del 16 al 23: 17a Mostra de
Gegants de Barcelona. Dia22: Passejada de Dracs i Bèsties de Foc. Dia 23: MercèDansa.
Cloenda del MercèDansa i Galop de la Mercè. Correfoc de la Mercè. Dia 24: Galejada
Trabucaire. Anada a ofici. 67è Concurs de Colles Sardanistes de Barcelona. Mostra de
Balls de Gegants i Passada de Nans i Gegants. Cavalcada de la Mercè. Dia 25:
Moixiganga de Barcelona. Mati Bastoner. Mati de Falcons. Jornades Internacionals
Folklòriques.
Octubre

Festa Catalana:
Dissabte 7. Coordinació de la vintena Festa Catalana a la Plaça Nova, “1a Especial de La Casa
dels Entremesos”, i participació amb Colla de la Barceloneta (els gegants Pep Barceló i Maria
la Néta, el gegantó Miquelet i el grup musical Anem Descartant Grallers), Esbart Català de
Dansaires (Seccions de Infantils i Juvenils) i Colla del Casc Antic (gegants del Casc Antic,
Peret el Fanaler, Marieta del Ull Viu, Caterina del Casc Antic i Tinet el Graller).
Dissabte 14. Coordinació de la vint-i-unena Festa Catalana a la Plaça Nova, “2a Especial de
La Casa dels Entremesos”, i participació amb la Colla del Pi (la Mulassa de Barcelona i els
músics del Pi), Colla del Raval (gegants Lola i Ramon del Raval, la gegantona Quimeta i els
musics de l’entitat) I Colla de Sant Pere de les Puel·les (gegants petits Alfons i Isabel).
Novembre

Preparació d’activitats:
Preparació de les activitats del “Nadal a La Casa dels Entremesos 2017”: Sortides de La
Carassa de Nadal, enllumenat de la façana de La Casa, Diada de les Tradicions i els Costums
Nadalencs de la Fira de Santa Llúcia, arribada i espectacle del Seguici de l’Esperit de Nadal,
Pessebre popular i humorístic de La Casa, exposició de Diorames de pessebre, exposició
“Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts de la Plaça Nova...”, presentacions, conferència,
titelles, ludoteca, conta-contes i campanya de recollida de joguines: “Amb la campanya sigues
bèstia...”
Preparació de les activitats de les Festes de Santa Eulàlia 2018: Protocols de l’Àliga,
actuacions de la gegantona Laia, falcons, moixiganga, esbarts, gegantons, sardanes, Correfoc
de Santa Eulàlia, Seguici de Santa Eulàlia – XXXVI Trobada de Gegants, Balls de Santa
Eulàlia, Passejada de les Laies...
Preparació de les activitats de les Festes del Carnaval de Barcelona 2018: Arribo del Rei
Carnestoltes amb el ball de benvinguda dels gegants nous de la Casa de Caritat o del Carnaval
de Barcelona.

Festa Catalana:
Dissabte 18. Coordinació de la vint-i-sisena i darrera jornada de la Festa Catalana a la plaça
Nova, “3a Especial de La Casa dels Entremesos”, i participació amb l’Associació de Festes de
la Plaça Nova (Arpella del Barri Gòtic, Víbria de Barcelona i Grallers la Pessigolla), els Falcons
de Barcelona i la Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume (gegants Ferran i Mercè i els
grallers de l’entitat).
Desembre

Preparació d’activitats:
Preparació de les activitats de les Festes de Santa Eulàlia 2018: Protocols de l’Àliga,
actuacions de la gegantona Laia, falcons, moixiganga, esbarts, gegantons, sardanes, Correfoc

de Santa Eulàlia, Seguici de Santa Eulàlia – XXXVI Trobada de Gegants, Balls de Santa
Eulàlia, Passejada de les Laies...
Preparació de les activitats de les Festes del Carnaval de Barcelona 2018: Arribo del Rei
Carnestoltes amb el ball dels gegants nous de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona.

Nadal:
Dissabte 2. Primera actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de Santa Llúcia
i carrers del barri Gòtic a càrrec de l’Esbart Català de Dansaires.
Diumenge 3. Segona actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de Santa
Llúcia i carrers del barri Gòtic a càrrec de l’Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola
del Raval.
Dissabte 9. Tercera actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de Santa Llúcia
i carrers del barri Gòtic a càrrec de l’ Associació Colla Gegantera del Casc Antic.
Diumenge 10. Quarta actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de Santa
Llúcia i carrers del barri Gòtic a càrrec de l’ Associació Trabucaires d’en Perot
Rocaguinarda.
Dissabte 16. Cinquena actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de Santa
Llúcia i carrers del barri Gòtic a càrrec de l’ Associació Falcons de Barcelona.
Dissabte 16. Seguici de l’Esperit de Nadal, amb coreografies i balls de l’Esbart Dansaire de
Rubí i Pregó de Nadal. Producció de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, i
coproducció de La Casa dels Entremesos.
Diumenge 17. Sisena actuació de la Carassa de Nadal de Barcelona per la Fira de Santa
Llúcia i carrers del barri Gòtic a càrrec de l’ Associació Colla de Gegants de Sant Pere de
les Puel·les.
Dissabte 31. Cercavila de l’Home dels Nassos amb el seu seguici de l’Arca de Noè i els
tabalers Percúdium, per la Barceloneta, la Rambla i el Barri Gòtic. Una producció de l’Arca
de Noè en col·laboració amb l’Associació de Festes de la Plaça Nova.

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

Assemblees i reunions Federació
Al març Assemblea General Ordinària amb l’aprovació per unanimitat de la memòria i
comptes del 2016 i del Projecte i pressupost 2017.
Reunions quinzenals de la Junta Permanent de la Federació.
Reunions mensuals de la Junta de Govern i Consell d’Entitats.
Reunions setmanals de comissions de treball.

Activitats públiques, externes i internes, de les entitats federades
Les catorze entitats federades
1. Associació d’Amics dels Gegants del Pi
2. Associació de Festes de la Plaça Nova–Comissió de Festes de Sant Roc de
Barcelona
3. Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval
4. Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta
5. Esbart Català de Dansaires
6. Associació Colla Gegantera del Casc Antic
7. Associació Colla de Gegants de la Parròquia de Sant Pere de les Puel•les
8. Grup Sardanista Xaloc: Colla Sardanista Mare Nostrum
9. Grup Sardanista Iris: Aula de Sardanes
10. Associació dels Falcons de Barcelona
11. Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda
12. Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume de Barcelona
13. Associació Pessebristes de Ciutat Vella–Escola taller de Pessebres de Barcelona
14. Associació La Moixiganga de Barcelona
Les 14 entitats amb 37 seccions d’activitats diferents i al voltant de 900 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 diversos espais de La Casa
dels Entremesos.
Per altra part, totes les entitats associades i residents amb les seves seccions i colles de:
bastoners, sardanes, esbarts, falcons, moixiganga, gegants, nans, bestiari, diables,
trabucaires, grallers, tabalers, altres formacions musicals, etc. han realitzat o participat a
festes i tradicions de Ciutat Vella i de Barcelona ciutat i a altres festes, trobades, aplecs,
mostres, concursos, etc., a altres barris de la ciutat i pobles i ciutats de Catalunya i de fora de
Catalunya, segons les memòries presentades per cada entitat federada i resident i resumides
a continuació, per ordre d’antiguitat de l’associació:
Gener

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació en la Campanya de recollida de
joguines de La Casa dels Entremesos amb la Mulassa de Barcelona. 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 al Seguici de les Basíliques de la
Barcelona Antiga. Organització del Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga junt a la
Colla Gegantera del Casc Antic. Set assajos de música. Un assaig de Pircussió. Dues reunions
de Colla. Vuit reunions de Junta. Quatre assajos del “Ball a quatre” dels Gegants del Pi i de
Santa Maria del Mar. Dos assajos generals dels balls de la imatgeria.Tasques permanents de
tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Participació tradicional de la nostra entitat a
l’arribada i visita dels Reis d’orient a l’Hospital Sant Joan de Déu amb diferents membres de
l’entitat com a patges reials. Participació a la Cercavila d'Inici de Festa Major del barri de Sant
Antoni de Barcelona amb els gegants nous Roc i Laia, els gegants infantils Pippo i Gal·la, el
nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla. Participació en el Seguici de les Basíliques de la
Barcelona Antiga amb els grallers La Pessigolla. Participació a la Cavalcada dels Tres Tombs

de Sant Antoni de Barcelona amb diversos genets. Participació 1a Trobada de Gegants
Barbuts i Bigotuts de Sallent amb el gegant nou Roc, el nan Cu-cut (amb bigoti) i els grallers
La Pessigolla. Realització de d’un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a 26
nenes i nens de P5 de l’Escola Municipal Reina Violant amb dos monitors de la nostra entitat.
Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova", a La
Casa dels Entremesos, en el marc de les celebracions “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc
de Barcelona”. Disseny i realització de l’exposició “Cavalcada de Reis 1900...” a La Casa dels
Entremesos. Exposició “4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de
ciutat a festa popular a la plaça Nova” al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia. Una reunió
de Junta. Quatre reunions de colles. Una reunions de la Comissió organitzadora de les 428
Festes de Sant Roc. Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és
Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova..." i exposició “Cavalcada de Reis 1900...”. Quatre
assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Un assaig del
balls dels gegants. Tres assajos dels balls de l’Àliga de la Ciutat. Feines de manteniment de
vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans,
comptabilitat, arxiu i secretaria.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Participació en la
Campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos amb el Bou de Barcelona. Un
assaig de balls. Quatre assajos de músics. Dues reunions de junta. Una reunió de colla.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Col·laboració en la
campanya de recollida de cartes als Reis d’Orient pel barri de la Barceloneta amb membres de
l’entitat. Muntatge i realització de l’exposició 1r. ¼ de segle dels Gegants de la Barceloneta.
Inauguració de l’exposició 1r. ¼ de segle dels Gegants de la Barceloneta a La Casa dels
Entremesos amb l’assistència de 52 persones.

Esbart Català de Dansaires: Participació en la Festa Major del barri de Sant Antoni de
Barcelona amb els Cavallets Petits de la secció juvenil de l’Esbart. Tres assajos de la secció
infantil. Quatre assajos de la secció juvenil. Set assajos del Cos de Dansa. Tres sessions del
Ball dels divendres. Una reunió de Junta Directiva.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació amb el Gonfanó de Santa
Maria del Mar, el Dofí de Barcelona, els Gegants de Santa Maria del Mar i músics al Seguici
de les Basíliques de la Barcelona Antiga. Organització del Seguici de les Basíliques de la
Barcelona Antiga junt a l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi. Participació a la Trobada de
Gegants de Mollet del Vallès amb els gegants Peret el fanaler, Marieta de l’Ull viu, Caterina del
Casc Antic, Tinent el Graller i el gegantó Ferran. Participació al Correfoc de Castellbisbal amb
els Tabalers Kukumkú. Una reunió general de colla. Quatre reunions de junta. Quatre assajos
de grallers. Quatre assajos del “Ball a quatre” dels gegants de Santa Maria del Mar i del Pi.
Tres assajos de gegants. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels
tabalers infantils Kukumkids. Feines de reparació de figures i de preparació de trobades.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Sense activitat per
calendari. Una reunió de colla.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Tres sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de vint-i-set (27) alumnes.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Tres assajos a La Casa dels Entremesos.
Incorporació de quatre nous balladors. Sopar de cloenda de la temporada 2016.

Associació Falcons de Barcelona: Dos assajos tècnics de figures de falcons. Dos assajos
de músics (grallers i tabals). Assemblea General Ordinària. Una reunió de traspàs de la Junta
sortint amb la Junta entrant.

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Participació a la Galejada
Trabucaire de la Festa Major del barri de Sant Antoni de Barcelona amb els trabucaires. Una
reunió de colla.

Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Desmuntatge del Pessebre del Mercat de
la Concepció. Desmuntatge del Pessebre oficial del Districte de Ciutat Vella. Desmuntatge de
l’exposició de diorames de l’Escola- Taller de Pessebres de Barcelona a La Casa dels
Entremesos. Una reunió de Junta. Dues reunions de l’Escola- Taller de Pessebres de
Barcelona.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació en la Trobada
dels Gegants de Sant Vicenç de Montalt amb els gegants Ferran i Mercè i els músics de la
colla. Una reunió de colla. Una reunió de Junta. Dues reunions de comissió.

Associació La Moixiganga de Barcelona: Dos assajos de la Moixiganga a La Casa dels
Entremesos.
Febrer

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Festes de Santa Eulàlia: Participació a
l’Exposició "Laies", al Palau de la Virreina, amb la geganta gran Elisenda, la geganta petita
Laia i la geganta infantil Elisenda. Participació a l’Exposició "Gegantons de les colles de
Barcelona", al Museu Marítim, amb el gegantet Perot Lo Lladre. Participació als Protocols de
l’Àliga amb el Lleó de Barcelona i els Músics del Pi. Participació a la Cercavila de la IX Trobada
de Gegantons amb els gegantet Perot lo Lladre, els gegants infantils Mustafà i Elisenda, els
Músics del Pi i amb portadors per la Gegantona Laia. Participació al Correfoc de Santa Eulàlia
amb la Mulassa (vella) de Barcelona. Participació a la Matinades de grallers amb els Músics
del Pi. Participació a la Col·locació del Penó de Santa Eulàlia i la Balladeta de la Laia amb
portadors per la Gegantona Laia. Participació a la XXXV Trobada de Gegants de Ciutat Vella i
Seguici de Santa Eulàlia amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, el gegantet Perot
lo Lladre, els gegants infantils Mustafà i Elisenda, els gegants petits Oriol i Laia, els gegants
grans Mustafà i Elisenda, els Músics del Pi i portadors per la Gegantona Laia. Preparació i
organització de la Xocolatada de Santa Eulàlia. Participació a la Passejada de les Laies amb
la geganta infantil Elisenda, la geganta petita Laia, la geganta gran Elisenda, els Músics del Pi
i portadors per la Gegantona Laia i la geganta Borda de la Casa de Caritat. Participació a
l’Arribo del Rei Carnestoltes, la Batalla campal de la Taronjada i el primer Sarau del Carnaval
de Barcelona 2017, amb portadors per als Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval
de Barcelona. Quatre assajos de música. Un assaig de Pircussió. Un assaig general dels balls
de la imatgeria. Dues reunions de Colla. Cinc reunions de Junta. Set reunions de preparació
de les Festes de Sant Josep Oriol. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures al despatx de l’entitat.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Festes de Santa Eulàlia: Participació a
l’Exposició "Laies", al Palau de la Virreina, amb la geganta nova Laia i la geganta infantil Gal·la.
Participació a l’Exposició "Gegantons de les colles de Barcelona", al Museu Marítim, amb el
gegant infantil Pippo. Participació als Protocols de l’Àliga amb l’Àliga de la Ciutat. Ball de l’Àliga
i Marxa d’entrada de l’Àliga a Santa Maria del Mar. Participació a la Cercavila de la IX Trobada
de Gegantons amb els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla i amb
portadors per la Gegantona Laia. Participació al Correfoc de Santa Eulàlia amb els Diables del
Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium. Participació a la Matinades
de grallers amb els grallers La Pessigolla. Participació a la Col·locació del Penó de Santa
Eulàlia i la Balladeta de la Laia amb portadors per la Gegantona Laia i del Penó de Santa
Eulàlia. Participació a la XXXV Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici de Santa Eulàlia
amb l’Àliga de la Ciutat, la Vibria de Barcelona (nova), els gegants infantils Pippo i Gal·la, la
petita Àliga, el nan Cu-cut, els gegants nous Roc i Laia, els grallers La Pessigolla i portadors
per la Gegantona Laia i del Penó de Santa Eulàlia. Fent el Ball de Santa Eulàlia a la Baixada
de Santa Eulàlia i el Ball de l’Àliga i de Santa Eulàlia a la plaça de Sant Jaume. Participació a
la Passejada de les Laies amb la geganta infantil Gal·la, la geganta centenària Laieta, la
geganta nova Laia, els grallers La Pessigolla i portadors per la Gegantona Laia, el Penó de
Santa Eulàlia i la geganta Borda de la Casa de Caritat. Fent el Ball de Santa Eulàlia (curt) a la
Baixada de Santa Eulàlia i el Ball de Santa Eulàlia (llarg) a la plaça de Sant Jaume. Participació
a la Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona, al Saló de Cent de l’Ajuntament de

Barcelona, amb l’Àliga de la Ciutat fent el Ball de l’Àliga i la Marxa d’entrada de l’Àliga.
Participació a la Ludoteca de La Casa dels Entremesos “Entre jocs i passejades Fes de
geganter i balla amb els petits gegants Pippo i Gal·la , amb la participació de monitors de la
Plaça Nova, els gegants infantils Pippo i Gal·la i la petita Àliga, amb la participació de 17 nenes
i nens. Participació a l’Arribo del Rei Carnestoltes, la Batalla campal de la Taronjada i el primer
Sarau del Carnaval de Barcelona 2017 amb portadors per als Gegants vells de la Casa de
Caritat o del Carnaval de Barcelona. Participació a la Rua de Carnaval, de l’Escola Charlie
Rivel de L’Hospitalet del Llobregat amb els Grallers La Pessigolla. Exposició "Mirades de
Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova", a La Casa dels Entremesos,
activitat en el marc de les celebracions “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”.
Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora de
les 428 Festes de Sant Roc. Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè
avui és Santa Llúcia... pels volts de la plaça Nova”. Quatre assajos dels grallers La Pessigolla.
Tres assajos dels tabalers Percúdium. Un assaig del Ball dels Gegants. Dos assajos dels Balls
de l’Àliga de la Ciutat. Un assaig dels balls dels gegants infantils. Feines de manteniment de
vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans,
comptabilitat, arxiu i secretaria.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Festes de Santa Eulàlia:
Participació a l’Exposició "Laies", al Palau de la Virreina, amb la geganta Lola i la gegantona
Quimeta. Participació a la Cercavila de la IX Trobada de Gegantons amb la gegantona Quimeta
i els Músics de l’entitat. Participació al Correfoc de Santa Eulàlia amb els Diables de la Kinta
Forka i el Drac de la Ciutat Vella de Barcelona. Participació a la XXXV Trobada de Gegants
de Ciutat Vella i Seguici de Santa Eulàlia amb el Bou de Barcelona, el Drac de la Ciutat Vella
de Barcelona, els gegants Ramon i Lola, la gegantona Quimeta i els Músics de l’entitat.
Participació a la Passejada de les Laies amb la geganta Lola, la gegantona Quimeta i els
Músics de l’entitat. Participació a l’Arribo del Rei Carnestoltes, la Batalla campal de la
Taronjada i el primer Sarau del Carnaval de Barcelona 2017, amb portadors per als Gegants
vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona. Un assaig de balls. Sis assajos de
músics. Dues reunions de junta. Una reunió de colla.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Festes de Santa Eulàlia:
Participació a l’Exposició "Laies", al Palau de la Virreina, amb la geganta Maria La Néta.
Participació a l’Exposició "Gegantons de les colles de Barcelona", al Museu Marítim, amb el
gegantet Miquelet. Participació a la Cercavila de la IX Trobada de Gegantons amb el gegantet
Miquelet i amb portadors per la Gegantona Laia. Participació al Correfoc de Santa Eulàlia amb
la Tarasca de Barcelona i els Diables Tarascaires. Participació a la Col·locació del Penó de
Santa Eulàlia i la Balladeta de la Laia amb portadors per la Gegantona Laia. Participació a la
XXXV Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici de Santa Eulàlia amb la Tarasca de
Barcelona, els gegantets Ganxut i Ramonet, els gegants Pep Barceló i Maria La Néta, els
grallers Anem descartant i portadors per la Gegantona Laia. Participació a la Passejada de les
Laies amb la geganta Maria La Néta i portadors per la Gegantona Laia. Exposició “1r. ¼ de
segle dels Gegants de la Barceloneta. Del comerç a la tradició” a La Casa dels Entremesos en
motiu del 25è aniversari dels gegants i els gegantons de la Barceloneta. Presentació del conte
“Els gegants de la Barceloneta. l’autèntica història d’en Pep Barceló i Maria la Néta” a càrrec
d’Òscar Bech, autor del text original, i Carme Tomàs, presidenta de l’Associació de Geganters
de la Barceloneta, amb l’assistència de 33 persones. Una gravació per BTV, amb Òscar Bech,
autor del text del conte dels Gegants de la Barceloneta, i Carme Tomàs, presidenta de
l’Associació de Geganters de la Barceloneta. Diverses visites guiades a l’exposició “1r. ¼ de
segle dels Gegants de la Barceloneta. Del comerç a la tradició”. Dues reunions de valoració
d’activitats. Tres reunions de programació d’activitats. Una reunió d’informació per a nous
integrants de l’Associació.

Esbart Català de Dansaires: Festes de Santa Eulàlia: Participació a la IX Mostra d’Esbarts
Infantils amb les seccions infantil i juvenil. Participació a la Ballada d’Esbarts de Ciutat Vella
amb el cos de dans. Participació a la XXXV Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici de
Santa Eulàlia amb els Cavallets Cotoners i les colles infantil, juvenil i gran de bastoners.

Participació al Ball de Gitanes de Mataró a Mataró amb el Cos de dansa. Participació al Ball
de Gitanes de Palautordera a Palautordera amb el Cos de dansa. Ballada de la secció infantil
a la residència d'avis El Molí de Barcelona. Acolliment d'alumnes del Curs de mestres i
directors d'esbarts, organitzat per l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, amb la visita a l'Arxiu,
Biblioteca, Rober, Secretaria i assistència als assajos de les seccions Infantil, Juvenil i Cos de
dansa i del Ball dels divendres. Organització de l'activitat "Pintem la Laia 2017" amb la secció
infantil de l'Esbart. Organització, dins del cicle Presentacions 2017, de la presentació del
projecte Inventari de danses vives de Catalunya, amb l’assistència de 74 persones.
Enregistrament per la televisió de Buriàtia d'un ball popular d'aquesta república asiàtica de la
Federació Russa per emetre'l a Buriàtia amb motiu del any nou budista. Vuit assajos del cos
de dansa. Quatre assajos de la secció juvenil. Quatre assajos de la secció infantil. Quatre
sessions del Ball dels divendres. Una reunió de Junta Directiva. Cinc reunions externes.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Festes de Santa Eulàlia: Participació a
l’Exposició "Laies", al Palau de la Virreina, amb les gegantes Marieta de l’ull viu i Caterina.
Participació a l’Exposició "Gegantons de les colles de Barcelona", al Museu Marítim, amb el
gegantet Tinet el Graller. Participació als Protocols de l’Àliga amb els Gegants de Santa Maria
del Mar. Participació a la Cercavila de la IX Trobada de Gegantons amb el gegantet Tinet el
Graller. Participació a la Tabalada amb els tabalers Kukumkú. Participació al Correfoc infantil
amb els tabalers Kukumkú. Participació al Correfoc de Santa Eulàlia amb el Dofí de Barcelona
i els tabalers Kukumkú. Participació a la XXXV Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici
de Santa Eulàlia amb el Dofí de Barcelona, els gegants de Santa Maria del Mar, els gegants i
capgrossos del Casc Antic. Participació a la Passejada de les Laies amb les gegantes Reina
de Saba, Marieta de l’ull viu i Caterina. Participació a l’animació de la Mitja Marató de Barcelona
amb els tabalers Kukumkú. Participació a l’Arribo del Rei Carnestoltes, la Batalla campal de la
Taronjada i el primer Sarau del Carnaval de Barcelona 2017, amb portadors per als Gegants
vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona. Una reunió general de colla. Quatre
assajos de grallers. Quatre assajos del balls de gegants. Vuit assajos de tabalers adults
Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de reparació de figures i
de preparació de trobades i diferents activitats.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Festes de Santa Eulàlia:
Participació a l’Exposició "Laies", al Palau de la Virreina, amb les gegantes Constança i Isabel.
Participació a la XXXV Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici de Santa Eulàlia amb els
gegants grans Pere i Constança i els gegants petits Alfons i Isabel. Participació a la Passejada
de les Laies amb les gegantes Constança i Isabel. Participació a l’Arribo del Rei Carnestoltes,
la Batalla campal de la Taronjada i el primer Sarau del Carnaval de Barcelona 2017, amb
portadors per als Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Quatre sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de quaranta (40) alumnes.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Vuit assajos a La Casa dels Entremesos.
Recollida dels diversos premis de la temporada 2016.

Associació Falcons de Barcelona: Festes de Santa Eulàlia: Participació a la Col·locació
del Penó de Santa Eulàlia amb diverses figures de falcons. Participació a la Diada de falcons
amb cercavila i actuacions a la plaça Nova i a la plaça de Sant Jaume amb el Falcons.
Realització d’un taller de Falcons a l’Escola La Salle. Quatre assajos tècnics de figures de
falcons. Set assajos de músics (grallers i tabals). Una reunió de Junta.

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Festes de Santa Eulàlia:
Participació als Protocols de l’Àliga de la Ciutat amb els Trabucaires Perot Rocaguinarda, amb
galejades, i amb el Penó de Santa Eulàlia.

Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Desmuntatge del Pessebre popular i
singular de La Casa dels Entremesos. Una reunió de Junta. Una reunió de l’Escola- Taller de
Pessebres de Barcelona.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Festes de Santa Eulàlia:
Participació a l’Exposició "Laies", al Palau de la Virreina, amb la geganta Mercè.
Participació a l’Exposició "Gegantons de les colles de Barcelona", al Museu Marítim,
amb el gegantet infantil Ullets. Participació a la Cercavila de la IX Trobada de
Gegantons amb el gegantet infantil Ullets. Participació a la XXXV Trobada de Gegants
de Ciutat Vella i Seguici de Santa Eulàlia amb els gegants Ferran i Mercè, el gegantet
infantil Ullets i els grallers de l’entitat. Participació a la Passejada de les Laies amb la
geganta Mercè i els grallers de l’entitat. Participació a l’Arribo del Rei Carnestoltes, la
Batalla campal de la Taronjada i el primer Sarau del Carnaval de Barcelona 2017, amb
portadors per als Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona. Dos
assajos de músics. Una reunió de Junta.
Associació La Moixiganga de Barcelona: Festes de Santa Eulàlia: Participació a la
Col·locació del Penó de Santa Eulàlia amb diverses figures de la Moixiganga. Actuació a la
plaça de Sant Jaume amb la representació de la Moixiganga. Dos assajos de la Moixiganga a
La Casa dels Entremesos.

Març

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació a la VI Diada de Cultura Popular
al Raval per Santa Madrona amb la Mulassa de Barcelona acompanyada pel flabiolaire Carles
Dorador. Organització de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els següents
actes: Inauguració de les exposicions “Concurs d’Instagram #ConcursSJO16” i “Concurs de
cartells de les Festes de Sant Josep Oriol 2017” a la Casa dels Entremesos, Entrega de premis
del “Concurs de cartells de les Festes de Sant Josep Oriol 2017” a la Casa dels Entremesos,
Estrena de la recuperada “Música Heràldica de Santa Maria del Pi” a càrrec dels nous
Ministrers del Pi, Pregó a càrrec del Sr. Jordi Miravet (president del Memorial 1714) amb la
presència dels quatre Gegants originals del Pi, Remembrança del Miracle de les Monedes de
Sant Josep Oriol, 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, Diada Castellera de Sant Josep Oriol amb els Castellers de Barcelona i els Castellers de
Cerdanyola del Vallès, Cercavila de l’Arribada del Legat del Retaule de Sant Josep Oriol “El
Doctor Pa i Aigua” amb la Mulassa vella 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. Celebració de “Bestieses amb els convidats del Lleó i la Mulassa de Barcelona:
l’Àliga de la Patum de la Pietat de Berga i la Carpa Juanita i el Porró de Vilanova i la Geltrú a
més del Lleó i la Mulassa de Barcelona acompanyats pels Músics del Pi, Xerrada “Preparació
física per dur figures festives” a la Casa dels Entremesos a càrrec d’Arnau Herrera i Lucia
Garcia (graduats a l’INEFC i estudiosos del tema), 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, Inauguració de l’exposició “Santa Maria del Pi. Una església al cor de Barcelona”,
Contacontes de Festa Major (traslladat a la Casa dels Entremesos per pluja), Projeccions a la
porta de l’Ave Maria (suspès per pluja), “Emmulassa’t!” amb la Mulassa vella de Barcelona i la
Fanfara de Torredembarra (suspès per pluja), Ball folk a càrrec del grup Bauma Folk (suspès
per pluja), La Passejada dels Oriols amb els Músics del Pi i els Gegants del Pi: Mustafà petit,
Perot lo Lladre, Oriol i Mustafà, 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, Concert
de “Lady Whanda”, Matinades de grallers amb la participació dels Músics del Pi i convidats,
Diada dels Falcons de Barcelona, XXIII Trobada de Gegants, Capgrossos, Bestiari i Balls
Tradicionals de Sant Josep Oriol i Cercavila de Festa Major amb els gegantets Mustafà i

Elisenda petits, en Perot lo Lladre, els quatre Gegants del Pi, els Músics del Pi, el Lleó de
Barcelona i la Mulassa de Barcelona, Estrena del “Ball de quatre” dels Gegants del Pi amb
música de Pol Ducable i coreografia dels Geganters del Pi. Celebració del concurs fotogràfic a
Instagram mitjançant l’etiqueta #ConcursSJO17. Vuit assaigs de música. Un assaig de
Pircussió. Tres reunions de Colla i deu de Junta de l’Entitat. Quinze reunions de preparació de
les Festes de Sant Josep Oriol. Dos assaigs generals dels balls de la imatgeria, sis assaigs del
nou “Ball de quatre” dels Gegants del Pi. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Participació a la Passejada dels Oriols de les
Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb el gegant nou Roc, el gegant infantil Pippo, el
nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla de la Plaça Nova. Participació a la Matinades de grallers
de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els grallers La Pessigolla de la Plaça
Nova. Participació a la XXIII Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol
del barri del Pi amb els gegants nous Roc i Laia, els gegant infantils Pippo i Gal·la, el nan Cucut, la Petita Àliga barcelonina i els grallers La Pessigolla de la Plaça Nova. Realització de dos
Tallers de Gegants de La Casa dels Entremesos per a 34 alumnes i 8 educadors en total de
l’escola d’educació especial Can Barriga de Badalona amb tres monitors de la nostra entitat
per cada taller. Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça
Nova", a La Casa dels Entremesos, activitat en el marc de les celebracions “4 ¼. 425 anys de
Festes de Sant Roc de Barcelona”. Celebració per als membres de l’entitat de la declaració pel
Govern de la Generalitat de Catalunya de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova
com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Una reunió de Junta. Cinc reunions de colles. Una
reunió de la Comissió organitzadora de les 428 Festes de Sant Roc. Quatre sessions de treball
de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Cinc
assajos dels grallers La Pessigolla. Cinc assajos dels tabalers Percúdium. Un assaig del balls
de gegants. Un assaig dels gegants infantils. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria,
magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i
secretaria. Diverses atencions a mitjans de comunicació. El Govern de la Generalitat de
Catalunya declara les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova com a Festa
Patrimonial d’Interès Nacional.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Participació a VI Diada de
Cultura Popular al Raval per Santa Madrona amb els gegants Ramon i Lola, la gegantona
Quimeta i els musics de l’entitat. Participació a la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant
Josep Oriol del barri del Pi amb els gegant Ramon, el nan Manolito i els musics de l’entitat.
Participació a la XXIII Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol del barri
del Pi amb els gegants Ramon i Lola, la gegantona Quimeta i els musics de l’entitat. Sis assajos
de músics. Dues reunions de Junta. Una reunió de colla

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació a la VI
Diada de Cultura Popular al Raval per Santa Madrona amb els gegantons Miquelet, Ganxut,
Ramonet i el nan del General “Lagarto” amb l’acompanyament musical del grup Anem
Descartant Grallers. Participació a la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol
del barri del Pi amb el gegant Pep Barceló, el gegantó Miquelet i el nan del General Lagarto.
Participació a la XXIII Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol del barri
del Pi amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta i el gegantó Miquelet amb l’acompanyament
musical del grup Anem Descartant Grallers. Desmuntatge de l’exposició “1r. ¼ de segle dels
Gegants de la Barceloneta. Del comerç a la tradició”. Una Assemblea General Extraordinària.
Dues reunions de treball. Una reunió preparatòria de la 26a. Trobada de Gegants de la
Barceloneta – Port Vell.

Esbart Català de Dansaires: Participació a les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi
amb una ballada de les seccions Infantil i Juvenil. Cinc sessions del Ball dels divendres. Nou
assajos del Cos de Dansa. Cinc assajos de la secció Juvenil. Cinc assajos de la secció Infantil.
Una reunió de Junta Directiva. Una assemblea general de socis. Visita de dues alumnes del
Curs de mestres i directors de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires a l’Arxiu, Biblioteca, vestuari,
Ball dels divendres i assajos de les seccions Infantil, Juvenil i Cos de Dansa. Tres consultes a
l’Arxiu i Biblioteca de l’Esbart. Set reunions externes.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a la VI Diada de Cultura
Popular al Raval per Santa Madrona amb els gegants Peret el Fanaler i Marieta de l’Ull viu.
Participació a la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb
el gegant Peret el Fanaler i els gegantons Tinet i Ferran. Participació a la XXIII Trobada de
Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb dels gegants del Casc
antic, Peret el Fanaler i Marieta de l’Ull viu, i de Santa Maria del Mar, Salomó i Reina de Saba.
Participació al correfoc de Mataró amb dels tabalers Kukumku. Quatre assajos de grallers.
Quatre assajos de balls de gegants. Vuit assajos de tabalers Kukumkú. Quatre assajos dels
tabalers infantils Kukumkids. Una reunió general de colla. Feines de reparacions i de
preparació de trobades.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació a la Passejada
dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb en el gegant gran Pere i el
gegant petit Alfons. Participació a la XXIII Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant
Josep Oriol del barri del Pi amb dels gegants petits Alfons i Isabel. Una reunió de colla.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Quatre sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de trenta nou (39) alumnes.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació en el Concurs Lliure de
Granollers, obtenint la segona posició. Vuit assajos a La Casa dels Entremesos. Quatre
assajos a l’audició de dissabte a la tarda a l’avinguda de la Catedral. Preparació de temporada
2017.

Associació Falcons de Barcelona: Participació a les Festes de Sant Josep Oriol del barri
del Pi amb l’actuació i cercavila dels Falcons i de la figura del falcó Niku. Participació a la
Ludoteca de La Casa dels Entremesos “Entre jocs i passejades Toca el cel amb els Falcons
de Barcelona” , amb la participació de diversos membres de la colla. Quatre assajos tècnics
de figures a La Casa dels Entremesos. Cinc assajos tècnics a l’Escola Pere Vila. Quatre
sessions del curs de músics (gralles i tabals). Quatre assajos de músics (gralles i tabals).
Celebració d’una Assemblea General Extraordinària. Una reunió de Junta.

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Dues reunions de Junta. Dues reunions de
l’Escola- Taller de Pessebres de Barcelona. Una reunió de socis.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació a la
Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb el gegant Ferran
i els músics de l’entitat. Participació a la XXIII Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de
Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els gegants Ferran i Mercè, el gegantet infantil Ullets i els
músics de l’entitat. Tres assajos de músics. Una reunió de Junta. Una reunió de comissions.
Assemblea general ordinària de l'associació.

Associació La Moixiganga de Barcelona: Sense activitat per calendari.
Abril

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació a la XV Diada del Geganter de
Vilafranca del Penedès amb els Gegants infantils del Pi Mustafà i Elisenda petits, com a
convidats d’honor, i els Músics del Pi. Participació al Fabulari de les Festes de Primavera de
l’Hospitalet de Llobregat amb la Mulassa de Barcelona i els Músics del Pi. Sis assaigs de
música. Un assaig de Pircussió. Dues reunions de Colla. Set de Junta de l’Entitat. Dos assaigs
generals dels balls de la imatgeria. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Participació a la 1a Mostra d'Àligues Centenàries
a Vilafranca del Penedès, en motiu del 90è aniversari de l'Àliga de Vilafranca del Penedès i en

el marc de "Un tomb per la vila" del 24è Dia del Graller, amb l'Àliga de la Ciutat de Barcelona.
Realització de dues visites guiades comentades a les exposicions de La Casa dels Entremesos
per a 64 alumnes de 6è de primària de l’escola Ramon Llull de Barcelona amb un monitor de
la nostra entitat. Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la
Plaça Nova", a La Casa dels Entremesos, activitat en el marc de les celebracions “4 ¼. 425
anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”. Una reunió de Junta. Tres reunions de colles. Una
reunió de la Comissió organitzadora de les 428 Festes de Sant Roc. Preparació dels actes de
celebració de la declaració pel Govern de la Generalitat de les Festes de Sant Roc de
Barcelona a la plaça Nova Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Tres sessions de treball de la
Comissió de l’exposició “Gòtic, fotografies de Manuel Villar” i de la tertúlia “Barri Gòtic, veritats
i mentides”. Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa
Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Tres assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels
tabalers Percúdium. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació
i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Sis assajos de musics.
Dues reunions de Junta. Una reunió de colla.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació en el
correfoc del barri de Casablanca de Sant Boi de Llobregat amb La Tarasca de Barcelona i els
Diables Tarascaires. Participació en la Trobada de Gegants de Sagrada Família amb els
gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet i el nan Gral. Lagarto. Preparació, muntatge i
inauguració de l’exposició del Primer Quart de Segle dels Gegants de la Barceloneta al Centre
Cívic. Preparació de la 26a Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell. Dues reunions
de colla. Tres assajos de ball de gegants.

Esbart Català de Dansaires: Organització del “Balla amb la natura!” colònies de cap de
setmana de les seccions infantil i juvenil a Llinars del Vallès. Organització d’una ballada de les
seccions infantil i juvenil a la Residència Francesc Layret. Organització de: taller de balls de
cavallets, presentació de la indumentària i els instruments musicals i visita comentada a
l’exposició d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos per l’alumnat de l’Escola Institut
Artístic Oriol Martorell. Presentació del Inventari de Danses Vives de Catalunya al centre de
Lectura de Reus (Recercat). Jornada de formació secundària. Treball per projectes en àmbit
Stem Experiències ABP del món de fora de l’escola organitzades per la Generalitat de
Catalunya. Recercat. Jornades dels centres d’estudi de parla catalana (Reus). Set assajos del
Cos de Dansa. Tres assajos de la Secció Juvenil. Tres assajos de la Secció Infantil. Tres
sessions del Ball dels divendres. Una reunió de la Junta Directiva. Una assemblea
extraordinària de socis. Dues consultes a l’Arxiu i Biblioteca. Onze reunions externes.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a la inauguració de la nova
creu de la Basílica de Santa Maria del Mar amb els Gegants de Santa Maria del Mar. Una
reunió general de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Vuit
assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines
de reparacions i de preparació de trobades.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Sense activitat per
calendari.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Quatre sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de trenta dos (32) alumnes.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació en el Concurs del Territorial
a Cabrils, obtenint dues segones posicions. Vuit assajos a La Casa dels Entremesos. Tres
assajos a l’audició de dissabte a la tarda a l’avinguda de la Catedral. Preparació dels primers
concursos de temporada.

Associació Falcons de Barcelona: Participació a la Festa de Primavera a la Masia Can
Déu de Sabadell amb l’actuació dels Falcons. Participació a la Trobada de colles de Falcons
de Catalunya a Piera amb l’actuació dels Falcons. Tres assajos tècnics de figures a La Casa

dels Entremesos. Tres assajos tècnics a l’Escola Pere Vila. Tres sessions del curs de músics
(gralles i tabals). Tres assajos de músics (gralles i tabals). Una reunió de Junta.

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Una reunió de Junta. Dues reunions de
l’Escola - Taller de Pessebres de Barcelona. Inici de curs i set classes de l’Escola - Taller de
Pessebres de Barcelona.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació en la cercavila
de gegants de les Festes del Roser de la Cellera de Ter amb els gegants Ferran i Mercè i els
músics de l'entitat. Dos assajos de músics. Una reunió de colla.

Associació La Moixiganga de Barcelona: Sense activitat per calendari.

Maig

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació a la cercavila del 50è aniversari
del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya celebrada pels carrers de Ciutat Vella amb els
Gegants infantils del Pi (Mustafà i Elisenda petits) i els músics del Pi. Participació al casament
dels Gegantons Modernistes de Terrassa amb els Gegants petits del Pi i els Músics del Pi.
Participació a la Festa Major de Sant Anastasi a Lleida amb els Gegants grans i petits i els
músics del Pi. Participació a la 26a Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell amb els
Gegants petits i els músics del Pi. Participació a la Diada de la Catalanitat (Identi'CAT) a Baó
(Catalunya Nord) amb el Lleó i la Mulassa de Barcelona. Quatre assajos de música. Un assaig
de Pircussió. Una reunió de Colla. Quatre de reunions de Junta de l’Entitat. Tasques
permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de
les figures.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Inauguració de l’exposició “Gòtic, fotografies de
Manuel Villa” a La Casa dels Entremesos, amb l’assistència de 36 persones. Cessió a Adifolk
i participació a la primera sessió de la Festa Catalana a la plaça Nova del capgròs Cu-cut fent
la presentació. Participació al Correfoc del 40è aniversari dels Diables del Clot amb els Diables
del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Organització de la xerrada tertúlia “Barri Gòtic, veritats
i mentides” a La Casa dels Entremesos amb Daniel Cortijo, historiador, José Donaire, advocat,
i Xavier Cordomí, president de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, amb l’assistència de
55 persones. Realització de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos “Entre Jocs i
Passejades... Baixem al infern” amb un taller dels Diables del Barri Gòtic. Participació al
“PercuClot”, aniversari dels tabalers dels Diables del Clot, amb els tabalers Percúdium.
Participació al 25è aniversari de la Víbria del Poblenou amb la Víbria de Barcelona (nova).
Participació a la 26a Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell amb els gegants nous
Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la Petita àliga i els grallers La
Pessigolla. Organització i realització de l’acte de celebració de la declaració de les Festes de
Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional amb:
Ofrena floral a Sant Roc de la Plaça Nova; Seguici amb els Gegants Centenaris, l’Àliga de la
Ciutat, la Bandera Verda de Sant Roc i els grallers La Pessigolla; Balls del Seguici (Gegants i
Àliga) al pati del Palau Episcopal; Recepció i cerimònia de rebuda de la declaració de Festa
Patrimonial d’Interès Nacional al Saló del Tron del Palau Episcopal, a càrrec de Monsenyor
Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona, Gala Pin, Regidora de Ciutat Vella, Lluís Puig,
director de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya,
i Xavier Cordomí, president de l’Associació de Festes de la Plaça Nova; Col·locació de la
Bandera Verda de Sant Roc a la balconada principal del Palau Episcopal i Castell de focs a la
plaça Nova. Participació a la Festa del 10è aniversari del Grup de Grallers de Bellvitge i
inauguració de l'exposició "10 anys donant canya" al Centre Cultural de Bellvitge -Gornal amb
els grallers La Pessigolla. Cessió a Adifolk i participació a la quarta sessió de la Festa Catalana
a la plaça Nova del capgròs Cu-cut fent la presentació. Exposició "Mirades de Gegant. 110
anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova", a La Casa dels Entremesos, activitat en el

marc de les celebracions “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”. Exposició
“Gòtic, fotografies de Manuel Villa” a La Casa dels Entremesos. Dues reunions de Junta.
Quatre reunions de colles. Tres reunions de la Comissió organitzadora de les 428 Festes de
Sant Roc. Preparació dels actes de celebració de la declaració pel Govern de la Generalitat de
les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova Festa Patrimonial d’Interès Nacional.
Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició “Gòtic, fotografies de Manuel Villar” i de
la tertúlia “Barri Gòtic, veritats i mentides”. Quatre sessions de treball de la Comissió de
l’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Quatre assajos dels
grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Un assaig del ball dels Gegants
Centenaris. Un assaig del ball de l’Àliga de la Ciutat. Feines de manteniment de vestuari i
d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat,
arxiu i secretaria.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Participació a la 26a
Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell amb els gegants Ramon i Lola i els músics
de l'entitat. Sis assajos de musics. Dues reunions de Junta. Una reunió de colla.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació a la Trobada
de Gegants de Nou Barris amb els gegants Pep Barceló i Maria La Néta i el Nan del General
Lagarto i amb l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers. Participació a la
Mostra d’Entitats de la Barceloneta de les Festes de la Primavera amb els gegants Pep Barceló
i Maria La Néta, els gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet i el Nan del General Lagarto.
Organització de la 26a Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell, amb la participació
de dotze colles de gegants del districte de Ciutat Vella, de Barcelona, de Balsareny, de
Vacarisses, de Lloret de Mar i de Girona, i participació amb els gegants Pep Barceló i Maria La
Néta, els gegantons Miquelet, Ganxut, Ramonet i el nan del General “Lagarto” i amb
l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers. Organització de la Cloenda de
la celebració del 1r ¼ de segle dels Gegants de la Barceloneta amb la participació de la colla
bastoners Plens de Cops del Masnou, Castellers de Barcelona, Castellers Colla Jove dels
Xiquets de Valls, Castellers Encantats de Begues i Falcons de Barcelona. Participació a la
Trobada de gegants de Vacarisses amb els gegants Pep Barceló i Maria La Néta i el gegantó
Miquelet i amb l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers. Desmuntatge de
l’exposició del 1r ¼ de segle dels Gegants de la Barceloneta al Centre Cívic de la Barceloneta.
Dues reunions de colla. Tres assajos de ball de gegants.

Esbart Català de Dansaires: Participació a l’Aplec d’esbarts a Montserrat amb les seccions
Infantil, Juvenil i Cos de Dansa. Participació al Bicentenari de la Festa Major de Gràcia amb la
participació del Cos de Dansa. Participació al 50è Aniversari del Secretariat d’Entitats Corals
de Catalunya amb la colla mitjana de bastoners. Participació al Festival de Dansa
Ezpalak’17 Dantza tradizionalaren nazioarteko jaialdia a Pamplona i Eibar amb els Cavallets
Cotoners i els cavallets petits. Organització del Pícnic de l’Esbart a Montserrat amb els
dansaires de les tres seccions, socis i familiars. Assistència a la celebració de l’Associació de
Festes de Sant Roc de la Plaça Nova per la seva declaració com a Festa Patrimonial d’Interès
Nacional. Set assajos del Cos de Dansa. Tres assajos de la secció Juvenil. Quatre assajos de
la secció Infantil. Quatre sessions del Ball dels Divendres. Una reunió de la Junta Directiva.
Quatre reunions externes. Dues consultes a l’Arxiu i la Biblioteca.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació en una actuació a les
Drassanes de Barcelona amb els gegants del Casc Antic Peret el Fanaler, Marieta del Ull Viu,
Cati, Tinet i Ferran. Participació en una actuació al Museu d’Història de Catalunya amb els
gegants del Casc Antic Peret el Fanaler, Marieta del Ull Viu, Cati, Tinet i Ferran. Participació a
la Trobada de gegants d’Amer amb els gegants de Santa Maria del Mar el Rei Salomó i la
Reina de Saba. Participació a la 26a Trobada de gegants de la Barceloneta – Port Vell amb
gegants del Casc Antic Peret el Fanaler, Marieta del Ull Viu, Cati, Tinet i Ferran. Participació al
“PercuClot”, aniversari dels tabalers dels Diables del Clot, amb els tabalers Kukumkú. Una
reunió de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Vuit assajos
de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de
reparacions i de preparació de trobades.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació a la 26a
Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell amb els gegants petits Alfons i Isabel. Una
reunió de colla.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Quatre sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de trenta cinc (35) alumnes. Un taller
de sardanes a La Casa dels Entremesos per a un grup de francesos de nou persones.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació al concurs del Campionat de
la Territorial de Barcelona Ciutat al Poblenou obtenint les dues segones posicions. Participació
al concurs del Campionat de la Territorial de Barcelona a Mataró obtenint la segona posició.
Participació al primer concurs del Campionat de Catalunya de Lluïment a Figueres otenint el
primer lloc en les tres sardanes. Vuit assajos de lluïment a La Casa dels Entremesos. Tres
assajos en les audicions de l’avinguda de la Catedral.

Associació Falcons de Barcelona: Participació a la Festa Major del Clot amb l’actuació
dels Falcons. Participació a la Cloenda de la celebració del 1r ¼ de segle dels Gegants de la
Barceloneta amb l’actuació dels Falcons. Participació al festival Vomero Fest a Nàpols (Itàlia)
amb l’actuació dels Falcons. Quatre assajos tècnics de figures a La Casa dels Entremesos.
Quatre assajos tècnics a l’Escola Pere Vila. Tres sessions del curs de músics (gralles i tabals).
Tres assajos de músics (gralles i tabals). Una reunió de Junta.

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Participació a la Galejada trabucaire
del Pregó de la Festa Major del Guinardó´amb els trabucaires. Participació a la Trobada de
gegants del Guinardó amb els trabucaires.

Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Dues reunions de Junta. Una reunió de
l’Escola - Taller de Pessebres de Barcelona. Deu classes de l’Escola - Taller de Pessebres de
Barcelona.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació en l'animació
de la XXXV Fira d’Artesania i Mostra d’entitats del barri de Sant Roc de Badalona amb els
gegants Ferran i Mercè i els músics de l'entitat. Participació en la Trobada dels gegants de
Llinars del Vallès amb la geganta Mercè i els músics de l'entitat. Participació en la 26a Trobada
dels gegants de la Barceloneta - Port Vell amb els gegants Ferran i Mercè, el gegantet infantil
Ullets i els músics de l'entitat. Dos assajos de músics. Una reunió de comissions.

Associació La Moixiganga de Barcelona: Sense activitat per calendari.
Juny

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Inauguració de l’exposició del Concurs de
fotografia a Instagram #ConcursSJO17 i de la Mostra “Construint en Mustafà i l’Elisenda petits”
a La Casa dels Entremesos. Entrega de premis als guanyadors del Concurs d’Instagram
#ConcursSJO17. Participació a la sisena sessió de la Festa Catalana a la plaça Nova “Especial
Colles del Pi” amb els capgrossos del Pi, el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els
Gegants infantils del Pi, el gegantet Perot lo Lladre del Pi, els Gegants petits del Pi, els Gegants
grans del Pi i els Músics del Pi. Participació a la cercavila de gegants del “Festa i Tradició” a
Sabadell amb els Gegants petits del Pi. Participació a l’exposició del Seguici Popular de
Barcelona per Corpus a l’Ajuntament de Barcelona amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de
Barcelona i els Gegants grans del Pi. Participació a la Processó Festiva de Corpus amb els
Gegants petits originals del Pi, els Gegants grans del Pi, el Penó del Patronat dels Gegants del
Pi, el Lleó de Barcelona i la Mulassa de Barcelona. Participació en una gravació per una
televisió nord-americana amb els Gegants petits del Pi, els Gegants grans del Pi i la Mulassa
de Barcelona. Sis assaigs de música. Un assaig de Pircussió. Una reunió de Colla i set de
Junta de l’entitat. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de
l'entitat i manteniment de les figures.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Participació a l’acte del Centenari de l’Arxiu
Històric de Barcelona per la diada de Corpus amb els Gegants centenaris de Sant Roc de la
Plaça Nova (Roc i Laieta). Participació a l’exposició del Seguici Popular de Barcelona per
Corpus a l’Ajuntament de Barcelona amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova).
Participació a les jornades "Reptes i oportunitats de la recerca local a Barcelona" a El Born
Centre de Cultura i Memòria amb la intervenció de Lluís Gelis vocal de Comunicació i Arxiu de
la nostra entitat. Participació a la Processó Festiva de Corpus amb els Gegants centenaris de
Sant Roc de la Plaça Nova (Roc i Laieta), el nan Cu-cut, els grallers La Pessigolla, el Penó de
Santa Eulàlia, l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Realització de d’una visita
guiada comentada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos
per a 9 alumnes afectats de paràlisi cerebral i 7 educadors d’Aspace, Centre de Teràpia
Ocupacional del Poblenou amb dos monitors de la nostra entitat. Participació a l’acte de
Rebuda de la Flama del Canigó amb l’Àliga de la Ciutat, fent el Ball de l’Àliga. Participació a
l’acte de repartiment dels Focs de Sant Joan (Flama del Canigó) amb sis Diables del Barri
Gòtic llençant pirotècnia des del terrat de l’Ajuntament de Barcelona. Gravació d’entrevistes
per al reportatge “Sant Roc Festa Patrimonial d’Interès Nacional” que la nostra entitat estrenarà
el 14 de setembre de 2017, amb la intervenció de deu membres de la nostra entitat.
Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova", a La
Casa dels Entremesos, activitat en el marc de les celebracions “4 ¼. 425 anys de Festes de
Sant Roc de Barcelona”. Exposició “Gòtic, fotografies de Manuel Villa” a La Casa dels
Entremesos. Dues reunions de Junta. Quatre reunions de colles. Cinc reunions de la Comissió
organitzadora de les 428 Festes de Sant Roc. Una sessió de treball de la Comissió de
l’exposició “Gòtic, fotografies de Manuel Villar. Quatre sessions de treball de la Comissió de
l’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts de la plaça Nova”. Quatre assajos dels
grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Un assaig del ball de l’Àliga.
Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes
socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria. Associació d’Amics dels
Gegants Ramon i Lola del Raval: Participació a l’exposició del Seguici Popular de
Barcelona per Corpus a l’Ajuntament de Barcelona amb el Drac de la Ciutat Vella i el Bou de
Barcelona. Participació a la Processó Festiva de Corpus amb el Drac de la Ciutat Vella i el Bou
de Barcelona. Participació a la Festa de fi de curs de la guarderia Canigó amb els Gegants del
Raval, la gegantona Quimeta i els musics de l’entitat. Sis assajos de musics. Dues reunions de
Junta. Una reunió de colla.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació a l’exposició
del Seguici Popular de Barcelona per Corpus a l’Ajuntament de Barcelona amb la Tarasca de
Barcelona. Participació a la Processó Festiva de Corpus amb la Tarasca de Barcelona i els
Gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona i realitzant el ball propi
d’aquests. Participació a la Trobada de Gegants de Vacarisses amb els gegants Pep Barceló
i Maria La Néta, el gegantó Miquelet i el Nan del General Lagarto i amb l’acompanyament
musical del grup Anem Descartant Grallers. Participació a la Trobada de Gegants de Balsareny
amb els gegants Pep Barceló i Maria La Néta, el gegantó Miquelet i el Nan del General Lagarto
i amb l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers. Dues reunions de colla.

Esbart Català de Dansaires: Organització per al Dia de l'Associacionisme Cultural: Assajos
Oberts i mostra de danses a les seccions Infantil i Juvenil i lectura de fragments d'obres de
folkloristes, visita a les instal·lacions de l'Esbart Català de Dansaires; Com es preparen els
enregistraments musicals de l'Esbart Català de Dansaires; Ball dels divendres amb balls i
lectura de fragments d'obres de folkloristes; Assaig Obert al Cos de Dansa i lectura de
fragments d'obres de folkloristes. Organització de la Campanya de recollida d'aliments.
Organització del Final de Curs de les seccions Infantil i Juvenil; Final de Curs del Ball dels
Divendres, Presentacions 2017 amb la presentació de l’obra Els balls de l’Ós: Carnavals dels
Pirineus i altres festes tradicionals d'hivern europees d’Eloi Ysàs Trias amb 38
assistents Participació a l’exposició del Seguici Popular de Barcelona per Corpus a
l’Ajuntament de Barcelona amb els Cavallets Cotoners. Participació a “L’última festa en
llibertat” en motiu del Bicentenari de la Festa Major de Gràcia amb el Cos de Dansa.
Participació al Festival de Danza de Argüelles (Astúries) amb el Cos de Dansa. Participació a
la Processó Festiva de Corpus amb el Ball de Cavallets Cotoners, Ball de bastons i Ball dels

Cercolets. Participació a la inauguració de la Casa de la Sardana amb el ball de Cavallets de
cercavila. Set assajos del Cos de Dansa. Tres assajos de la secció Infantil. Set assajos de la
secció Juvenil. Dos sessions del Ball dels Divendres.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a l’exposició del Seguici
Popular de Barcelona per Corpus a l’Ajuntament de Barcelona amb els Gegants de Santa
Maria del Mar. Participació a la Processó Festiva de Corpus amb els Gegants de Santa Maria
del Mar, el Dofí de Barcelona i els músics de l’entitat. Participació a la Tabalada de Badalona
acompanyant els diables Kapaoltis amb els tabalers Kukumkú. Participació als Correfocs
infantil i gran de Badalona amb els tabalers Kukumkú. Participació al Correfoc de Pubilla Casas
(L’Hospitalet de Llobregat) amb els tabalers Kukumkú. Participació a la Nit de Foc de la
Barceloneta amb els tabalers Kukumkú. Una reunió de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre
assajos de balls de gegants. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels
tabalers infantils Kukumkids. Feines de reparacions i de preparació de trobades.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació a la Trobada
de Gegants de La Marina de Port amb els gegants petits Alfons i Isabel. Organització i
realització del Seguici de Sant Pere, en el marc de la Festa Major de Sant Pere – Santa
Caterina – La Ribera, i amb la participació dels gegants grans Pere i Constança i els gegants
petits Alfons i Isabel. Dues reunions de colla.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Tres sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de vint-i-un (21) alumnes.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació en el concurs territorial
d’Arenys de Munt obtenint dues segones posicions. Participació en el concurs territorial de
Barcelona al Born obtenint dues segones posicions i proclamant-se subcampiona del
Campionat Territorial de Colles de Barcelona Ciutat. Participació en el concurs del Campionat
de Catalunya a Reus obtenint dos primers empatats i un tercer i quedant campions del concurs
empatats amb la colla Mans Amigues. Set assajos de lluïment i de punts lliures a La Casa dels
Entremesos.

Associació Falcons de Barcelona: Participació a la Processó Festiva de Corpus amb
l’actuació dels Falcons. Participació a la Festa de Vilanova i la Geltrú amb l’actuació dels
Falcons. Participació a la Festa de Trinitat Vella amb l’actuació dels Falcons. Participació a la
Festa de Besòs - Mar amb l’actuació dels Falcons. Participació a la Festa de la plaça de la
Palmera amb l’actuació dels Falcons. Quatre assajos tècnics de figures a La Casa dels
Entremesos. Cinc assajos tècnics a l’Escola Pere Vila. Cinc sessions del curs de músics
(gralles i tabals). Quatre assajos de músics (gralles i tabals). Una reunió de Junta. Una
assemblea extraordinària.

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Una reunió de Junta. Una reunió de l’Escola
- Taller de Pessebres de Barcelona. Vuit classes de l’Escola - Taller de Pessebres de
Barcelona.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació a la
XXIII Trobada de gegants de Palamós amb els gegants Ferran i Mercè i els músics de
l'entitat. Participació en la XXXII Trobada de gegants a Canet de Mar amb els gegants Ferran
i Mercè, el gegantet infantil Ullets i els músics de l'entitat. Dos assajos de músics. Una reunió
de junta. Dues reunions de comissions. Una reunió de colla.

Associació La Moixiganga de Barcelona: Participació a la Processó Festiva de Corpus
amb l’actuació de La Moixiganga. Dos assajos a La Casa dels Entremesos.

Juliol

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació a la Ronde Européenne des
Géants et Totems de Pézenas (França) amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i
els Músics del Pi. Participació a la cloenda del XIXè Congrés Mundial de Carillonistes amb els
Gegants grans i petits del Pi. Participació al Casal d’Estiu de la Guarderia Puigmal del barri de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera amb els gegantets Mustafà petit i Perot lo Lladre i els
Músics del Pi. Presència en motiu de la Diada del Sant Cristòfol durant tot el dia i ballada a la
tarda dels Gegants petits del Pi davant la capella de Sant Cristòfol. Participació a la Cercavila
de Festa Major del Raval i Trobada dels Gegants del Raval amb els Gegants petits del Pi i els
Músics del Pi. Participació a la IX Trobada dels Gegants de Sant Jaume amb els Gegants petits
del Pi, els Capgrossos i els Músics del Pi. Exposicions #ConcursSJO17 i “Construint en
Mustafà i l’Elisenda petits” a La Casa dels Entremesos. Dos assaigs de música. Un assaig de
Pircussió. Una reunió de Colla. Dues reunions de Junta de l’Entitat. Un assaig general dels
balls de la imatgeria. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge
de l'entitat i manteniment de les figures.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Participació a la XXV Trobada de Gegants del
Casc Antic amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut i músics de la colla. Participació a
la Trobada de Gegants de Sant Pere de Ribes amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut
i els grallers La Pessigolla. Realització d’una visita guiada i comentada a l’exposició permanent
d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos per a 9 alumnes afectats de paràlisi cerebral i
7 educadors d’ASPACE, Centre de Teràpia Ocupacional del Poblenou, amb dos monitors de
la nostra entitat. Participació a la cloenda del XIXè Congrés Mundial de Carillonistes amb els
Gegants nous Roc i Laia. Participació a la Cercavila de Festa Major del Raval i Trobada dels
Gegants del Raval amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegant infantil Pippo,
la Petita Àliga i els grallers La Pessigolla. Gravació d’entrevistes per al reportatge “Percúdium,
20 anys” que la nostra entitat estrenarà el 14 de setembre de 2017, amb la intervenció de cinc
membres de la nostra entitat. Participació a l’Acte d’Homenatge a l’Olimpíada Popular de
Barcelona del 1936, a l’Estadi Pau Negre, amb la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Barri Gòtic.
Participació a IX Trobada de Gegants de Sant Jaume amb els gegants nous Roc i Laia, el nan
Cu-cut, la geganta infantil Gal·la, la Petita Àliga i els grallers La Pessigolla. Participació al
Correfoc de Festa Major de Blanes i Cloenda del Concurs de Castells de Focs d’Artifici de
Blanes amb els tabalers Percúdium. Realització d‘una visita guiada en anglès a les exposicions
permanents d’imatgeria festiva i exposicions temporals de La Casa dels Entremesos per un
grup de 21 estudiants d’arquitectura de Texas (EE.UU.) en col·laboració amb Barcelona
Architecture Center SL. amb un monitor de la nostra entitat. Participació a les Festes de Les
Santes de Mataró com a protagonistes de La Postal de la Família Robafaves amb els gegants
centenaris Roc i Laieta, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla. Realització d’un taller de
gegants per a un grup de famílies de celebració d’un aniversari d’un nen amb un monitor de la
nostra entitat. Exposició ”4 1/4 . 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de
ciutat a festa popular de la plaça Nova” amb noves imatges i nous rotlles, a La Casa dels
Entremesos. Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça
Nova", a La Casa dels Entremesos. Tres reunions de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre
reunions de la Comissió organitzadora de les 428 Festes de Sant Roc. Una sessió de treball
de la Comissió de l’exposició ”4 1/4 . 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De
vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova”. Quatre sessions de treball de la Comissió de
l’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova...”. Quatre assajos dels
grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Tres assajos del ball de l’Àliga.
Un assaig del ball dels gegants de la Plaça Nova. Feines de manteniment de vestuari i
d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat,
arxiu i secretaria.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Participació a la XXV
Trobada de Gegants del Casc Antic amb els amb els Gegants del Raval, Lola i Ramon, la
gegantona Quimeta i els musics de l’entitat. Organització de la cercavila del Prego de Festa
Major del Raval i participació amb els Gegants del Raval, Lola i Ramon, la gegantona Quimeta
i els musics de l’entitat. Participació en uns Tallers infantils de la Festa Major del Raval.
Organització del Correfoc de Festa Major del Raval i participació amb els Diables de la Kinta

Forka. Organització de la Cercavila de Festa Major del Raval i Trobada dels Gegants del Raval
i participació amb els Gegants del Raval, Lola i Ramon, la gegantona Quimeta i els musics de
l’entitat. Participació a la IX Trobada de Gegants de Sant Jaume amb els Gegants del Raval,
Lola i Ramon, la gegantona Quimeta i els musics de l'entitat. Sis assajos de musics. Dues
reunions de junta. Dues reunions de colla.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació a la XXV
Trobada de Gegants del Casc Antic amb els gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet, el Nan
del General Lagarto i l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers.
Participació a la Cercavila de Festa Major del Raval i Trobada dels Gegants del Raval amb els
gegants Pep Barceló i Maria La Néta, els gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet i
l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers. Participació a la Trobada de
Gegants del Poble Sec amb els gegants Pep Barceló i Maria La Néta, els gegantons Miquelet,
Ganxut i Ramonet i l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers. Participació
a la IX Trobada de Gegants de Sant Jaume amb els gegants Pep Barceló i Maria La Néta, els
gegantons Miquelet, Ganxut i Ramonet i l’acompanyament musical del grup Anem Descartant
Grallers. Una reunió de colla. Un assaig de ball de gegants.

Esbart Català de Dansaires: Participació a la cloenda del XIXè Congrés Mundial de
Carillonistes amb la colla gran de bastoners. Participació a la XXXIV Mostra Internacional de
Dansa Popular de Cerdanyola amb els Cos de Dansa. Participació a l’Homenatge a l’Olimpíada
Popular de Barcelona 1936 amb el Cos de Dansa. Exposició “De Pagès a Típic. 100 anys de
vestits de l’Esbart Català de Dansaires al Parc Natural d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici.
Quatre assajos del Cos de Dansa. Una reunió de mestres de totes les seccions. Dues reunions
de la junta directiva. Una reunió de la comissió A. Capmany. Tres reunions externes.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Organització de la XXV Trobada Gegantera
del Casc Antic de Barcelona i participació amb totes les figures: Dofí de Barcelona, Gegants
de Santa Maria del Mar -el Rei Salomó i la Reina de Saba, Gegants del Casc Antic -Peret el
Fanaler, Marieta del Ull Viu, Caterina del Casc antic, Tinet el Graller i Gegantó Ferran.
Participació a la cloenda del XIXè Congrés Mundial de Carillonistes amb els Gegants de Santa
Maria del Mar, Salomó i reina de Saba. Participació a la Cercavila de Festa Major del Raval i
Trobada dels Gegants del Raval amb els gegants del Gegants del Casc Antic, Peret el Fanaler,
Marieta del Ull Viu, Caterina del Casc antic, Tinet el Graller. Participació a la IX Trobada de
Gegants de Sant Jaume amb els gegants del Gegants del Casc Antic, Peret el Fanaler, Marieta
del Ull Viu, Caterina del Casc antic, Tinet el Graller. Participació al Correfoc del Casc Antic amb
els tabalers adults Kukumkú i els tabalers infantils Kukumkids. Una reunió de colla. Quatre
assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Vuit assajos de tabalers adults
Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de reparacions i de
preparació de trobades.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació a la XXV
Trobada de Gegants del Casc Antic amb els gegants petits Alfons i Isabel. Participació a la
Cercavila de Festa Major del Raval i Trobada dels Gegants del Raval amb els gegants petits
Alfons i Isabel. Participació a la IX Trobada de Gegants de Sant Jaume amb els gegants petits
Alfons i Isabel. Una reunió de colla.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Sense activitat docent per calendari de
vacances.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació en el concurs Lliure de Rubí
obtenint la primera posició. Participació XIXè Congrés Mundial de Carillonistes amb la colla
sardanista Mare Nostrum. Realització d’un taller de sardanes a Collbató. Vuit assajos de
lluïment i de punts lliures a La Casa dels Entremesos.

Associació Falcons de Barcelona: Participació a la Festa Major del Casc Antic amb
l’actuació dels Falcons. Participació a la dotzena sessió de la Festa Catalana a la plaça Nova
amb l’actuació dels Falcons. Dos assajos tècnics de figures a La Casa dels Entremesos. Cinc
assajos generals a La Casa dels Entremesos. Quatre sessions del curs de músics (gralles i

tabals). Quatre assajos de músics (gralles i tabals).

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat el mes de juliol per
calendari.

Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Nou classes de l’Escola - Taller de
Pessebres de Barcelona.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació en la
XXV Trobada de Gegants del Casc Antic amb els gegants Ferran i Mercè i els músics de
l'entitat. Participació en la cloenda del XIXè Congrés Mundial de Carillonistes amb els gegants
Ferran i Mercè. Participació a la Cercavila de Festa Major del Raval i Trobada dels Gegants
del Raval amb els gegants Ferran i Mercè i els músics de l'entitat. Organització de la IX
Trobada de Gegants de Sant Jaume i participació amb els gegants Ferran i Mercè, el gegantet
infantil Ullets i els músics de l'entitat. Tres assajos de músics. Dos assajos de ball. Una reunió
de junta. Dues reunions de colla.

Associació La Moixiganga de Barcelona: Participació a la Festa Major del Casc Antic,
al passeig del Born, l’actuació de La Moixiganga.
Agost

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació al 10è aniversari de la Mulassa
dels Pallaresos amb la Mulassa de Barcelona. Participació a la XXXVI Trobada i Ball de
Gegants de les 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova amb els Gegants petits,
els gegants infantils i els Músics del Pi. Participació al Seguici de Sant Roc de les 428 Festes
de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova amb el Lleó de Barcelona i els Músics del Pi.
Participació a l’ofrena floral a la Rambla en homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes
amb els Gegants grans i gegants petits del Pi –ofrena conjunta amb els Gegants de la Ciutat-.
Tres assajos dels balls de la imatgeria. Quatre reunions de Junta de l’Entitat. Tasques
permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de
les figures.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Organització, difusió, producció i realització de
les 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova amb les activitats següents:
Divendres 11: Fira d’artesania. Cercavila inaugural: En Cu-cut dalt del ruc. Hissada de la
Bandera Heràldica de Sant Roc i Parlaments d’inici de la Festa a càrrec de Pasqual Borràs,
veí i antic membre de la Comissió de Festes, i Joaquim Borràs, Arxiver en cap de l’ajuntament.
Ballada de Sardanes, amb la Cobla Ciutat de Granollers. Cucanya de la Plaça Nova. Ball amb
els grups: Morena i La Cobleta de la Copeta. Dissabte 12 d’agost: Fira d’artesania, La Festa
Catalana amb: La Moixiganga de La Geltrú i la Banda de Música i Majorettes de l’Escola de
Música Santa Anna del Vendrell. Scrivano. Concurs infantil de dibuix. La Festa Catalana amb:
l’Esbart Mestres del Gai Saber de Mataró amb “Balls de plaça de Mataró” , i la Colla de gegants
de la Plaça Nova. Ball amb el show Cocodrilo Club del DJ. Albert Malla. Diumenge 13 d’agost:
Fira d'artesania. Scrivano. Festa del Gos: Exhibició canina amb el Club d’Agility Ciutat Comtal
i XXXXV Salutació dels gossos del barri a Sant Roc. Taller infantil de diables. Cucanya de la
Plaça Nova. Cantada d’Havaneres a càrrec del grup Barca de Mitjana, amb cremat de rom.
Dilluns 14 d’agost: Fira d'artesania. Tarda de jocs populars i tradicionals. Cucanya de la Plaça
Nova. Ball amb els grups: La Mulata i Sybarites. Dimarts 15 d’agost: Fira d’artesania. XXXVI
Trobada i Ball de Gegants, cercavila i balls de gegants, nans i capgrossos. Actuació dels
Falcons de Barcelona. Xocolatada popular. Actuació de l’Esbart Català de Dansaires, amb la
Cobla Ciutat de Cornellà. Dimecres 16 d’agost, Diada de Sant Roc: Fira d’artesania. Gran
Traca despertada. Seguici Tradicional de Sant Roc, amb el Diable de Sant Roc, els Bastoners
de l’Esbart Català de Dansaires amb el flabiolaire Joan Gómez, l’Àliga de la Ciutat, els grallers
La Pessigolla, el Lleó de Barcelona, els grallers del Pi, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo
i Gal·la, els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova amb el flabiolaire Jordi Puig, la
Bandera Verda de la Comissió de Festes de Sant Roc, la Cobla Ciutat de Cornellà, veïns, ex
veïns i simpatitzants del barri. Missa Cantada concelebrada a la Basílica del Pi. Amb la

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 davant la capella de Sant Roc de la Catedral de Barcelona.
Visita al Palau Episcopal i 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 en versió per a cobla del
mestre Jordi León. Balls dels elements festius del Seguici a la plaça Nova. Porró Llarg de la
Plaça Nova. Tres Sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Cucanya de la Plaça Nova.
Festival infantil: màgia amb el mag Xarrin Xarrin, putxinel·lis amb la companyia Titelles Vergés
i pallassos amb el grup l’Arlequí, a la mitja part: llançament del globus del Capità Munyon i
entrega dels premis dels concursos de dibuix i de Cucanya. Cucanya de la Plaça Nova. “Va
tocada” amb Percúdium. XXXIV Correfoc de Sant Roc. Castell de Focs. Concurs Fotogràfic
d’Instagram Sant Roc 2017. Participació a les 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça
Nova: Cercavila inaugural En Cu-cut dalt del ruc amb el capgròs del Cu-cut, el nan Cu-cut, els
capgrossos de la plaça Nova i els grallers La Pessigolla; La Festa Catalana (especial Sant
Roc) amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els
grallers La Pessigolla; XXXVI Trobada i Ball de Gegants amb els gegants nous Roc i Laia, el
nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la petita Àliga barcelonina i els grallers La
Pessigolla; Seguici de Sant Roc amb el Diable de Sant Roc, l’Àliga de la Ciutat, els gegants
vells Roc i Laieta, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la petita Àliga barcelonina
i els grallers La Pessigolla; Va tocada” amb els tabalers Percúdium; XXXIV Correfoc de Sant
Roc amb el Diables de Sant Roc, la Víbria de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i els tabalers
Percúdium. Exposició ”4 1/4 . 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de
ciutat a festa popular de la plaça Nova” amb noves imatges i nous rotlles, a La Casa dels
Entremesos. Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça
Nova", a La Casa dels Entremesos. Tres reunions de Junta. Dues reunions de colles. Quatre
reunions de la Comissió organitzadora de les 428 Festes de Sant Roc. Una sessió de treball
de la Comissió de l’exposició ”4 1/4 . 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De
vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova”. Tres sessions de treball de la Comissió de
l’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova...”. Quatre assajos dels
grallers La Pessigolla. Tre assajos dels tabalers Percúdium. Dos assajos del ball de l’Àliga.
Dos assajos del ball dels gegants de la Plaça Nova. Dos assajos de la colla infantil. Feines de
manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials,
atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Organització del correfoc
de la Festa Major de Gualba. Participació al Correfoc de la Festa Major de Gualba amb els
Diables de la Kinta Forka, el Drac de la Ciutat Vella i els Tabalers del Poble Sec. Participació
a la XXXVI Trobada i Ball de Gegants de les 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça
Nova amb els Gegants del Raval, Lola i Ramon, la gegantona Quimeta i els musics de l’entitat.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació a la XXXVI
Trobada i Ball de Gegants de les 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova amb
els gegants de la Barceloneta, Pep Barceló i Maria La Néta, els gegantons Miquelet, Ganxut i
Ramonet i l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers.

Esbart Català de Dansaires: Participació a les 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la
plaça Nova amb l’actuació del Cos de Dansa. Participació al Seguici de Sant Roc de les 428
Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova amb la colla gran dels bastoners. Participació
a l’Homenatge de tots els Esbarts i dels Dansaires a les víctimes de l’atemptat de la Rambla.
Un assaig del Cos de Dansa.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a la XXXVI Trobada i Ball de
Gegants de les 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova amb els Gegants del
Casc Antic, Peret el Fanaler, Marieta de l’Ull Viu, Caterina del Casc Antic i Tinet el Grallers i
els músics de l'entitat. Una reunió de colla. Quatre assajos de grallers. Quatre assajos de balls
de gegants. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils
Kukumkids. Reunions setmanals i feines de reparacions i de preparació de trobades.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació a la XXXVI
Trobada i Ball de Gegants de les 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova amb
els gegants petits Alfons i Isabel i els músics de l'entitat.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Sense activitat docent per vacances durant el
mes d’agost.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Nou assajos de punts lliures a La Casa
dels Entremesos (assajos preparatius per la Final de Punts Lliures a Figueres).

Associació Falcons de Barcelona: Participació a les 428 Festes de Sant Roc de
Barcelona a la plaça Nova amb l’actuació dels Falcons. Participació a la manifestació contra el
terrorisme “No tinc por”. Tres assajos de músics (gralles i tabals).

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari
d’actuacions durant el mes d’agost.

Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Una reunió de Junta. Una reunió de l’Escola
-Taller de Pessebres de Barcelona.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació a la XXXVI
Trobada i Ball de Gegants de les 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova amb
els gegants Ferran i Mercè i els músics de l'entitat.

Associació La Moixiganga de Barcelona: Participació al XXVè Aniversari de la
Moixiganga de La Geltrú amb la cercavila i l’actuació dins de l’església de La Moixiganga.
Setembre

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació a la Cercavila de la Festa Major
de Matadepera amb els Gegants petits del Pi i els Músics del Pi. Participació a la Trobada de
Gegants de la Festa Major de Cardona amb els Gegants infantils del Pi (Mustafà i Elisenda
petits). Participació a l’Ofrena Floral al monument de Rafael Casanova en motiu de la Diada
Nacional de Catalunya amb els quatre Gegants del Pi i els Músics del Pi. FESTES DE LA
MERCÈ: Participació a l’exposició del Seguici Popular de Barcelona al Palau de la Virreina
amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Gegants grossos del Pi. Participació
a l’exposició de Dracs i Bèsties de Foc al vestíbul l’Ajuntament de Barcelona amb la Mulassa
de Barcelona (vella). Participació a la 17a Mostra de Gegants de Barcelona al Pati Manning de
la Casa de Caritat amb els gegantets Elisenda petita, Mustafà petit i Perot lo Lladre, i els
Gegants petits del Pi. Participació al Seguici Inaugural i el Toc d’Inici amb el Lleó de Barcelona,
la Mulassa de Barcelona i els Gegants grossos del Pi. Participació a la Passejada de Bèsties
amb la Mulassa de Barcelona (vella). Participació al Correfoc de la Mercè amb la Mulassa de
Barcelona (vella). Participació a la Xambanga de gegants amb els Gegants petits del Pi.
Participació la Mostra de Balls de Gegants i Nans amb els quatre Gegants del Pi i els Músics
del Pi realitzant el “Ball de quatre”. Participació a la Passada de Nans i Gegants amb els
gegantets Perot lo Lladre, Elisenda petita i Mustafà petit, els Gegants petits del Pi i els Músics
del Pi. Participació al Seguici de la Mercè (Seguici d'autoritats) amb el Lleó de Barcelona, la
Mulassa de Barcelona i els Gegants grossos del Pi. Participació a la Cavalcada de la Mercè
amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els gegantets Perot lo Lladre, Elisenda
petita i Mustafà petit, els Músics del Pi i els quatre Gegants del Pi. Set assajos de músics. Dos
assajos de Pircussió. Dotze assajos dels diferents balls de les figures. Un assaig de la secció
infantil. Deu reunions de junta de l’entitat. Dues reunions de colla. Tasques permanents de
tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Participació a les Festes de Sant Roc de Rubí
amb la Cucanya de la Plaça Nova. Participació a la Mostra de Cultura Popular de Solsona
(organitzada per la Colla de Gegants del Tros) amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut
i els grallers La Pessigolla. Participació al “Bestival” 1a. Trobada de Bestiari dels Països

Catalans a Canet de Mar amb l’Arpella del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Participació al
Correfoc de Caldes d’Estrac, “Caldetes” amb els Diables del Barri Gòtic i els tabalers
Percúdium. Realització d’una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per
a l’Escola Magòria a càrrec de dos monitors de l’Associació. Realització d’una visita guiada a
La Casa dels Entremesos per al Col·legi Pare Manyanet a càrrec de dos monitors de
l’Associació. Presentació a La Casa dels Entremesos dels audiovisuals “Sant Roc, Festa
Patrimonial d’Interès Nacional” i “Percúdium, 20 anys” produïts per l’Assocaciació de Festes
de la Plaça Nova, amb l’assistència de 48 persones. Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys
dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova", a La Casa dels Entremesos, fins el 24 de
setembre. FESTES DE LA MERCÈ: Participació a l’exposició del Seguici Popular al Palau de
la Virreina amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria nova de Barcelona. Participació a l’exposició de
Dracs i Bèsties de Foc amb l’Arpella del Barri Gòtic i la Víbria vella de Barcelona. Participació
a la 17a Mostra de Gegants amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants
infantils Pippo i Gal·la. Participació al Seguici inaugural i Toc d’inici amb l’Àliga de la Ciutat i la
Víbria de Barcelona i amb els seus balls. Participació a la Passejada de Bèsties amb l’Arpella
del Barri Gòtic, la Víbria nova de Barcelona i els tabalers Percúdium. Participació al Correfoc
de la Mercè amb els Diables del Barri Gòtic i la Víbria vella de Barcelona. Participació a les
Matinades de grallers amb els Grallers La Pessigolla. Participació a l’Anada a ofici amb l’Àliga
de la Ciutat. Participació al Seguici de la Mercè amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona,
i amb el Ball de l’Àliga. Participació a la Mostra de Balls i Passada de nans i gegants amb els
gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la Petita àliga i els
grallers La Pessigolla, amb els balls dels gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut. Participació
a la Cavalcada de la Mercè. l’Àliga de la Ciutat, la Víbria nova de Barcelona, els gegants nous
Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la Petita àliga, els grallers La
Pessigolla, els grallers de l’Havana Xica i Espremulls Cobla Antiga i fent el Ball de l’Àliga.
Participació a la Cloenda de les Jornades Internacionals Folklòriques amb l’Àliga de la Ciutat i
els gegants nous Roc i Laia, fent els seus balls. Realització d’una visita guiada a La Casa dels
Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Casas a càrrec de dos monitors de l’Associació.
Participació a la Cercavila de Festa Major de Les Corts amb l’Àliga de la Ciutat i els grallers La
Pessigolla. Participació a la Cercavila de Festa Major del barri de Canyelles amb els gegants
nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla.
Tres reunions de Junta. Tres reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora de
les 428 Festes de Sant Roc. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició ”Mirades de
gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”. Quatre sessions de treball de
la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Tres
assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers Percúdium. Tres assajos del ball
de l’Àliga. Dos assajos del Ball de la Víbria. Tres assajos del ball dels gegants de la Plaça
Nova. Tres assajos del ball dels gegants infantils de la Plaça Nova. Tres assajos del ball del
nan Cu-cut de la Plaça Nova Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem,
comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Participació a la cercavila
de les Festa Major de Blanes amb els Gegants del Raval, el nan Manolito i la gegantona
Quimeta i els musics de l’entitat. FESTES DE LA MERCÈ: Participació a l’exposició del Seguici
Popular de Barcelona al Palau de la Virreina amb el Bou de Barcelona i el Drac de la Ciutat
Vella. Participació a la 17a Mostra de Gegants de Barcelona al Pati Manning de la Casa de
Caritat els gegants del Raval i els del carrer Vallespir, el nan Manolito i la gegantona Quimeta.
Participació al Seguici Inaugural i el Toc d’Inici amb el Bou de Barcelona i el Drac de la Ciutat
Vella. Participació a la Passejada de Bèsties amb el Drac de la Ciutat. Participació al Correfoc
de la Mercè amb el Drac de la Ciutat i els Diables de la Kinta Forka. Participació a la Passada
de Nans i Gegants amb els gegants del Raval i els del carrer Vallespir, el nan Manolito y la
gegantona Quimeta. Participació al Seguici de la Mercè (Seguici d'autoritats) amb el Bou de
Barcelona i el Drac de la Ciutat Vella. Participació a la Cavalcada de la Mercè amb els gegants
del Raval i els del carrer Vallespir, el nan Manolito y la gegantona Quimeta. Participació al
Correfoc de les Festes de Sant Miquel de la Barceloneta amb els Diables de la Kinta Forka i el
Drac de la Ciutat Vella. Sis assajos de musics. Quatre assajos de Balls de figures. Dues
reunions de junta. Dues reunions de colla.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació en la
Trobada de Gegants de Centelles amb els gegants Pep Barceló i Maria La Néta, gegantons
Ganxut, Ramonet i Miquelet i amb l’acompanyament musical del grup Anem Descartant
Grallers. Participació en la Trobada de Gegants de les Festes de la Verema d’Alella amb els
gegants Pep Barceló i Maria la Néta i el gegantó Miquelet acompanyament musical del grup
Anem Descartant Grallers. FESTES DE LA MERCÈ: Participació a l’exposició del Seguici
Popular de Barcelona al Palau de la Virreina amb la Tarasca de Barcelona. Participació a la
17a Mostra de Gegants de Barcelona al Pati Manning de la Casa de Caritat els gegants Pep
Barceló i Maria la Néta, els gegantons Ganxut, Ramonet i Miquelet. Participació en el Seguici
Inaugural i el Toc d’Inici amb la Tarasca de Barcelona. Participació en el Correfoc de la Mercè
amb la Tarasca de Barcelona i els Diables Tarascaires. Participació en el Seguici de la Mercè
(seguici d’autoritats) amb de La Tarasca de Barcelona. Participació en la Mostra de Balls de
gegants amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta amb l’acompanyament musical del grup
Anem Descartant Grallers. Participació a la Passada de Nans i Gegants amb els gegants Pep
Barceló i Maria la Néta, els gegantons Ganxut, Ramonet i Miquelet amb l’acompanyament
musical del grup Anem Descartant Grallers. Participació en la Cavalcada de la Mercè amb la
Tarasca de Barcelona, els gegants Pep Barceló i Maria la Néta, els gegantons Ganxut,
Ramonet i Miquelet amb l’acompanyament musical del grup Anem Descartant Grallers.
Inauguració de l’exposició de la imatgeria festiva de la Barceloneta instal·lada en el vestíbul
del Mercat de la Barceloneta per la Festa Major. Participació en el pregó de la Festa Major de
la Barceloneta amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta. Participació en les diverses
sortides del Canó Festa Major de la Barceloneta amb el nan del General Lagarto. Organització
i realització del correfoc i de l’acte de foc: Foc Bestial – Versots Infernals, amb la participació
de la Tarasca de Barcelona i els diables Tarascaires. Tres reunions de treball. Dos assajos de
balls de gegants. Dos assajos de ball de la Tarasca.

Esbart Català de Dansaires: Participació a la Festa Major de Sabadell amb una ballada
conjunta amb l’Esbart Sabadell Dansaire i Ballets de Catalunya, Participació a la Jornades
internacional Folklòriques amb una ballada del cos de dansa a Calella; FESTES DE LA
MERCÈ: Participació a l’Exposició del Seguici Popular de Barcelona al Palau de la Virreina
amb els Cavallets Cotoners. Participació al Seguci inaugural i el Toc d’Inici amb el Cavallets
Cotoners. Participació al Palauet Albéniz amb una ballada del cos de dansa. Participació a
Seguici de la Mercè (seguici d’autoritats) amb els Cavallets Cotoners i la cobla de tres quartans.
Participació al Matí Bastoner amb les tres colles de bastoners. Participació a l’Associa’t a la
Festa amb una ballada de les seccions infantil i juvenil. Organització de l’acte d’inauguració de
l’exposició “Patufets i Tebeos. Les revistes infantils i juvenils a Catalunya” amb l’assistència de
41 persones. Exposició “Patufets i Tebeos. Les revistes infantils i juvenils a Catalunya” a La
Casa dels Entremesos. Exposició “Cavallets......endavant!. Els Cavallets Cotoners de
Barcelona” a La Casa dels Entremesos. Dos tallers de Balls de bastons per l’Escola Cases del
Clot per nens i nenes de 1r i 2n de primària i visita a l’exposició de imatgeria festiva amb un
total de 30 nens. Estada de cap de setmana a Sant Feliu de Codines de la secció juvenil. Una
reunió de Junta directiva. Dues reunions internes. Set reunions externes. Quatre assajos de la
secció infantil. Cinc assajos de la secció juvenil. Set assajos del cos de dansa.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: FESTES DE LA MERCÈ: Participació a
l’exposició del Seguici Popular al Palau de la Virreina amb els Gegants de Santa Maria del
Mar. Participació a l’exposició de Dracs i Bèsties de Foc amb el Dofí de Barcelona. Participació
a la 17a Mostra de Gegants amb els gegants del Casc Antic. Participació al Seguici inaugural
i Toc d’inici amb els Gegants de Santa Maria del Mar. Participació a la Passejada de Bèsties
amb el Dofí de Barcelona i els Tabalers Kukumkú. Participació al Correfoc infantil amb els
tabalers Kukumkú. Participació al Correfoc de la Mercè amb el Dofí de Barcelona i els Tabalers
Kukumkú. Participació a la Xambanga de gegants amb els gegants del Casc Antic. Participació
a les Matinades amb els Grallers del Casc Antic. Participació al Seguici de la Mercè amb els
Gegants de Santa Maria del Mar. Participació a la Mostra de Balls i Passada de nans i gegants
amb els Gegants del Casc Antic i els Grallers del Casc Antic. Participació a la Cavalcada de la
Mercè amb els gegants de Santa maria del Mar, els gegants del Casc Antic i els grallers del
Casc Antic. Quatre reunions de Junta. Una reunió general de colla. Quatre assajos de grallers.
Quatre assajos de balls de gegants. Vuit assajos de tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos

dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de reparacions i de preparació de trobades i de
diferents activitats.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: FESTES DE LA MERCÈ:
Participació a la 17a Mostra de Gegants amb els gegants petits i els gegants grans de Sant
Pere de les Puel·les i els grallers de la colla. Participació a la Xambanga de gegants amb els
gegants petits i els gegants grans de Sant Pere de les Puel·les i els grallers de la colla.
Participació a la Mostra de Balls i Passada de nans i gegants amb els gegants petits i els
gegants grans de Sant Pere de les Puel·les i els grallers de la colla. Participació a la Cavalcada
de la Mercè amb els gegants petits i els gegants grans de Sant Pere de les Puel·les i els grallers
de la colla. Dues reunions de colla.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Inici del Curs de Sardanes anual regular de
l’Aula de Sardanes. Tres sessions del Curs de Sardanes anual regular de l’Aula de Sardanes,
amb un total d’assistència de 25 alumnes.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: FESTES DE LA MERCÈ: Participació en
el 67è. Concurs del Campionat de Catalunya a Barcelona, obtenint dues segones posicions i
una primera. Participació a la Mostra del Palauet Albéniz amb la Colla Mare Nostrum ballant
lluïments i punts lliures. Participació en el Concurs del Campionat de Catalunya a Tarragona,
obtenint dues primeres posicions i una segona. Participació en el Concurs Lliure de Sitges,
quedant en primer lloc. Nou assajos a La Casa dels Entremesos. Un assaig en l’audició de
dissabte a la tarda davant de la Catedral de Barcelona. Un assaig en l’audició en el marc de
l'Aplec de Sardanes de Sant Andreu.

Associació Falcons de Barcelona: Ofrenes florals per la Diada de Catalunya, Participació
a la Festa del barri dels Indians de Barcelona amb l’actuació dels Falcons, FESTES DE LA
MERCÈ: Participació en el Toc d’Incici fent la figura dels Falcons. Participació al Matí de
Falcons amb la cercavila i actuació dels Falcons. Participació a un acte al Palau Sant Jordi
amb l’ actuació dels Falcons..Participació en una jornades esportives (“Olimpíades falconeres”)
amb l’actuació dels Falcons. Una reunió de junta. Quatre assaigs tècnics de figures a La Casa
dels Entremesos. Quatre assaigs tècnics a l’Escola Pere Vila. Cinc assaigs de músics (gralles
i tabals).

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Participació a les matinades de la
Festa Major d’Horta amb els Trabucaires. Participació a l’Homenatge a Salvador Allende amb
els Trabucaires. FESTES DE LA MERCÈ: Participació en el Toc d’Incici amb els Trabucaires
fent escorta de l’Àliga de la Ciutat i amb trabucades. Participació a la Galejada Trabucaire amb
els Trabucaires.

Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Dues reunions de Junta. Una reunió de
l’Escola -Taller de Pessebres de Barcelona. Sis classes de l’Escola -Taller de Pessebres de
Barcelona.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació en la XXV
Trobada de Gegants i Festa de la Verema 2017 d’Alella amb els gegants Ferran i Mercè, el
gegantet Ullets i els músics de l'entitat. Participació en la 37a Trobada Gegants del Poblenou
amb els gegants Ferran i Mercè, el gegantet Ullets i els músics de l'entitat. Participació a les
FESTES DE LA MERCÈ: Participació a la 17a Mostra de Gegants de Barcelona al Pati
Manning amb els gegants Ferran i Mercè i el gegantet Ullets. Participació a la Xambanga de
gegants amb els gegants Ferran i Mercè i el gegantet Ullets. Participació a la Mostra de balls
amb els gegants Ferran i Mercè i els músics interpretant el "Ball dels Gegants de Sant Jaume".
Participació a la Passada de Nans i Gegants amb els gegants Ferran i Mercè, el gegantet Ullets
i els músics de l'entitat. Participació a la Cavalcada de la Mercè amb els gegants Ferran i
Mercè, el gegantet Ullets i els músics de l'entitat. Tres assajos de músics. Una reunió de colla.
Una reunió de junta.

Associació La Moixiganga de Barcelona: FESTES DE LA MERCÈ: Cercavila des de la
Plaça Nova i actuació a la plaça de Sant Jaume amb la Moixiganga de Barcelona.

Octubre

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació a la Cercavila de la Festa Major
d’Hostafrancs (acte suspès per la convocatòria del Referèndum). Participació a la vint-i-unena
Festa Catalana a la Plaça Nova, “2a Especial de La Casa dels Entremesos”, amb la Mulassa
de Barcelona i els músics del Pi. Participació a la Cloenda del Congrés Internacional de
Gegants i Imatgeria Festiva “Món Gegant” a Reus amb els gegants petits del Pi, els gegants
grans del Pi i els músics del Pi. Participació a la 1a. Trobada de Gegants a Sant Pere de les
Puel·les amb els gegants infantils del Pi, els gegants petits del Pi i els músics del Pi. Cinc
assajos de músics. Un assaig de Pircussió. Tres assajos dels diferents balls de les figures. Un
assaig de la secció infantil. Sis reunions de junta de l’entitat. Dues reunions de colla. Tasques
permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de
les figures.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Participació a la 32a Trobada de Gegants de
Molins de Rei (suspesa per la convocatòria del Referèndum). Participació al Correfoc de la
Festa Major del barri de Canyelles amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona i els
tabalers Percúdium. Quatre visites guiades a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per
a l’Escola Ipsi amb dos monitors per sessió. Participació a la 1a. Trobada de Gegants de Sant
Pere de les Puel·les amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegant infantil Pippo,
la Petita Àliga i els grallers La Pessigolla. Participació a la Diada de la Colla 2017, dels Falcons
de Barcelona, amb els grallers La Pessigolla. Una reunió de Junta. Tres reunions de colles.
Una reunió de la Comissió organitzadora de les 428 Festes de Sant Roc. Una reunió de
monitors de tallers de gegants i de tallers de diables. Vuit sessions de treball de la Comissió
de l’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Tres assajos dels
grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Restauració de les tres figures
infantils: Pippo, Gal·la i Petita Àliga. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria,
magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i
secretaria.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Participació al Correfoc
de la Congregació Diabòlica del Congrés amb els Diables de la Kinta Forka. Participació a la
vint-i-unena Festa Catalana a la Plaça Nova, “2a Especial de La Casa dels Entremesos”, amb
els gegants Lola i Ramon del Raval, la gegantona Quimeta i els musics de l’entitat. Participació
a la 1a. Trobada de Gegants a Sant Pere de les Puel·les amb els gegants Lola i Ramon del
Raval, la gegantona Quimeta i els musics de l’entitat. Sis assajos de musics. Quatre assajos
de balls de figures. Dues reunions de junta. Dues reunions de colla.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació en la
desfilada d’estendards dels Cors Muts (acte suspès per la convocatòria del Referèndum).
Participació a la vintena Festa Catalana a la Plaça Nova, “1a Especial de La Casa dels
Entremesos”, amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta, el gegantó Miquelet i el grup
musical Anem Descartant, Grallers. Participació en la 1a Trobada de Gegants de Sant Pere de
les Puel·les amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta, el gegantó Miquelet i el nan del
General Lagarto i el grup musical Anem Descartant, Grallers. Una reunió de treball. Dues
reunions d’organització.

Esbart Català de Dansaires: Participació a la vintena Festa Catalana a la Plaça Nova, “1a
Especial de La Casa dels Entremesos”, amb les seccions Infantil i Juvenil. Participació a la
Ballada al Teatre Monumental de Mataró amb el Cos de Dansa. Organització de l’exposició
“Patufets i Tebeos. Les revistes infantils i juvenils a Catalunya” a La Casa dels Entremesos.
Organització de l’exposició “Cavallets......endavant!. Els Cavallets Cotoners de Barcelona” a
La Casa dels Entremesos. Una reunió de Junta directiva. Una reunió de mestres. Quatre
reunions externes. Quatre assajos de la secció infantil. Quatre assajos de la secció juvenil. Set
assajos del cos de dansa. Dues sessions del Ball dels divendres.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a la vintena Festa Catalana a
la Plaça Nova, “1a Especial de La Casa dels Entremesos”, amb els gegants del Casc Antic,
Peret el Fanaler, Marieta del Ull Viu, Caterina del Casc Antic i Tinet el Graller. Participació a la

Trobada de Gegants de Sant Feliu de Llobregat dels gegants del Casc Antic, Peret el Fanaler,
Marieta del Ull Viu, Caterina del Casc Antic i Tinet el Graller. Participació a la 1a Trobada de
Gegants de Sant Pere de les Puel·les amb els gegants del Casc Antic, Peret el Fanaler, Marieta
del Ull Viu, Caterina del Casc Antic i Tinet el Graller. Una reunió general de colla. Quatre
assajos de grallers. Quatre assajos de balls de gegants. Vuit assajos de tabalers adults
Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de reparació i de
preparació de trobades. Reunions setmanals de junta.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació a la vint-iunena Festa Catalana a la Plaça Nova, “2a Especial de La Casa dels Entremesos”, amb els
gegants petits Alfons i Isabel. Organització de la 1a Trobada de Gegants de Sant Pere de les
Puel·les. Participació a la 1a Trobada de Gegants de Sant Pere de les Puel·les amb els gegants
grans -Pere i Constança- i els gegants petits -Alfons i Isabel. Dues reunions de colla.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Tres sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de 39 alumnes.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació al Concurs del Campionat
de Catalunya de Lluïment a Terrassa, obtenint un primer lloc i dos segons, quedant així segons
del concurs. Participació en una exhibició de lluïment i punts lliures en el Festival Irlandès de
Sitges. Nou assajos preparatius del Campionat de Catalunya de Lluïment i de la Final de Punts
Lliures a la Casa dels Entremesos. Dos assajos preparatius dels concursos de lluïment a les
audicions de l’avinguda de la Catedral de Barcelona. Un assaig de punts lliures a Sitges.

Associació Falcons de Barcelona: Participació a la Festa Major de les Corts amb
l’actuació dels Falcons. Organització de la Diada de la Colla 2017 dels Falcons de Barcelona.
Participació a la Diada de la Colla 2017 amb els Falcons de Barcelona. Cinc assajos tècnics
de figures a La Casa dels Entremesos. Quatre assajos tècnics a l’Escola Pere Vila. Quatre
assajos de músics a La Casa dels Entremesos. Quatre assajos generals de músics (gralles i
tabals) a La Casa dels Entremesos. Una reunió de Junta.

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Dues reunions de Junta. Dues reunions de
l’Escola -Taller de Pessebres de Barcelona. Quinze classes de l’Escola -Taller de Pessebres
de Barcelona.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació en la 1a
Trobada de Gegants de Sant Pere de les Puel·les amb els gegants Ferran i Mercè, el
gegantet Ullets i els músics de l'entitat. Participació en la Diada de la Colla 2017 dels Falcons
de Barcelona amb els gegants Ferran i Mercè, el gegantet Ullets i els músics de l'entitat. Dos
assajos de músics. Una reunió de colla. Una reunió de comissions.

Associació La Moixiganga de Barcelona: Sense activitat per calendari.
Novembre

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació a la XIV Ballada de Gegants
Històrics a Santa Maria del Mar amb els quatre Gegants del Pi i els Músics del Pi. Participació
a la Cercavila de les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona amb el Lleó de Barcelona, la
Mulassa de Barcelona i els Músics del Pi. Participació al programa “Tarda Oberta” de TV3 en
motiu del Dia Europeu del Bestiari Festiu amb la Mulassa vella de Barcelona. Una visita guiada
a La Casa dels Entremesos per a l’Escola Garvi amb dos monitors. Dues visites guiades a La
Casa dels Entremesos i dos Tallers de Gegants per a Dominiques de l’Ensenyament amb dos
monitors. Dues visites guiades a La Casa dels Entremesos i dos Tallers de Gegants per a
l’escola Institució Montserrat amb dos monitors. Inici del Concurs de Cartells per les Festes de
Sant Josep Oriol 2018. Inici del procés de restauració de la rèplica dels quatre Gegants del Pi
i de la Mulassa de Barcelona. Quatre assajos de músics. Dos assajos dels diferents balls de

les figures. Un assaig de la secció infantil. Sis reunions de junta de l’entitat. Nou reunions per
preparar els 450 anys de la Mulassa de Barcelona 1568-2018. Dues reunions de colla. Tasques
permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de
les figures.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Castanyada de les colles de l’Associació a La
Casa dels Entremesos. Exposició “4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De
vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova” al Centre Cívic Can Baruta de Santa Coloma de
Cervelló. Una visita guiada a La Casa dels Entremesos per a l’Escola Garvi amb dos monitors.
Un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Garvi amb dos monitors.
Estatge de les colles de l’Associació a la Casa de Colònies Mogent de Llinars del Vallès. Dues
visites guiades a La Casa dels Entremesos i dos Tallers de Gegants per a Dominiques de
l’Ensenyament amb dos monitors. Dues visites guiades a La Casa dels Entremesos i dos
Tallers de Gegants per a l’escola Institució Montserrat amb tres monitors. Participació en la
vint-i-sisena i darrera jornada de la Festa Catalana 2017 a la plaça Nova amb la Víbria de
Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i els grallers La Pessigolla. Participació al DAU Barcelona
6è Festival del Joc amb la Cucanya de la Plaça Nova. Inauguració de l’exposició “Perquè avui
és Santa Llúcia... pels volts de la Plaça Nova” a La Casa dels Entremesos – amb l’assistència
de 113 persones- en el marc de les celebracions del “4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc
de Barcelona”. Participació en la Campanya de recollida de joguines de La Casa dels
Entremesos amb la Víbria de Barcelona. Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Una
reunió de la Comissió organitzadora de les 429 Festes de Sant Roc. Setze sessions de treball
de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts de la plaça Nova”.
Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Un assaig
de balls dels gegants Roc i Laia. Un assaig de balls dels gegants infantils Pippo i Gal·la i de
l’Àliga Petita. Un assaig del ball del nan Cu-cut. Un assaig del ball de l’Àliga. Un assaig de balls
de l’Arpella. Un assaig de balls de la Víbria. Un assaig de figures i de lluïments dels diables del
Barri Gòtic. Cessió de la castanyera a l’associació de veïns del barri de la Teixonera. Cessió
de l’exposició “4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa
popular a la plaça Nova” al Centre Cívic Can Baruta de Santa Coloma de Cervelló. Feines de
manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials,
atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Participació a les activitats
del 35é Aniversari del Drac de Gracia amb el Drac de la Ciutat Vella. Participació a la II Trobada
de Nans de Barcelona al Poblesec amb el nan Manolito i els músics de la entitat. Sis assajos
de musics. Dues reunions de junta. Dues reunions de colla.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació en la
Trobada de Gegants de Fires i Festes de Sant Narcís de Girona amb els gegants de la
Barceloneta –Pep Barceló i Maria la Néta, el gegantó Miquelet i el nan del General “Lagarto” i
l’acompanyament musical del grup Anem Descartant, Grallers. Participació en la Trobada de
Gegants de Lloret de Mar amb els gegants de la Barceloneta –Pep Barceló i Maria la Néta- i
el gegantó Miquelet. Tres visites guiades a La Casa dels Entremesos per el Consorci per la
Normalització Lingüística. Dues visites guiades a La Casa dels Entremesos i dos Tallers de
Gegants per a Dominiques de l’Ensenyament amb dos monitors. Participació en la Campanya
de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos amb la Tarasca de Barcelona. Dues
reunions d’organització. Una reunió de colla.

Esbart Català de Dansaires: Participació a la vint-i-quatrena jornada de la Festa Catalana
a la plaça Nova amb totes les seccions de l’esbart. Participació a l’Homenatge a Carles
d'Abàsolo al Centre Moral i Cultural del Poblenou amb la secció Juvenil i el Cos de Dansa.
Exposició Cavallets....Endavant!. Els Cavallets Cotoners de Barcelona a La Casa dels
Entremesos. Organització de la Ballada del Soci 2017 - Festa del 109è Aniversari - De Pagès
a Típic amb la participació de les seccions Infantil, Juvenil i Cos de dansa i antics dansaires,
amb 180 assistents i amb l'exposició De pagès a típic: Cent anys dels vestits de l'Esbart Català
de Dansaires. Organització del curs Impuls a la dansa catalana per a mestres i professors de
primària i secundària amb tres sessions amb 13 assistents a cada sessió. Organització d'una
sessió fotogràfica en benefici de la Marató de TV3 2017. Tres reunions de Junta directiva. Dues

reunions externes. Quatre assajos de la secció infantil. Quatre assajos de la secció juvenil. Sis
assajos del Cos de Dansa. Quatre sessions del Ball dels Divendres.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Organització de la XIV Ballada de Gegants
Històrics a Santa Maria del Mar amb la participació dels gegants convidats del Pi, Cristians de
Sitges, moros de Sitges i els amfitrions gegants de Santa Maria del Mar. Participació al
Correfoc de la Sagrera amb els Tabalers Kukumkú. Una reunió general de colla. Quatre
assajos de grallers. Diversos assajos de balls de gegants. Vuit assajos de tabalers adults
Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Feines de reparació i de
preparació de trobades. Reunions setmanals de junta.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: Participació a la
parròquia de Sant Pere de les Puel·les en la missa de confirmacions dels joves de la
parròquia realitzant una ballada de gegants al finalitzar l'eucaristia amb els gegants grans
-Pere i Constança- i els gegants petits -Alfons i Isabel-. Dues reunions de colla.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: Quatre sessions del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de 45 alumnes.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació a la Final del Campionat de
Catalunya de Lluïment a Balaguer, obtenint tres segons llocs, quedant així segona de
Catalunya en la Categoria Gran. Nou assajos preparatius dels concursos de lluïment a les
audicions de l’avinguda de la Catedral de Barcelona. Nou assajos de Lluïment i de Punts Lliures
a La Casa dels Entremesos. Un assaig de Lluïment i de Punts Lliures a l’audició de l’avinguda
de la Catedral. Un assaig de Lluïment i de Punts Lliures a la residència Penyafort de Barcelona.
Tres assajos de Lluïment i de Punts Lliures a l'Espona de Rubí.

Associació Falcons de Barcelona: Participació a la Festa Major del Clot amb una actuació
dels Falcons. Participació en la vint-i-sisena i darrera jornada de la Festa Catalana 2017 a la
plaça Nova amb l’actuació dels Falcons. Cinc assajos tècnics de figures a La Casa dels
Entremesos. Tres assajos tècnics a l’Escola Pere Vila. Tres assajos de músics a La Casa dels
Entremesos. Quatre assajos generals de músics (gralles i tabals) a La Casa dels Entremesos.
Una reunió de Junta.

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Sense activitat per calendari.
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Instal·lació de l’enllumenat de Nadal a
la façana de La Casa dels Entremesos. Participació en l’acte d’inauguració del
pessebre monumental de l’Associació de Pessebristes de Barcelona al Verger del
Museu Frederic Marès. Disseny i muntatge del Pessebre oficial del Mercat de la Concepció.
Disseny i muntatge de l’exposició de Diorames de Pessebre de l’Escola- Taller de Pessebres
de Barcelona a La Casa dels Entremesos. Disseny i muntatge del Pessebre Popular i
Humorístic de La Casa dels Entremesos. Disseny i muntatge del Pessebre oficial del Mercat
de Santa Caterina. Inauguració del Pessebre Popular i Humorístic de La Casa dels Entremesos
i de l’exposició de Diorames de Pessebre de l’Escola- Taller de Pessebres de Barcelona a La
Casa dels Entremesos i celebració de l’acte d’entrega dels diplomes als alumnes que han
confeccionat els diorames. Quatre reunions de treball per als muntatges dels diferents
pessebres. Quatre reunions de treball per a l’exposició de Diorames de Pessebre de l’EscolaTaller de Pessebres de Barcelona. Nou classes de l’Escola- Taller de Pessebres de Barcelona.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Participació en la vint-isisena i darrera jornada de la Festa Catalana 2017 a la plaça Nova amb els gegants Ferran i
Mercè i els músics de l'entitat. Dos assajos de músics. Celebració d'una assemblea general
extraordinària. Una reunió de comissions.

Associació La Moixiganga de Barcelona: Participació a la Festa Major del Colt realitzant
una cercavila pel barri i una actuació a la plaça del Mercat amb La Moixiganga. Un assaig a La
Casa dels Entremesos.

Desembre

Associació d’Amics dels Gegants del Pi: Participació a la celebració del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat organitzat per BarnaCentre i l’Institut Guttman
amb el gegantet Perot lo Lladre del Pi i els capgrossos del Pi. Organització de la recollida de
sang a la Capella de la Sang de la Basílica de Santa Maria del Pi i participació amb la presència
dels gegants petits originals del Pi. Organització de la recollida de donatius per la Marató de
TV3 en benefici de les “Malalties Infeccioses” a la plaça del Pi i participació amb el Lleó de
Barcelona, la Mulassa (vella) de Barcelona, els Músics del Pi i els gegants infantils del Pi
(Mustafà i Elisenda petits) amb una recollida final de 600 €. Finalització del procés de
restauració de la rèplica dels quatre Gegants del Pi. Cinc assajos de músics. Tres assajos dels
diferents balls de les figures. Un assaig de la secció infantil. Dos assaigs de Pircussió. Cinc
reunions de junta de l’entitat. Dotze reunions per preparar els 450 anys de la Mulassa de
Barcelona 1568-2018. Una reunió de colla. Tasques permanents de tresoreria, secretaria,
arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures.

Associació de Festes de la Plaça Nova: Organització de la conferència “Deconstrucció
de la fira de Santa Llúcia: d’un passat brillat a un futur incert” a càrrec de Jordi Montlló i Bolart,
doctor en antropologia social i president del col·lectiu el Bou i la Mula, acte organitzat en el
marc de les activitats de l’exposició Per què avui és Santa Llúcia...pels volts de la Plaça Nova...,
amb l’assistència de 32 persones. Rebuda de la distinció Firaire d’Honor 2017 de la Fira de
Santa Llúcia a l’Associació de Festes de la Plaça Nova, en el marc de la 24 Diada de les
Tradicions i els Costums Nadalencs. Participació a la rebuda de la distinció Firaire d’Honor
2017 de la Fira de Santa Llúcia a l’Associació de Festes de la Plaça Nova amb els Gegants
nous, Roc i Laia, i el nan Cu-cut. Celebració de l’entitat de les festes de Nadal. Coorganització
de l’arribada i desfilada de l’Home dels Nassos i participació amb els tabalers Percúdium.
Exposició Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts de la Plaça Nova.... a les sales de Ball,
d’Actes i vestíbuls de La Casa dels Entremesos. Participació en la Campanya de recollida de
joguines de La Casa dels Entremesos amb la Víbria de Barcelona. Una reunió de Junta. Dues
gravacions, per a Betevé i per a la Xarxa TV sobre l’exposició “Perquè avui és Santa Llúcia...
pels volts de la Plaça Nova... Dues reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora
de les 429 Festes de Sant Roc. Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició Perquè
avui és Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova... Tres assajos dels grallers La Pessigolla.
Tres assajos dels tabalers Percúdium. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria,
magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i
secretaria.

Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval: Participació a la segona
sortida de la Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb
portadors i grallers de l’entitat. Participació a la 11ª Cercavila de Bestiari Nadalenc del
Poblenou amb el Bou de Barcelona i els músics de la entitat. Participació a les activitats de
l’ANC a la Barceloneta amb un taller infantil. Sis assajos de musics. Dues reunions de junta.
Dues reunions de colla.

Associació Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta: Participació en la
Campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos amb la Tarasca de Barcelona.
Celebració de l’entitat de les festes de Nadal. Una reunió d’organització anual de projectes i de
calendari d’activitats per al 2018. Una reunió de colla.

Esbart Català de Dansaires:: Participació a la primera sortida de la Carassa de Nadal per
la Fira de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb la secció juvenil i amb acompanyament
musical de flabiol i tamborí. Participació a 24 Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs de
la Fira de Santa Llúcia amb la ballada de les seccions infantils i juvenils i l’acompanyament
musical de Músics per l’Esbart. Realització d’un taller de La Casa “Balls i Danses” per alumnes
de 4rt d’ESO de l’Institut 4 Cantons de Barcelona amb dos monitors. Organització del Curs
d’impuls a les Danses Vives, adreçat a mestres i professors amb 13 assistents. Organització
del Nadal a l’Esbart Català de Dansaires. Organització del Caga tió i berenar amb les seccions
infantils i juvenils. Tres assajos de la secció infantil. Tres assajos de la secció juvenil. Sis
assajos del Cos de Dansa. Quatre sessions del Ball dels Divendres. Una reunió de Junta

directiva. Quatre reunions externes.

Associació Colla Gegantera del Casc Antic: Participació a la tercera sortida de la
Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb portadors i grallers
de l’entitat. Participació a l’acte solidari amb la Marató de TV3 al Mercat de Santa Caterina amb
els gegants del Casc Antic, Marieta de l’Ull Viu i Peret el Fanaler, els gegantons Caterina del
Casc Antic i Tinet el Graller, el gegant infantil Ferran i el Dofí de Barcelona. Una reunió general
de colla. Quatre assajos de grallers. Diversos assajos de balls de gegants. Vuit assajos de
tabalers adults Kukumkú. Quatre assajos dels tabalers infantils Kukumkids. Preparació del
Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga. Feines de reparació de figures i de preparació
de trobades. Reunions setmanals de junta.

Associació Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les: : Participació a la sisena
sortida de la Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb
portadors i grallers de l’entitat. Una reunió de colla.

Grup Sardanista Iris – Aula de Sardanes: : Una sessió del Curs de Sardanes anual
regular de l’Aula de Sardanes, amb un total d’assistència de 10 alumnes.

Grup Sardanista Xaloc – Colla Mare Nòstrum: Participació a la Final del Campionat de
Catalunya de Punts Lliures a Figueres, obtenint el primer lloc i aconseguint d’aquesta manera
el Campionat. Un assaig de Punts Lliures a l'Espona de Rubí.

Associació Falcons de Barcelona: Participació a la cinquena sortida de la Carassa de
Nadal per la Fira de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb portadors i grallers de l’entitat.
Realització d’un taller de La Casa “ Vola com els Falcons” per alumnes de 3r de primària de
l’Escola el Solell de la Palma de Cervelló amb de dos monitors. Un assaig de músics a La Casa
dels Entremesos. Una reunió de Junta. Assemblea General Ordinària. Celebració de l’entitat
de les festes de Nadal i del final de temporada.

Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda: Participació a la quarta sortida de
la Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb portadors de
l’entitat i tabalers.

Associació de Pessebristes de Ciutat Vella: Disseny i muntatge del pessebre oficial del
Districte de Ciutat Vella. Participació a la cercavila inaugural del pessebre oficial del Mercat de
Santa Caterina amb el Seguici de l’Esperit del Nadal. Entrega de diplomes als alumnes de
l’Escola -Taller. Participació a la cercavila inaugural del pessebre oficial del Districte de Ciutat
Vella amb el Seguici de l’Esperit del Nadal. Cercavila pels pessebres i fires de Ciutat Vella amb
el Seguici de l’Esperit del Nadal. Arribada i balls del Seguici de l’Esperit del Nadal, Pregó de
Nadal i inauguració del pessebre oficial, popular i humorístic, i de l’exposició de diorames a La
Casa dels Entremesos. Cercavila dels patges reials del Districte de Nou Barris amb el Seguici
de l’Esperit del Nadal.

Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume: Dos assajos de músics.
Una reunió de Junta. Una reunió de comissions.

Associació La Moixiganga de Barcelona: Participació al Lipdup de les entitats del Clot,
des del Mercat del Clot a la plaça Valentí Almirall, amb els membre de la Moixiganga.

Barcelona, a 31 de desembre de 2017

